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Ágrip 

 

Rannsóknin mín er starfendarannsókn (e. action research) en sú rannsóknaraðferð 

hefur notið aukinnar athygli á undanförnum árum. Þar er rannsakandinn í því 

hlutverki að skoða og rannsaka og vera jafnframt það sem tekið er til skoðunar. 

Meginviðfangsefni starfendarannsóknarinnar er að kanna viðhorf foreldra til 

kennslunnar og skólastarfsins í 1. bekk Grunnskólans í Hveragerði veturinn 

2008−2009 en ég hef undanfarin ár unnið að því að þróa það starf með samkennurum 

mínum. Skoðað var hvað foreldrar voru ánægðir með í starfinu og hvað þeim fannst 

að betur mætti fara. Niðurstöður rannsóknarinnar eru meðal annars notaðar til að 

bæta samstarf við foreldra í 1. bekk.   

 
Í upphafi rannsóknarinnar sendi ég öllum foreldrum spurningalista til að kanna 

viðhorf þeirra og tók jafnframt fjögur rýnihópaviðtöl. Þar tóku fjórir foreldrar þátt 

auk rannsakanda og ritara. Þar sem ég var í námsleyfi þennan vetur var afar 

mikilvægt að vera í góðu sambandi við báða umsjónarkennara barnanna. Ég stofnaði 

rannsóknarhóp með þeim og þær urðu þar með rannsóknarvinir mínir. Við héldum 

nokkra fundi yfir rannsóknartímabilið sem voru mikilvægir fyrir rannsókn mína.  

 
Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að foreldrar eru ánægðir með starfið í 1. 

bekk. Þeim finnst gott að hafa börnin í húsnæði sem er aðskilið frá aðal-

skólabyggingunni og telja að það sé haldið vel utan um bekkjarstarfið. Þeir foreldrar 

sem höfðu átt barn í 1. bekk áður töldu að bekkjarstarfið væri markvissara núna og 

að samstarf við leikskólana hefði jákvæð áhrif á börnin en það hefur verið eflt á 

undanförnum fjórum árum. Foreldrarnir vilja hins vegar ræða oftar við 

umsjónarkennara í óformlegu spjalli og fá meiri upplýsingar um hvernig barni þeirra 

vegnar í skólanum. Jafnframt komu fram ábendingar um að nota mætti tölvupóst og 

Mentor, sem er uppýsinga- og nemendaskráningarkerfi skólans, meira en gert er til 

slíkrar upplýsingamiðlunar. Nokkrir foreldrar sem voru nýfluttir í bæjarfélagið töldu 

að upplýsingar um skólabyrjunina væru ekki nógu aðgengilegar á heimasíðu skólans. 

Þá kom fram í viðtölum að foreldrar vilja gjarnan kynnast forráðamönnum 

bekkjarfélaga barna sinna. Rannsóknarniðurstöðurnar eru mikilvægt innlegg í 

skólaþróun Grunnskólans í Hveragerði og hafa nú þegar að einhverju leyti skilað sér 

inn í skólastarfið.  
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Abstract 

The research I have been conducting is action research, which is a form of  research 

method that has been gaining more attention in recent years. While conducting the 

research,  the researcher becomes a part of the evaluation process as well as the one 

who is being examined. The main purpose of action research was to focus on the 

partental opinion towards  the teaching and the general pedagogical work in a first 

grade class at the Hveragerði Primary School during 2008−2009. The main focus of 

the study was to examine what parents found positive in their children´s care at 

school and what they considered as needing improvement. The main findings of the 

research were used to develop my teaching methods with my pupils.   

At the start of the research, I sent all of the parents a questionnaire in order to 

examine their ideas. I also interviewed focus groups four times. The focus groups 

each consisted of four parents, who participated with myself as an examiner and with 

a scribe. While doing my research, I took a sabbatical year and therefore, it was very 

important to have a good working relationship with both of the children´s teachers. I 

created a research group with them and they became my research friends. We held 

several meetings during the research period that were important for my research.  

The main finding of the study is that parents are satisfied with the work that takes 

place. They approve that the children are situated in a building that is separate from 

the main school building and they consider their children to be well taken care of 

during school hours. Parents who previously had a child in the first grade considered 

the classroom work more focused at present and that cooperation with the nursery 

schools, which has increased over the past few years, had a positive influence on the 

children. Parents, on the other hand, would like to have the chance to discuss topics 

with the children‘s teacher informally and have more information regarding their 

child´s progress in school. At the same time, there were suggestions regarding more 

frequent application of e−mails and to use the Mentor system more effectively, both 

in order to increase the flow of information. Some of the parents who moved recently 

into the community thought that information regarding the beginning of school was 

not accessible enough on the school´s website. It was obvious that parents were 

interested in becoming more acquainted with the parents of their children‘s school 

mates. The main findings of the research was an important imput for the general 

school development at Hveragerði´s Primary School and already has added value, to 

a certain degree, into the school curriculum and policies. 
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Formáli 

 

Ég hef verið starfandi grunnskólakennari síðan 1985 og síðustu árin hef ég eingöngu 

kennt 1. bekk. Veturinn 2008−2009 var ég í námsleyfi og stundaði meistaranám við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands með áherslu á nám og kennslu yngri barna. 

Verkefni mitt er starfendarannsókn þar sem starf 1. bekkjar  Grunnskólans í 

Hveragerði er skoðað og þá einkum foreldrasamstarfið. Starfendarannsóknin beinist 

að foreldrum og viðhorfum þeirra til þess að eiga barn í 1. bekk í Grunnskólanum í 

Hveragerði. Vægi ritgerðarinnar er 20 einingar.  

 
Reynsla mín af kennslu og því að eiga barn í 1. bekk hefur sýnt mér að gott samstarf 

við foreldra getur verið lykill að velgengni barns í skóla. Af þeirri ástæðu kviknaði 

áhugi hjá mér að skoða þetta nánar og gera rannsókn á því starfi sem ég hef þróað 

undanfarin ár í 1. bekk með samkennurum mínum. Þar rannsaka ég meðal annars 

hvernig ég sinni samstarfi við foreldra  og hvað hægt er að gera til að bæta þennan 

þátt starfsins. Ég tel að starfendarannsókn sé góð aðferð til að ígrunda eigið starf með 

það að leiðarljósi að þróa það og bæta í ljósi reynslunnar. Í starfendarannsóknum er 

rannsakandinn bæði sá sem skoðar og það sem skoðað er. Hann rannsakar sjálfan sig 

í samfélagi við aðra, skráir og safnar gögnum sem hann speglar sig í og lærir svo af. 

Þannig er rannsakandinn sífellt að þroskast, læra og breytast í gegnum allt 

rannsóknarferlið (Ívar Rafn Jónsson, 2008).  

 
Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna Einarsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og færi 

ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og uppörvandi athugasemdir. Sérfræðingur 

rannsóknarinnar er Hafdís Guðjónsdóttir dósent við Háskóla Íslands. Þá vil ég þakka 

rannsóknarvinum mínum þeim Ernu Valdimarsdóttur og Önnu Margréti Stefáns-

dóttur fyrir samstarfið og veittan aðgang að foreldrum nemenda sinna. Einnig færi ég 

þeim foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni bestu þakkir en framlag þeirra hefur 

verið ómetanlegt og í raun forsenda rannsóknarinnar. Eiginmaður minn Þorsteinn 

Hjartarson fær hjartans þakkir fyrir yfirlestur sem og góðan stuðning og hvatningu. 

Kolbrúnu Friðriksdóttur, málfræðingi, þakka ég fyrir mjög góðan prófarkalestur og 

málfarsráðgjöf. Einnig þakka ég Ingibjörgu Ingadóttur kærlega fyrir aðstoð við 

þýðingu ágripsins. Rannsóknin er tileinkuð móður minni, Sveinfríði H. Sveinsdóttur, 

sem hefur alla tíð hvatt mig til dáða og sýnt námi mínu mikinn áhuga. 
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1. Inngangur 

 
Skólaárið 2008−2009 var yngsta dóttir mín í 1. bekk en það var einkar lærdómsríkt 

fyrir mig. Sú reynsla veitti mér betri sýn á starfið mitt og horfi ég nú á það með 

öðrum augum þar sem ég hef sjálf verið í sporum foreldra. Við mæðgurnar áttum 

skemmtilegar samræður um skólastarfið og hvernig hún upplifði skólagöngu sína.  

Upp komu atvik hjá dóttur minni sem ég hafði ekki gert mér grein fyrir að gætu 

valdið henni áhyggjum. Þessi samtöl okkar mæðgnanna ýttu undir áhuga minn á því 

að kanna viðhorf foreldra til bekkjarstarfsins í 1. bekk. Ég fann sem sé á eigin skinni 

hversu mikilvægt það er fyrir skólagöngu barnsins að foreldrar og kennarar eigi gott 

samstarf. Fyrri reynsla mín af því að vera bæði kennari og foreldri grunnskólabarns 

var vissulega gagnleg en á þeim tíma var ég þó ekki í sömu rannsóknarstellingum og 

ég er nú. Ég hef því lengi horft á grunnskólann út frá sjónarhorni foreldra og einnig 

sjónarhorni kennara sem hefur án vafa auðveldað mér sem kennara að setja mig í 

spor foreldra. Það kemur heim og saman við niðurstöður rannsókna Dockett og Perry 

(2007a) en þar kemur fram að kennarar sem sjálfir eru foreldrar sýni foreldrum meiri 

skilning. Fleiri rannsóknir (MacDonald, 2008) hafa einnig sýnt að þeir kennarar sem 

jafnframt eru foreldrar eiga auðveldara með að setja sig í spor foreldra nemenda 

sinna. Þeir hafa góðan skilning á því hve flókið foreldrahlutverkið er og sýna 

foreldrum oft meiri samkennd og samúð. Á þann hátt er líklegra að foreldrar líti á 

kennara sem bandamenn og á þeim grunni eigi þeir auðveldara með að vinna saman 

að lausn vandamála er upp kunna að koma. Kennarar sem jafnframt eru foreldrar 

ættu einnig að gera sér betur grein fyrir foreldrahlutverkinu og því hvenær foreldrar 

gegna ekki skyldum sínum.  

 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að auðvelda kennurum í 1. bekk Grunnskólans í 

Hveragerði að leggja grunn að góðu samstarfi foreldra og kennara sem fylgir þeim 

vonandi alla skólagönguna. Erlendar og innlendar rannsóknir (sbr. Liam, 2008; 

Dockett og Perry 2007a; Jóhanna Einarsdóttir, 2007a; Desforges, 2003) sýna að 

jákvæð viðhorf foreldra til skólans og virk þátttaka þeirra í starfi hans hefur áhrif á 

velgengni og vellíðan barna í skólanum. Börn slíkra foreldra eru einnig áhugasamari, 

sinna náminu betur, eiga síður við hegðunarvandamál að stríða og halda frekar áfram 

námi eftir grunnskóla.   
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Skólastarf á Íslandi hefur tekið breytingum að undanförnu, skólaárið er lengra og 

dagleg viðvera barna í skóla hefur lengst, nemendum af erlendum uppruna hefur 

fjölgað, atvinnuþátttaka foreldra er mikil og sameiginlegur tími fjölskyldna minni. 

Því er mikilvægt að byggja samstarf heimila og skóla á þörfum fjölskyldunnar eins 

og þær birtast hverju sinni. Það er því augljóst að full þörf er á að vinna markvisst að 

því að styrkja samstarf heimila og skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007).  

 
 Í 1. kafla 2. greinar grunnskólalaga segir að hlutverk grunnskólanna sé í samvinnu 

við heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Til að tryggja farsælt skólastarf skuli grunnskólinn stuðla að 

góðu samstarfi heimilis og skóla. Í 5. kafla, 18. og 19. grein kemur fram að foreldrar 

skuli gæta hagsmuna barna sinna og veita grunnskólanum upplýsingar sem eru 

nauðsynlegar fyrir skólastarfið og velferð barnsins. Þar kemur einnig fram að 

foreldrar skuli hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna og 

námsframvindu. Foreldrar eiga rétt á að fá að taka þátt í námi  barna sinna og í 

skólastarfinu (Lög um grunnskóla, 2008). Það er því ljóst að kennarar hafa ákveðnar 

skyldur gagnvart samskiptum heimila og skóla og mikilvægt að standa vel að málum.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2006) kemur fram að mikilvægt sé að 

þeir þrír hópar sem mynda skólasamfélagið, þ.e. nemendur, starfsfólk skólans, 

foreldrar og forráðamenn vinni saman. Að menntun og velferð nemenda sé 

sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samskiptin þurfi að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu, trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. 

Skólastjórnendur og umsjónarkennarar bera meginábyrgð á því að halda virku 

sambandi gangandi. Foreldrar eiga að taka virkan þátt í að móta skólasamfélagið og 

með öflugu samstarfi heimila og skóla er sköpuð forvörn gegn neyslu fíkniefna o.fl. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006).  Í skólastefnu Kennarasambands 

Íslands kemur fram að virk tengsl skuli vera á milli heimila og skóla og á milli aðila 

ríki gagnkvæm virðing og traust þá skuli jafnframt gætt jafnræðis og trúnaðar í 

samskiptum. Heimili og skóli bera sameiginlega ábyrgð á námi og velferð nemenda. 

Verkaskipting þarf að vera skýr þar sem allir aðilar hafa sitt hlutverk og þátttaka 

foreldra í skólastarfinu skipulögð af starfsfólki skóla. Áhersla er lögð á gagnkvæma 

upplýsingamiðlun á milli skóla og heimila (Skólastefna Kennarasambands Íslands, 

2008−2011). 
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Landsamtök foreldra, Heimili og skóli hafa gefið út ítarefni fyrir foreldra á vefsíðu 

sinni. Þar eru foreldrar hvattir til að hafa samstarf sín á milli, það hafi jákvæð áhrif á 

skólastarfið og stuðli að betri líðan nemenda, auknum þroska þeirra og námsárangri. 

Áhersla er lögð á að foreldrar kynnist félögum barna sinna og öðrum foreldrum til að 

geta haft samráð um ýmis atriði sem upp koma varðandi börnin. Þá kemur fram að 

gagnkvæm virðing og traust eru mikilvægir þættir sem stuðla að auknum 

námsárangri og vellíðan barna og starfsfólks skóla (Foreldrasáttmáli, 2009).  

 

Í skólanámskrá Grunnskólans í Hveragerði og skólastefnu Hveragerðisbæjar (2008) 

er tekið fram að gott samstarf heimila og skóla þar sem ríki gagnkvæmt traust og 

virðing sé mikilvægur þáttur sem stuðli að árangursríkara uppeldi og námi barna og 

unglinga. Þar er einnig tekið fram að æskilegt sé að samstarf heimila og skóla hefjist 

áður en barnið byrjar skólagöngu. Lögð er áhersla á að við skólann starfi öflugt 

foreldrafélag sem sé mikilvægur bakhjarl nemenda og skóla. Með virkri starfsemi 

foreldrafélaga er hægt að stilla saman strengi í ýmsum hagsmunamálum og 

velferðarmálum með hag barnanna að leiðarljósi. Við skólann er einnig starfandi 

skólaráð en hlutverk þess er að fara yfir skólanámskrána og ýmsar aðrar áætlanir 

varðandi skólahaldið. Ráðið gefur skóla og skólanefnd umsögn og einnig er því ætlað 

að fylgjast með því að áætlanir séu kynntar foreldrum. Í Grunnskólanum í Hvera-

gerði er unnið eftir Olweusaráætluninni sem er aðgerðaráætlun sem beinist gegn 

einelti og andfélagslegri hegðun. Þar sem Olweusaráætlunin nær ekki aðeins til 

starfsfólks og nemenda skólans heldur einnig til foreldra er hægt að tala um 

heildstæða forvarnarstefnu sem nær til alls skólasamfélagsins. Einn þáttur 

áætlunarinnar er að byggja upp traust samstarf heimila og skóla þar sem samskipti 

byggjast á gagnkvæmu trausti og góðu upplýsingaflæði. Ef unnið er að þessu af 

áhuga og metnaði er auðveldara að koma í veg fyrir að börn verði fyrir einelti í 

skólanum (Skólanámskrá Grunnskólans í Hveragerði 2009). 

 

Eins og hér hefur verið rakið er lögð áhersla á virkt samstarf á milli heimila og skóla 

í grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla, skólastefnu Kennarasambands Íslands, 

hjá landsamtökunum Heimila og skóla, í skólastefnu Hveragerðisbæjar og skóla-

stefnu Grunnskólans í Hveragerði og að þau samskipti byggist á gagnkvæmri 

virðingu, trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun.   

 

Meginmarkmið rannsóknar minnar er að þróa og bæta foreldrastarfið með því að 

skoða viðhorf foreldra til skólastarfsins í 1. bekk, bæði það sem foreldrar eru ánægðir 
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með og það sem þeim finnst að betur megi fara. Einnig er kannað hvernig foreldrar 

vilja hafa foreldrastarfið í skólanum. Þá er tilgangur rannsóknarinnar að styrkja 

þennan mikilvæga þátt og gera hann sýnilegri sem getur ef vel tekst til stuðlað að enn 

framsæknara skólastarfi í Grunnskólanum í Hveragerði.  

 

Á næstu síðum fjalla ég um fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar.  
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2. Fræðilegar undirstöður rannsóknar 

 
Í rannsókninni er stuðst við kenningar Bronfenbrenner og Epstein. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir þeim. 

 

2.1 Vistkerfisnálgun Bronfenbrenners 

Samkvæmt kenningum Bronfenbrenners (1998) ber að líta á barn út frá heildrænu 

samhengi félagslegra, sögulegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta. Hann 

skipti umhverfi barnsins upp í fjóra þætti eða lög.  

1. Nærkerfi (e. microsystem), einnig talað um hversdagskerfi, en það er það kerfi sem 

er næst barninu og innan þess eru þeir þættir sem það er í mestum tengslum við, 

heimilið, skólinn, næsta nágrenni og félagar. Innan þessa kerfis eru einnig tengsl 

þátta sem varða barnið svo sem eins og tengsl móður og föður. Bronfenbrenner talar 

ekki um fjölmiðla í nærkerfi barnsins en Berns (2001) lítur á fjölmiðla sem áhrifaþátt 

í nærkerfinu þar sem þeir geti verið mótandi þáttur í lífi barns.      

2. Millikerfi (e. mesosystem) felur í sér tengsl á milli nærkerfa barnsins, t.d. samstarf 

heimila og skóla, samskipti barns við félagana, o.fl.  

3. Stofnanakerfi (e. exosystem) er framlenging eða útvíkkun á millikerfinu, það 

umlykur nær- og millikerfi barnsins, stofnanir samfélagsins svo sem skólakerfi, 

vinnustaði og fjölmiðla. Barnið getur ekki haft áhrif á þessa þætti en þeir hafa 

vissulega áhrif á það. Líðan foreldra og það hvernig þeim gengur í starfi getur haft 

mikil áhrif á barn.   

4. Lýðkerfi (e. macrosystem) umlykur hin kerfin. Það felur í sér menninguna, 

gildismat, siði og skipulag samfélagsins sem hefur óbein áhrif á barnið (Berns, 2001; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007a; Bronfenbrenner, 1977, 1994, 1998; Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Foreldrastarf sem er viðfangsefni þessarar rannsóknar er innan millikerfisins sem 

áður var fjallað um. Rannsóknir sýna að þar sem samstarfið á milli heimila og skóla 

er gott sýna nemendur meira frumkvæði, þeir eru sjálfstæðari og halda frekar áfram 

námi þegar þeir koma í framhaldsskóla (Bronfenbrenner, 1994). Einnig sýna 

rannsóknir að nemendum líður betur í skólanum og vilja að foreldrar þeirra séu virkir 

þátttakendur í skólastarfinu (Epstein, 2009). 
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Aðlögun einstaklings að stofnunum samfélagsins kallar Bronfenbrenner vistfræðilega 

yfirfærslu (e. ecological transition). Þeir sem vinna í anda kenninga Bronfenbrenners 

leggja áherslu á að barnið sé hluti af þessum kerfum og hafi reynslu af þeim. Sú 

reynsla hefur svo áhrif á hvernig barninu tekst að takast á við þau verkefni og 

áskoranir sem bíða þess (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Skólasamfélagið þarf að taka 

tillit til þess að barnið lifir ekki í tómarúmi heldur er það þátttakandi í samfélagi 

hinna fullorðnu, það sem gerist í fjölskyldunni, samfélaginu eða skólanum hefur áhrif 

á börnin og þroska þeirra. Langtímarannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegir erfiðleikar 

hafa mótandi áhrif á börn (Bronfenbrenner, 1994). Sú erfiða staða sem skapast hefur 

í þjóðfélaginu í dag hefur að öllum líkindum mikil áhrif á mörg börn og fjölskyldur 

þeirra með ófyrirséðum afleiðingum.   

 

2.2 Joyce Epstein 

Joyce Epstein er þekktur bandarískur prófessor sem um árabil hefur rannsakað 

foreldrastarf og unnið með skólafólki og skólayfirvöldum að stefnumótun á því sviði. 

Hún hefur gert fjölda rannsókna í grunnskólum og framhaldsskólum með það að 

markmiði að þróa aðferðir til að byggja upp samstarf á milli heimila og skóla sem 

auðvelda stefnumótun á því sviði og gerð samstarfsáætlana. Epstein telur að ef 

starfsfólk skóla lítur á börn einungis sem nemendur sé hætta á því að þeir aðskilji 

fjölskyldur og skóla og líti þannig á að foreldrar hafi ákveðnar skyldur óháð 

skólanum en að menntunin fari fram í skólanum. Ef starfsfólk skóla lítur á nemendur 

sem börn eru meiri líkur á því að þeir líti á fjölskyldur og samfélagið sem 

samstarfsaðila er vinna sameiginlega að því að mennta börnin og skapa þeim betri 

aðstæður og tækifæri til að þroskast. Hún telur margar ástæður fyrir mikilvægi þess 

að efla samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags. Sem dæmi má nefna það að gott 

samstarf þessara aðila getur hjálpað til við að bæta aðstæður og andrúmsloft í 

skólanum. Það getur skapað þjónustu og stuðning fyrir foreldra og aukið færni þeirra 

og forystuhæfileika. Slíkt samstarf getur skapað tengsl við aðra foreldra í skólanum 

og styrkt kennarann í starfi. En meginmarkmiðið með samstarfinu er að styðja alla 

nemendur í skólagöngunni sem er mikilvægt veganesti til framtíðar (Epstein, 2009). 

Samkvæmt kenningum Epstein velur skólinn sér leiðir í foreldrastarfi. Skólayfirvöld 

geta valið að gefa foreldrum fá tækifæri til að taka þátt í skólastarfinu eða á hinn 

bóginn að þróa framsækið foreldrastarf og vinna að því að skapa gott samstarf á milli 

þriggja helstu áhrifaþátta í skólagöngu barnsins, skóla, fjölskyldu og samfélags. 
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Þannig fá nemendur þau skilaboð frá stórum hópi fólks að skólinn sé mikilvægur, að 

leggja þurfi hart að sér, að mikilvægt sé að hjálpa hvert öðru og að halda áfram í 

skóla.  Gott samstarf þessara þriggja aðila getur stutt barnið við að skapa sína eigin 

velgengni. Því er hægt að álykta sem svo að ef börn finna að hugsað er vel um þau og 

þau hvött til að leggja hart að sér eru þau líklegri til að gera sitt besta og tileinka sér 

það sem fram fer í skólanum. Jafnframt eru þau líklegri til að halda áfram í skóla eftir 

grunnskólagönguna. Með samstarfi skapa kennarar og stjórnendur  fjölskylduvænni 

(e. family−like) skóla. Fjölskylduvænn skóli tekur tillit til sérhvers barns þannig að 

það fái þá tilfinningu að það sé sérstakt og tilheyri jafnframt alltaf hópnum. 

Fjölskylduvænn skóli tekur vel á móti öllum fjölskyldum en ekki einungis þeim sem 

er auðvelt að nálgast. Með virku samstarfi við skólann verða fjölskyldur skólavænni 

(e. school−like). Skólavæn fjölskylda hefur í huga að barnið er einnig nemandi. Hún 

leggur áherslu á mikilvægi skólans, heimavinnu og verkefni sem taka tillit til færni 

barnsins. Í skólavænum samfélögum vinna foreldrar saman að því að skapa tækifæri, 

atburði og viðfangsefni sem hvetja nemendur til að gera vel (Epstein, 1995). Epstein 

hefur þróað samstarfsáætlun í sex liðum þar sem traust og virðing eru sett í öndvegi: 

 Uppeldi. Skólinn aðstoðar foreldra við uppeldi barna sinna, til að mynda með 

fræðslu um uppeldismál. 

 Samskipti. Gagnkvæm samskipti skóla og heimila með samskiptabókum, 

tölvusamskiptum, vikuáætlunum, fréttabréfum, heimasíðu og fleiru. 

 Sjálfboðavinna. Skólinn aðlagar starfið að þörfum foreldra og gefur þeim 

tækifæri til að taka þátt í skólastarfinu og lætur þá finna að þeir séu alltaf 

velkomnir. 

 Ákvarðanataka.  Foreldrar taka ákvarðanir um skólastarfið með því að sitja í 

skólaráði, foreldrafélagi og fleiri ráðum á vegum skólans. 

 Heimanám. Foreldrar taka þátt í heimanámi barna sinna í samstarfi við 

kennarann. 

 Tengsl við samfélagið. Skólinn leitast við að koma á samvinnu við ýmis 

fyrirtæki til að styrkja skólastarfið og gera það fjölbreyttara.   
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Samstarfsáætlun þessi er framkvæmd og þróuð í fimm skrefum sem eru eftirfarandi:  

 

1. Myndun aðgerðarhóps, 

2. öflun bjarga (e. resources), 

3.  gerð upphafsmats, 

4. drög unnin að framkvæmdaáætlun um samstarf sem er skipulagt til þriggja     
ára,  

5. áframhaldandi skipulagning framkvæmdaáætlunar (Ingibjörg Auðunsdóttir, 
2007; Epstein. 2009).    

Rannsóknir Epstein (2009) sýna að flestar fjölskyldur vilja börnum sínum það besta 

og vilja leggja sig fram um að styðja þau í skólagöngunni. Foreldrar vilja fá góðar 

upplýsingar frá skólunum til að geta fylgst með. Rannsóknir sýna einnig að flestir 

kennarar og skólastjórnendur vilja gera fjölskyldur nemenda sinna að þátttakendum í 

skólagöngu barnanna en margir vita ekki hvernig á að byggja upp traust og góð 

samskipti við heimilin og eru hikandi við að reyna það. Jafnframt sýna rannsóknir 

Epstein að flest börn vilja að foreldrar þeirra taki þátt í skólastarfinu og eru fús til að 

hjálpa til við að koma á góðum samskiptum (Epstein, 2009). Epstein hefur jafnframt 

bent á að þegar  unnið er að því að byggja upp farsælt samstarf milli heimila og skóla 

er mikilvægt að stofna teymi kennara og foreldra sem vinnur að því að skipuleggja 

samstarf sem hefur það markmið að gera alla foreldra virka í menntun barna sinna. 

Varast skal að setja foreldrastarf í hendur á einum aðila en sú tilhneiging hefur verið 

nokkuð rík í skólakerfinu (Epstein, 2005). Þegar samstarf á milli heimila og skóla er 

gott skapast umræða um starfið í skólanum þar sem borin er virðing fyrir skoðunum 

foreldra. Í þeirri umræðu er stefnt að því að finna leiðir til að mæta margvíslegum 

vandamálum sem upp kunna að koma. Þessi samskiptamáti styrkir yfirleitt 

samskiptin og treystir þau í sessi (Epstein, 1995, 2009).  

 

2.3 Aðrar rannsóknir 

Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki þegar barn fer úr leikskóla yfir í grunnskóla, en þá 

hefst nýtt tímabil í lífi fjölskyldunnar. Rannsóknir sýna að innan fjölskyldunnar 

mótast félagsleg, menningarleg og tilfinningaleg umgjörð fyrir barnið sem er eins 

konar undirbúningur fyrir skólagöngu þess. Þrátt fyrir mikilvægi fjölskyldunnar taka 
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margir aðrir þátt í flutningi barnsins milli skólastiga og mikilvægt er að allir séu 

virkir (Brooker, 2002). Upphaf grunnskólagöngu er mikilvægur tími hjá öllum sem 

eiga hlut að máli. Rannsóknir sýna að börnin eru oftast spennt fyrir því að byrja í 

grunnskóla og foreldrar upplifa mikilvæg tímamót í lífi fjölskyldunnar. Hins vegar er 

fylgifiskur eftirvæntingar hjá börnum og foreldrum þeirra oft kvíði og óvissu-

tilfinning. Margar spurningar vakna hjá foreldrum um grunnskólagönguna og hvað 

bíður barnanna (Dockett og Perry, 2006). Í rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008) kom fram að flestir foreldrar hafa jákvæða reynslu af 

skólabyrjun barns síns og finna fyrir tilhlökkun og stolti en jafnframt  er rúmlega 

helmingur foreldra kvíðinn eða áhyggjufullur á þessum tímamótum (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Ef fjölskyldan hefur ekki áður kynnst 

flutningnum frá leikskóla til grunnskóla og barnið er elsta barn fjölskyldunnar eru 

enn fleiri óvissuþættir. Skólinn hefur líklega tekið einhverjum breytingum síðan 

foreldrar voru sjálfir í skóla og jafnvel þótt fjölskyldan hafi áður fylgt barni á milli 

skólastiga er um að ræða nýja reynslu og breyttar aðstæður  fyrir hvert barn (Dockett 

og Perry, 2006).   

 

Jákvæðar væntingar foreldra um skólagöngu barnsins verða meiri eftir því sem 

samband þeirra við kennarann er betra (Dockett og Perry, 2007a). Gott samband 

milli heimila og skóla virðist vera háð aðstæðum, til að mynda þar sem fjölskyldu-

meðlimir hafa nægan tíma og áhuga á samstarfi eru samskiptin jákvæðari. Hið sama 

á við ef munur á heimamenningu og skólamenningu er lítill og því þurfa kennarar að 

vera meðvitaðir um það (Brooker, 2002). Foreldrar gegna stóru hlutverki varðandi 

velferð eigin barns og þurfa þeir að gefa kennaranum ýmsar upplýsingar sem nýtast í 

skólanum. Heimilið er mikilvægur vettvangur fyrir nám hvers barns og þarf 

kennarinn að leggja sig fram um að tengjast heimilinu því þannig getur hann fengið 

upplýsingar um námsaðferðir sem henta barninu. Ýmsar rannsóknir sýna að þátttaka 

foreldra í sjálfu menntunarferlinu, bæði á heimilinu og í skólanum, hefur jákvæð 

áhrif á námsárangur og þroska barna (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2003; Desforges og Abouchaar, 2003). Til að auka 

þátttöku foreldra ættu samtöl þeirra og kennara að vera tíð. Í samtölunum þarf meðal 

annars að kalla fram það sem foreldrar vita um barnið og skilning þeirra á þörfum 

þess og áhuga. Þó er rétt að hafa í huga að hegðun barns getur verið ólík í skóla og 

heima og þurfa kennarar ætíð að vera meðvitaðir um það (Fisher, 2002). 
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Þjóðerni, tungumál sem talað er á heimili barnsins og félagsleg staða fjölskyldunnar 

eru allt þættir sem hafa áhrif á þroska barns og velgengni í skólanum. Þegar börn 

skilja vel tungumál og hugmyndir jafnaldra og kennara og geta tileinkað sér það efni 

sem skólinn leggur áherslu á er líklegra að þau geti mætt kröfum skólans (Dockett og 

Perry, 2007a). Þá sýna rannsóknir Epstein (2009) að flestir foreldrar vilja styðja börn 

sín í námi og leggja eitthvað af mörkum til skólastarfsins. Hins vegar getur áhuga-

leysi foreldra haft langvarandi neikvæð áhrif á skólagöngu barna. Kennarar sem ekki 

eru meðvitaðir um slík neikvæð foreldraviðhorf ýta í raun enn meira undir áhuga-

leysi foreldra sem og barna þeirra (Brooker, 2002). Af framansögðu má ljóst vera að 

þegar kennari tekur á móti barni sem er að byrja í grunnskóla, þarf hann að kynna sér 

vel væntingar foreldra. Með því leggur kennarinn ákveðinn grunn sem vonandi leiðir 

til þess að barnið finni stuðning fjölskyldunnar og öðlist á þann hátt jákvæða reynslu 

af upphafi skólagöngunnar. Ef styrkleikar fjölskyldunnar eru dregnir fram í 

dagsljósið, fremur en veikleikar hennar, er líklegra að hún tengist skólanum sterkari 

böndum sem barnið ætti þá að njóta góðs af í námi sínu (Dockett og Perry, 2007a). 

 

Liz Brooker (2002) bendir á það hversu mikilvægt er að huga að fjölbreyttum leiðum 

til samskipta milli heimila og skóla, foreldra og kennara sem og milli kennara og 

barna. Þegar það er gert er líklegra að allir aðilar deili sín á milli reynslu, menningu 

og viðhorfum. Það getur hins vegar verið vandasamt að byggja upp góð samskipti 

við heimili þegar mikill munur er á menningu heimilisins og menningu skólans. 

Jafnframt er mikilvægt fyrir kennara að átta sig á því að skólaumhverfið getur virkað 

yfirþyrmandi og/eða jafnvel fráhrindandi á suma foreldra. Í þeim tilvikum reynir á 

hæfni kennara til að byggja upp góð samskipti (Brooker, 2002). Ein leið til að byggja 

upp jákvætt foreldrastarf er að kanna hvernig foreldrar kjósa sjálfir að haga 

samstarfinu og nota svo þær upplýsingar sem grunn að frekari þróun samstarfsins. 

Dockett og Perry (2007a) hafa skipt jákvæðu foreldrastarfi í fjóra þætti: 

 Félagsleg virðing (e. social respect). Að viðurkenna að margir gegna 

mikilvægu hlutverki í menntun barnanna. 

 Persónuleg vöktun (e. personal regard). Vera meðvitaður um það að 

samband heimila og skóla getur verið viðkvæmt. Það getur birst í valdboði 

og varnarleysi og því er mikilvægt að leita leiða sem bjóða upp á einlægar 

samræður. 

 Gagnkvæm virðing og skilningur á hæfni og þekkingu beggja aðila. 
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 Að allir sem hlut eiga að máli sýni heilindi í samskiptum og séu samkvæmir 

sjálfum sér í orðum og gjörðum. 

 

2.4 ETAI−verkefnið 

ETAI−verkefnið (e. Enhancing Teachers´ Ability in Inclusion) er samstarfsverkefni 

skólafólks frá Austurríki, Íslandi, Portúgal og Spáni. Efnið er byggt á nokkrum 

tilviksrannsóknum sem sýna árangursríkar aðferðir grunnskóla við að koma á námi 

án aðgreiningar í löndunum fjórum. Tilgangur verkefnisins var að efla færni kennara 

í að skipuleggja heiltækt skólastarf. Rannsókninni er skipt niður í níu þemu og eitt 

þeirra er samstarf heimila og skóla. Helstu niðurstöður ETAI−rannsóknarinnar um 

samstarf heimila og skóla sýna að þátttaka foreldra í að skipuleggja nám barna sinna 

hefur almennt jákvæð áhrif á námsárangur barnanna og styrkir starf skólans. Þær 

niðurstöður eru í fullu samræmi við aðrar rannsóknarniðurstöður (sbr. Epstein, 2009). 

Lögð er áhersla á að skólar móti sér heildstæða stefnu um samstarf heimila og skóla 

og hvernig áætlað er að styðja við foreldra. Þar kemur fram að einn mikilvægasti 

áhrifaþátturinn í námi barna með sérþarfir er árangursríkt samstarf heimila og skóla 

þar sem kennarar og stjórnendur sýna jákvætt viðhorf til foreldrastarfs. Einkum er 

lögð áhersla á jákvætt viðhorf stjórnenda þar sem þeir hafa oftast forystu um 

stefnumótun í málaflokknum innan viðkomandi skóla. Mælt er með því að samstarfi 

heimila og skóla verði komið á laggirnar nokkru áður en nemandi byrjar nám sitt og 

að skólinn beri ábyrgð á að halda samstarfinu virku alla skólagönguna (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002). Samkvæmt ETAI−verkefninu ráðast 

gæði skólastarfs að miklu leyti af því hvernig samstarfi heimilis og skóla er háttað. 

Þær niðurstöður eru í fullu samræmi við rannsókn Desforges og Abouchaar (2003).  

 

2.5 Heimanám 

Heimanám er ein tegund náms sem fer ekki fram innan veggja skólans heldur á 

heimilinu. Það hefur áhrif á daglegt líf þeirra fjölskyldna sem eiga barn á skólaaldri. 

Þrátt fyrir að heimanám sé skipulagt í skólanum er það unnið heima undir leiðsögn 

foreldra (Jayanthi ofl., 1997). Rannsóknir hafa sýnt að sumir foreldrar eru ekki sáttir 

við þetta hlutverk og líta þá á sig sem aðstoðarfólk kennarans (Dockett og Perry, 

2007a). Viðhorf til heimanáms hafa verið nokkuð ólík en þrátt fyrir það er heimanám 

talið einn af veigamestu  þáttunum í samstarfi heimila og skóla. Good og Brophy 

(2003) hafa verið málsvarar heimanáms og vísa til þess að í heimavinnu skapist 
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tækifæri til að læra meira. Þeir telja að heimavinna geri nemendur sjálfstæðari, þeir 

taki meiri ábyrgð á sjálfum sér og skipuleggi sig betur. Þá hefur Epstein (2009) 

skilgreint tíu ástæður fyrir því að börn séu látin vinna heimavinnu þar sem 

megináhersla er lögð á æfingu, undirbúning, þroska einstaklingsins, samband 

foreldris og barns sem og samband foreldra og kennara. Stigin tíu eru eftirfarandi: 

 Æfing. Að auka hraða, leikni og viðhalda kunnáttu. 

 Undirbúningur. Að tryggja stöðuna fyrir næsta skólaár og að ljúka við 

verkefni sem byrjað var á í viðkomandi bekkjardeild. 

 Þátttaka.  Að auka getu hvers nemanda svo hann nái settum námsmarkmiðum 

og njóti þess að læra. 

 Einstaklingsþroski. Að byggja upp ábyrgð meðal nemenda, sem og úthald og 

skipulagshæfni. Einnig að kennarar og foreldrar átti sig vel á hæfileikum 

nemenda sem njóta sín ekki í kennslustofunni. 

 Samskipti við félaga. Að hvetja nemendur til að vinna saman að verkefnum 

og að þeir læri hver af öðrum. 

 Samband foreldra og nemenda. Að koma á samskiptum milli barna og 

foreldra með áherslu á nám og tengja það raunverulegri reynslu. 

 Samband foreldra og kennara. Að gefa kennurum tækifæri til að fræða 

foreldra um námsmarkmið og námsframvindu barnanna og gera þá 

þátttakendur í námi þeirra. 

  Tengsl við almenning.  Kynna fyrir almenningi að í skólanum og heima fari 

fram mikilvægt starf.    

 Stefnumótun. Að framfylgja stefnu fræðslu- og skólayfirvalda um heima-

vinnu. 

 Leiðrétting. Að leiðrétta neikvæða hegðun og léleg afköst. 

Epstein (2009) bendir á að ofangreindir þættir séu ekki allir jafn mikilvægir og telur 

óviðeigandi að refsa börnum með heimavinnu. Rannsóknir Jayanthi o.fl. (1997) sýna 

að heimavinna getur verið mikilvægur hlekkur í samstarfi heimila og skóla, ekki síst 

hjá nemendum með námsörðugleika. Heimavinna getur stuðlað að því að börnum 
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gengur betur í skólanum. Mikilvægt er að halda vel utan um heimavinnuna svo 

tilgangur hennar verði öllum ljós og leggja þarf  áherslu á samvinnu við foreldrana á 

fjölbreyttan hátt. Þá er nauðsynlegt í upphafi skólaársins að upplýsa foreldra um þær 

kröfur sem eru gerðar til heimanáms. Þá þurfa kennarar að hafa samráð við aðra 

kennara svo heimavinnan verði ekki yfirþyrmandi fyrir nemendur. Fundir með 

foreldrum og öðrum kennurum eru einnig mikilvægir og kennarar þurfa að taka tillit 

til þess að aðstæður nemenda eru mismunandi og viðhorf foreldra til heimavinnu 

ólík. Í skrifum Kristins Breiðfjörð (2003), sem byggjast á rannsóknarniðurstöðum 

hans, kemur fram að heimanám er mikilvægur hlekkur í samskiptum heimila og 

skóla. Kristinn bendir meðal annars á að í hverjum skóla þurfi að fara fram umræða 

um heimanám og að foreldrar fái jafnframt tækifæri til að taka þátt í þeirri umræðu. 

Hann leggur áherslu á að börn þurfi aðstoð og hvatningu og mikilvægt sé að fylgjast 

með þeim. Kristinn talar um að uppeldislegt gildi heimavinnu og ábyrgð foreldra á 

námi barnanna virðist oft vanmetið og þar með glatist dýrmætt samband á milli 

heimila og skóla. Í greinarskrifum Kristins kemur einnig fram að í skólasamfélaginu 

séu ólík viðhorf til heimavinnu. Á meðan sumir skólar leggja mikla áherslu á 

heimanám þá leggi aðrir litla sem enga áherslu á það. Þeir sem vilja draga úr 

heimavinnu telja að slíkar áherslur jafni félagslega stöðu nemenda. Jackson (2007) 

bendir á mismunandi áhrifaþætti sem hafa áhrif á heimavinnu barna í yngstu 

bekkjardeildunum. Taka þurfi tillit til á hvaða stigi börnin eru í námi sínu og einnig 

þurfi að líta til mismunandi hæfileika foreldra og möguleika þeirra til að aðstoða við 

heimanámið. 

 

Þeir sem mæla gegn heimavinnu benda á að þrátt fyrir að hún geti verið gagnleg geti 

hún verið of dýru verði keypt þar sem hún skapi oft mikla spennu á heimilum. Einnig 

geti hún stuðlað að félagslegri mismunun í bekkjardeildum þar sem börn, sem búa 

við erfiðar heimilisaðstæður, geti átt enn erfiðara með að halda námsáætlun 

bekkjarins. Rannsóknir (Good og Brophy, 2003) sýna að lítið sem ekkert samband sé 

á milli umfangs heimavinnu og frammistöðu barna í fyrstu bekkjum grunnskóla. 

Margir nemendur í yngri bekkjum grunnskóla hafa neikvæð viðhorf til heimanáms 

og átta sig ekki á tilgangi þess. Viðhorfin eru sérstaklega neikvæð ef heimavinnan er 

í formi eyðufyllingarverkefna. Rannsóknir Cameron og Bartel (2009) sýna 

sambærilegar niðurstöður en þar kemur fram að engar áreiðanlegar sannanir séu fyrir 

því að heimavinna hafi jákvæð áhrif á námsárangur barna á yngsta stigi grunnskóla. 

Stundum geti hún þvert á móti haft neikvæð áhrif á námsárangur barnanna. 
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Rannsóknir þeirra sýna einnig að heimavinna geti haft í för með sér mikið álag á 

samband foreldra og barna og skapað spennu milli heimila og skóla. Þar kemur fram 

að heimavinnan sé oft tímafrek því börn þurfi að hafa góðan tíma til að stunda 

íþróttir, tónlist og leiki eftir skóla. Cameron og Bartel (2009) nefna jafnframt að 

foreldrar hafi oft áhyggjur af því að heimavinna geti haft þau áhrif á börn þeirra að 

þau verði andsnúin skólanum og vilji því ekki halda áfram í námi sem er í samræmi 

við fleiri rannsóknarniðurstöður (sbr. Alcoba, 2009).  

 

Í rannsókn Nönnu Christiansen (2007) kemur  fram að þótt kennarar vilji oft halda í 

hefðbundin viðhorf um skiptingu ábyrgðar, þar sem kennarar annast kennsluna en 

foreldrar uppeldið, hafa þeir samt væntingar um að foreldrar beri mikla ábyrgð á 

námi barna sinna. Þetta á ekki síst við þegar börn eiga við námsörðugleika að stríða. 

Nanna bendir á að heimanám sé oft tímafrekt og krefjandi fyrir börn og foreldra 

þeirra og kennarar ráðstafi óhikað tíma foreldra án þess að ráðfæra sig við þá.  

Nú verður vikið að því hvernig kennarar geta styrkt samband sitt við heimili 

barnanna með svokölluðum kennaraheimsóknum. 

  

2.6 Kennaraheimsóknir  

Kennaraheimsóknir eru heimsóknir kennara á heimili barnanna og hafa þær þann 

tilgang að efla kynni við foreldrana og sjá börnin á heimavelli. Heimsóknirnar þurfa 

að vera vel undirbúnar og alls ekki á að fara í þær nema með samþykki foreldra. 

Kennaraheimsóknir geta auðveldað það að byggja upp vinsamleg og afslöppuð 

samskipti milli barna, foreldra og kennara. Það veitir börnunum ákveðna 

öryggistilfinningu að hafa kynnst kennaranum á heimili sínu áður en þau koma í 

skólann og vita að hann þekkir heimili þeirra. Í heimsóknunum gefst foreldrum 

einnig tækifæri til að spyrja um starfið í skólanum (Whalley, 2002). Kennarar sem 

hafa reynslu af því að fara í heimsóknir inn á heimili nemenda telja sig geta áttað sig 

betur á hæfileikum þeirra, áhugasviði og þörfum. Slík vitneskja eykur skilning 

kennarans og samúð með nemendum þegar þeir þurfa að standa frammi fyrir nýjum 

kröfum og viðfangsefnum (Tenery, 2005). 

 

Til að tengja heimamenningu barns við skólamenninguna þarf kennari að þekkja 

hana eins og þegar hefur komið fram. Rannsóknir hafa sýnt að þegar kennari 

heimsækir barnið á heimili þess öðlast hann betri skilning á menningarlegum 
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bakgrunni þess og reynsluheimi. Hann getur skipulagt nám barnsins á markvissari 

hátt þar sem hann getur tekið tillit til þessara þátta og þannig byggt betur ofan á það 

sem barnið kann. Til að nám fari fram þarf námsefnið að tengjast menningu nemenda 

og vera á því sem kallað er svæði mögulegs þroska (e. Zone of Proximal 

Development) þeirra. Í rannsókn Ellen Mcintyre (2001) sem beindist að 

kennaraheimsóknum  á heimili barnanna kom í ljós að með því að kynnast börnunum 

geta kennarar betur stutt við þau á svæði mögulegs þroska. Þannig geta heimili 

nemenda verið eins konar skilningsgluggi fyrir kennara sem auðveldar þeim allt starf 

með nemendum. Í starfendarannsókn um bætt samstarf heimila og skóla sem 

Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) vann í Oddeyrarskóla voru kennaraheimsóknir settar í 

þriggja ára framkvæmdaáætlun verkefnisins. Reynslan af heimsóknunum var jákvæð 

og með þeim skapaðist dýrmæt reynsla í skólasamfélaginu. Þær reyndust árangursrík 

samstarfsleið skóla og heimila og almenn ánægja var með þær á meðal nemenda, 

foreldra og starfsfólks. Kennarar urðu varir við jákvæðara viðhorf foreldra til skólans 

og höfðu þeir jafnframt meira frumkvæði af samskiptum. Kennarar áttu einnig 

auðveldara með að hafa samband við foreldra ef upp komu erfiðleikar. Niðurstöður  

starfendarannsóknar Ingibjargar sýndu jákvæð viðhorf foreldra til foreldrastarfs.   

 
Niðurstöður rannsóknar Nönnu Christiansen (2007) hafa sýnt að þegar kennarar og 

foreldrar leitast við að efla sameiginlegan skilning á aðstæðum nemenda er það 

mikilvæg forsenda samstarfs foreldra og kennara. Þar kemur fram að á meðan 

kennarar og foreldrar sjái barnið nær aldrei við sömu aðstæður geti þeir varla haft 

sama skilning á þeim vandamálum sem upp kunna að koma. Ef kennarar fara í 

heimsóknir á heimili barnanna gefst þeim kjörið tækifæri til að átta sig á aðstæðum 

þeirra og fylgjast með þeim á heimavelli. Þetta styðja einnig niðurstöður 

ETAI−verkefnisins (Rósa Eggertsdóttir og Grétar L. Marinósson, 2002).  

Þegar unnið er að því að byggja upp góð samskipti milli heimila og skóla er 

mikilvægt að kennarar hlusti á foreldra og gefi þeim tækifæri til að tjá sig. 

Rannsóknir (Hanhan, 2008) hafa sýnt að samskipti heimila og skóla eru oftast að 

frumkvæði kennarans þar sem hann kemur sjónarmiðum sínum á framfæri við 

foreldra en foreldrar fái síður tækifæri til að tjá sig á sama hátt. Margir eiga góðar 

minningar úr grunnskóla frá æskuárum sínum þrátt fyrir að samskiptin við kennara 

hafi ef til vill ekki verið á jafnréttisgrundvelli. Sú tilfinning gagnvart kennurum fylgir 

fólki oft fram á fullorðinsár þegar börn þeirra hefja skólagöngu sína og getur það 
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hindrað eðlileg samskipti. Svo eiga aðrir erfiðar minningar frá skólagöngu sinni og 

rifjast þær oft upp þegar þeir koma með börnum sínum inn í skólann. Þá geta 

foreldrar jafnvel fundið fyrir kvíða og vanmætti (MacDonald, 2008; Desforges og 

Abouchaar, 2003). Ef kennarar fara í heimsóknir til nemenda sinna getur það 

auðveldað foreldrum að komast yfir erfiðar tilfinningar í garð skólans og ef til vill 

gert þeim léttara að fara inn í skólann með börnum sínum. Þegar foreldrar hitta 

kennara á heimavelli verða samskiptin auðveldari, foreldrar verða öruggari með sig 

og viðtalið afslappaðra. Í grein eftir Tenery (2005) kemur fram að stundum þegar 

kennarar fara í heimsóknir til foreldra þurfi þeir jafnvel að fara um íbúðahverfi sem 

eru þeim framandi. Það getur stuðlað að óöryggi en sú reynsla getur hins vegar 

auðveldað þeim að setja sig í spor barnanna og foreldra þeirra þegar þau koma í 

skólann í fyrsta skipti. En kennaraheimsóknir geta verið krefjandi og sumir kennarar 

treysta sér varla í þær. Þá eru þær einnig tímafrekar og kennarar með stórar 

bekkjardeildir gefa sér síður tíma til að sinna þeim en ekki má gleyma sjónarhorni 

kennara þegar fjallað er um samskipti þeirra við foreldra. Eldridge (2001) fjallar 

einmitt um foreldrasamstarf en út frá sjónarhorni kennara. Rannsóknir hennar sýna 

að þrátt fyrir aukið álag sem fylgir foreldrastarfi hafi þátttaka foreldra í skólastarfinu 

jákvæð áhrif á kennara. Kennari sem er í góðu sambandi við foreldra barnanna í 

bekknum er líklegri til að sýna félagslegum og menningarlegum aðstæðum 

fjölskyldunnar skilning. Þá kunna þeir betur að meta þátttöku foreldra í skólastarfi 

barnanna. 

 

Hér að framan hefur verið vikið að fræðilegum forsendum rannsóknar minnar og 

fjallað um mikilvægi þess að skilja reynslu og viðhorf foreldra gagnvart skólanum 

með velferð barnanna í huga. Einnig er aukin þekking kennarans á viðhorfum 

foreldra mikilvæg í vinnu sem snýr að þróun kennsluhátta og hvernig byggja á upp 

árangursríkt foreldrastarf. Þá er afar mikilvægt að foreldrar hafi góðan skilning á 

skólastarfinu og fái góðar upplýsingar frá skólanum. Í starfendarannsókn minni 

leitast ég við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurningum hennar:  

 Hvernig get ég sem kennari þróað samstarf foreldra og kennara í 1. bekk í 

Grunnskólanum í Hveragerði?   
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Undirspurningar:  

 Hvað finnst foreldrum um starfið í 1. bekk og það að eiga barn í 

Grunnskólanum í Hveragerði? 

 Hvernig líta foreldrar á samstarfið við skólann og hvaða hugmyndir hafa þeir 

um það? 

 Hver eru viðhorf samstarfsfólks míns til foreldrastarfs? 

  

Í næsta kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem beitt var í rannsóknarvinnunni 

þegar leitast var við að svara áðurnefndum rannsóknarspurningum.  
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3. Aðferð 
 

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem beitt var í rannsókninni. Helstu 

þættir starfendarannsókna verða raktir, rýnihópaviðtölum gerð skil og greint frá  

spurningakönnunum. Einnig verður vikið að hlutverki rannsóknarvina og ferli 

rannsóknarvinnunnar.  

3.1 Starfendarannsóknir 

Jónas Pálsson, sálfræðingur og fyrrverandi rektor Kennaraháskóla Íslands, benti fyrir 

alllöngu á mikilvægi þess að kennarar skoðuðu starfið sitt með gagnrýnum  augum. 

Eftir honum er haft: 

                Ein meginforsenda þess að kennarar geti talist gegna sérhæfðu og 
skuldbundnu lífsstarfi er að mínu mati lágmarkshæfni þeirra til að 
„rannsaka“ verkefni sín og störf sem fræðarar og uppalendur (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 459). 

Starfendarannsóknir eru ákveðin aðferð til að rannsaka starf sitt með það að 

markmiði að skilja það betur og þróa til betri vegar. Ígrundun er eitt af 

lykilhugtökunum í starfendarannsóknum. Þegar kennarar skipuleggja kennslu sína 

byggja þeir á kenningum sem þeir hafa tileinkað sér um kennslu. Þeir byggja hana á 

uppeldis- og menntunarsýn sinni sem er þeim oft ómeðvituð. Það er því mikilvægt að 

skapa aðstæður fyrir kennara til að ígrunda og skoða eigin sýn og starfshætti. Með 

slíkri ígrundun á gildum, markmiðum og leiðum geta kennarar þróað starf sitt og eflt 

sig sem fagmenn. Þegar kennarar ígrunda starfið sitt einir eða með öðrum þurfa þeir 

að hugsa um það og orða hugmyndir sínar, það gefur þeim meiri styrk og öryggi sem 

fagmenn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Starfendarannsóknir beinast inn á við en 

ekki út á við, en það er einmitt sérstaða starfendarannsókna þar sem gengið er út frá 

þekkingu og gildismati þeirra sem starfa á vettvangi. Í starfendarannsóknum verður 

til ný þekking þar sem þessi gerð rannsókna felur í sér nám sem á sér stað í athöfnum  

og með ígrundun (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í starfendarannsóknum beina 

kennarar ekki einungis sjónum sínum að eigin starfsháttum heldur einnig áhrifum 

þeirra á nemendur. Þeir taka til skoðunar vel afmarkaða þætti í starfi sínu, prófa nýjar 

leiðir og skoða hvernig áhrif þeir hafa, þannig leysast oft praktísk vandamál.  

Mikilvægt er að huga vel að allri skráningu og gagnasöfnun, þannig verður 

starfsþekkingin sýnileg og út frá þeim gögnum og í samræðu við rannsóknarvini er 
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unnið að greiningu. Starfendarannsóknir eru oft unnar í samvinnu við samstarfsfólk 

því þá gefst fólki tækifæri til að læra hvert af öðru og þróa hugsanir sínar og 

hugmyndir, bæði sem kennarar og rannsakendur (Hafþór Guðjónsson, 2008, 2009). 

Starfendarannsóknir vekja oft upp fleiri spurningar en þær geta svarað því ein 

niðurstaða leiðir iðulega af sér nýja spurningu. Rannsóknir af þessu tagi eru því 

opnar í báða enda ef svo má að orði komast, þær leiða ekki til lokaniðurstöðu heldur 

halda þær áfram og ein rannsókn tekur oft við af annarri (McNiff, 2002). 

Starfendarannsóknir eiga ýmislegt sameiginlegt með öðrum rannsóknum og í þeim 

eru oftast notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir, svo sem rýnihópaviðtöl og 

athuganir. En jafnframt eru oft kostir megindlegra rannsóknaraðferða nýttir og eru 

spurningalistar ein tegund þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í rannsókn minni valdi 

ég að nota rýnihópaviðtöl og spurningalista en stofnaði einnig rannsóknarhóp með 

kennurum 1. bekkja. 

 

3.2  Rýnihópaviðtöl og viðtalsrammi 

Rýnihópaviðtöl eru eigindleg rannsóknaraðferð sem er notuð til að öðlast skilning á 

viðhorfum og reynslu ákveðins hóps. Í rýnihópum eru einstaklingar sem eiga 

eitthvað sameiginlegt og reynsla þeirra og viðhorf eru skoðuð út frá ákveðnu 

rannsóknarefni. Í rýnihópaviðtölum er mikilvægt að vanda valið á þátttakendum þar 

sem markmiðið er að ná fram gagnlegri umræðu meðal þeirra og skapa afslappað 

andrúmsloft þar sem þeir geta tjáð sig óþvingað (Sóley S. Bender, 2003). Valið á 

þeim sem taka þátt í rýnihóp byggist á efni rannsóknarinnar. Mælt er með því að hafa 

þátttakendur ólíka og ekki er æskilegt að þeir þekkist of vel. Þá getur verið erfitt að 

fá þá til að ræða djúpt um ákveðin mál þar sem þeir þekkja afstöðu og skoðanir 

annarra þátttakenda (Flick, 2006). Kostir rýnihópa eru einkum taldir þeir að 

kostnaður er ekki mikill, auðvelt er að safna upplýsingum og þátttakendur geta 

aðstoðað hver annan við að rifja upp og muna tiltekna atburði (Flick, 2006).  

Í rýnihópaviðtölum er hægt að safna gögnum frá mörgum aðilum á tiltölulega 

stuttum tíma og þessi aðferð er ein af fáum sem byggist á samskiptum fólks og 

hópstarfi. Í hópviðtölum fást stundum upplýsingar sem ekki er hægt að fá fram í 

einstaklingsviðtölum (Sóley S. Bender, 2003). Rýnihópar hafa einnig þann kost að 

viðmælendur geta svarað eins og þeir vilja en eru ekki bundnir við spurningalista 

sem gefa takmarkaða möguleika á svari. Aðferðin er fremur opin og rannsakandi 

hefur takmarkað vald yfir viðtalsferlinu sem getur skapað líflegri umræðu. 
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Viðmælendur eru öruggari með sig og í slíkum hópi skapast oft samkennd og þar 

getur opnast sameiginlegur reynsluheimur sem gerir viðmælendur fúsari til að taka 

þátt í hópvinnunni með opnum huga. Helstu ókostir rýnihópaviðtala eru þeir að 

umræður geta orðið ruglingslegar og erfitt að hafa stjórn á þeim sem torveldar 

gagnagreiningu í kjölfarið. Þeir einstaklingar sem taka þátt í rýnihópaviðtölum þurfa 

að vera fúsir til að tjá sig í hópnum. Þar með er hugsanlega búið að útiloka ákveðinn 

hóp einstaklinga þar sem hætta er á að einhverjir þeirra séu málglaðari en aðrir og 

taki alla stjórn. Einnig getur umræðan orðið einsleit og ákveðin tilhneiging til að allir 

verði sammála. Niðurstöður úr rýnihópaviðtölum gefa oft góðar vísbendingar en hafa 

ekki alhæfingargildi og því ekki hægt að yfirfæra þær alfarið á aðra hópa. 

Rýnihópaviðtöl gera miklar kröfur til stjórnenda, ef vel á að vera þurfa þeir að hafa 

þekkingu og þjálfun í viðtalstækni og hópastarfi (Sóley S. Bender, 2003). 

Í rannsókninni voru tekin tvö viðtöl við rýnihóp fjögurra foreldra úr hvorum bekk. 

Rýnihópaviðtölin fóru fram í apríl 2009 þegar börnin voru búin að vera rúma sjö 

mánuði í skólanum. Þátttakendur í rýnihópunum voru valdir í samráði við kennara 

bekkjanna. Reynt var að velja þátttakendur sem þekktust ekki mjög vel og hafa þá af 

báðum kynjum. Viðtölin fóru fram í skólastofu barnanna. Ég valdi að hafa einungis 

fjóra þátttakendur þar sem ég hef ekki mikla reynslu af að taka slík viðtöl. Það 

reyndist ekki erfitt að fá fólk til að tjá sig því allir höfðu einlægan áhuga á málefninu. 

Rýnihópaviðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð. Í beinu framhaldi voru þau 

greind í ákveðin þemu. Í rýnihópaviðtölunum var ritari sem skráði niður í tölvu nafn 

hvers viðmælanda og upphaf hverrar setningar hjá honum sem auðveldaði alla 

afritun. Í rýnihópaviðtölunum spunnust umræður sem ég hafði upphaflega ekki gert 

ráð fyrir í rannsókninni. Þessar umræður urðu síðar mikilvægir þættir í 

rannsóknarvinnu minni. Þannig þróaðist rannsóknin og mótaðist á meðan hún fór 

fram. Í rýnihópaviðtölunum var eftirfarandi viðtalsrammi hafður til hliðsjónar: 

1. Hvernig finnst foreldrum að eiga barn í 1. bekk? 

2. Hvernig finnst foreldrum foreldrastarfið í 1. bekk? 

3. Hvaða hugmyndir hafa foreldrar um foreldrastarf? 

4. Hvernig er tekið á móti barninu í skólanum að mati foreldra? 

5. Hvernig finnst foreldrum vera tekið á móti sér þegar þeir koma í skólann? 

6. Hvað er erfiðast í samskiptum við skólann? 
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7. Hvernig finnst foreldrum upplýsingaflæðið vera milli heimilis og skóla? 

8. Hvað finnst foreldrum um að hafa fleiri foreldraviðtöl? 

9. Hvað finnst foreldrum um hugmyndina að kennarar komi í heimsókn á 

heimili þeirra? 

10. Verða foreldrar varir við samstarf leikskóla og grunnskóla og hver eru 

viðhorf þeirra til slíks samstarfs? 

11. Hvað finnst foreldrum um heimavinnu í 1. bekk? 

 Með hverri spurningu voru misjafnlega margar undirspurningar. 

 

3.3  Spurningakannanir 

Í rannsókninni voru viðhorf foreldra könnuð með spurningakönnun sem var lögð 

fyrir alla foreldra barna í 1. bekk. Spurningakannanir gefa rannsakanda tækifæri til 

að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að 

þær eru réttmætar þar sem sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess 

sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003). Við gerð spurningalista er að mörgu að 

hyggja. Eitt af grundvallaratriðunum er að spurningarnar séu skýrar og að 

þátttakendur skilji nákvæmlega hvað átt er við í hverri spurningu. Mikilvægt er að 

svarkostir séu vandlega orðaðir, fjöldi þeirra skiptir máli og hvaða kvarða er beitt. 

Röð spurninga skiptir einnig máli þar sem röðin getur haft áhrif á nákvæmni svara 

við spurningum og hversu auðvelt er að svara þeim. Þá þarf að huga að uppsetningu 

spurninganna en hún á að taka mið af því að þátttakendur eigi auðvelt með að svara. 

Æskilegt er að forprófa spurningalista á nokkrum einstaklingum, á þann hátt koma 

oft fram einhverjir gallar sem þarf að lagfæra. Forprófun tryggir þó ekki hnökralausa 

spurningalista (Þorlákur Karlsson, 2003). Þorlákur Karlsson (2003) bendir meðal 

annars á að ef notuð eru vönduð vinnubrögð við gerð spurningalista eru líkur á að 

skapa megi mælitæki sem nýtist vel við að kanna til að mynda viðhorf foreldra til 

þess að eiga barn í 1. bekk Grunnskólans í Hveragerði. 

 

Ég hafði áhuga á að fá upplýsingar frá sem flestum foreldrum og með því að leggja 

fyrir spurningakönnun hafði ég möguleika á að fá upplýsingar frá þeim öllum. 

Niðurstöðurnar voru svo notaðar í rýnihópaviðtölum við foreldra. Í 

spurningakönnuninni eru 16 spurningar. Fyrstu 5 eru almennar bakgrunnsspurningar 
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þar sem spurt er um kyn, systkini og hvort barnið hafi verið í leikskóla í Hveragerði. 

Seinni spurningarnar snúa að viðhorfum foreldra til skólastarfsins, hvernig tekið var 

á móti barninu og hvernig því líði í skólanum. Einnig var spurt um það hvernig tekið 

var á móti foreldrum og hvort þeir hefðu viljað fá meiri upplýsingar um skólastarfið 

áður en barnið byrjaði í skólanum. Jafnframt var spurt um upplýsingamiðlun til 

foreldra og hvort þeir vilji hafa betri aðgang að kennaranum, hitta hann oftar og hvað 

þeim finnist um þá hugmynd að kennarar komi og heimsæki börnin í stað 

foreldraviðtals sem fram fer í skóla. Loks var spurt um það hvort þeir vilji taka meiri 

þátt í skólastarfinu og námi barnsins (sjá fylgiskjal 2). 

 

3.4  Rannsóknarvinir mínir 

Rannsóknarvinir eru einstaklingar sem rannsakandi metur mikils og álit þeirra skiptir 

hann máli. Þeir skoða verkið gagnrýnum augum og hjálpa til við að sjá rannsóknina í 

nýju ljósi og skoða önnur sjónarhorn. Gagnrýni er mikilvæg til að meta gæði 

rannsókna. Rannsóknarvinir koma til sögunnar strax í upphafi rannsóknar (McNiff, 

2002). Þar sem ég var í námsleyfi og starfaði ekki við kennslu veturinn sem 

rannsóknin var unnin var mikilvægt fyrir mig að vera í góðu samstarfi við þá kennara 

sem kenndu 1. bekkjunum. Ég stofnaði með þeim rannsóknarhóp sem fundaði 

reglulega á vorönninni og þær urðu rannsóknarvinir mínir. Annar kennarinn sem 

einnig er leikskólakennari og sérkennari var samstarfskona mín til tveggja ára og hin 

leysti mig af í námsleyfi mínu. Á þessum fundum kynnti ég rannsóknina fyrir þeim 

og gaf þeim kost á að fylgjast með framgangi hennar. Þær gáfu mér góðar ábendingar 

sem nýttust mér síðar við gagnagreininguna. Við ræddum einnig um viðhorf þeirra til 

foreldrastarfs, hvernig staðan er um þessar mundir í foreldrastarfi bekkjanna og 

hvaða hugmyndir þær hafa um það. Ég kynnti þeim viðhorf mín og bar þau saman 

við þeirra viðhorf. Í framhaldi af því leituðum við í sameiningu að leiðum sem hægt 

væri að fara til að bæta skólastarfið þar sem við horfum mest til þess að þróa nýjar 

leiðir í foreldrastarfi í árganginum. 

 

3.5  Siðferðileg álitamál 

Ég hafði samband við skólayfirvöld í sveitarfélaginu og fékk leyfi fyrir rannsókninni. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og sótt um leyfi hjá skólastjórnendum. 

Ég hringdi í þátttakendur og bað þá að taka þátt í rannsókninni. Flestir foreldrar voru 

fúsir til þess. Ég lagði á það áherslu að rýnihópaviðtölin væru nafnlaus og því ekki 
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hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda og að ekki yrði fjallað um persónuleg 

málefni gagnvart einstaka nemanda. Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að gæta 

fyllsta trúnaðar við þátttakendur, það er ekki síst gert til að fólk skaðist ekki af 

þátttöku sinni. Þá er nöfnum þátttakenda breytt og segulbandsspólum eytt eftir 

afritun (Þorsteinn Hjartarson, 2005).  

 

Í rannsókninni var meðal annars tekið mið af því sem fram kemur í grein Gretars 

Marinóssonar (2004) í Glæðum um etnógrafíu í skólum þar sem hann segir meðal 

annars  að erfitt geti verið að greina rannsakandann frá rannsóknarviðfangsefninu þar 

sem hann er aðalrannsóknartækið en etnógrafískar aðferðir gefa möguleika á beinum 

samskiptum við þátttakendur (sbr. Rannveig Traustadóttir, 2003). Þegar rann-

sakandinn er sjálfur hluti vettvangsins sem verið er að rannsaka getur það valdið 

erfiðleikum þar sem hætta er á hagsmunaárekstrum því stundum þarf að leggja mat á 

rannsóknarviðfangsefnið. Ef rannsakandinn á þar sjálfur hlut að máli má efast um 

hlutlægni og hvaða hagsmunir eru ráðandi gagnvart niðurstöðum (Gretar 

Marinósson, 2004). Stundum gat til að mynda verið erfitt hjá mér að koma auga á 

hvernig hægt væri að gera hlutina á annan hátt þar sem ég hafði haft mikil áhrif á 

mótun kennsluháttanna og foreldrastarfið í 1. bekk áður en rannsóknarstörf mín 

hófust. Ofannefnd umfjöllun Gretars um þennan vanda rannsakandans auðveldaði 

mér hins vegar að skilja  stöðu mína betur, vinna á hlutverkatogstreitu sem upp kom 

og horfa gagnrýnum augum á störf mín og rannsóknarvinanna.  

 

3.6 Rannsókn ýtt úr vör 

Rannsóknina hóf ég á því að senda spurningalista til allra foreldra barna í 1. bekk til 

að fá viðhorf sem flestra. Fjöldi barna í árganginum var 31 og svöruðu 25 foreldrar 

könnuninni. Þegar ég tók saman helstu niðurstöður úr spurningalistunum dró ég út 

þau atriði sem ég vildi ræða nánar í rýnihópunum. Í beinu framhaldi bjó ég til 

viðtalsramma fyrir rýnihópaviðtölin. Í spurningakönnuninni voru því ekki alfarið 

sömu spurningar og í viðtalsrammanum. Þetta skipulag gagnaðist vel því flestir 

foreldrar sem tóku þátt í rýnihópaviðtölunum voru búnir að svara spurningalistunum 

og höfðu því áður hugsað um atriðin sem voru rædd í rýnihópunum. Ég þurfti því 

ekki að eyða tíma í að útskýra um hvað rannsóknin snerist. Þegar ég valdi 

þátttakendur í rýnihópana reyndi ég að hafa hópinn sem fjölbreyttastan. Þátttakendur 

voru af báðum kynjum, sex þeirra voru með sitt fyrsta barn í skóla, fjórir voru með 

sitt annað barn, þrír voru með sitt þriðja barn, tveir með sitt fjórða barn í skóla og 
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einn þátttakandinn var af erlendu bergi brotinn. Ég reyndi einnig að velja saman fólk 

sem þekktist ekki mikið til að koma í veg fyrir að þátttakendur þekktu of vel skoðanir 

hver annars (sbr. Flick, 2006). Ég tók seinna óformlegt viðtal við móður sem er af 

erlendum uppruna og hefur dvalið hér í Hveragerði um árabil. Einkasonur hennar var 

í 1. bekk síðastliðinn vetur og hún hafði ýmsar hugmyndir um skólastarf sem eru afar 

athyglisverðar. Það var lærdómsríkt fyrir mig sem bekkjarkennara að heyra hvað 

foreldri sem hefur alist upp í öðru Evrópulandi hafði að segja um skólabyrjun barns 

síns hér hjá okkur. Margar af athugasemdum hennar nýttust í rannsókninni og í 

þróunar- og umbótastarfinu. Þar gildir málshátturinn „glöggt er gests augað“ þar sem 

við eigum oft erfitt með að sjá þá hluti sem standa okkur nærri í réttu ljósi. Eftir 

rýnihópaviðtölin dró ég út þau þemu sem ég vildi athuga nánar og skoðaði þau út frá 

fræðilegu sjónarhorni.  
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4. Aðstæður 1. bekkjar  
 

Í Grunnskólanum í Hveragerði höfum við lagt okkur fram um að gera flutning barna 

á milli skólastiga sem auðveldastan og ánægjulegastan fyrir nemendur og foreldra. 

Undanfarin ár höfum við unnið eftir þróunaráætlun um samstarf leikskólanna og 

Grunnskólans í Hveragerði sem var diplómaverkefni mitt á námsbrautinni Nám og 

kennsla ungra barna sem ég lauk við haustið 2003 frá Kennaraháskóla Íslands. Við 

höfum unnið að því á hverju ári að bæta og þróa þá áætlun og að fá fram viðhorf 

foreldra er mikilvægur þáttur í þeirri skólaþróun. Fyrir nokkrum árum var tekin sú 

ákvörðun að hafa sérstaka 1. bekkjarkennara sem kenndu börnunum aðeins í eitt ár. 

Þannig töldum við að kennslan í 1. bekk yrði markvissari og betur sniðin að þörfum 

barnanna þar sem kennslan í 1. bekk er að okkar mati að mörgu leyti frábrugðin 

kennslu annarra árganga. Kennslan hefur farið fram í sérhúsnæði sem við köllum 

Mjólkurbú á lóð skólans og hefur það reynst ágætt fyrirkomulag. Gott samstarf hefur 

verið á milli leikskólanna og grunnskólans í nokkur ár sem hefur komið sér vel. 

Kennarar 1. bekkja, kennarar skólahóps á leikskóla auk stjórnenda úr öllum 

skólunum hafa fundað að minnsta kosti tvisvar á önn og rætt saman um skólastarfið á 

báðum stigum. Við höfum leitast við að átta okkur á hvaða reynslu börnin koma með 

úr leikskólanum og rætt um hvernig við getum byggt ofan á hana en sú reynsla þarf 

að nýtast barninu þegar kemur að því að skilja og fást við ný og óþekkt viðfangsefni 

(sbr. Jóhanna Einarsdóttir, 2007a, 2007b). 

 

Í fyrsta bekk er lögð áhersla á gott samstarf við foreldra. Við kennarar í 

Grunnskólanum í Hveragerði höfum lagt okkur fram um að skapa notalegt 

andrúmsloft og tekið vel á móti foreldrum. Á starfsdögum kennara að hausti áður en 

skólastarfið hefst boðar umsjónarkennari foreldra í viðtal með barni sínu. Mánuði 

seinna eru foreldraviðtöl fyrir alla nemendur skólans og þá er foreldrum í 1. bekk 

boðið upp á að koma aftur í foreldraviðtal ef þeir kjósa svo. Skólafærninámskeið er 

haldið í samvinnu við foreldrafélag skólans um svipað leyti þar sem foreldrar hlýða á 

margskonar erindi sem varða skólabyrjun barnanna. Foreldrakaffi er haldið tvisvar á 

vetri þar sem foreldrum er boðið að koma í heimsókn í skólastofuna um leið og þeir 

fylgja barni sínu í skólann. Þar gefst þeim tækifæri til að ræða við kennarann, aðra 

foreldra og bekkjarfélaga barnsins. Börnin sýna foreldrum sínum kennslustofuna og 
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verkin sín. Bekkjakvöld eru haldin tvisvar á vetri, þá er foreldrum boðið að koma og 

horfa á börnin flytja skemmtidagskrá og á eftir borða allir saman veitingar sem 

foreldrar koma með og leggja á sameiginlegt veisluborð. Í janúar þegar skólaárið er 

hálfnað eru foreldraviðtöl þar sem farið er yfir stöðu barnsins. Þegar skóla lýkur 

koma foreldrar í síðasta foreldraviðtalið það skólaár, þá er aftur farið yfir stöðu 

barnsins, hvaða árangri það hefur náð í náminu og hvernig félagsleg staða þess er. 

Þegar barnið fer í 2. bekk fær það nýjan kennara, viðtalið er því einnig einskonar 

kveðjustund fyrir barn, foreldra og kennara.  Nemendafjöldi í 1. bekk var 31 á því 

skólaári sem rannsóknin fór fram.  

Skólasel er starfrækt í nánu samstarfi við grunnskólann og þar er leitast við að skapa 

nemendum öruggt og gott athvarf þar sem þeir njóta sín í leik og starfi. Þar geta 

nemendur fengið aðstoð við heimanám, valið sér frjálsan leik og ýmis verkefni. 

Skólaselið er staðsett í húsnæði 1. bekkjar og börnin borða í hádeginu í mötuneyti 

skólans þar sem kennararnir snæða með þeim. Stuðningsfulltrúinn sem fylgir 1. bekk 

starfar einnig í skólaselinu sem auðveldar börnunum aðlögun þar. Skólaselið er í 

samstarfi við Tónlistarskóla Árnesinga og geta börnin stundað tónlistarnám samhliða 

veru sinni þar (Skólanámskrá Grunnskólans, 2009). Flest börnin stunda íþróttir á 

skólaselstíma og starfsfólk skólaselsins hefur eftirlit með því að þau mæti þangað á 

réttum tíma.   
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða meginniðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Niðurstöðurnar 

byggjast á spurningakönnun, rýnihópaviðtölum og viðræðum við rannsóknarvini.  

5.1 Hvað finnst foreldrum um starfið í 1. bekk og það að eiga barn í 
Grunnskólanum í Hveragerði? 
 

Þegar foreldrarnir fjölluðu um þessa spurningu í rýnihópunum voru þeir einnig afar 

uppteknir af samskiptum heimila og skóla og því fléttast sú umræða nokkuð inn í 

umfjöllun hér á eftir.  

Í rýnihópaviðtölunum kom fram að öllum foreldrunum fannst gott að fara með barnið 

í skólann á morgnana, foreldrunum fannst börnin vera sátt og glöð þegar þau fóru 

þangað. Í spurningakönnuninni sem lögð var fyrir foreldrana kom fram að foreldrar 

17 barna töldu að börn þeirra hlökkuðu mikið til að byrja í grunnskólanum og 

foreldrar 8 barna töldu að börn þeirra hlökkuðu nokkuð til. Ekkert foreldranna taldi 

að barn þess kviði fyrir því að byrja í skólanum. Þegar spurt var hvernig börnunum 

liði í skólanum kom fram að foreldrarnir sögðu að þeim liði flestum mjög vel eða vel  

eða 21 barni af 25. Þrír foreldranna sögðu að börnum þeirra liði nokkuð vel en eitt 

foreldrið sagði að barni sínu liði sæmilega, sem er vissulega áhyggjuefni. Í tveimur 

rýnihópaviðtalanna kom fram að þeir foreldrar sem höfðu átt barn í 1. bekk fyrir 

einhverjum árum fannst betur haldið utan um börnin nú en fyrr. Jafnframt fannst 

þeim 1. bekkur í vetur virka betur sem eðlilegt framhald af leikskólanum. Ein 

móðirin sagði til dæmis:  

Ég var með barn í 1. bekk fyrir tíu árum og ég finn mikinn mun, það er 
miklu meira haldið utan um þau hér heldur en var þá, í vetur var þetta  
meira svona eins og framhald af leikskólanum eða svona millibil og ég gat 
ekki fundið annað en að hún væri mjög ánægð. 

Önnur móðir sem átti sitt fyrsta barn í grunnskóla sagði frá áhyggjum sínum þegar 

barnið byrjaði í skólanum: „Fyrst var ég mjög óörugg, ég vissi ekki með sundtímana, 

ég var mjög hrædd um hann þar og ég vissi ekki hvernig það virkaði. Kannski var 

barnið mitt ekki óöruggt, hann var bara mjög rólegur.“ 

Í rýnihópunum kom fram að foreldrunum fannst flestum gott að koma með börnin í 

skólann. Þeir foreldrar sem svöruðu spurningakönnuninni og fannst þeir vera 
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velkomnir eða mjög velkomnir í skólann voru 24 af 25 og einum fannst hann nokkuð 

velkominn. Stuðningsfulltrúinn sem starfaði í bekknum mætti fyrst á morgnana og 

tók á móti börnunum og foreldrum þeirra. Flestir foreldrarnir nefndu að þeim fannst 

gott að leita til stuðningsfulltrúans til dæmis þegar koma þurfti skilaboðum til 

kennarans. Allir foreldrarnir áttu þó sameiginlegt að vilja helst geta hitt kennara 

barnanna á morgnana. Jafnframt töldu allir að góður andi ríkti í bekknum og 

andrúmsloftið væri afslappað. Einn faðirinn sagði: „Þó að við séum alltaf að hafa 

einhverjar áhyggjur þá virðist þetta ekki vera neitt mál fyrir þau, þegar maður sækir 

þau eru þau afslöppuð og áhyggjulaus.“ Foreldrarnir í öllum rýnihópunum voru 

sammála um kosti þess að börnin væru í sérhúsnæði, það væri í raun eins og aðlögun 

að stóra skólanum. Ein móðirin sagði: „Þetta er svona aðlögun, mér finnst einmitt 

svo frábært að hafa þetta hér, þá verða aðeins minni skref.“ Foreldrunum fannst 

haustviðtalið við kennarann þegar barnið var að byrja í skólanum mjög gott og fannst 

það koma í veg fyrir kvíða. Þá nefndu margir foreldranna að þeir hefðu gjarnan viljað 

hitta kennara barnanna strax um vorið áður en barnið hóf skólagöngu sína eða 

samtals 21 af þeim 25 foreldrum sem svöruðu. Þeir álitu að „það væri óskastaðan.“ 

Sumir foreldrarnir upplifðu óöryggistilfinningu hjá barninu sínu og tvö börn sem búa 

utan við bæinn kviðu fyrir því að fara ein með skólabílnum. Eitt foreldrið sagði að 

sínu barni hefði þótt óþægilegt að fara inn í stóra skólann í upphafi vetrar. Nokkur 

barnanna vildu ekki fara í skólaselið og voru sum mjög þreytt þegar þau komu heim 

þaðan. 

 

Margir foreldranna töldu það vera mikið stökk að fara með barnið úr leikskólanum í 

grunnskólann og flestir töldu mestu breytinguna vera minna upplýsingaflæði.  Í 

leikskólunum voru þeir í meira sambandi við leikskólakennarana og fengu meiri 

upplýsingar um barnið þar. Af þeim 25 foreldrum sem svöruðu spurningakönnuninni 

vildu 16 þeirra fá  upplýsingar um grunnskólann fyrr eða strax vorið áður en 

skólastarfið hófst, hinir töldu það ekki skipta neinu máli.  Þeir foreldrar sem töldu 

slíkar upplýsingar óþarfar áttu það sameiginlegt að eiga fleiri börn í grunnskóla. 

Einnig kom fram að foreldrarnir ættu í erfiðleikum með að nálgast upplýsingar um 

skólabyrjun á heimasíðu grunnskólans. Það kemur kannski ekki á óvart að margir 

foreldrar með fyrsta barn í grunnskóla voru frekar óöruggir með skólabyrjunina, eins 

og fram kemur hjá einni móðurinni: 

Já ég hefði viljað sjá eitthvað um þetta fyrr því mér fannst ég vera alveg 
ofsalega mikið í lausu lofti til dæmis um sumarið, ég vissi ekkert hvert ég 
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ætti að snúa mér með að skrá barnið í skóla, endaði með að ég hringdi bara, 
það stóð ekki á vefnum neitt um hvernig þetta gengur fyrir sig. 

Þegar skólastarfið var hafið, hefðu flestir foreldrarnir gjarnan viljað fá meira af 

persónulegum upplýsingum um barnið sitt. Þeir töldu það ekki vera nóg að fá 

almennar upplýsingar um starfið í bekknum sem kennarinn sendi til allra foreldranna 

í lok vikunnar. Sumir foreldrarnir töldu sig ekkert vita hvernig börnin höguðu sér í 

skólanum og höfðu áhyggjur af því að þau væru óþekk og færu ekki eftir 

fyrirmælum. Samanber það sem ein móðirin sagði, „Ég veit ekkert hvernig hann 

hagar sér hérna. Það var mjög erfitt hjá Jonna að læra að haga sér hérna fyrstu 

mánuðina.“ Þegar haft var samband við foreldrana vegna samskiptaörðugleika eða 

óæskilegrar hegðunar hjá barninu þótti þeim foreldrum það gerast of seint, það er að 

segja þeir hefðu viljað að haft væri samband strax, helst samstundis. Samskiptabókin 

sem er ætluð fyrir kennara og foreldra að skrifa í skilaboð og tölvupósturinn voru 

ekki nógu virk þann vetur sem rannsóknin fór fram og foreldrarnir vildu fá að vita 

meira en það sem börnin þeirra sögðu þeim eins og fram kom hjá einni móðurinni: 

„Ég má ekki spyrja hann svona mikið, Siggi vill ekki segja frá, hann segist ekki 

muna og ekki vita svo að mig langar til að fá að vita meira.“ Allir foreldrarnir í 

rýnihópunum vildu að tölvan væri notuð meira. Margir foreldrar hittu kennarann 

aldrei á morgnana þar sem þeir komu snemma með börnin í skólann og sóttu þau 

seint í skólasel þar sem þeir hittu ekki kennarann. Þetta fannst sumum foreldrunum 

óþægilegt og ein móðirin sagði: „Mig langar til að vita hvernig staðan er, ég fékk að 

vita það í foreldraviðtalinu en það er svolítið langt síðan það var og núna veit ég 

ekkert hvernig staðan er með hana.“ Þrátt fyrir þetta kom fram í spurningakönnuninni 

að einungis eitt foreldri taldi sig ekki geta náð sambandi við kennarann þegar það 

þyrfti á því að halda, hinir töldu sig alltaf eða oftast geta náð sambandi við hann. Í 

tveimur rýnihópum ræddu foreldrarnir um að heimasíða fyrir bekkinn væri hentugt 

tæki til að miðla upplýsingum. Þar væri hægt að vera með skilaboð og meiri 

upplýsingar og síðast en ekki síst myndir sem mörgum foreldrum finnst gott að skoða 

með börnum sínum því þeir töldu að með myndum væri hægt að fá góðar 

upplýsingar hjá barninu um hvað það gerir í skólanum og hvernig því líður þar. 

Samanber það sem eitt foreldrið sagði: „Þar getur maður séð myndir og það er svo 

gott að fá upplýsingar hjá barninu í gegnum myndir.“ Þannig geta foreldrar einnig 

áttað sig á félögum barnsins, hvað þeir heita og hvernig samskipti barnið á við þá. 

Nokkuð bar á óöryggi gagnvart lestrarnáminu hjá þeim foreldrum sem áttu sitt fyrsta 
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barn í skóla. Þeir vildu gjarnan fá meiri upplýsingar um stöðu barnsins í lestri og þá 

einnig miðað við aðra nemendur. 

Helmingur foreldranna, eða 12 af þeim 25 sem svöruðu spurningakönnuninni vildi 

ekki fleiri formleg viðtöl við kennarann og hjá öllum í rýnihópaviðtölunum kom 

fram að foreldrarnir kusu fremur óformlegt samband við kennarann með tölvupósti 

eða símtali og að þeir gætu hitt kennarann þegar þeir koma með barnið í skólann eða 

til að sækja það. Ein móðirin sagði: „Ég kem náttúrulega alltaf snemma og ég næ 

alltaf í kennarann, það finnst mér skipta rosalega miklu máli“. Annað foreldri sagði: 

„Mér finnst það vanta að ég hitti kennarann oftar.“ 

 

Í öllum rýnihópunum kom fram að foreldrarnir urðu ekki mikið varir við samstarf 

leikskóla og grunnskóla. Þeir fengu einhverjar upplýsingar um það í leikskólanum 

veturinn sem barnið þeirra var í skólahópi en hefðu viljað fá að vita meira. Þeir 

nefndu til dæmis að þeir hefðu viljað fá meiri upplýsingar um heimsóknir 

leikskólabarnanna í grunnskólann. „Mér fannst vanta að fá að vita hvað þau eru að 

gera í þessu skólastarfi“ sagði ein móðirin. Allir foreldrarnir voru hins vegar ánægðir 

með skólaheimsóknirnar og vorskólann og fannst þetta góð leið til að draga úr kvíða 

barnanna vegna grunnskólagöngunnar, eða eins og ein móðirin sagði: „Ég held að 

það hafi mikið að segja að þau voru að koma í þessar skólaheimsóknir, það var ekki 

þessi kvíði.“ Í tveimur rýnihópaviðtölum kom fram að foreldrarnir vildu gjarnan fá 

kynningu á vorskólanum og að hún yrði sett inn á dagatal leikskólans. Slíkt 

fyrirkomulag gæti komið í veg fyrir að börnin yrðu af vorskólanum vegna einhvers 

fjölskylduviðburðar. Ein móðirin sagði í þessu sambandi: „Hann þyrfti að vera 

kynntur meira og fyrr, Siggi missti af honum af því að við vorum búin að bóka 

utanlandsferð.“ Í spurningakönnuninni fannst 18 foreldrum, af þeim 25 sem svöruðu, 

að þátttaka foreldra í námi barna sinna væri hæfileg, en 7 þeirra töldu að hún mætti 

vera meiri. Talsverð umræða var um heimanám sem virtist sérstaklega vera 

áhyggjuefni hjá foreldrum sem voru með sitt fyrsta barn í skóla. Margir foreldrar 

voru hins vegar á þeirri skoðun að heimanámið tæki oft langan tíma, það bærist ekki 

nógu reglulega og þeir væru óöruggir gagnvart þeim kröfum sem eru gerðar til 

heimanáms barnanna: 

Þetta var eins og þegar hún var að fá lestrarbókina heim, þá vissi ég ekki 
alveg hvað var raunhæft að gera miklar kröfur til hennar, hvað margar 
blaðsíður á dag, hún kannski nennti ekki meira eftir tvær, á hún kannski að 
lesa þrjár? (Anna). 



38 
 

Nokkuð skiptar skoðanir voru um þetta í foreldrahópnum. Fram kom að sumir 

foreldrar vildu hafa heimavinnu og einhverjir áttu von á meira heimanámi í 1. bekk.  

„Þeim var ekki hent í að fara að læra og læra, það voru eiginlega foreldrarnir sem 

voru orðnir óþreyjufullir“ sagði ein móðirin. Flestir þátttakendur í rýnihópunum voru 

þó á þeirri skoðun að heimanámið, fyrir utan lestur, væri kvöð á börnunum og þau 

virtust oft þreytt og leið á því, samanber það sem ein móðirin sagði: „Henni gengur 

mjög vel að lesa, hún klárar hverja bókina á fætur annarri en henni gengur ekki eins 

vel með hinn lærdóminn.“ Önnur móðir sagði: „Mér finnst það leiðinlegt hún ýtir því 

á undan sér fram á sunnudagskvöld og er alveg sama. Ég er að reyna að láta það ekki 

dragast en þetta er allt í járnum.“ Einn faðirinn hélt því fram að dóttir sín hefði „fyrir 

tveimur árum verið rosalega mikið fyrir að vera að skrifa og læra en svo þegar hún 

byrjaði í skólanum þá var eins og þetta hefði orðið of mikið.“ Þessir foreldrar áttu 

það sameiginlegt að vilja gjarnan vera lausir við heimavinnu að undanskildum lestri í 

1. bekk.  Í einum rýnihópnum ræddu foreldrarnir um að ef til vill væru foreldrar 

feimnir við að gera athugasemdir við kennara þegar þeim finnst heimanámið of erfitt 

eða of létt. Ein móðirin sagði: „Þótt ég þekkti alla vel þá dró ég það lengi að segja frá 

því að hann væri ekki að ráða við þetta.“ 

 

Rúmlega helmingur foreldranna var sáttur við þá hugmynd að fá kennara í heimsókn 

inn á heimilið eða 15 af þeim 25 sem svöruðu spurningakönnuninni. Sex þeirra sem 

svöruðu var sama og fjórir þeirra töldu þetta ekki góða hugmynd.  Þegar ég ræddi um 

kennaraheimsóknir í rýnihópunum tók ég skýrt fram að heimsóknirnar gætu aldrei 

orðið annað en val foreldra ef slíkt fyrirkomulag yrði tekið upp. Í einum rýnihópnum 

kom fram hjá einum viðmælandanum að hugmyndin væri „alveg snilld“. Flestir 

sögðu að kennararnir væru velkomnir á heimili þeirra og töldu að slíkar heimsóknir 

gætu verið skemmtilegar en ef til vill tímafrekar fyrir kennarann. Einhverjir töldu þó 

ákjósanlegra að fyrsta viðtal við þá færi fram innan veggja skólans. Það auðveldaði 

þeim að kynnast því umhverfi sem barnið á eftir að starfa í. Ein móðirin sagði til að 

mynda: „Mér finnst persónulegra að nálgast kennarann í því umhverfi sem dóttir mín 

kemur til með að vera í“ en þegar líða tæki á veturinn gæti verið fínt að fá kennarann 

í heimsókn og önnur móðir bætti við: 

Mér fannst mjög spennandi að fara í skólann og skoða þetta allt saman 
hvernig það var en svo finnst mér að næsta foreldraviðtal sem verður eftir 
áramót megi gjarnan vera heima, það gæti verið tækifæri fyrir kennarann 
að kynnast barninu betur. 
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Einn viðmælandinn í rýnihópaviðtalinu lýsti áhyggjum sínum af því að kennarinn 

dæmdi ef til vill barnið fyrirfram út frá heimilisaðstæðum, en þrátt fyrir það væri 

hugmyndin þess virði að prófa hana:  

En það sem mér þótti gallinn á þessu var að við erum ekki öll eins og þú 
ferð kannski inn á heimilið og það eru ekki öll heimili eins og sumir hafa 
fordóma fyrir ýmsum hlutum bara ósjálfrátt þannig að kannski er búið að 
byggja upp ákveðna fordóma áður en barnið kemur út af aðstæðum. 

Flestir foreldrarnir voru sammála um það að kennarar gætu í kennaraheimsóknum 

fengið góðar upplýsingar um barnið, áhugamál þess og aðstæður. Þeir gætu einnig 

séð með eigin augum hvernig barnið hagar sér á heimavelli. 

Foreldrarnir voru ánægðir með samfelldan skóladag barna sinna þar sem skólaselið 

er í beinu framhaldi af skólatímanum. Það er staðsett í húsnæði 1. bekkjar og börnin 

fá að borða í hádeginu í mötuneyti skólans þar sem kennararnir snæða með þeim. 

Starfsfólk skólaselsins sér um að þau börn sem sækja íþróttir á skólaselstíma mæti 

þar á réttum tíma sem flestum foreldrum finnst afar þægilegt. Margir foreldranna 

nefndu að börnin þeirra væru ánægð í skólaselinu og að þau vildu gjarnan vera þar. 

Ein móðirin sagði: „Jonni man bara eftir skólavistinni.“ Einn faðir tjáði sig einnig um 

þetta sama: „Við erum mjög sátt við umgjörðina, sérstaklega vegna þess að þetta er 

heilsdags og þó ég sé oft búinn fyrr og vilji taka hann með þá vill hann ekki fara 

heim.“ Foreldrarnir töldu sig hins vegar ekki vita mikið um starfið í skólavistinni og 

vildu gjarnan fá að vita meira um það. Sumir voru gagnrýnir á skólaselið og litu svo 

á að starfið í skólaselinu væri ekki nógu vel skipulagt, það liti ekki út fyrir að börnin 

væru í sérstöku prógrammi. Eitt foreldrið sagði: „Það er enginn rammi fyrir þau til að 

fara eftir, þau eru bara oft hérna inni í stofu að hnoðast eitthvað.“ Annað foreldri 

sagði: „Mér finnst mjög oft vera horft á sjónvarp og of lengi í einu.“ Einhverjir 

foreldranna sögðust ekki þekkja starfsfólkið á skólaselinu og vildu gjarnan kynnast 

því betur. Sumum foreldrum fannst eins og oft væri skipt um starfsfólk. Þessar 

vangaveltur foreldranna snúa að samstarfi þeirra við skólann en næsti undirkafli 

fjallar einmitt um það. 

 

5.2  Hvernig líta foreldrar á samstarfið við skólann og hvaða hugmyndir hafa þeir 
um það? 
 

Í spurningakönnuninni kom fram að 19 af þeim 25 foreldrum sem svöruðu gætu 

hugsað sér að taka meiri þátt í skólastarfinu, hinum 6 fannst það óþarfi eða var alveg 

sama. Í fleiri en einum rýnihópi kom fram að foreldrarnir verða ekki varir við mikið 
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foreldrastarf og einn tók svo sterkt til orða að segja að það væri ekkert eða „bara ekki 

til, ég þekki hana til dæmis ekki“ um leið og viðkomandi benti á annað foreldri. 

Nokkrir sögðust ekki kynnast öðrum foreldrum í gegnum skólann. Einhverjir 

foreldrar voru nýfluttir í bæjarfélagið, þekktu því engan og fannst erfitt að þekkja 

ekki foreldra barnanna í bekknum. Ein móðirin sem var nýflutt sagði til dæmis: „Ég 

er ekki úr Hveragerði og ég þekki mjög fáa foreldra hér. Ég er í skóla í bænum og 

vinn í bænum. Kynnist bara svona í gegnum fimleikana.“ Annað foreldri sagði: „Við 

erum báðar nýjar í bænum og erum að ganga í gegnum þetta saman, ég væri alveg til 

í að kynnast öðrum foreldrum betur.“ Hjá nokkrum foreldrum kom fram að þegar 

börnin vildu fara heim að leika við einhvern bekkjarfélaganna voru þeir ekki hrifnir 

af því að senda þau á heimili þar sem þeir þekktu ekki foreldrana. „Mér er ekki vel 

við að hún fari heim til einhvers sem ég þekki ekki og veit ekki hver er.“ Í fleiri en 

einum rýnihópi kom fram að foreldrarnir virðast kynnast betur í leikskólanum en í 

grunnskólanum þar sem barnið lendir með mörgum börnum sem það hefur ekki 

kynnst. Þá fannst foreldrunum erfiðara að hringja heim til þeirra barna sem ekki voru 

í sama leikskóla. Foreldrarnir höfðu ýmsar hugmyndir og nefndu meðal annars að 

þeir vildu gjarnan hafa oftar foreldrakaffi þar sem þeim gæfist tækifæri til að hitta 

aðra foreldra og kennarann. Þar gæfist meðal annars tækifæri til að skoða verk 

barnanna í stofunum en fleiri en eitt foreldri nefndi í rýnihópaviðtölunum að þeir 

hefðu gaman af því. Ein móðirin sagði: „Já, það mætti vera til dæmis vera meira 

svona foreldrakaffi fyrsta hálftímann á morgnana líka bara til að kynnast öðrum 

foreldrum, þú veist kannski ekki að konan sem afgreiðir í Bónus á barn í þínum 

bekk.“ Í einum hópnum var umræða um það að gaman væri að fara í lautarferðir með 

börnunum og foreldrum þeirra þar sem hægt væri að fara í leiki til að kynnast betur. 

Slíka gönguferð var talið gott að skipuleggja fyrir börnin í lok vorskólans, til dæmis 

fara í Garðyrkjuskólann á Reykjum til að skoða þar gróðurhúsið sem nemendur 

grunnskólans hafa afnot af. Þá gæfist nýfluttum foreldrum kostur á að sjá öll börn 

árgangsins og foreldra þeirra og tengjast þeim strax að vori. Þá ætti að vera 

auðveldara að hafa samband við aðra foreldra um haustið ef þeir hafa kynnst strax 

vorið fyrir skólagönguna samanber orð einnar móður: „Það væri mjög gott að geta 

hitt einhvern áður en hún byrjaði í skólanum.“ Eitt foreldrið hafði reynslu af 

vinahópaskipulagi í bekkjum og lagði til að það yrði notað í 1. bekk. Hugmyndir 

komu fram um að fara í vasaljósagöngu með börnum og foreldrum þar sem endað 

væri á því að drekka saman heitt kakó. 
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5.3 Hver eru viðhorf samstarfsfólks míns til foreldrastarfs? 

Viðhorf rannsóknarvina minna til foreldrastarfs var jákvætt. Þeim fannst mikilvægt 

að mynda góð tengsl við foreldra og eiga við þá góð samskipti en þegar við 

skoðuðum foreldrasamskipti í 1. bekk kom samt sem áður í ljós að þátttaka 

foreldranna var fremur lítil. Rannsóknarvinir mínir og ég vorum sammála um að 

hægt væri að gera betur með því að gefa foreldrum fleiri tækifæri til að taka þátt í 

skólastarfinu. Við áttuðum okkur einnig á því að skapa þarf foreldrum fleiri tækifæri 

til að kynnast svo að þeir geti rætt bekkjarstarfið og foreldrahlutverkið sín á milli. 

Rýnihópaviðtöl er að okkar mati góð aðferð sem stuðlar að gagnkvæmum kynnum 

foreldra. Við viljum gjarnan hafa fleiri óformlega fundi í skólastofunni þar sem 

foreldrar spjalla saman yfir kaffibolla um leið og þeir fá tækifæri til að fylgjast með 

börnunum í skólaumhverfinu. Við vorum allar sammála um að við vildum gjarnan 

hitta foreldra á morgnana áður en kennsla hefst og einnig þegar skóla lýkur en 

tímaleysi hrjáir foreldra, þeir eru á miklum hlaupum og hafa oft ekki möguleika á að 

koma í skólann til að hitta okkur. Eitt foreldrið sagði: „Ég er með fullt af spurningum 

en af því að ég er alltaf að drífa mig á morgnana í vinnuna næ ég ekki að hitta 

kennarann og vil ekki vera að trufla hana.“  Annar rannsóknarvinur minn sagði að 

þennan vetur hefði hún haft tækifæri til að hitta einstaka foreldra seinni partinn þegar 

þeir sóttu börnin sín í skólasel og það hefði gefist vel. Í einu rýnihópaviðtalinu kom 

fram að foreldrarnir vilja ekki að foreldrastarfið verði of mikið, það má með öðrum 

orðum ekki taka of mikinn tíma foreldra og barna. Ein móðirin sagði: „Að hafa 

tvisvar eitthvað sem tenglar sjá um að skipuleggja, plús morgunkaffið og svo 

bekkjarkvöldið, það finnst mér alveg passlegt, það má ekki verða of mikið.“ Þá 

teljum við allar mikilvægt að stefna að því að þróa vinnu fagteymis með 

leikskólakennurum og grunnskólakennurum sem fjallar um starfið í öllum skólunum 

og skiptist á upplýsingum, en þannig gætum við byggt ofan á það sem börnin kunna. 

Við viljum gjarnan kynnast betur starfinu sem fram fer í skólahópunum í 

leikskólunum, til að mynda hvaða leiki börnin kunna og hvaða lög þau syngja. Við 

ræddum um það að gott væri að hafa gagnkvæmar heimsóknir kennara á milli 

skólanna til að fylgjast með starfinu. Það gæfi okkur hugmyndir um stöðu barnanna 

og hvernig við  gætum tekið sem best á móti þeim í 1. bekk.   
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6. Umræður 
 

Reynsla mín sem kennari hefur sýnt mér að þegar ég er í góðu sambandi við foreldra 

verður nám barnanna markvissara og árangursríkara. Foreldrar hafa jafnvel orðið 

góðir vinir mínir og stutt mig vel í kennslunni. Þeir hafa látið mig finna að þeir kunna 

vel að meta það sem ég er að gera með börnunum sem er mikilvægt fyrir mig sem 

kennara. Þátttaka foreldra hefur haft jákvæð áhrif á mig sem kennara. Þessi reynsla 

mín og viðhorf til foreldrastarfs samrýmist vel niðurstöðum rannsókna Eldridge 

(2001). Rannsóknir Liam (2008) hafa einnig sýnt að þegar þátttaka foreldra er mikil í 

skólastarfinu öðlist þeir betri skilning á störfum kennara og viðhorf foreldra hafi 

jafnframt áhrif á líðan kennara í starfi. Það hvetur kennara til dáða ef þeir hafa á 

tilfinningunni að foreldrar virði þá og kunni að meta störf þeirra. Þá sýna rannsóknir 

MacDonald (2008) að starfsánægja kennara og skólastjórnenda verður meiri með 

auknu foreldrastarfi í skólanum. Ein af ástæðum þess að kennarar hætta störfum er 

þegar foreldrar sýna þeim óvirðingu. Þegar foreldrar eru vel upplýstir um hlutverk og 

störf kennara aukast líkur á því að þeir sýni starfi þeirra skilning. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast meðal annars á viðtölum við foreldra og hafa 

þær veitt mér betri sýn á starfið í 1. bekk en ánægjulegt var að finna jákvæð viðhorf 

foreldrahópsins til bekkjarstarfsins. Foreldrarnir komu einnig með góðar ábendingar 

um það sem betur mætti fara. Í rannsóknarvinnu minni uppgötvaði ég að rýnihópa-

viðtölin eru afar áhrifarík aðferð til að fá fram viðhorf og hugsanir foreldranna. Þau 

fóru fram í skólastofu 1. bekkjar sem mér fannst gott fyrirkomulag. Við þessar 

aðstæður kom einnig fram að foreldrarnir höfðu ánægju af því að geta í rólegheitum 

virt fyrir sér verk barna sinna og spáð í það sem börnin voru að vinna að í bekknum. 

Andrúmsloftið í rýnihópnum varð því fljótlega jákvætt, foreldrunum fannst umræðu-

efnið áhugavert og tjáðu sig óhikað. Ef til vill voru samræðurnar svona frjálslegar 

vegna þess að ég kynnti mig sem rannsakanda og foreldri barns í 1. bekk ásamt því 

að vera kennari í námsleyfi. Foreldrarnir hefðu ef til vill ekki tjáð sig eins frjálslega 

ef þeir hefðu verið að ræða við bekkjarkennarann. Ekki spillti það heldur fyrir að 

þekkja marga foreldra í hópnum þar sem ágætur vinskapur hefur skapast meðal barna 

okkar. Þegar viðtalinu var lokið sátu foreldrarnir rólegir og héldu áfram að ræða ýmis 

atriði er vörðuðu börnin. Það styrkti mig í þeirri trú að foreldrar hafi ótvíræðan áhuga 
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á skólagöngu barna sinna og vilji ræða hana við aðra foreldra. Rannsóknir (Dockett 

og Perry, 2007a; Epstein, 1995, 2009) sýna einmitt að fjölskyldur vilja styðja börn 

sín og stuðningur þeirra skiptir miklu máli þegar flust er á milli skólastiga. Sumir 

viðmælendur mínir töluðu um að þeir hefðu kynnst nokkrum foreldrum í 

rýnihópaviðtalinu sem þeir þekktu ekki áður. Í rannsóknarhópnum ræddum við 

rannsóknarvinirnir einmitt um það að rýnihópaviðtöl væru góð aðferð í foreldrastarfi. 

Þau gætu auðveldað okkur að fá fram viðhorf foreldranna og verið góður vettvangur 

fyrir þá til að kynnast öðrum foreldrum betur og kennara barnanna. Þá tel ég 

mikilvægt að geta slegið á létta strengi í samskiptum við foreldrana. Þó ber að nota 

húmor á varfærinn hátt en sé það gert af vandvirkni getur það auðveldað samræður 

við foreldra og gert andrúmsloftið léttara. Ef hægt er að hlæja með foreldrum er 

líklegra að þeir verði fúsari til samstarfs (sbr. Baethe, 1999).  

 

Rannsóknin sýnir að foreldrarnir voru flestir sáttir við skólastarfið í 1. bekk. Í öllum 

rýnihópaviðtölunum kom fram að foreldrarnir litu svo á að 1. bekkur sé eðlilegt 

framhald af leikskólanum. Það fyrirkomulag að hafa 1. bekk í sérstöku húsnæði hefur 

örugglega einhver áhrif á viðhorf foreldranna en fram kom í öllum fjórum 

rýnihópunum að þeir eru ánægðir með þá tilhögun. Foreldrarnir sögðu að vel hafi 

verið tekið á móti þeim og börnunum og þeir voru sáttir við að skilja þau eftir í 

skólanum. Kennararnir og stuðningsfulltrúinn hafa því náð að skapa notalegt 

andrúmsloft á morgnana þegar börnin koma í skólann. Það er í samræmi við 

rannsóknir Dockett og Perry (2007a) sem hafa sýnt að foreldrar hafa þær væntingar 

til kennara í 1. bekk að þeir séu brosmildir og umhyggjusamir. Niðurstöður 

rannsóknar Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998) sýna einnig að foreldrum finnst 

mikilvægt að barni þeirra líði vel í skólanum, hann sé aðlaðandi fyrir barnið og 

andrúmsloftið hlýlegt. Í spurningakönnuninni kom fram að börnunum leið almennt 

vel í skólanum, þó kom fram að foreldrar fjögurra barna sögðu að þeim liði nokkuð 

vel og einu leið sæmilega sem er umhugsunarefni. Slíkar niðurstöður þarf að skoða 

vel og leitast við að fá góðar upplýsingar hjá foreldrunum í viðtölum við þá.  

 

Foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög ánægðir með að stuðnings-

fulltrúinn sem fylgir bekkjunum opni stofuna og taki á móti börnunum í upphafi 

hvers skóladags. Stuðningsfulltrúinn hafði því mikilvægt hlutverk gagnvart 

foreldrunum þar sem þeir hittu hann jafnvel oftar en kennarann og ræddu við hann í 

leiðinni ýmis mál sem varða börnin. Þá virtist þetta fyrirkomulag veita foreldrunum 
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ákveðna öryggistilfinningu þar sem þeir hittu alltaf sama stuðningsfulltrúann að 

morgni hvers dags.  Þó kom fram hjá foreldrunum að þeim þætti enn betra að geta 

hitt kennarann á morgnana og helst einnig seinnipart dags en foreldrarnir hafa í 

fæstum tilfellum tækifæri til þess. Samkvæmt þessum upplýsingum ætti að setja 

móttöku barna í 1. bekk inn í vinnutímaskilgreiningu kennara. Þannig væri komið til 

móts við foreldra sem vilja gjarnan hafa meira óformlegt samband við kennara. 

Annar rannsóknarvinur minn gerði sér far um að hitta ákveðna foreldra sem voru 

með sitt fyrsta barn í skóla og eiga við þá óformlegt spjall þegar þeir sóttu barn sitt í 

skólaselið og taldi það hafa verið mikilvægt fyrir bæði foreldra og kennara. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Epstein (1995, 2009) sem hefur lagt áherslu á að foreldrar 

þurfi helst að hafa þá tilfinningu að þeir séu alltaf velkomnir í skólann og að 

starfsfólk skólans sé samstarfsaðilar þeirra. 

 

Foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni töldu það mikla breytingu þegar börn þeirra 

byrjuðu í 1. bekk. Í leikskólanum höfðu þeir verið í góðu sambandi við leikskóla-

kennarana en í grunnskólanum var ekki eins auðvelt að vera í daglegu sambandi við 

umsjónarkennara barnsins eins og þegar hefur komið fram. Þetta er í ágætu samræmi 

við rannsóknarniðurstöður Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008), 

en þar kom fram að foreldrar finna fyrir miklum breytingum á samskiptum við skóla 

barnanna þegar þau byrja í grunnskóla. Foreldrunum fannst einnig að þeir hefðu ekki 

eins greiðan aðgang að grunnskólakennurunum eins og leikskólakennurunum. 

Foreldrarnir sögðust sakna þess að fá ekki meiri upplýsingar um líðan barnsins á 

hverjum degi og því hafi þeir ekki haft nógu góða mynd af barni sínu innan veggja 

skólans. Þá höfðu þeir áhyggjur af hegðun barnsins í skólanum og að það færi ef til 

vill ekki eftir fyrirmælum starfsmanna. Foreldrarnir vildu því vera í betra sambandi 

við umsjónarkennarann en margir þeirra eru óöruggir og jafnvel kvíðnir. Það átti þó 

einkum við þá foreldra sem eiga sitt fyrsta barn í skóla (sbr. Dockett og Perry, 2006; 

2007a; Epstein, 2009). Þetta er einnig í samræmi við skrif Liam (2008) sem segir að 

rannsóknir sýni að foreldrar hafi eindreginn áhuga á því að eiga sem mest samskipti 

við kennara barna sinna. Þegar hlustað er á foreldra fæst tækifæri til að öðlast  góðan 

skilning á barninu. Foreldrar deila þá með kennurum reynslu sinni af barninu sem 

auðveldar samvinnu kennara og foreldra þar sem velferð barnsins er höfð í fyrirrúmi 

(Edwards, 1999, Dockett og Perry, 2007a). Kennarar ættu strax í upphafi skólagöngu 

barna að leggja sig fram um að byggja upp samstarf við foreldra þar sem gagnkvæmt 



45 
 

traust ríkir og vilji til að vinna saman. Á þann hátt aukast líkur á jákvæðu viðhorfi 

foreldra til skólans og betri námsárangri barnanna (Good og Brophy, 2003).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að álykta að kennarar ættu að sinna þeim 

foreldrum sérstaklega vel sem eiga sitt fyrsta barn í skóla. Margir foreldrarnir hafa 

ekki verið í tengslum við grunnskólann síðan þeir voru sjálfir nemendur þar. Það 

veldur þeim ákveðnum áhyggjum og á þeim brenna margar spurningar sem þeir eiga 

erfitt með að tjá sig um. Í rannsókn minni kom jafnframt fram að sumir foreldrarnir 

áttuðu sig ekki á því hvaða kröfur voru gerðar til barnanna í skólanum né hvaða 

kröfur ætti að gera til þeirra heima. Þessar niðurstöður eru í fullu samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Epstein (1995, 2009) sem leggur til að skólar sinni betur þeim 

foreldrum sem eiga sitt fyrsta barn í skóla með til að mynda fleiri foreldraviðtölum. 

Þá þarf undirbúningur foreldra og barna við upphaf skólagöngu að vera markviss og 

vel skipulagður (Kristinn Breiðfjörð, 2003). Í rýnihópaviðtölunum kom fram að 

foreldrarnir vilja fá hagnýtar upplýsingar er varða skólabyrjun strax að vori áður en 

börn þeirra byrja í 1. bekk. Það er í samræmi við niðurstöður ETAI−verkefnisins sem 

sýna að æskilegt sé að samstarfi heimila og skóla sé komið á áður en sjálf 

skólagangan hefst (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998; Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002). Foreldrar og þá sérstaklega þeir foreldrar sem ekki hafa átt barn í 

skólahópi í leikskóla í Hveragerði þurfa að geta nálgast upplýsingar um 

skólabyrjunina á heimasíðu grunnskólans en slíkar upplýsingar hafa ekki verið 

aðgengilegar þar.  

 

Rannsóknarniðurstöðurnar sýna að foreldrarnir töldu að foreldrastarf væri ekki mikið 

í árganginum og að þeir kynntust ekki öðrum foreldrum í gegnum skólagöngu 

barnanna. Þeir foreldrar sem voru nýfluttir í bæinn ræddu um að það tæki langan 

tíma að komast inn í foreldrasamfélagið og að þeir vildu gjarnan kynnast öðrum 

foreldrum betur. Nokkrir ræddu um að þeir kærðu sig ekki um að börnin þeirra færu 

heim með öðrum börnum ef þeir þekktu ekki foreldra þeirra. Það getur því tafið 

tengslamyndun barns við bekkjarfélaga ef foreldrarnir þekkjast ekki. Þeir voru 

sammála um að ef foreldrastarf hæfist snemma á skólaárinu gæti það auðveldað 

börnunum að mynda tengsl við bekkjarfélagana. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Liam (2008) sem leggur áherslu á að foreldrum séu skapaðar aðstæður til að kynnast. 

Þannig sé lagður grunnur að foreldrastarfi sem getur varað alla skólagönguna og 

jafnvel lengur. Það kemur heim og saman við niðurstöður ETAI−verkefnisins en þar 
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kemur fram að kennarar gegna lykilhlutverki við þróun félagslegra tengsla milli 

nemenda þar sem kennarar hafa greiðan aðgang að foreldrum (Rósa Eggertsdóttir og 

Gretar L. Marinósson, 2002). Í rýnihópunum kom m.a. fram að skólafærni-

námskeiðið sem haldið er í upphafi skólaárs gæti verið góður vettvangur fyrir 

foreldra til að kynnast. Á því væri hægt að ætla sérstakan tíma til foreldrasamskipta 

sem gæfi foreldrum tækifæri til að mynda tengsl. Bent hefur verið á að ef foreldrar 

kynnast börnum hver annars geta þeir hugsanlega gefið ráðleggingar innan 

foreldrahópsins og veitt gagnkvæman stuðning við uppeldi barnanna (Pendell, 2001). 

Einn af viðburðunum í foreldrastarfi 1. bekkjar skólaárið 2008−2009 var 

foreldramorgunkaffi en þá komu foreldrarnir með börnum sínum í skólann að 

morgni, drukku saman morgunkaffi og skoðuðu vinnu barna sinna. Slíka viðburði 

töldu foreldrarnir vera góða leið til gagnkvæmra kynna. Þá voru haldin bekkjarkvöld 

tvisvar sinnum um veturinn. Þar gafst foreldrunum gott tækifæri til kynnast betur í 

óformlegu spjalli yfir kaffibolla. Í einum rýnihópanna kom fram að foreldrarnir eru 

mjög uppteknir og leggja áherslu á að foreldrastarfið taki ekki of mikinn tíma. Það 

samrýmist rannsóknum  Nönnu Christiansen (2007) en þær sýna meðal annars að 

foreldrar telja sig hafa lítinn tíma sökum vinnuálags. 

 

Þegar foreldrarnir voru spurðir út í samstarf leikskólanna og grunnskólans virtust þeir 

ekki hafa orðið varir við það samstarf að öðru leyti en því að þegar barnið þeirra var í 

skólahópi á leikskóla fór það í skólaheimsóknir í grunnskólann. Þessum heimsóknum 

fylgdi spenna og tilhlökkun hjá börnunum en foreldrarnir nefndu að þeir hefðu viljað 

fá meiri upplýsingar um hvað þar fór fram. Rannsóknarniðurstöðurnar sýna að þegar 

börnin voru komin í 1. bekk urðu foreldrar þeirra ekki eins varir við samstarf 

leikskóla og grunnskóla þar sem börnin virtust vera spenntari fyrir því að fara í 

grunnskólann  en að fá leikskólabörnin í heimsókn. Þá urðu foreldrarnir heldur ekki 

varir við heimsóknir grunnskólabarnanna í leikskólana haustið sem þau byrjuðu í 

skólanum. Þátttaka foreldra í samstarfi leikskóla og grunnskóla er fremur lítil og þarf 

að ráða bót á því. Leikskólakennarar þyrftu að kynna starfið í skólahópi á leikskóla 

fyrir foreldrum, til að mynda með því að halda fund með þeim í upphafi síðasta 

vetrar barnsins á leikskóla. Þar gæfist tækifæri til að kynna samstarf leikskólanna við 

grunnskólann og vorskólann. Foreldrarnir vildu til að mynda fá upplýsingar um 

hvenær hann er dagsettur, þá gætu þeir skipulagt ferðir fjölskyldunnar með tilliti til 

þess. Þá ættu grunnskólakennarar að boða foreldra á fund í grunnskólanum vorið 

áður en börnin hefja grunnskólagönguna þar sem starfið í 1. bekk er kynnt.   
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Diplómaverkefni mitt í meistaranáminu árið 2003 var þróunaráætlun um samstarf 

leikskólanna og Grunnskólans í Hveragerði. Undanfarin ár hefur verið unnið eftir 

þessari þróunaráætlun í skólanum og hún endurbætt á hverju ári. Broström (2001) 

telur að starfsfólk grunnskóla þurfi að vinna að því að gera skólann eftirsóknarverðan 

fyrir börnin og telur samstarf  leikskóla og grunnskóla góða leið í þeirri viðleitni. 

Samstarfið þarf meðal annars að ganga út á það að leikskólabörnunum sé boðið að 

taka þátt í starfi grunnskólans. Dockett og Perry (2007a) telja að þau leikskólabörn 

sem hafa kynnst skólanum til að mynda í gegnum heimsóknir geri sér betur grein 

fyrir hvað tekur við í grunnskólanum. Allir foreldrarnir í rannsókninni voru ánægðir 

með þann undirbúning sem leikskólabörnin fengu í samstarfi leikskólanna og 

grunnskólans og voru þá sérstaklega ánægðir með skólaheimsóknirnar og 

vorskólann. Þeir töldu heimsóknirnar og vorskólann mikilvægan undirbúning fyrir 

grunnskólagönguna. Foreldrarnir voru allir mjög ánægðir með viðtölin þar sem 

börnin og foreldrarnir komu saman til umsjónarkennarans nokkrum dögum áður en 

skólinn hófst. Þá var viðhorf rannsóknarvina minna til foreldrasamstarfs jákvætt og 

fannst þeim skipta miklu að mynda sterk tengsl við foreldra og eiga við þá góð 

samskipti. Það kemur heim og saman við rannsóknarniðurstöður Dockett og Perry 

(2007a) en þær sýna að margir kennarar telja að besti stuðningurinn við börnin sé að 

styðja foreldrana. Þá þarf einnig að gæta þess að nemendur séu ekki eini 

tengiliðurinn á milli heimilis og skóla því foreldrar þurfa meiri upplýsingar en börnin 

eru fær um að gefa þeim (sbr. Epstein, 1995, 2009; Dockett og Perry, 2007b).  

 

Rannsóknarvinir mínir voru sammála mér um að það skipti máli að leikskóla-

kennarar og grunnskólakennarar mynduðu faghóp sem hefði það meginmarkmið að 

þróa faglegt samstarf skólanna (sbr. Broström, 2001). Það er í anda Dockett og Perry 

(2007a) og Broström (2001) en þau telja að kennarar á báðum skólastigum þurfi að 

kynna sér vel starf hver annars til að geta lagað starfið betur að þörfum barnanna. Þá 

bendir Jóhanna Einarsdóttir (2007a, 2007b) á að þeir kennarar sem vinna með 

skólahóp á leikskóla og 1. bekk í grunnskóla þurfi að hafa sambærilega sýn á börnin. 

Því þarf starf faghópsins að byggjast á gagnkvæmu trausti og virðingu svo hægt sé að 

marka sameiginlega sýn. Annar rannsóknarvinur minn er grunnskólakennari en auk 

þess er hún bæði sérkennari og leikskólakennari sem er mikill styrkur fyrir starfið í 1. 

bekk. Hún hafði áður unnið sem sérkennari við skólann en einnig allmörg ár á 

leikskóla. Hún hefur því góðan skilning á þörfum barna við upphaf skólagöngunnar. 

Rannsóknir Dockett og Perry (2007a) sýna að ef hægt er að gera flutninginn milli 
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skólastiganna ánægjulegan fyrir börn og foreldra stuðlar það fremur að farsælli 

skólagöngu barnanna. Rannsókn mín sýnir einmitt að börnin í 1. bekk virtust ekki 

hafa kviðið fyrir því að byrja í grunnskólanum sem er ánægjulegt. Af því má draga 

þá ályktun að samstarf skólanna hafi þessi áhrif og aðlögun að grunnskólanum hafi 

þegar farið fram á síðasta vetri barnanna í leikskólunum.  

  

6.1 Heimavinna  

Í rýnihópaviðtölunum komu fram ólík viðhorf hjá foreldrunum. Flestir höfðu þá 

skoðun að heimanámið væri íþyngjandi og að börnin hefðu tilhneigingu til að fresta 

því. Það átti þó ekki við um lesturinn sem gekk vel að flestra mati. Það er í góðu 

samræmi við skrif  Rogoff (2001) en hún heldur því fram að ef heimavinnan tengist 

áhugasviði barnanna fremur en hugmyndum kennaranna verði hún 

eftirsóknarverðari. Jóhanna Einarsdóttir (2007b) telur að kennarinn þurfi að tryggja 

að viðfangsefni barnanna fái að þróast út frá reynslu þeirra og því sem þau hafi vald 

á hverju sinni. Foreldrarnir í rannsókn minni töldu að börnin ættu ekki að sleppa 

heimanáminu þar sem þeir gerðu ráð fyrir að það væri nauðsynlegur þáttur í náminu. 

Þarna virðast foreldrarnir vera uppteknir af gömlum hefðum frá eigin skólagöngu. 

Rannsóknir (Alcoba, 2009) sýna að foreldrar hafa trú á heimaverkefnum og telja þau 

mikilvæg fyrir námsárangur barna. En þegar ég ræddi þann valkost að sleppa öllu 

heimanámi nema lestri töldu foreldrar það góðan kost.  

 

Nokkrir foreldranna voru þó afar sáttir við heimavinnuna og vildu gjarnan fá fleiri 

verkefni heim með barninu. Slíkar áherslur koma einmitt fram í rannsóknum 

Stephenson og Parson (2007) og Jóhönnu Einarsdóttur (2007a) sem sýna að þegar 

börn hefja skólagöngu hafa foreldrar væntingar um að kennslan sé formleg þar sem 

lögð er áhersla á lestur, skrift og stærðfræði en minna lagt upp úr leiknum. Einn 

viðmælandi minn sagði að hann hefði ekki kunnað við að gera athugasemdir við 

kennarann þegar sonur hans réði ekkert við heimanámið og það ætti örugglega við 

fleiri foreldra. Það er í góðu samræmi við niðurstöður Hanhan (2008) sem telur að 

foreldrar hafi ennþá á tilfinningunni að þeir séu jafnvel nemendur og eigi því erfitt 

með að eiga samskipti við kennara á jafnréttisgrundvelli. Í ETAI−verkefninu (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002) kemur fram að flestir foreldrar vilja 

hjálpa börnum sínum með heimanámið og telja það mikilvægt. Þá reynir á samband 

kennara og foreldra og að vel sé hugað að innihaldi og skipulagi heimanámsins. 

Ráðgjöf og stuðningur kennara getur verið góður kostur fyrir foreldra sem vilja 
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aðstoða börnin sín en eru óöruggir um hvernig þeir geta leyst það af hendi. Þá er 

mikilvægt að kennarar hafi skilning á því að foreldrar eru misvel í stakk búnir til að 

aðstoða börnin sín við heimanámið (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 

2002). Þeir foreldrar sem vinna langan vinnudag og hafa neikvætt viðhorf til skólans 

styðja börnin sín líklega ekki eins vel við námið og þeir foreldrar sem búa við betri 

aðstæður. Því getur heimavinna stuðlað að mismunun meðal barna þar sem sum börn 

hafa minni möguleika en önnur til að geta unnið heimavinnuna (Good og Brophy, 

2003). Reynsla mín af heimanámi dóttur minnar þegar hún var í 1. bekk sannfærði 

mig um að heimanám þurfi að vera skipulagt í samráði við foreldra og tillit tekið til 

aðstæðna. Það er í samræmi við rannsóknir Nelson o.fl. (2002) en þar kemur fram að 

til að heimaverkefni séu unnin þurfi að ákvarða þau í samráði við foreldra, aðra 

kennara og skólastjórnendur. Liam (2008) bendir einnig á að foreldrar vilji gjarnan 

hafa áhrif á ákvarðanatöku er varðar nám barna þeirra.  

 

Rannsóknir sýna að engin fylgni er á milli magns heimavinnu og námsárangurs 

nemenda í yngstu bekkjum grunnskóla (Good og Brophy, 2003). Þetta eru 

athyglisverðar niðurstöður og mikilvægt að hafa þær í huga þegar heimanám barna á 

yngsta stigi er skipulagt. Í ljósi umræðunnar hér að framan og þess að nokkrir 

nemendur í 1. bekk eru í skólaseli til kl. 16:30 á daginn tel ég ástæðu til að 

endurskoða skipulag heimavinnu í 1. bekk og takmarka hana fyrst og fremst við 

heimalestur. Ég tel að grunnskólar ættu að marka sér stefnu um heimavinnu og vinna 

hana í samráði við foreldra. Við mótun slíkrar stefnu þarf að taka tillit til margra 

þátta, til að mynda  aldurs nemenda og félagslegra aðstæðna. Þar sem sýnt hefur 

verið fram á að ekki sé sýnilegt samband á milli heimavinnu og námsárangurs 

nemenda í yngstu bekkjunum  ættu kennarar að skoða af fullri alvöru hvort ástæða sé 

til að krefja nemendur um heimavinnu. Það á þó ekki við um lestur sem þarf að æfa 

bæði í skólanum og heima. Einnig þarf að kanna viðhorf nemenda til heimavinnu þar 

sem neikvæð viðhorf geta leitt til námsleiða meðal nemenda. 

 

6.2 Kennaraheimsóknir 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að nota fjölbreyttar aðferðir við að koma á 

góðum tengslum við foreldra (Brooker, 2002) og eru kennaraheimsóknir ákveðin 

aðferð sem getur hentað mörgum foreldrum. Foreldrunum í rannsókn minni leist vel 

á þá hugmynd að kennararnir kæmu í heimsókn á heimili þeirra og töldu að það gæti 

verið gott fyrir kennarana að sjá hvernig börnin hegðuðu sér heima. Það er í samræmi 
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við rannsóknir Fisher (2002) en hún telur að kennarinn geti á þann hátt sett sig betur 

inn í aðstæður barnanna og hugsanlega fundið skýringar á ákveðinni hegðun og 

líðan. Það kemur einnig heim og saman við niðurstöður Nönnu Christiansen (2007) 

sem sýna að sameiginlegur skilningur á aðstæðum nemenda sé forsenda fyrir góðu 

samstarfi foreldra og nemenda. Þá kemur fram í starfendarannsókn Ingibjargar 

Auðunsdóttur (2008) að samskipti foreldra, nemenda og starfsfólks skóla verða 

auðveldari og viðhorf foreldra til skólans jákvæðari.   

 

Foreldrarnir töldu kennaraheimsóknir vera skemmtilega hugmynd en sögðust þó 

sumir fremur velja þann kostinn að koma í skólann í sitt fyrsta viðtal þar sem þeir 

hefðu verið forvitnir að sjá aðstæður í skólanum og fannst þeir tengjast kennaranum 

betur þannig. Hvor leiðin sem valin er þarf að ganga út á það að byggja upp góð 

samskipti milli heimila og skóla sem og að skapa foreldrum gott tækifæri til að tjá 

sig. Hanhan (2008) telur að þessi samskipti séu oftast að frumkvæði kennarans þar 

sem hann komi sjónarmiðum sínum á framfæri við foreldra, eða einskonar einræða. 

Þrátt fyrir að margir foreldrar eigi góðar minningar úr grunnskóla eru samskiptin við 

kennarann ekki á jafnréttisgrundvelli og sú tilfinning getur fylgt foreldrum þegar þeir 

koma seinna með börn sín í skólann. 

 

Einn viðmælandi minn hafði áhyggjur af því að eftir kennaraheimsókn gætu 

einhverjir kennarar orðið fordómafullir gagnvart börnum vegna ófullkominna 

aðstæðna heima fyrir. Edwards, Pleasants og Franklin (1999) benda einmitt á það að 

starfsfólk skóla megi alls ekki dæma börnin út frá heimilisaðstæðum. Þvert á móti 

þurfi það að leggja sig fram í því að mæta öllum nemendum á jafnréttisgrundvelli.  

Af framansögðu er augljóst að kennaraheimsóknir eru vandasamar og krefjast mikils 

faglegs undirbúnings meðal kennara. Þrátt fyrir að kennaraheimsóknir séu tímafrekar 

hafa þær ótvírætt gildi og hef ég þá trú að í framtíðinni verði þeim gefið aukið vægi í 

íslensku skólastarfi. Nú verður vikið að skólaselinu sem margir foreldrar nýta sér 

fyrir börnin eftir skóla.  

 

6.3 Skólasel 

Í upphafi stóð ekki til að beina rannsókninni neitt sérstaklega að starfsemi 

skólaselsins en þar sem margir foreldranna í rýnihópunum vildu ræða skólaselið 

áttaði ég mig á því að umræðan um skólaselið var mikilvæg fyrir rannsóknina því 

foreldrarnir horfa á skóladaginn hjá barni sínu sem eina heild og neikvæð umræða 
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um skólaselið getur haft áhrif á viðhorf foreldranna til skólastarfsins. Því tel ég 

mikilvægt, þegar starfið í 1. bekk er þróað, að huga jafnframt að starfinu í skólaselinu 

og skoða hvernig hægt er að bæta það. Fram til þessa hefur skólaselið ekki verið 

skilgreint sem hluti af skólastarfinu og skólayfirvöld í Hveragerði hafa ekki markað 

skýra stefnu um faglegt starf selsins heldur hefur einkum verið litið á það sem gæslu 

fyrir börnin eftir að skóladegi þeirra lýkur. Ef til vill þarf að endurskoða það 

fyrirkomulag og marka skýrari faglegar áherslur fyrir skólaselið. Í Danmörku og 

Svíþjóð er löng hefð fyrir því að börn í fyrstu bekkjum grunnskóla dvelji á 

frístundaheimili (d. fritidshjem) eftir að kennslu lýkur. Þar vinnur starfsfólk sem er 

með sérstaka menntun í frístundafræðum og er litið svo á að dvölin þar sé mikilvæg 

fyrir börnin í yngstu bekkjunum (Johansson, 2007). Ég tel mikilvægt að vinna að því 

að efla tengsl skólasels og grunnskólans og nýta starfskrafta kennaranna til að styrkja 

starfið þar. Einnig er brýnt að veita starfsfólki skólaselsins öfluga símenntun sem 

getur eflt það í starfi sínu og styrkt faglegar áherslur starfseminnar. Börnin virðast 

flest vera ánægð í skólaselinu og á það einkum við um drengina. Í 

rýnihópaviðtölunum kom fram að foreldrarnir eru ánægðir með samfelldan skóladag 

barna sinna en þeir telja þó að starf skólaselsins þurfi að vera betur skipulagt. Ef til 

vill má skýra að einhverju leyti þá skoðun foreldranna með því að þeir hafi ekki 

fengið nægar upplýsingar um starf skólaselsins. Ef skólaselið gæfi út fréttabréf 

nokkrum sinnum á vetri gæti það ef til vill dregið úr slíkri óánægju. Þá þarf ef til vill 

að upplýsa foreldrana betur um það að börnin eru oft orðin þreytt þegar þau koma á 

skólaselið og því sé þeim gefinn góður tími til leikja. Hins vegar voru foreldrarnir 

ánægðir með íþróttaskólann sem heyrði undir grunnskólann á meðan hann var 

starfræktur en af ótilgreindum ástæðum var starfsemi hans lögð niður á miðju 

skólaári 2008−2009. Nú sækja börnin hins vegar íþróttatíma á vegum deilda 

Íþróttafélagsins Hamars og borga fyrir það æfingagjöld. Það kom skýrt fram að 

foreldrarnir eru ánægðir með að starfsfólk skólaselsins fylgir börnunum í þessa tíma. 

Ég tel þó að þetta fyrirkomulag þurfi helst að endurskoða með því að tengja starf 

skólaselsins og íþróttaæfingar Hamars betur saman á þann hátt að öll börn á yngsta 

stigi geti lagt stund á íþróttir þeim að kostnaðarlausu. Til að það geti orðið að 

veruleika þarf bæjarfélagið að marka ákveðna stefnu á þessu sviði og semja um slíkt 

við íþróttafélagið.  
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6.4 Vorskóli: Foreldrakaffi og foreldrafundur 

Í lok verkefnisins breyttum við skipulagi í vorskólanum á þann hátt að við buðum 

foreldrunum að koma á kaffifund í lok fyrsta dags vorskólans. Fundurinn var 

óformlegur þar sem foreldrunum gafst tækifæri til að hittast og spjalla. Við sögðum 

foreldrunum þá að þeir yrðu fljótlega boðaðir á kynningarfund þar sem starfið næsta 

vetur yrði kynnt. Mánuði síðar var sá fundur haldinn í skólanum og mættu 

foreldrarnir mjög vel. Á fundinum kynnti ég helstu niðurstöður rannsóknar minnar 

og ræddi um mikilvægi foreldrastarfs í bekkjunum. Skólastarfið í 1. bekk var kynnt 

og farið yfir ýmis hagnýt atriði. Í lok fundar stóðu foreldrarnir upp, kynntu sig og 

sögðu frá því hvaða börn þau ættu. Á fundinum kom greinilega fram jákvætt viðhorf 

foreldranna til skólans og einhverjir sögðu frá því að þeir hefðu áður heyrt af góðu 

samstarfi leikskóla og grunnskóla í Hveragerði. Andrúmsloftið var létt og 

foreldrarnir lýstu ánægju sinni með fundinn og töldu hann mjög gagnlegan. Það er í 

samræmi við rannsóknir Liam (2008) en þar kemur fram að gott foreldrasamstarf 

gefi af sér góðan anda í skólasamfélagið og skólastarfið njóti meiri virðingar. Ég tel 

að með því að halda slíkan foreldrafund vorið áður en börnin hefja skólagöngu verði 

foreldrar betur búnir undir skólagöngu barns síns haustið eftir. Eftir fundinn með 

foreldrunum sendum við þeim gátlista í tölvupósti með þeim atriðum sem börnin 

ættu að hafa náð tökum á þegar þau byrja í skóla. Við lögðum áherslu á það að listinn 

væri einungis til viðmiðunar. Ef til vill ætti að endurskoða þennan þátt þar sem slíkur 

listi getur verið erfiður fyrir þá foreldra sem eiga börn sem glíma við einhverskonar 

veikindi eða þroskafrávik.  

 

Þegar vika var liðin af skólanum í haust var haldið skólafærninámskeið. Það var gert 

mun fyrr en undanfarin ár en því var ætlað að mæta óskum foreldranna sem fannst að 

skólafærninámskeiðið þyrfti að vera í upphafi fyrstu annar. Á skólafærninámskeiðinu 

unnum við kennarar markvisst að því að kynna foreldrana hverja fyrir öðrum. Í 

upphafi stóðu allir upp og kynntu sig og sögðu hvaða barn þeir áttu. Þeir báru í 

barminum mynd af barninu sínu og nafn þess. Til að blanda foreldrunum betur var 

þeim raðað í hópa eftir númerum og farið í ratleik um skólann. Foreldrunum fannst 

þetta skemmtileg tilbreyting og létt var yfir hópnum. 
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7. Lokaorð 
 

Í rannsókn minni hef ég dregið fram í dagsljósið viðhorf foreldra til starfshátta í 1. 

bekk í Grunnskólanum í Hveragerði. Það á jafnt við um það sem þeir voru ánægðir 

með í bekkjarstarfinu og það sem þeir töldu að betur mætti fara. Margt af því sem 

þeir voru ekki ánægðir með er einfalt að laga en ef við skoðum hins vegar þá þætti 

sem foreldrar voru ánægðir með í starfinu getum við til að mynda séð betur hvers 

konar foreldrasamstarf hentar þeim best. Af framansögðu má álykta að tekist hafi 

nokkuð vel að skapa grunn að því hvernig best sé að byggja upp árangursríkt 

samstarf meðal foreldra í Grunnskólanum í Hveragerði sem gæti skilað öflugra 

skólastarfi. Þá hefur rannsóknin haft mikil áhrif á mig sem fagmanneskju þar sem ég 

hef þurft að rýna í starf mitt og ýmsa þætti þess. Í því sambandi hef ég horft 

gagnrýnum augum á það hvernig tekið er á móti nemendum og foreldrum í upphafi 

skólagöngunnar. Í þeirri skoðun var afar heppilegt að vera á þeim tíma í námsleyfi og 

eiga sjálf barn í 1. bekk. Það var því enn auðveldara að setja sig í spor foreldra og 

ræða við eiginmanninn út frá foreldrahlutverki okkar beggja. Docett og Perry 

(2007a) fjalla einmitt um þetta sjónarhorn í rannsóknum sínum og segja að þeir 

kennarar sem jafnframt eru foreldrar eigi auðveldara með að átta sig á þörfum og 

viðhorfum annarra foreldra. Í rannsóknarvinnunni hef ég jafnframt öðlast enn betri 

skilning á mikilvægu hlutverki kennara í 1. bekk hvað varðar þróun 

foreldrasamstarfs. Þeir eru í lykilhlutverki gagnvart því að hafa áhrif á viðhorf 

foreldra til  foreldrasamstarfs í grunnskólanum og ef vel tekst til á sá grunnur að geta 

fylgt þeim og börnum þeirra alla skólagönguna.  

 

Ég tel að ef foreldrar fái tækifæri til að taka virkan þátt í menntun barna sinna og 

skipuleggja innihaldsríkt samstarf þar sem tekið er tillit til ólíkra fjölskylduaðstæðna 

sé lagður grunnur að farsælli skólagöngu. Kennarar þurfa því að leggja sig fram 

þegar þeir nálgast foreldra og einkum gagnvart þeim sem erfitt er að tengjast en það á 

oft við um foreldra sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Samskipti foreldra og 

kennara þurfa að byggjast á gagnkvæmu trausti, virðingu og miklum vilja til 

upplýsingamiðlunar. Eins og bent hefur verið á (sbr. Liam, 2008) vilja foreldrar fá 

fræðslu um það hvernig þeir geta best tekið þátt í menntun barna sinna og þá skiptir 

félagslegur bakgrunnur, fjárhagur, menntun eða fjölskyldugerð engu máli.  
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Kennarar og skólastjórnendur ættu að hugleiða vel framangreindar niðurstöður og 

leggja sig fram um að koma til móts við óskir foreldra um fræðslu og veita þeim 

ráðgjöf og stuðning. Í samskiptum mínum við foreldra hef ég oft fundið fyrir óöryggi 

þeirra gagnvart ýmsum þáttum í skólagöngu barnanna, til að mynda varðandi 

lestrarnámið og hegðun. Það væri því gott fyrir foreldra að fá meiri fræðslu og 

umræðu um nám barnanna og áherslur skólans í litlum umræðuhópum með fagfólki 

og öðrum foreldrum. Hér er lagt til að í starfi Grunnskólans í Hveragerði verði lögð 

meiri áhersla á slíka fræðslu og ætti menntun mín og reynsla að nýtast í þeirri vinnu, 

en þar sem ég starfa nú sem deildarstjóri yngsta stigs er ég í ákjósanlegri stöðu til að 

hafa áhrif á framkvæmd foreldrasamstarfs í skólanum.  

 

Veturinn 2007−2008 bauð Hveragerðisbær öllum foreldrum barna í skólahópum 

leikskólanna að fara á uppeldisnámskeið og fá í staðinn afslátt af leikskólagjöldum. 

Slík viðleitni bæjaryfirvalda er góð og mætti fylgja henni betur eftir á næstu árum 

með fleiri námskeiðum fyrir foreldra leikskólabarna og einnig fyrir foreldra 

grunnskólabarna. Í því sambandi má benda á að sum sveitarfélög hafa markað sér 

ákveðna fjölskyldustefnu, svo sem Reykjanesbær og Hafnarfjörður, þar sem unnið er 

markvisst að því að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu með námskeiðahaldi og 

öflugri uppeldisráðgjöf en þær áherslur hafa þegar skilað góðum árangri (sbr. 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Það styður þá skoðun mína að leggja eigi mikla 

áherslu á fræðslu og ráðgjöf til foreldra í Hveragerði á næstu árum og marka helst 

skýra og samræmda stefnu á því sviði í leikskólunum og í grunnskólanum.   

 

Eins og fram hefur komið eru umræðuhópar ágætur vettvangur til að efla tengsl 

foreldra og kennara. Þar er meðal annars hægt að komast að því hvað brennur helst á 

foreldrum og umræðuhóparnir ættu helst að vera fastur liður í samstarfi foreldra og 

kennara. Þeir eru einnig góður vettvangur fyrir foreldra til að kynnast, en það kom 

einmitt fram í rannsókninni að foreldrar vilja efla kynni og tengsl sín á milli. Þegar 

foreldrar þekkjast vel hefur það góð áhrif á bekkjarandann og styrkir þá í 

foreldrahlutverkinu á þann hátt að þeir eiga auðveldara með að fylgjast með börnum 

sínum, samskiptum þeirra og að setja þeim reglur. Góð samskipti í foreldrahópnum 

auðvelda jafnframt alla upplýsingamiðlun en kennarar og skólastjórnendur þurfa hins 

vegar stöðugt að vera vakandi gagnvart því að miðla mikilvægum upplýsingum til 

foreldra. Í rannsókninni kom fram að þeir foreldrar sem voru nýfluttir í Hveragerði 

töldu skorta upplýsingar um hvernig þeir ættu að bera sig að þegar barnið þeirra 
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byrjar í skóla. Þetta þarf að lagfæra hið fyrsta því afar mikilvægt er að upplýsingar 

um upphaf skólagöngunnar séu aðgengilegar á heimasíðu skólans.  

 

Kennarar þurfa að hafa hugfast að þeir bera fyrst og fremst ábyrgð á því að 

foreldrastarf skólans sé lifandi og að samskiptin byggist á trausti og virðingu þar sem 

velferð og menntun barnanna er höfð í fyrirrúmi. Í rannsókninni var áberandi að 

foreldrarnir vilja meiri persónulegar upplýsingar um börnin sín í skólanum og þeir 

vilja vera í meira óformlegu sambandi við kennarann í gegnum tölvupóst eða í spjalli 

á morgnana áður en skóli hefst. Það kom ekki á óvart að mörgum foreldrum fannst 

það mikil breyting frá leikskóladvöl barnanna að hitta kennarann ekki oftar og 

söknuðu þess að fá ekki þær upplýsingar sem voru veittar reglulega á leikskólanum. 

Til að koma til móts við þessar þarfir foreldra væri hægt að breyta vinnuramma 

kennara þannig að þeir mættu í kennslustofuna 15 mínútum áður en kennslustundin 

hefst, þá gæfist mörgum foreldrum tækifæri til að hitta hann. Þessar niðurstöður sýna 

að kennarar þurfa að hlusta vel á foreldra svo þeir fái frekar á tilfinninguna að tekið 

sé tillit til skoðana þeirra og viðhorfa. Í rannsókninni kom skýrt fram að viðhorf 

foreldra til starfsins í 1. bekk væri jákvætt og voru þeir meðal annars ánægðir með að 

hafa 1. bekkinn í sérhúsnæði og telja það vera eins konar aðlögun að stóra skólanum. 

Þeim fannst andrúmsloft bekkjarins gott og að þar fengju þeir góðar móttökur. Einnig 

kom fram ánægja með samstarf leikskólanna og grunnskólans en þeir vilja þó fá 

meiri upplýsingar um samstarfið. Í þessu sambandi tel ég mikilvægt að foreldrar 

barna í skólahópi á leikskóla fái góða kynningu á samstarfi skólanna svo þeir geti 

rætt um það við börnin sín og á þann hátt orðið meiri þátttakendur í samstarfinu. Ef 

foreldrar fá það á tilfinninguna að samstarfið sé öflugt og að stöðugt sé verið að þróa 

það með það að markmiði að auðvelda flutning  milli skólastiganna aukast líkur á því 

að viðhorf þeirra til grunnskólans verði jákvætt. Slíkt viðhorf ætti að hjálpa 

foreldrum og börnum þeirra að takast á við nýjar kröfur og væntingar sem mæta 

börnunum í grunnskólanum. 

 

7.1 Gildi aðferða starfendarannsókna fyrir skólastarfið  

Ég er sannfærð um það að starfendarannsóknir hafa ótvírætt gildi fyrir skólaþróun 

viðkomandi skóla. Starfendarannsóknir geta gefið skólafólki gott tækifæri til að 

styrkja faglegt samstarf og ígrunda eigin starfshætti. Slík vinnubrögð stuðla að 

skólaþróun og öflugra skólastarfi. Þegar ég vann þessa rannsókn fékk ég fljótlega á 
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tilfinninguna að henni ætti helst aldrei að ljúka. Sú tilfinning hefur styrkst á 

lokaspretti rannsóknarvinnunnar og ekki síst þar sem ég hef lokið námsleyfinu og 

hafið störf að nýju við grunnskólann. Þrátt fyrir að námsleyfið hafi gert þessa 

rannsókn mögulega kemur í ljós að í hringiðu skólastarfsins nú á haustdögum hafa 

kviknað ýmsar hugmyndir í tengslum við þetta verkefni. Ég hef til að mynda séð það 

enn betur nú á haustönn að margt má gera betur í foreldrasamstarfinu í 

grunnskólanum og mun ég í mínu nýja deildarstjórastarfi nýta þessar 

rannsóknarniðurstöður með alla árganga skólans í huga en það voru ekki upphafleg 

áform þegar rannsóknin hófst fyrir um það bil einu ári.  

 

Rannsóknin mín gæti verið byrjun á stærra verkefni innan grunnskólans þar sem ég 

ætla að leitast við að kveikja áhuga hjá samstarfsfólki mínu á starfendarannsóknum. 

Á þann hátt þróa vonandi fleiri kennarar starfshætti sína með það að leiðarljósi að 

gera foreldra virkari í skólastarfinu. Líta má á skólastarfið sem vel ofið band þar sem 

hver þráður hefur sitt vægi. Í öllum vefnaði þarf hins vegar að gæta þess að allir 

þræðir haldist þéttir og sterkir svo bandið trosni ekki. Það verður best gert með því 

að láta bandið ná út fyrir veggi skólans og inn á heimili allra grunnskólabarna í 

Hveragerði.  

 

 

 



57 
 

Heimildir 

 
Aðalnámskrá grunnskóla (2006). Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. Sótt 20. febrúar 
 2009 af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar//nr/3953 
 
 
Alcoba, N. (2009). The end of homework. Today´s parent. Sótt 7. júní 2009 af    
 http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1699561811&sid=8&Fmt=3&clientId=
 58032&RQT=309&VName=PQD 
 
 
Áslaug Brynjólfsdóttir. 1998. „Við þekkjum börnin okkar best“ − Hafa foreldrar þau 
 áhrif sem þeir vildu á skólastarf og á hvað leggja þeir áherslu í sambandi við 
 skólann? Í Kristín Bjarnadóttir og Sigrún K. Hannesdóttir (ritstj.), Þekking – 
 þjálfun – þroski. Greinar um uppeldis- og fræðslumál. Delta Kappa Gamma 
 – 30 ára afmælisrit (bls. 107–118). Reykjavík: Delta Kappa Gamma – Félag 
 kvenna í fræðslustörfum. 
 
 
Baethe, B. (1999). Laugh little, learn less. Bulletin: Impact of humor on education 
 and learning. 65(3) 29−32.  
 
   
Berns, R.M. (2001). Child, family, school, community: Socialization and support (5. 
 útgáfa). Orlando: Harcourt College Publishers. 

 
Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. 
 American Psychologist, 32, 514−515. 

 
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. International 
 Encyclopedia of Education 3(2). Sótt 10. mars 2009 af http://www.psy.cmu. 
 edu/~siegler/35bronfebrenner94.pdf 

 
Bronfenbrenner U. og Morris, P.A. (1998). The ecology of developmental pro- 
 cesses. Í W. Damon og R.M. Lerner (ritstj.), Handbook of child psychology: 
 Theoretical models of human development (bls. 993−1029). New York: 
 Wiley.  
 
Brooker, L. (2002). Starting school: Young children learning culture. Buckingham 
 og Philadelphia: Open University Press. 

 
Broström, S. (2001). Farvel börnehave − hej skole!: Undersögelser og overvejelser. 
 Köbenhavn: Systime.  

 



58 
 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2003). 
 Fagmennska og forysta − Þættir í skólastjórnun. Reykjavík: Rannsóknar-
 stofnun Kennaraháskóla Íslands.  

 
Cameron, L. og Bartel, L. (2009). The researchers ate the homework. Education 
 Canada. Sótt 12. apríl 2009 http://proquest.umi.com/pqdweb?did 
 =1633830471&sid=5&Fmt=6&clientId=58032&RQT=309&VName=PQD  
  
Desforges, C. og Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, 
 parental support and family education on pupil achievement and adjustment: 
 A literature review. Sótt 26. október 2009 af http://www.dcsf.gov.uk 
 /research/data/uploadfiles/RR433.pdf 
 
Dockett, S. og Perry, B. (2006). Our family is starting school: A handbook for 
 parents and carers. New South Wales, Australia: Pademelon Press. 

 
Dockett, S. og Perry, B. (2007a). Transition to school: Preception, expectations, 
 experience. New South Wales, Australia: UNSW Press.  

 
Dockett, S. og Perry, B. (2007b). Children´s transition to school: changing expecta-  
 tions. Í A. W. Dunolp og H. Fabian (ritstj.), Informing transitions  in the early 
 years (bls. 92−104). London: Open University Press. 

 
Edwards, P.A., Pleasants, H.M. og Franklin, S.H. (1999). A path to follow – 
 learning to listen to parents. Portsmouth, NH: Heinemann. 

   
Eldridge, D. (2001). Parent involvement: It´s worth the effort. Young Children,     
 56 (4), 65−69.  

 
Epstein, J.L. (1995). School/family/community partnerships. Caring for the children 
 we share. Phi Delta Kappan, 76, 701−712. 

 
Epstein, J.L. (2005). Attainable goals? The spirit and letter of the no child left 
 behind act on  parental involvement. Sociology of education, 78(2), 179−182. 

 
Epstein, J.L. o.fl. (2009). School, family, and community partnerships: Your 
 handbook for action (3. útgáfa). Thousand Oaks: Corwin  Press.  

 
Fisher, J. (2002). Starting from the child (2. útgáfa). Buckingham  Philadelphia: 
 Open University Press.  

 
Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research (3. útgáfa). London: 
 Sage.    

 



59 
 

Foreldrasáttmáli, (2009). Ítarefni fyrir foreldra. Heimili og skóli. Sótt 1. júlí 2009 af 
 http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1200667030/Foreldrasattmalibarn. 
 pdf 

Good, T.L. og Brophy, J.E. (2003). Looking in classrooms (9. útgáfa). Boston: 
 Allyn and Bacon. 

 
Gretar Marinósson (2004). Etnógrafía í skólum: Glefsur úr rannsóknardagbók. 
 Glæður,1 (14), 34−42. 

 
Hafþór Guðjónsson (2008). Starfendarannsóknir við Menntaskólann við Sund. Netla  
 −Veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 4. apríl 2008. Sótt 8. janúar 
 2009 af http://netla.khi.is/greinar/2008/002/prent/index.htm 
 
 
Hafþór Guðjónsson (2009). Frá mínum bæjardyrum séð. Fjölrit, dreift í námskeiðinu 
 Starfendarannsóknir á vorönn 2009. 

 
Hanhan, S.H. (2008). Parent − teacher communication; Who´s talking? Í G. Olsen, 
 og M.L. Fuller (ritstj.), Home − school relations (bls. 104−126). Boston: 
 Person. 

 
Ingibjörg Auðunsdóttir (2007). ,,Fannst ég geta sagt það sem mér lá á hjarta...“       
 Þróunarverkefni um bætt samstarf heimila og skóla. Uppeldi og menntun, 16 
 (1), 33−36. 

 

Ingibjörg Auðunsdóttir (2008). Heimsóknir umsjónarkennara til fjölskyldna. 
 Glæður, (18), 20−28. 

 
Ívar Rafn Jónsson (2008). „Að virkja sjálstæða hugsun nemenda“. Sálfræðikennari 
 rýnir í  sjálfan sig. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 26. 
 nóvember 2008. Sótt 19. janúar 2009 af http://netla.is/greinar/2008/008/ 
 prent/index.htm  

 
Jackson, B. (2007). Homework inoculation and the limits of research. Phi Delta 
 Kappan. Sótt 25. mars 2009 af http://proquest.umi.com/pqdweb?did= 
 1334864421&sid=1&Fmt=3&clientId=58032&RQT=309&VName=PQD  
  
Jayanthi, M., Bursuck, W., Epstein, M.H. og Polloway, E.A. (1997). Strategies for 
 successful homework. Teaching Exceptional Children, 30 (1), 4−7. 

 
Johansson, I. (2007). Horizontal transitions: what can it mean for children in the 
 early school  years? Í A.W. Dunolp og H. Fabian (ritstj.), Informing 
 transitions in the early years (bls. 33−44). London: Open University Press.  

 



60 
 

Jóhanna Einarsdóttir (2007a). Lítil börn með skólatöskur: Tengsl leikskóla og 
 grunnskóla. Reykjavík: Háskólaútgáfan, RannUng. 

 
Jóhanna Einarsdóttir (2007b). Samfella í námi barna frá leikskóla í grunnskóla. Í 
 Kristín Bjarnadóttir og Sigrún K. Hannesdóttir (ritstj.), Þekking – þjálfun –
 þroski. Greinar um uppeldis- og fræðslumál. Delta Kappa Gamma – 30 ára 
 afmælisrit (bls. 99–106). Reykjavík: Delta Kappa Gamma – Félag kvenna í 
 fræðslustörfum. 
 
Jóhanna Einarsdóttir (2009). Starfendarannsóknir. Reykjavík: RannUng −  
 Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna.  

 
Kristinn Breiðfjörð (2003). Samskipti heimilis og skóla. Forsenda, umfang og leiðir. 
 Í Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 
 (ritstj.), Fagmennska og forysta. Þættir í skólastjórnun (bls. 137−155). 
 Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

 
Liam, S.Y. (2008). Parent involvement in education. Í Olsen, G. og Fuller, M.L.  
 (ritstj.), Home − school relations: Working successfully with parents and 
 families (3. útgáfa, bls. 127−150). Boston: Pearson. 

 
 Lög um grunnskóla  nr.  91/2008. Sótt 16. febrúar 2009 af  http://www. 
 menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/   

   
MacDonald, J.B. (2008). Teachers and parenting; Multiple views. Í Olsen, G. og 
 Fuller, M.L. (ritstj.), Home − school relations: Working successfully with 
 parents and families (3. útgáfa, bls. 86−103). Boston: Person. 

 
Margrét Sigmarsdóttir (2009). PMT foreldrafærni – staða verkefnis. Sótt 27. 
 október 2009 af: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/upload/files/pdf/ 
 pmt/skyrsla2009.pdf 

  
Mcintyre, E., Kyle, D., Moore, G., Sweazy, R.A. og Greer, S. (2001). Linking home 
 and school through family visits. Sótt 18. mars 2009 af  
 http://proquest.umi.com/pqdweb?did=66604750&sid=1&Fmt=6&clientId=58
 032&RQT=309&Vname=PQD   

  
McNiff, J. (2002). Action research for professional development. Concise advise for 
 new action researchers. Sótt 8. febrúar 2009 af http://www.jeanmcniff. 
 com/books/booklet1.html  

 
Nanna Christiansen (2007). Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða 
 kennarar. Netla − Veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 15. október 
 2007. Sótt 3. mars 2009 af http://netla.khi.is/greinar/2008/002/prent/index. 
 htm 
 



61 
 

 
 
 
Nelson, J.S., Jayanthi, M., Brittain, C.S., Epstein, M.H. og Bursuck, W.D. (2002). 
 Using the nominal group technique for homework communication 
 decisions. An exploratory study. Sótt 23. apríl 2009 af http://proquest.umi. 
 com/pqdweb?did=249476421&sid=7&Fmt=6&clientId=58032&RQT=309& 
 VName=PQD  
 
Pendell, A.C. (2001). A home and school community. Í B. Rogoff, C.G. Turkanis og 
 L. Bartlett (ritstj.), Learning together; children and adults in a school 
 community (bls. 61−71). New York: Oxford University Press. 
 
Rannveig Traustadóttir (2003). Femínískar rannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 
 Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
 heilbrigðisvísindum (bls. 267−279).  Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 
 
Rogoff, B. (2001). Becoming a cooperative parent in a parent co-operative. Í B. 
 Rogoff, C.G.  Turkanis og L. Bartlett (ritstj.), Learning together; children 
 and adults in a school community (bls. 145−155). New York: Oxford 
 University Press. 
 
Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson (ritstj.), (2002). Bætt skilyrði til 
 náms − Starfsþróun í heiltæku skólastarfi (bls 141−158). Reykjavík: 
 Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 
 
Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: 
 Heimskringla − Háskólaforlag Máls og menningar. 

 
Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008). Reynsla foreldra af 
 grunnskólabyrjun barna sinna. Netla − Veftímarit um uppeldi og menntun. 
 Grein birt 30. des. 2008. Sótt 11. febrúar 2009 af 
 http://netla.khi.is/greinar/2008/014/prent/index.htm 

 
Skólastefna Hveragerðisbæjar (2008). Hveragerðisbær. Sótt 4. maí 2009 af 
 http://hveragerdi.is/pages/stjornsyslusvidogstofnanir/fraedsluxogmenningarsv
 id/  
 
Skólanámskrá Grunnskólans í Hveragerði (2009). Sótt 4. maí 2009 af 
 http://hveragerdi.ismennt.is/ 
     
Skólastefna Kennarasambands Íslands (2008−2011). Kennarasamband Íslands. Sótt 
 4. júní 2009 af http://ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5917 
 
Sóley S. Bender (2003). Rýnihópar. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjáns- 
 son (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 
 (bls.85−99). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 



62 
 

Stephenson, M. og Parsons, M. (2007). Expectations: effects of curriculum change as 
 viewed by children, parents and practitioners. Í A. W. Dunolp og H. Fabian 
 (ritstj.), Informing transitions in the early years (bls. 137−148). London: 
 Open University Press.  

   
   
Tenery, M.F. (2005). La visita. Í Gonzáles, N., Moll, L.C., & Amanti, C. (ritstj.), 
 Funds of Knowledge: Theorizing Practices in Households, Communities and 
 Classrooms (bls. 119−130). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

 
Whalley, M. og The Pen Green Centre Team (2002). Working with parents. Corby: 
 Hodder and Stoughton. 

 
Þorlákur Karlsson (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í 
 Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í 
 aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 331−355). Akureyri: 
 Háskólinn á Akureyri. 

 
Þorsteinn Hjartarson (2005). Skólastjórnun á upplýsingaöld. Meistaraprófsverkefni 
 við Kennaraháskóla Íslands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

Fylgiskjöl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Fylgiskjal 1 

 

Laugaskarði 11. mars 2009  

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

Ég er grunnskólakennari við Grunnskólann í Hveragerði og er í námsleyfi í vetur. Ég 
stunda meistaranám við Háskóla Íslands á Menntavísindasviði með áherslu á nám og 
kennslu yngri barna.  

Lokaverkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að starfinu mínu sem kennari í 1. 
bekk. Einkenni starfendarannsókna eru m.a. þau að rannsakendur skoða og ígrunda 
starfið sitt með það að markmiði að þróa það og bæta. Megintilgangur rannsóknar 
minnar er auk þess að leggja grunn að traustu foreldrastarfi í 1. bekk sem ætti að geta 
fylgt börnunum upp alla skólagönguna. 

Gott samstarf foreldra og kennara getur haft jákvæð  áhrif á líðan og velgengni barna 
í skólagöngunni. Því er mikilvægt að byggja upp jákvætt samstarf í upphafi 
skólagöngunnar og leggja grunn að samstarfi til lengri tíma.  

Einn af þeim þáttum sem ég ætla að skoða er viðhorf  foreldra til þess að hafa barn í 
1. bekk í Grunnskólanum í Hveragerði. Því vil ég biðja þig að vera svo vinsamleg/ur 
að svara meðfylgjandi spurningakönnun og senda hana í lokuðu umslaginu (ómerktu) 
aftur með barninu í skólann.  

Svör ykkar eru nafnlaus og því með öllu órekjanleg. Rannsóknin hefur verið tilkynnt 
til Persónuverndar og leyfi hefur verið fengið hjá skólastjórnendum í skólanum. 
 
Með fyrirfram þökk 
 
Erna Ingvarsdóttir 
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Fylgiskjal 2 

 

Spurningakönnun til foreldra barna í 1. bekk Grunnskólans í Hveragerði 

 

1. Er barnið þitt ____ stúlka eða  ____ drengur? 

 

2.  Átt þú fleiri börn en það sem er í 1. bekk í vetur? 

             ____      Já 

             ____     Nei 

 

3.  Ef já, er það barn/börn í grunnskólanum í vetur? 

             ____    Já 

             ____   Nei 

4. Hvar er barnið í systkinaröðinni?  Nr. _____ 

  

5.  Var barnið þitt í leikskóla hér í Hveragerði? 

 ____    Já 

 ____    Nei 

 

6. Hver voru viðhorf barnsins þíns til skólans áður en það byrjaði 

skólagönguna?  

___ Hlakkaði mikið til, ___ Hlakkaði nokkuð til, ___ Virtist ekki hugsa 

mikið um það, ___ Fann fyrir kvíða. 

 

7. Fannst þér tekið vel á móti barninu þínu þegar það byrjaði í 1. bekk? 

___ Mjög vel, ____  Vel,  ____ Nokkuð vel,  ____ Sæmilega, ____ Illa. 
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8. Hvernig líður barninu þínu í skólanum? 

___ Mjög vel, ___  Vel, ___ Nokkuð vel, ___ Sæmilega, ___ Illa. 

 

9. Finnst þér þú vera velkomin/nn í skólann?   

___ Mjög velkominn, ____ Velkominn, ____ Nokkuð velkominn, ____ Ekki 

velkominn. 

 

10. Finnst þér að umsjónarkennarar barnsins ættu að hitta foreldra þess vorið áður 

en það byrjar í skólanum? 

____ Mjög sammála, ____ Sammála, ____ Ekki sammála. 

 

11. Hefðir þú viljað fá meiri upplýsingar um skólastarfið áður en barnið þitt 

byrjaði í skólanum? 

___ Já, gjarnan, ___ Alveg sama, ___ Nei, það er óþarfi. 

  

12. Vilt þú taka meiri þátt í skólastarfi barnsins þíns? 

____ Já gjarnan, ____ Já, ____ Alveg sama, ____  Nei. 

 

13. Er þátttaka foreldra í námi barnsins hæfileg að þínu mati? 

____ Hæfileg, ____ Mætti vera meiri,  ____ Of lítil. 

 

14. Vilt þú hafa fleiri foreldraviðtöl yfir önnina? 

____ Já, ____ Nei. 
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15. Hvað finnst þér um þá hugmynd að umsjónarkennarinn komi og heimsæki 

ykkur og barnið á heimili ykkar í stað foreldraviðtals í skólanum? 

___ Góð hugmynd, ____ Alveg sama, ____ Ekki góð hugmynd. 

 

16. Finnst þér þú geta haft samband við umsjónarkennarann þegar þú þarft á því 

að halda? 

___ Já alltaf, ___ Oftast, ___ Sjaldan, ___ Nei. 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 

  

    

 


