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Útdráttur 
Verkefni þetta er lokaverkefni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Tilgangur þess er að fjalla um mikilvægi samstarfs heimila og skóla og varpa ljósi 
á stöðu þess samstarfs í grunnskólum Akureyrarbæjar með niðurstöðum rannsóknar 
sem höfundar ritgerðarinnar unnu.  

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað um samstarf heimila og skóla í 
sögulegu samhengi, ábyrgð og skyldur foreldra og starfsmanna skólanna gagnvart 
samstarfi og helstu leiðir í samstarfi heimila og skóla. Gott samstarf milli heimila og 
skóla og samspil áðurnefndra þátta ætti að leiða til bætts árangurs nemenda og 
skólasamfélagsins í heild. 

Þessu næst er kafli um rannsóknina sem höfundar ritgerðarinnar lögðu fyrir 
foreldra og kennara í grunnskólum Akureyrarbæjar. Skýrt verður frá aðferðum og 
framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður kynntar. Rannsókninni er ætlað að gefa 
heildarmynd að viðhorfum foreldra og kennara gagnvart samstarfi heimila og skóla, 
stöðu þess og leiðum. Einnig verða svör foreldra og kennara borin saman til að sjá 
hvort þessir tveir hópar séu á sama máli um stöðu samstarfs heimila og skóla á 
Akureyri. Sett er fram tilgáta og leitast verður við að staðfesta hana eða hafna henni í 
lok ritgerðarinnar.  

Að lokum er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af 
tilgátunni og niðurstöður hennar tengdar fyrri umfjöllun um fræði og niðurstöður 
annarra rannsókna. Settar eru fram hugmyndir um úrbætur í samstarfi heimila og 
skóla í ljósi þeirra niðurstaðna sem rannsóknin leiddi í ljós. 

 

Abstract 
 

This work is the closing project in the Teachers Faculty, at the University of Akureyri.  
The aim of this project is to point out the importance of partnership between 

homes and schools and show the situation of the partnership in grade schools in 
Akureyri with the outcome of the research which this essay´s authors have done. 

The theoretic chapter of the essay deals with partnership between homes and 
schools in historic context, about parents and schools staff responsibility and duty in 
partnership and primary ways in the partnership. Good partnership between homes 
and schools and conjunction of the above-mentioned items should bring better results 
to students and the whole school community. 

Next, there is a chapter about the research which the authors put to parents and 
teachers in grade schools in Akureyri. Methods and process of the research will be 
described and the conclusions will be introduced. The research is supposed to give a 
good picture of parents’ and teachers’ attitude about partnership between homes and 
schools, it’s situation and the ways which are chosen. Parents’ and teachers’ answers 
will be measured against each other to see if these two groups are unanimous about 
the situations in partnership between homes and schools in Akureyri. Hypothesis is 
formularised  and at the end of the essay tried to confirm or fail it. 

Finally is a discussion about the most important conclusions taken into 
consideration of the hypothesis and it´s conclusions connected to previous discussions 
about science and conclusions in other researches. Ideas are formularised about 
ameliorations in partnership between homes and schools and they are based on the 
conclusions which the research brought forth.  
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