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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknar þessarar var að öðlast dýpri skilning á samstarfi skóla og heimila 

og finna leiðir til að þróa slíkt samstarf. Til að vinna að því markmiði var ákveðið að 

vinna eftir áætlun Joyce L. Epstein, félagsfræðings við John Hopkins University í 

Bandaríkjunum, um samstarf skóla, fjölskyldna og samfélags. Með rannsókninni var 

leitað svara við því hversu vel hugmyndafræði Epstein hentar íslenskum grunnskóla 

og hvernig mætti laga áætlun Epstein um slíkt samstarf að íslenskum veruleika.  

 

Rannsóknin var starfendarannsókn og fór fram í Oddeyrarskóla á Akureyri með 

þátttöku kennara og stjórnenda skólans sem fylgdu áætlun um samstarf og unnu að 

forgangsverkefnum í samstarfi sínu við fjölskyldur. Tekin voru tólf viðtöl við 

kennara, foreldra og nemendur á rannsóknartímanum, auk þess sem lokamat var lagt 

fyrir alla foreldra nemenda skólans og kennara. Rannsóknin stóð skólaárin 2002– 

2003 og 2003–2004. 

 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru athyglisverðar. Samstarfsáætlun Epstein 

reyndist Oddeyrarskóla góð leið til að þróa og bæta samstarf skólans við 

fjölskyldur. Samstarfsáætlunin og það vinnulag sem lagt er til gafst vel. Bæði 

kennarar og foreldrar lýstu ánægju með samstarfið, skipulag þess og þann árangur 

sem náðist með þróunarverkefninu. Forgangsverkefni samstarfsins sem unnin voru 

seinna ár þróunarverkefnisins voru árangursrík að mati foreldra og kennara. 

Mikilvægasta niðurstaða þessa þróunarverkefnis var árangur sá er hlaust af átakinu 

þegar umsjónarkennarar sóttu fjölskyldur heim. Lokamat þróunarverkefnisins sýndi 

að það hafði jákvæð áhrif á störf flestra umsjónarkennara. 

 



iv 

Abstract 
 

The goal of this study was to acquire a deeper understanding of home-school 

partnerships and to find methods for developing such partnerships. In order to work 

towards this goal, the decision was made to carry out a programme that has been 

developed for school, family and community partnerships by Joyce L. Epstein, a 

sociologist at John Hopkins University, USA. The study was intended to provide 

answers on how well the Epstein model would fit Icelandic compulsory schools and 

how the Epstein programme for such partnerships might be adjusted to Icelandic 

conditions.  

 

Conducted as action research, the study took place at Oddeyri School in Akureyri, 

North Iceland. The participating school teachers and administrators carried out the 

partnership programme, working on priority tasks in cooperation with families. In 

addition to twelve interviews that were conducted with teachers, parents and students 

during the course of the study, all student parents and teachers were asked to complete 

a final evaluation. The study spanned the school years of 2002–2003 and 2003–2004. 

 

The main results of the research were noteworthy, with the Epstein partnership 

programme proving to be a good way for Oddeyri School to develop and improve its 

cooperation with families. Both the partnership programme and the procedures that 

have been suggested turned out well, so that teachers as well as parents declared they 

were satisfied with their work together, how it was organised and what the 

development project had achieved. The priority tasks in partnership that were 

undertaken during the latter year of the development project provided excellent 

results, as evaluated by parents and teachers, while the most important outcome of the 

development project was the rewards yielded by classroom teacher efforts to visit the 

families at home, which was shown by the final project evaluation to have had 

positive effects on the work of most classroom teachers. 
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Þakkir 
 
Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni lögð fram sem hluti af námi til M.Ed.-gráðu í 

menntunarfræðum. Um er að ræða lokaverkefni í meistaranámi sem hófst vorið 2002. 

Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar.  

Leiðsögukennari var Rúnar Sigþórsson, dósent við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Honum þakka ég dygga aðstoð, trausta og styðjandi leiðsögn og fyrir 

frábært námstækifæri. Elín Thorarensen, framkvæmdastjóri Heimila og skóla – 

landssamtaka foreldra var ráðunautur við yfirlestur ritgerðarinnar á lokastigi og eru 

henni þakkaðar góðar ábendingar. Ég þakka Trausta Þorsteinssyni, forstöðumanni 

skólaþróunarsviðs kennaradeildar HA kærlega fyrir að gefa mér tækifæri til að vinna 

að þessu þróunarverkefni að hluta til í starfi mínu á skólaþróunarsviðinu og fyrir 

sveigjanleika í starfi meðan á náminu stóð.  

Ég stend í mikilli þakkarskuld við kennara, foreldra, nemendur og skólastjórnendur 

Oddeyrarskóla sem þátt tóku í þróunarverkefninu fyrir einstaklega gefandi samstarf 

og fyrir að veita aðgang og hlutdeild að vinnustað sínum og heimilum. Án þátttöku 

þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika.  

Vinkonum mínum þeim Herdísi Zophaníasdóttur, Rósu Kristínu Júlíusdóttur og 

Sigríði Traustadóttur þakka ég hvatninguna og skilninginn. Kristín Aðalsteinsdóttir 

sem hefur stutt mig í námi á annan áratug og alltaf verið til staðar, hlýtur einnig 

miklar þakkir en án hennar hefði þetta ekki tekist.  

Starfsfólki bókasafns HA eru færðar þakkir fyrir góða þjónustu. Hjalti Jóhannesson 

aðstoðaði við tölfræðilega úrvinnslu, Finnur Friðriksson las yfir textann og Eygló 

Björnsdóttir setti ritgerðina upp og er þeim þökkuð góð aðstoð.  

Fjölskyldunni minni, Guðmundi og Karli, þakka ég af alhug stuðning og ómælda 

þolinmæði meðan á vinnu verksins stóð.  

Kalli, ég þakka þér fyrir að vera það sem þú ert. Með þér skynjaði ég mikilvægi 

samstarfs skóla við fjölskyldur.  
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1. Inngangur 
 

Fræðimönnum ber saman um mikilvægi samstarfs heimila og skóla. Áhrif slíks 

samstarfs á líðan, þroska og árangur nemenda og á starf skóla geta verið mikil. Að 

auki kemur víða fram að þörf sé á bættu samstarfi skóla við fjölskyldur og samfélagið 

(Berger, 2004:149; Conaty, 2002:51; Epstein, 2001:67–68; Finn, 1998:20; Goodman, 

Sutton og Harkavy, 1995; Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, 

Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999:21; Swap, 1993:47).  

Rannsóknir á samstarfi skóla og fjölskyldna á Íslandi hafa aðallega verið unnar 

á síðasta áratug, flestar sem lokaverkefni í meistaranámi (Áslaug Brynjólfsdóttir, 

1998; Elín Thorarensen, 1998; Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996; 

Erna Björk Hjaltadóttir, 2003; Kristinn B. Guðmundsson, 1995), (fylgiskjal 1). Ekkert 

íslenskt rannsóknarverkefni hefur verið unnið með grunnskólakennurum, foreldrum 

og nemendum um það hvernig kennarar og foreldrar geta sjálfir þróað samstarfið. Full 

þörf virðist því vera á að rannsaka hvernig starfsmenn skóla hér á landi geta þróað 

gott samstarf við foreldra en í erlendum rannsóknum og skrifum um samstarf heimilis 

og skóla hefur komið fram að til að þróa og auka gæði samstarfs skóla við fjölskyldur 

þurfi skólar að vinna eftir samstarfsáætlunum/líkönum (Berger, 2004:281–326; 

Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og Voorhis, 2002:1; Conaty, 2002:17–18; 

Hornby, 1995:34; Swap, 1993:47).  

 

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að finna leiðir til að þróa samstarf skóla, 

fjölskyldna og samfélags. Markmið hennar eru að: 

1. Að öðlast dýpri skilning á samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags. 

2. Reyna starfsaðferðir Joyce L. Epstein (2001) og laga þær að aðstæðum í 

íslenskum grunnskóla. 

Rannsóknin byggði á tveimur spurningum: 

1. Hvernig hentar samstarfsáætlun Joyce L. Epstein (2001) íslenskum grunnskóla 

og hvaða breytingar þarf hugsanlega að gera á henni til að hún nýtist sem best 

við aðstæður hér á landi? 
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2. Hvernig geta starfsmenn skóla og foreldrar notað samstarfsáætlun Epstein 

(2001) til að þróa í sameiningu betra samstarf? 

 

Við ákvörðun rannsóknarverkefnis kom margt til greina. Ég byrjaði á því að 

leita inn á við og spurði hvað ég hefði að gefa og hvernig rannsókn kæmi til með að 

nýtast skólasamfélaginu sem best.  

Ljóst má vera að persónuleg reynsla mín af samstarfi heimilis og skóla sem 

foreldri, kennari, sérkennslufulltrúi og kennsluráðgjafi hefur haft áhrif á viðhorf mín 

og framkvæmd rannsóknarinnar. Reynslu mína af samstarfi skóla og fjölskyldna má 

rekja til ársins 1970 er ég hóf kennslustörf sem umsjónarkennari bekkjar í grunnskóla. 

Fyrstu kennsluárin fann ég fyrir skilningsleysi á mikilvægi foreldra í skólastarfi. Þau 

fimmtán ár sem ég var umsjónarkennari gerði ég mér grein fyrir mikilvægi góðra 

tengsla á milli kennara og foreldra varðandi velferð barnanna. Sjálf á ég fjölfatlaðan 

dreng. Þegar skólaganga hans hófst reyndi mjög á samstarf mitt við kennara og 

skólann í heild. Á sautján ára skólagöngu hans hef ég verið mjög virk í samstarfi 

heimila og skóla og í samtökum foreldra fatlaðra barna. Margt lærðist en erfiðast var 

fyrir mig sem foreldri að ganga í gegnum þá reynslu að kunna ekki að annast um 

barnið mitt og að vera oft ein í samstarfi við 5 – 20 fagmenn. Sú reynsla gaf mér 

innsýn inn í hvernig styðja má við foreldra í uppeldis– og menntunarhlutverkinu og 

fræða þá, hvernig er hægt að undirbúa skólagöngu barna með sérþarfir og hvernig er 

æskilegt að standa að grunnskólanámi þeirra.  

Árið 1985 hóf ég störf á Fræðsluskrifstofu Norðurlandsumdæmis eystra og 

árið 1996 á Skólaþjónustu Eyþings. Störf mín fólust í stuðningi og ráðgjöf við 

foreldra og kennara nemenda með sérþarfir. Þar reyndi ég að tvinna saman kennslu og 

foreldrasamstarf. Árangur starfsins var í mörgum tilvikum ágætur en þær leiðir sem 

sumir kennarar og skólastjórnendur völdu í foreldrasamstarfinu urðu mér bæði 

undrunar- og áhyggjuefni. Oft var valið að vinna án virkrar þátttöku foreldra og þeir 

kallaðir til þegar búið var að taka ákvarðanir sem tóku til náms og kennslu barnsins. 

Árið 1999 hóf ég störf við Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri og annaðist þá 

ráðgjöf við kennara og skólann sem stofnun þegar unnið var að þróun samstarfs við 

fjölskyldur. Þá blasti við skortur á hagnýtum leiðum fyrir skóla sem vildu bæta 

samstarf sitt við foreldra. Sú reynsla varð til þess að ég sá enn betur en áður þá 

auðlind sem í foreldrum býr og mikilvægi þróunarvinnu skóla, þar sem skólinn og 
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kennarar fá tækifæri til að ígrunda viðhorf sín og samstarf við foreldra og vinna 

áætlanir til framtíðar.  

 

Í rannsókninni er stuðst við líkan og skrif Joyce L. Epstein um samstarf skóla, 

fjölskyldna og samfélags (Epstein, Coates, Salinas, Sanders og Simon, 1997; Epstein, 

2001; Epstein o.fl., 2002). Epstein hefur til margra ára rannsakað og unnið með 

starfsmönnum skóla, foreldrum og skólayfirvöldum að bættu samstarfi og komist að 

þeirri niðurstöðu að það sem við vitum um samstarf skóla, fjölskyldna og samfélags 

byggi á rannsóknum fagmanna sem vinna í samstarfi við starfsmenn skóla, fjölskyldur 

og nemendur, þar sem þátttakendur deila með sér hlutverkum (2001:xvi). 

Rannsóknarefnið, samstarf skóla og fjölskyldna varð til þess að ég leitaði að 

rannsóknaraðferð sem stutt gæti starfsmenn skóla til að líta kerfisbundið á eigið starf 

til að þróa og bæta samstarf sitt við fjölskyldur. Markmið rannsóknarinnar féll undir 

rannsóknarsnið starfendarannsókna (Action Research) (McNiff, Lomax og 

Whitehead, 1996:7–8). 

Þrír meginþættir höfðu áhrif á ákvörðun um val á rannsóknaraðferð: Reynslan 

sýndi að samstarf skóla og fjölskyldna mætti bæta, íslenskar rannsóknir á samstarfi 

heimila og skóla voru ekki byggðar á hugmyndum starfendarannsókna og í starfi mínu 

vann ég þegar með skólum að þróunarverkefnum. 

Við vinnu rannsóknarinnar og ritgerðarskrif var hagnýtt gildi verksins fyrir 

samstarf heimila og skóla haft að leiðarljósi. Rannsóknin á að leiða til útgáfu bæklings 

fyrir starfsmenn skóla og foreldra en hún verður ekki hluti af meistaraprófsritgerðinni. 

Orðið foreldri á einnig við forráðamenn og oft er orðið fjölskylda notað í stað 

foreldra og vísar til þess að ýmsir fleiri en foreldrar innan fjölskyldunnar styðja við 

uppeldi barna. Þegar rætt er um kennara er oft átt við skólastjórnendur líka. Ég nota 

orðin kennari og foreldri þegar ég vitna í viðmælendur til að vernda trúnað en vandi 

tengdur kyni þessara orða kom upp sem ekki fannst lausn á. Þegar rætt er um samstarf 

heimilis og skóla er átt við samstarf starfsmanna skóla, fjölskyldna og samfélagsins 

sem þjónar skólanum og fjölskyldunni. Samstarf heimilis og skóla er samstarf 

starfsmanna skóla við fjölskyldur nemenda. Samstarfið getur einnig átt við systkini, 

afa og ömmur og önnur skyldmenni nemenda, þó oftast sé foreldra eða fjölskyldu 

aðeins getið. 

Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla. Hún hefst á inngangi og á eftir honum 

er fræðilegur kafli um samstarf við fjölskyldur þar sem fjallað er um skilgreiningar á 
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samstarfinu og rætt um þætti sem efla foreldra til samstarfs. Þá er farið í gegnum 

samstarfsáætlun Epstein (2001) og endað á því að fjalla um skólaþróun.  

 Í þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsókninni, markmiðum hennar og 

rannsóknarspurningum. Sagt er frá Oddeyrarskóla á Akureyri þar sem rannsóknin fór 

fram, þátttakendum, samstarfi við skólann og þróunarverkefninu. Þá tekur við 

umfjöllun um gagnaöflun, réttmæti rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og siðferðileg 

álitamál.  

 Í fjórða kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöður þróunarverkefnisins. Sagt 

er frá endurskipulagningu samstarfs skólans við fjölskyldur sem unnin var skólaárið 

2002/2003 og forgangsverkefnum samstarfsáætlunar sem hófust vorið 2003 og stóðu 

út skólaárið 2004. Að lokum er umfjöllun um heildarmat foreldra og kennara á 

þróunarverkefninu.  

Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar ræddar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum tveimur. Umræðan um niðurstöður rannsóknarinnar hefst á 

samstarfsáætlun Oddeyrarskóla og árangri hennar. Þá er fjallað um forgangsverkefni 

skólans og að lokum tekur við umræða um þann lærdóm sem draga má, í ljósi sex 

sviða Epstein, af því foreldrasamstarfi sem átti sér stað meðan á þróunarverkefninu 

stóð. 
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2. Samstarf heimila og skóla 
 
Í þessum kafla er fjallað á fræðilegan hátt um samstarf skóla við fjölskyldur, farið í 

skilgreiningar á samstarfinu og rætt um þætti sem efla foreldra til samstarfs. Þá er 

farið í gegnum samstarfsáætlun Epstein (2001) og endað á því að fjalla um 

skólaþróun. 

2.1. Almennt um samstarf við fjölskyldur 
Um engan efnisþátt skólastarfs er viðhaft meira orðagjálfur en „samstarf skóla og 

fjölskyldna.” Allir segja samstarfið mikilvægt og í rannsókn eftir rannsókn lýsa 

kennarar, foreldrar, skólastjórnendur og jafnvel nemendur því yfir að þátttaka foreldra 

í námi barna sinna sé börnum til góðs, bæti skólastarfið og styrki kennara og 

fjölskyldur. Skilaboðin sem koma fram eru bæði trú á og ósk um þátttöku foreldra í 

skólastarfi (Epstein, 2001:3; Fullan, 2001a:198). Af rannsóknum má ráða að foreldrar 

hafa áhrif á þroska og námsárangur barna sinna með því að taka þátt í skólastarfinu 

(Fullan, 2001a:198). En þrátt fyrir að umræðunni um foreldra sem samverkamenn og 

samherja kennara hafi vaxið fiskur um hrygg og fleiri jákvæð samstarfsverkefni 

komist til framkvæmda, endurspeglar almennur veruleiki í skólum allt annað 

(Hargreaves, 1999:1). Áhugi á samstarfi skóla við fjölskyldur nemenda hefur þannig 

aukist á síðustu 40–50 árum, mishratt og á mismunandi forsendum, en niðurstöður 

rannsókna á samstarfinu valda eftir sem áður vonbrigðum (Rave, 2005:456).  

Epstein (2001:3) segir að kennarar vilji að foreldrar aðstoði börn sín, leiðbeini 

þeim og hafi áhrif á þau. Fjölskyldur óska eftir að vita hvernig þær geti hjálpað 

börnunum heima. Nemendur vilja að fjölskyldan aðstoði við námið heima. Vilji til 

samstarfs kemur fram í fjölda rannsókna, í mörgum löndum og fyrir nemendur á 

öllum aldri, allt frá leikskóla til framhaldsskóla. Samt sem áður er, þegar á heildina er 

litið, visst uppnám og ósamkomulag um hvaða þátttaka foreldra í skólastarfi er 

mikilvæg og hvernig skólinn eigi að stuðla að virku samstarfi við alla foreldra.  

Í rannsóknum kemur skýrt fram að kennarar geta ekki sinnt menntunar- og 

uppeldishlutverki sínu einir. Fullan (2001a:199) spyr hvað þurfi til að fleira fólk og 

auknar bjargir komi til stuðnings menntun allra barna. Hann segir þátttöku foreldra, 
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einstaklinga og stofnana samfélagsins skipta sköpum vegna þeirra bjarga sem þessir 

aðilar standa fyrir og eru meðal grundvallarþátta uppeldis og menntunar barna. 

Foreldrar eru fyrstu kennarar barna sinna. Þeir búa yfir dýrmætri þekkingu og færni 

sem þeir geta deilt með sér og enginn annar hefur aðgang að. Það eru hagsmunir 

foreldra að börn nái árangri í skóla (sjá einnig Giangreco, Cloninger og Iverson, 

1998:20–23; Epstein, 2001:3; Gootman, 1997:13) og Giangreco o.fl. (1998:22) bendir 

ennfremur á að fjölskyldumeðlimir séu sennilega þeir einu sem fylgjast með 

skólagöngu barna sinna alla skólagönguna. En hvers vegna er þörf á breyttu samstarfi 

skóla við fjölskyldur? 

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum stakkaskiptum síðustu árin. Samfélagið 

einkennist m.a. af meiri hraða, tímaskorti vegna lengri vinnutíma foreldra og 

fjölbreyttara fjölskyldumynstri en áður. Skólastarfið hefur einnig tekið breytingum. 

Skólaárið hefur lengst og viðvera grunn- og leikskólabarna í skólanum hefur aukist. 

Fjölbreytni nemendahópsins hefur aldrei verið meiri; nemendur með sérþarfir eiga 

greiðari aðgang að hinum almenna skóla en áður, nýbúum hefur fjölgað og meiri krafa 

er gerð um nám við hæfi fyrir alla nemendur. Atvinnuþátttaka beggja foreldra er mjög 

mikil (langur vinnutími feðra og mikil atvinnuþátttaka mæðra utan heimilis) og hátt 

hlutfall barna elst upp í fjölskyldum einstæðra foreldra (Stefán Ólafsson, 2005:24). 

Menntun foreldra, sérstaklega kvenna, hefur aukist og það hefur áhrif á samstarf 

foreldra við skólann (Epstein, 2001:25). Uppeldishlutverk skólans er því meira en 

áður var. Með því að bera saman lög frá 1974 til 1999 kemur í ljós að löggjafinn 

leggur meiri áherslu á að menntunar- og uppeldishlutverk foreldra og skólans vinnist í 

samvinnu (Lög um grunnskóla nr. 63, 1974, nr. 49, 1991, nr. 66, 1995; Aðalnámskrá 

grunnskóla – Almennur hluti, 1999). Allir þessir þættir ýta á bætt samstarf milli skóla 

og fjölskyldna. 

Samstarf skóla og fjölskyldna hefur aukist á síðustu áratugum, m.a með bættri 

upplýsingatækni skóla og heimila og nú um stundir virðist ríkja almenn sátt meðal 

flestra foreldra og kennara um mikilvægi þessa samstarfs. Samt sem áður kemur fram 

í rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2001:129) að kennarar á Norðurlandi eystra sækist 

hvorki eftir virkri þátttöku foreldra í skólastarfinu né leiti leiða til að gera þá að virkari 

þátttakendum eða líti á þá sem samstarfsmenn í því að ná settum markmiðum skólans. 

Rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002:109) á samskiptum kennara og foreldra í 

fámennum skólum sýnir að vegna nálægðarinnar við foreldra telur helmingur 

kennaranna formleg samskipti við þá ónauðsynleg. Haft er samband við foreldra 
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nánast eingöngu þegar eitthvað er að. Þá kemur fram í rannsókn Önnu Þóru 

Baldursdóttur (2000:120) að stuðningur, samstarf og hrós frá foreldrum hefur 

jákvæðari áhrif á kennara en þegar skólastjórnendur og samkennarar eiga í hlut. Auk 

þess sýnir rannsókn Önnu Þóru að neikvæð íhlutun foreldra í skólastarfið sé mikill 

streituvaldur kennara.  

Af þessu má sjá að orðræðan um samstarfið er eins á Íslandi og í öðrum 

löndum. Flestir eru sammála um mikilvægi þess en það speglast ekki endilega í stefnu 

skóla og framkvæmd skólastarfsins. 

Epstein (2001:598) telur að raunveruleiki skólans taki oft mið af því sem var 

en ekki því sem er. Samstarf skólans á að mæta þörfum fjölskyldunnar sem nú á börn í 

skólanum en á ekki að byggjast á þörfum fjölskyldunnar sem átti börn í skólanum 

fyrir 20 til 30 árum. Þetta kallar á skilning starfsfólks skóla. Ekki geta allir foreldrar 

komið á alla fundi eða tekið þátt í öllum athöfnum á vegum skólans. Foreldrar geta átt 

erfitt með að fá frí úr vinnu eða taka þátt í sjálfboðastörfum á vegum skólans. Gera 

þarf ráð fyrir foreldrum sem ekki geta aðstoðað börn sín við heimanám eða tekið þátt í 

nefndarstörfum á vegum skólans. Þarft er að spyrja hvernig starfsfólk skóla ætlar að 

standa að samstarfi við foreldra jafnframt því að mæta þeim ögrunum sem blasa við. 

 

2.1.1 Í hverju felst samstarf skóla við fjölskyldur nemenda?  
Með samstarfi skóla og fjölskyldna er átt við tengsl starfsmanna skóla og fjölskyldna 

sem miða að alhliða þroska og vellíðan nemenda og gagnkvæmum skilningi beggja 

aðila. Epstein (2001) segir að í samstarfi skóla og fjölskyldna sé það nemandinn, líðan 

hans, þroski og nám sem skiptir meginmáli. Með því að standa saman og sameinast 

um markmið og leiðir séu meiri líkur á að nemandanum farnist vel í skóla og síðar á 

lífsleiðinni (Epstein, 2001:403). 

Crozier (2000:x) færir rök fyrir því að þátttaka foreldra í skólastarfi sé 

fjölbreytilegra og flóknara hugtak en almennt er viðurkennt og að árangur sé hvorki 

mögulegur né æskilegur á sama hátt hjá öllum hlutaðeigandi. Foreldraþátttaka er 

skýrð á fjölbreytilegan hátt af mismunandi aðilum og taka þarf mið af breytilegum 

tilgangi samstarfsins miðað við aldur nemenda, þroska þeirra og aðrar aðstæður.  

Coleman (1998:2) segir tilgang þátttöku foreldra í skólastarfi vera 

skuldbindingu við viðfangsefni tengd námi barna þeirra. Þátttaka foreldra er ekki 

takmörkuð við raunveruleg námsverkefni. Hún nær yfir hugmyndina um „námskrá 
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heimilanna“, þ.e. hvernig fjölskyldan mótar venjur og viðhorf barnanna til námsins og 

skólans og hvernig hún styður barnið sem námsmann alla skólagöngu þess. 

Aðalskuldbinding foreldra er að stuðla að og byggja upp vilja og áhuga barna til náms 

en þessa tegund þátttöku foreldra segir Coleman beintengda árangri barna í námi. 

Hann leggur áherslu á mikilvægi skuldbindingar og hollustu nemenda við skólann 

(eða skuldbindingu við nám) sem er einkum mótuð af foreldrum í gegnum „námskrá 

heimilanna“. En þátttaka foreldra er breytileg stærð sem skólinn og framkvæmd 

kennara hefur áhrif á (sjá einnig Finn, 1989).  

Um sambandið milli árangurs nemenda og skuldbindingar segir Coleman 

(1998:11):  

1. Skuldbinding er tengd árangri á gagnvirkan hátt.  

2. Áhrif foreldra eru að mestu tengd skuldbindingunni. 

3. Þessi áhrif verða til með „námskrá heimilanna“, viðhorfum og framkvæmd 

foreldra sem endurspeglast í menntunarlegum gildum þeirra. 

Coleman telur endanlegan tilgang skóla vera að bæta lífsskilyrði nemenda til 

framtíðar sem byggir á skuldbindingu þeirra við skólann og námið (sjá einnig 

Giangreco o.fl., 1998:14–19). Samhliða leggur hann áherslu á hlutverk foreldra og 

nemenda sem virkra þátttakenda í ákvarðanatöku um námið sem 

frumskilyrði/grundvallaratriði skólaþróunar. Skuldbindingu nemandans þarf að 

viðhalda og styrkja með samhæfðum viðhorfum kennara og styrkingu við heimilið 

sem er ómissandi þáttur framkvæmdarinnar (sama rit bls. 139).  

Ábyrgð nemenda á eigin námi byggir á samstarfi kennara og foreldra og 

þátttöku nemenda (Coleman, 1998:142). Slík ábyrgð er undir viðhorfum og gjörðum 

þessara aðila komin. Mikilvægt er:  

a) fyrir kennara; að trúa á gildi þátttöku foreldra, á hæfni/getu nemenda og að 

kenna nemendum að axla ábyrgð 

b) fyrir nemendur; góð samskipti við foreldra um skólann og gildi náms og 

gott samstarf við kennara  

c) fyrir foreldra; að meta gildi skólans fyrir nemendur, „hvetjandi” viðhorf 

kennara og góð samskipti við nemendur um námið. Ekki er einungis 

mikilvægt að auka ábyrgð nemenda á eigin námi heldur þarf að stuðla að meiri 

meðvitund fjölskyldunnar um ábyrgð hennar og hlutverk í menntun barna 

hennar. Giangreco o.fl. (1998:20–23) segir að með virkri þátttöku og aukinni 

ábyrgð fjölskyldunnar í menntunarferlinu verði meiri líkur á að hún nýti sér þá 
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menntun og þjónustu sem í boði er. Ein af forsendum þess að foreldrar fari 

eftir ráðleggingum fagmanna er að þeir eigi aðild að ákvarðanatöku. Reynslan 

hefur auk þess sýnt að með þátttöku foreldra í skólastarfi hafa þeir ekki aðeins 

áhrif á skólagöngu barna sinna, heldur geta þeir stuðlað að betri skóla fyrir 

fleiri (Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997:4).  

Coleman segir ennfremur að kennarar og skólastjórnendur þurfi að endurskoða 

þátttöku foreldra í almennu skólastarfi. Án þess muni skólastarf halda áfram að vera 

ófullnægjandi reynsla fyrir suma eða jafnvel flesta nemendur. Hann er sannfærður um 

að leiðin að betri skóla liggi í gegnum virkt samband foreldra og barna sem er tengt 

námsviðfangsefnum þeirra og undir það tekur Epstein (2001:403). Rave (1995:204) 

telur samstarf skóla við fjölskyldur þurfa að byggjast á gagnkvæmri virðingu á 

þekkingu og færni aðila sem vinna að sameiginlegum markmiðum byggðum á 

björgum beggja. Slíkt samstarf byggir á gagnkvæmu trausti, sameiginlegri ábyrgð og 

ákvarðanatöku þar sem jafnræði er milli aðila (sjá einnig Wolfendale, 1997).  

 

2.1.2 Mismunandi stefnur um samstarf heimila og skóla.  
Epstein (2001) hefur sett fram tvö líkön sem gott er að hafa í huga þegar rætt er um 

samstarf heimila og skóla. 

 

Kraftur B       
Reynsla, lífssýn og framkvæmdir fjölskyldunnar

Kraftur D:
Reynsla,
lífssýn,

framkvæmdir samfélagsins

Kraftur C:
Reynsla,
lífssýn,

samstarfsaðgerðir skólans

Fjölskyldan

Samfélagið Skólinn 

Kraftur A: Tími/ aldur/ árgangur

Mynd 1 – Skörun áhrifasviða, ytri gerð samskipta 
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Mynd (1) sýnir að í ytri gerð samskiptanna er þrennt samhangandi í námi og þroska 

barnsins: skólinn, fjölskyldan og samfélagið – sviðin dragast saman eða fjarlægjast 

allt eftir framkvæmdum hverju sinni. Líkanið sýnir á myndrænan hátt samstarf skóla, 

fjölskyldna og samfélags og áhrif skörunar sviðanna á nám og þroska barna. Kraftur 

A er tími barnsins í skólanum og aldur. Ef við tökum einungis kraft A sæjum við 

flestar fjölskyldur og skóla mjög aðskilin á ungbarnsaldri, en skörun sviðanna ykist í 

leikskóla og fyrstu árin í grunnskóla og yrðu síðan minni með hækkandi aldri 

barnsins. Minnst yrði skörunin á unglingastigi og í framhaldsskóla. Kraftar B, C og 

D eru þáttur foreldra, kennara og samfélagsins í samstarfinu og skörun þeirra fer eftir 

því hversu öflugt samstarf skólans og heimilanna er og hversu vel tekst til með 

samstarf þessara þriggja aðila. 

 

skólinn 

barnið

kennarar

fjölskyldan

barnið

foreldrar

F S

B

F K

Mynd 2– Innri gerð samskipta 
 
Á mynd 2 sést hversu fjölbreytt og flókin samskipti eru milli einstaklinga heima, í 

skólanum og einnig innbyrðis milli aðila. Barnið er alltaf miðsvæðis á myndinni. Gert 

er ráð fyrir að velferð barnsins og áhugi á því sé drifkraftur og ástæða samskipta 

kennarans og foreldranna. Örvarnar sýna að barnið verður fyrir áhrifum frá öllum og 

hefur áhrif á alla. Svæðið þar sem hringirnir skarast, sem sýnir samstarf heimilis og 

skóla, stendur F fyrir foreldra og fjölskyldu, S fyrir skóla og K fyrir kennara (Epstein, 

2001:27–31).  

Góð samstarfsáætlun mun líta misjafnlega út þar sem hver skóli þarf að sníða 

hana að þörfum nemenda sinna og fjölskyldna þeirra. Samt sem áður eru það sömu 
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almennu þættirnir sem ganga í gegnum allar góðar samstarfsáætlanir. Viðurkenna þarf 

að skörun sviðanna hefur áhrif á námsárangur nemenda og mismunandi 

samstarfsaðgerðir efla skóla, fjölskyldur og samfélög til að vinna saman.  

Ekki er vitað hvernig eða hvaða samskipti skóla og foreldra skila mestu, en 

leggja þarf áherslu á að samstarfið sé samfellt, fjölbreytt, hafi tilgang og sé í samræmi 

við aldur nemenda og þroska. Undanfarna áratugi hefur hugmyndafræðin um samstarf 

skóla og fjölskyldna hreyfst frá aðgreindri ábyrgð að sameiginlegri ábyrgð.  

Til að skýra tengsl heimila og skóla bendir Epstein (2001: 22) á þrjár 

mismunandi stefnur um aðgreinda, sameiginlega og raðbundna ábyrgð fjölskyldu og 

skóla: 

Aðgreind ábyrgð byggir á því að grundvallarmunur sé á hlutverki fjölskyldna 

og skóla. Í þessu sjónarmiði felst að uppbygging skólans og skipulag fjölskyldunnar 

sé mismunandi hvað varðar markmið, hlutverk og ábyrgð. Kennarar og foreldrar 

vinna aðskilið og sjálfstætt. Á þann hátt er talið að bestur árangur náist. Þannig eiga 

kennarar að sinna menntun barna í skólanum og foreldrarnir sínu uppeldishlutverki 

heima.  

Sameiginleg ábyrgð leggur áherslu á samræmingu, samvinnu og virðingu aðila 

og hvetur til samskipta. Þar er litið svo á að skólinn og fjölskyldan beri sameiginlega 

ábyrgð á félagsmótun og menntun barna. Með sameiginlegri ábyrgð er talið að 

kennarar og foreldrar hafi svipuð almenn markmið fyrir börn sín, sem auðveldast sé 

að ná þegar kennarar og foreldrar vinna saman sem samverkamenn eða samherjar.  

Raðbundin ábyrgð vísar til þess að munur sé á framlagi kennara og foreldra til 

þroska barna eftir aldri þeirra. Þetta sjónarmið byggir á að uppeldi á fyrstu árum 

barnsins hafi áhrif á árangur þess síðar í lífinu. Lögð er áhersla á að foreldar sinni 

uppeldis- og menntahlutverkinu með börnum á fyrstu árum þeirra og undirbúi þau 

fyrir nám í leik- og grunnskóla en við 4 til 5 ára aldur taki kennarar við 

aðalmenntunarhlutverkinu (Epstein, 2001:22). Samstarfið hefur hreyfst frá aðgreindri 

ábyrgð að sameiginlegri ábyrgð. 
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2.1.3 Að byggja upp gagnkvæmt traust milli kennara og 
foreldra.  

Almennt er talið að gagnkvæmt traust og virðing foreldra og kennara sé 

grundvallaratriði góðra samskipta (Menntamálaráðuneytið, 1998:27; Epstein, 

2001:62–63, 86, 590; Rúnar Sigþórsson o.fl.,1999:61; Swap, 1993:47, 58). Þegar 

kennarar og foreldrar meta að fullu styrkleika og takmarkanir hvorir annarra skapast 

gagnkvæmt traust og virðing sem getur leitt til aukins árangurs í námi (Conaty, 

2002:15; Ingibjörg Auðunsdóttir, 1994:32). 

Í rannsókn Ernu Bjarkar Hjaltadóttur (2003) lögðu bæði kennarar og foreldrar 

megináherslu á að virðing og traust væri undirstaða samvinnu:  

Kennararnir lögðu sig fram um að fá foreldrana til að treysta sér og foreldrar 

gerðu  skýran greinarmun á þeim kennurum sem þeir treystu og hinum sem 

þeir treystu ekki. Kennararnir áttu það sameiginlegt að leggja mikla alúð og 

vinnu í samstarf sitt við foreldra. Þeir lögðu sig fram um að ná góðu sambandi 

við foreldra, t.d. með því að sýna þeim virðingu, hlusta á þá, deila með þeim 

áhyggjum, leiðbeina og hvetja.                     (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003:53)

 

Árangursríkt samstarf kennara, stjórnenda, foreldra og annarra sem deila áhuga á 

börnum næst ekki nema borin sé virðing fyrir hinni erfiðu vinnu sem unnin er í þágu 

barna. Traust og virðing eru ekki aðeins orð heldur gerðir og framkvæmd og 

nauðsynlegur þáttur árangursríkra samskipta. Þessi atriði er ekki hægt að setja í lög 

eða koma á með fyrirmælum en þau þurfa engu að síður að þróast í skólasamfélaginu 

(Epstein, 2001:590–591). Lýðræðisleg þátttaka foreldra í skólastarfi verður ekki 

byggð upp án gagnkvæms trausts og virðingar. Crozier (2000:125) segir hana byggja 

á því að foreldrar treysti kennurum og að kennarar beri traust til foreldra. Verið getur 

að samfélag sem skortir tíma leiði hjá sér það sem þarf til að byggja upp gagnkvæmt 

traust og virðingu. 

 

2.1.4 Möguleikar fjölskyldunnar til samstarfs.  
Í grein Giannetti og Sagarese (1998) kemur fram að bandarískir foreldrar segjast verja 

40% minni tíma með börnum sínum en foreldrar gerðu um 1960. Ýmsir fræðimenn 

hafa gert tilraun til að skilgreina vilja foreldra til samstarfs við skólann um uppeldi og 

menntun barna sinna. Epstein o.fl. (2002:11) segja foreldra sem vinna úti, einstæða 

foreldra, foreldra sem búa fjarri skólanum og feður taka minni þátt í samstarfi við 



18  

skóla en aðrir foreldrar. Hún leggur til að þegar samstarf við fjölskyldur er skipulagt 

sé spurt hvernig eigi að nálgast þessa foreldra. Spyrja má hvort allflestir íslenskir 

foreldrar falli ekki undir einhvern þessara hópa í skilgreiningu Epstein. 

Crozier (2000:x) bendir á að foreldrar séu ekki einsleitur hópur og að 

fjölbreytileiki þeirra, s.s. varðandi menntun, reynslu og vinnu hafi áhrif á samstarfið 

við skólann. Með fullri virðingu fyrir þátttöku foreldra í menntun barna þeirra segir 

Crozier framkvæmd samstarfsins oftast vera móðurinnar. Þar sem rannsóknir á 

samstarfi heimilis og skóla sýna almennt mun minni þátttöku feðra í samstarfinu er 

mikilvægt að skoða framlag þeirra og gildi þess fyrir börn og skóla. Smith, Polloway, 

Patton og Dowdy (2004:72) segja þátttöku margra feðra litla í samstarfinu við skóla, 

bæði þar sem foreldrar búa saman og þar sem þeir búa ekki saman. Lagt er til að feður 

taki meiri þátt í samstarfi við skólann vegna þess að: 

• Námsárangur er meiri ef feður taka þátt í skólastarfi barna sinna. 

• Börnum gengur betur þegar feður eru í samstarfi við skólann og er það óháð 

búsetu og virkni móðurinnar í námi barnanna. 

• Samband milli þátttöku feðra og árangurs barna er óháð tekjum, kynþætti eða 

menntun foreldra (Smith o.fl., 2004:72–73). 

Þetta sýnir að full ástæða er til að hvetja feður til þátttöku í námi barna sinna. Í 

íslenskri viðtalsrannsókn Ingólfs Á. Jóhannessonar (2004:112) við 14 kennslukonur 

kemur fram að drengir fá minni námsaðstoð heima fyrir en stúlkur. Hvað gera feður?  

 

2.1.5 Fjölskyldumiðuð nálgun.  
Rannsóknir sýna að þegar fagmenn sem vinna með börnum horfa á fjölskylduna sem 

heild aukast lífsgæði og vellíðan barna með sérþarfir og ánægja fjölskyldunnar með 

þá þjónustu sem hún er aðnjótandi (King, Teplicky, King og Rosenbaum, 2004). 

Fjölskyldumiðuð nálgun á rætur að rekja til vinnu Carls Rogers sem hann vann um 

1940 með fjölskyldum barna sem áttu við „erfiðleika að etja“. Slík nálgun tekur til 

viðhorfa, gilda og nálgunar í þjónustu við börn með sérþarfir og foreldra þeirra. Litið 

er svo á að hver fjölskylda sé einstök; að fjölskyldan sé kjarninn í tilveru barnsins og 

hún sé sérfræðingur um getu, hæfileika og þarfir þess. Unnið er í samvinnu við 

fjölskylduna við ákvörðun um þjónustu og stuðning. Í fjölskyldumiðaðri nálgun er 

unnið út frá því að foreldrar þekkja barnið sitt best og vilja því það besta sem kostur er 

á (King o.fl., 2004:78–79). 
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Verið getur að um leið og skólinn endurskoðar viðhorf sín til samstarfsins, 

lítur á barnið og fjölskylduna í heild og vinnur í nánu samstarfi við fjölskylduna við 

ákvarðanir tengdar námi og skólagöngu barnsins aukist bæði árangur barnsins og 

ánægja fjölskyldunnar með skólastarfið. En hvaða leiðir eru skólum færar? Getur 

verið að heimsókn kennara heim til fjölskyldna nemenda sé ein leið að markinu?  

Vandergrif og Greene (1992:59) segja skóla geta margt gert til að auka 

þátttöku foreldra í skólastarfi. Í fyrsta lagi þarf að mæta foreldrum þar sem þeir eru, 

meta þarfir þeirra, kynnast þeim einstaklingslega og skapa aðstæður til samskipta þar 

sem foreldrum líður vel og þeir eru afslappaðir. Við heimsóknir til foreldra leggja 

Kyle, McIntyre, Sutherland og Moore (2005:587) áherslu á foreldra sem sérfræðinga 

barna sinna sem eru fúsir til að upplýsa um áhugamál, reynslu og námsvenjur þeirra. 

Þetta eru þættir sem geta haft mikil áhrif á líðan og árangur barna í skólanum. Undir 

þetta tekur MacBeth (1990:61) sem segir að kennarar sem hafi farið í heimsókn til 

fjölskyldna hafi lært mikið af því, m.a. um þætti sem þeir höfðu annars engar 

upplýsingar um og að vitneskja um hina duldu námskrá skólans hafi komið fram. 

Hornby (2000:46–47) segir að margir foreldrar kunni að meta það þegar kennari 

barnsins þeirra er tilbúinn að koma í heimsókn á heimili þeirra, á þeirra yfirráðasvæði. 

Hann segir ennfremur að til að fjölskylduheimsókn beri árangur þurfi að huga að 

ýmsu. Í viðtalinu við foreldra er mikilvægt að kennarinn hlusti og gefi foreldrum 

tækifæri til að koma orðum að vangaveltum eða áhyggjum sem þeir kunna að hafa af 

börnum sínum. Kennarinn þarf einnig að spyrja foreldra spurninga um barnið 

(Hornby, 2000:46–49).  

Samkvæmt Lund og Nilsson (1989:3) eru foreldrar fyrstu kennarar barna 

sinna, þeir sem kenna þeim lengst og auk þess mikilvægustu kennarar þeirra. Þeir 

Lund og Nilson segja ennfremur að stuðningur við barnið og unglinginn í skólanum 

og lífinu almennt sé ekki spurning um tækni heldur snúist hann um þátttöku og tengsl. 

Uppeldi og menntun er sameiginlegt verkefni heimila og skóla. Þeir leggja áherslu á 

að kennarar á unglingastigi heimsæki fjölskyldur og komi á sambandi á milli sín og 

heimilanna.  

Halldóra Bjarnadóttir var skólastjóri Barnaskóla Akureyrar á árunum 1908 til 

1922, sem jafnframt voru með fyrstu árum skólaskyldu 10–14 ára barna á Íslandi. 

Halldóra og kennarar skólans heimsóttu heimili nemenda og ræddu við foreldrana. 

Hún sagði kennara og foreldra margt hafa lært af heimsóknunum. Augu foreldranna 

opnuðust fyrir erfiðleikum barnanna og skilningur þeirra jókst á starfi skólans og 
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afstöðu kennarans til barnsins og barnsins til hans (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 

1960:126). Af þessu má sjá að fjölskylduheimsókn er ekki ný aðferð í skólastarfi þó 

fáir hafi nýtt sér hana og hún hafi ekki mikið verið rannsökuð. 

Í upphafi kaflans var því haldið fram að verulegur munur sé á orðræðu um 

samstarf skóla við fjölskyldur og framkvæmd þess. Hugsanlegt er að nokkuð skorti á 

skilning kennara á mikilvægi samstarfs við foreldra, leiðir til að bæta samstarfið og 

viðmið um gæði þess, sem m.a. getur stafað af að lítil áhersla er lögð á samstarf við 

foreldra í kennaramenntun hér á landi.  Ennfremur má skýra litla þátttöku foreldra í 

skólastarfi með því að foreldrum finnst þeir máttvana gagnvart kennurum og það 

samstarf sem í boði er virðist skipta litlu máli varðandi nám barnsins? Í lögum um 

grunnskóla eru kennarar og foreldrar hvattir til samstarfs. Þar er lögð áhersla á 

upplýsingagjöf kennara en minna fjallað um að þeir leiti eftir upplýsingum frá 

foreldrum og hlusti á þá. Hér skortir gagnkvæmni sem nauðsynleg er til að tryggja 

eðlilegt samskipti.   

2.2 Samstarfsáætlun Epstein: Samstarfsáætlun skóla, 
fjölskyldna og samfélags – skrefin fimm 
 

Margar ástæður eru fyrir því að þróa samstarf skóla og fjölskyldna og samskipti skóla 

við umhverfið almennt. Með því má bæta námsframboð skólans og námsárangur 

nemenda, stuðla að bættum starfsanda í skólanum og styrkja bæði fjölskyldur og 

kennara í hlutverkum sínum. Endanlegur tilgangur alls þessa er að hjálpa öllum 

nemendum að ná árangri í skólanum og í lífinu sem bíður þeirra að skóla loknum 

(Epstein, 2001:403) 

 Samstarfsáætlun Epsteins býður skólum, fjölskyldum og samfélaginu til 

samstarfs á sex sviðum: uppeldi, samskiptum, sjálfboðavinnu, ákvarðanatöku, 

heimanámi og samstarfi við samfélagið. Áhersla er lögð á að hver skóli vinni á öllum 

sviðunum sex en þarfir í skólasamfélaginu ráði hverju sinni þeim framkvæmdum sem 

valdar eru til að vinna að á hverju sviði.  

Epstein o.fl. (1997, 2001, 2002) telja enn fremur að við vinnuna við að þróa sviðin 

sex sé mikilvægt að fylgja fimm skrefum. 

 



21  

2.2.1 Myndun aðgerðahóps. 
Í vinnuferlinu er lögð áhersla á hópvinnu sem hagkvæma leið til að þróa samstarf 

skóla við fjölskyldur. Samhliða dreifingu ábyrgðar og verkefna sem stuðla að 

uppbygginu sérfræðiþekkingar og varðveislu þekkingar innan skólans er gert ráð fyrir 

að aðgerðahópurinn sé samansettur af starfsmönnum skóla, eldri nemendum, 

foreldrum og fulltrúa samfélagsins. Alls getur verið um að ræða 6–12 manns (Epstein, 

2001:572). Þátttakendur aðgerðahópsins verða oft sérfræðingar á ákveðnum sviðum 

þegar þeir taka að sér að leiða ákveðið samstarf eða eitt eða fleiri svið, auk þess sem 

þeir verða sérfræðingar skólans í samstarfi skóla og fjölskyldna. Formaður 

aðgerðahópsins getur verið hver sem er innan hans sem nýtur trausts og hefur góða 

samskiptahæfileika og áhuga á samstarfsáætluninni. Æskilegt er að formaður 

aðgerðahópsins starfi í kennararáði skólans. Aðgerðahópur fundar einu sinni í mánuði 

meðan á vinnu þróunarverkefnisins stendur. Þegar samstarfsáætlunin kemst til 

framkvæmda er tíðni annarra funda breytileg og fer eftir samstarfsáætluninni hverju 

sinni.  

 

2.2.2 Bjargir. 
Nauðsynlegt er að afla styrkja í upphafi til að styðja við vinnuna og áætla tíma fyrir 

starfsmenn til að vinna að verkefninu. Mælt er með að tekinn sé frá tími yfir 

sumarmánuðina til að vinna hluta þróunarverkefnisins. Þróunarvinnan tekur að 

lágmarki eitt ár, en oftast þó tvö.  

 

2.2.3 Upphafsmat. 
Verkefnið hefst á öflun upplýsinga um núverandi framkvæmd skólans á samstarfi 

fjölskyldna og skóla. Hvernig svo sem upphafsmatið fer fram þarf að spyrja um 

eftirfarandi:  

• Styrkur skólans: Kennarar þurfa að skoða hvaða framkvæmd á 

samstarfinu reynist vel og hvaða ekki? Meta þarf alla aðgerðir skólans og 

fyrir hvern árgang. 

• Hvernig á samstarfsáætlunin að vera eftir þrjú ár? Hvaða 

samstarfsaðgerðir heldur skólinn áfram með og hvaða aðgerðum á að 

breyta og hvaða aðgerðum á að sleppa? Hvaða nýrra aðgerða er þörf til að 

ná markmiðum skólans? 
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• Væntingar til samstarfsins: Hvers vænta kennarar af foreldrum? Hvers 

vænta foreldrar af kennurum? Hvers vænta nemendur af foreldrum og 

kennurum?  

• Skólinn og samfélagið: Til hvaða fjölskyldna nær skólinn og hvaða 

fjölskyldur nær hann ekki tengslum við? Til hvaða fjölskyldna er erfitt að 

ná? Hvað þarf svo hægt sé að ræða við fjölskyldur og tengja þær menntun 

barna þeirra?  

• Tenging samstarfsins við markmið: Að hvaða markmiðum stefnir 

skólinn með samstarfi sínu við forelda? Eru það markmið um bættan 

árangur nemenda eða eru það markmið um bætt lífsskilyrði? Um leið og 

skólinn hefur svarað spurningunum um markmiðin getur hann valið leiðir 

að þeim í samstarfi við foreldra og reynt að átta sig á hvernig meta á 

árangur þeirra.  

• Mat á samstarfinu: Um leið og kemur að framkvæmd samstarfsaðgerða 

þarf skólinn að meta hvernig verkefnin nýtast. Spyrja þarf hvort þau þjóni 

hagsmunum nemenda, foreldra og starfsmanna skólans. Hver voru 

markmið samstarfsaðgerðanna og náðust þau? Hægt er að nota fjölbreyttar 

aðferðir við matið, s.s. skoðanakannanir, viðtöl, eyðublöð og samanburð á 

undan og eftir framkvæmdina til að meta árangur og áhrif aðgerðanna.  

2.2.4 Samstarfsáætlun til þriggja ára. 
Á grundvelli þeirra gagna sem skoðuð voru og unnin í upphafi og út frá hugmyndum 

og markmiðum skóla sem vöknuðu hjá kennurum, foreldrum og nemendum setur 

aðgerðahópurinn fram þau skref sem taka þarf á tímabilinu. Drög að þriggja ára 

framkvæmdaáætlun eru skipulögð sem og nákvæm framkvæmdaáætlun til eins árs. 

Drögin eru lögð fram til umsagnar eins víða og hægt er; fyrir foreldra, kennara, 

nemendaráð, skólanefnd og foreldraráð.  

Huga þarf að:  

Ábyrgð: Deila þarf ábyrgð og framkvæmd aðgerða á þátttakendur 

aðgerðahópsins.  

Kostnaði: Áætla þarf kostnað vegna þróunarstarfsins og hvernig framkvæma á 

mat á samstarfinu. 
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2.2.5 Áframhaldandi skipulagning framkvæmdaáætlunar. 
Á hverju ári yfirfer aðgerðahópurinn skipulagið, endurskipuleggur og setur fram nýja 

áætlun. Miðað er við að skólinn eigi alltaf þriggja ára áætlun og eins árs nákvæma 

framkvæmdaáætlun. Í stuttu máli á aðgerðahópurinn að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvernig er hægt að tryggja að samstarfsáætlunin haldi áfram að þróast í því 

augnamiði að fjölga þeim fjölskyldum sem eru samstarfsaðilar skólans við menntun 

og uppeldi nemenda? Lögð er áhersla á að aðilar geri sér grein fyrir áföngum sem 

náðst hafa, kynni þá og fagni þeim.  

Samstarfsáætlunin er á ábyrgð allra. Einn skólastjóri, einn kennari eða ein 

fjölskylda getur ekki byggt upp góða áætlun. Allir starfsmenn skólans, allar 

fjölskyldur og allir nemendur verða að skilja markmið samstarfsins og sinn hlut í því 

að ná markmiðunum. Fjölskyldurnar þurfa að verða aðilar að skólastarfinu í gegnum 

samstarfsáætlun sem er hluti af reglulegri starfsemi skólans.  

Skipulag, útsjónarsemi og framkvæmdir sem styðja við sex sviða 

aðgerðaáætlun eru nauðsynlegir liðir til að hjálpa kennurum, foreldrum og nemendum 

(Epstein, 2001:401–505). 

 

2.3 Viðfangsefni í samstarfi skóla og fjölskyldna: Sviðin sex  
 
Til að öðlast yfirsýn yfir meginþætti og viðfangsefni samstarfs skóla og fjölskyldna í 

þessari rannsókn verður stuðst við flokkun Epstein (2001) en hún leggur til að skólar 

vinni á sex sviðum í samstarfi sínu við foreldra: uppeldi (foreldrahlutverk), 

samskiptum, heimanámi, sjálfboðastarfi, ákvarðanatöku og tengslum við samfélagið. 

Þegar samstarf skóla nær til allra sviðanna telur Epstein að hvað bestur árangur náist í 

samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags (Epstein, 1995:704), (fylgiskjal 2). 

 Jafnframt er stuðst við íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á samstarfi 

heimilis og skóla svo skoða megi þróunarverkefnið í ljósi þeirrar vitneskju sem 

fengist hefur hér á landi um viðfangsefnið. Samhliða því var athugað hvaða 

samstarfsleiðir löggjafinn leggur foreldrum til. Á hverju hinna sex sviða er hugtakið 

skilgreint, getið um þátt sviðsins í lögum og aðalnámskrá, sagt frá inntaki sviðsins hjá 

Epstein, fjallað um sviðið í íslenskum rannsóknum og loks gerð samantekt á sviðinu. 
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2.3.1 Uppeldi – foreldrahlutverk. 
Stuðningur við uppeldis- og menntahlutverk foreldra getur falist í ýmiskonar fræðslu, 

námskeiðum, skýrum og viðeigandi upplýsingum um nemandann og skólastarfið og 

umræðufundum um áhugaverð viðfangsefni og forvarnir sem tengjast þörfum og aldri 

nemendanna og foreldrar og jafnvel nemendur geta unnið saman að. Mest um vert er 

þó að foreldrar fái skýr skilaboð frá skóla um mikilvægi menntunar og hlutverk 

fjölskyldunnar og um hvernig þeir geti skapað ákjósanleg menntunarskilyrði heima 

fyrir. Ennfremur að foreldrar skynji að starfsfólk skóla vilji styðja þá í uppeldis- og 

menntunarhlutverkinu. 

 Í grunnskólalögum frá 1995 (15. gr.) segir að starfsmönnum skóla sé skylt að 

efla samstarf skóla og heimila, m.a. með því að miðla fræðslu til foreldra og veita 

upplýsingar um starfið í skólanum. Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti  

(1999:44) segir ennfremur að skólinn aðstoði foreldra í uppeldishlutverkinu og að 

menntun og velferð nemenda sé sameiginlegt verkefni heimila og skóla. Mikilvægast 

er samstarfið um hvert barn. 

 Epstein heldur fram að það sé mikilvægt að skólinn aðstoði fjölskyldur við að 

skapa aðstæður sem styðji börn í námi. Þá þarf skólinn að veita foreldrum upplýsingar 

og gefa þeim tækifæri til að deila upplýsingum um börn sín. Allar upplýsingar frá 

skóla þurfa að vera skýrar, nothæfar og tengjast frammistöðu nemandans (Epstein, 

1995:704–706). 

 Í rannsókn Kristins Breiðfjörð Guðmundssonar (1995:52–69) kemur fram að 

foreldrar telja skólann lítt styðjandi í uppeldishlutverkinu nema þegar í óefni er komið 

og að fræðsla skóla sem ætluð er til stuðnings foreldrum sé einhæf og komi ekki að 

miklum notum en jafnframt að nokkuð skorti á mætingu foreldra á fundum. Í 

rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:83) telja 60% foreldra mikið/nokkuð 

mikilvægt að haldin séu námskeið fyrir foreldra og 86% vilja fá skýrari skilgreiningu 

á uppeldis- og menntunarhlutverki skóla. Í rannsókninni „Bætt skilyrði til náms“

(Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl., 2002:144) kom í ljós að þegar 

foreldrum stóð til boða fræðsla hafði það jákvæð áhrif á nám barnsins heima og í 

skólanum. Í gögnum kom greinilega fram að við upphaf skólagöngu og á 

unglingsárunum þurfa foreldrar sérstaklega á stuðningi og fræðslu að halda (sömu 

heimildir). Í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur kemur fram að flestir (alltaf 48%; oft 

39%) kennaranna hafa strax samband við foreldra þegar upp koma vandamál (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2002:109).  
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Samhliða breyttu uppeldishlutverki foreldra og skóla virðist vera mikil þörf á 

umræðu aðila og gagnkvæmum samskiptum. Þegar horft er til þess að foreldrar eru 

fyrstu og aðal uppalendur barna sinna og mestu áhrifavaldarnir í lífi þeirra þá skiptir 

samstarf skóla og fjölskyldna miklu máli. Meðan börn eru á skólaskyldualdri er 

skólinn sú stofnun sem best getur stutt foreldra í uppeldishlutverki sínu. Það getur 

skólinn gert með því að styðja við foreldra að skapa hvetjandi og þroskandi aðstæður 

heima fyrir sem stuðla að námi og góðum uppeldiskilyrðum. Til að svo verði þurfa 

kennarar og stjórnendur skóla að gera foreldrum grein fyrir hvað þeir geta gert í 

samstarfi við foreldra á hverju aldursstigi og hvernig þeir geti stuðlað að sem bestum 

uppvaxtarskilyrðum heima fyrir og í skóla.  

 

2.3.2 Samskipti. 
Samskipti má skilgreina sem gagnkvæmt samband þar sem einstaklingar bregðast við 

tjáskiptum (Hargreaves, 1975:69). Samskipti heimila og skóla geta átt sér stað með 

fundum, viðtölum og símtölum. Skrifleg samskipti geta verið með tölvupósti og 

bréfum, samskiptabókum, fréttabréfum og ýmiskonar bæklingum, skólanámskrá og í 

gegnum vefsíðu skólans. Með tilkomu tækninnar hefur aldrei verið eins auðvelt fyrir 

skólann að veita fjölskyldum upplýsingar og koma á samskiptum. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti (1999:45) er bent á að með 

gagnkvæmri og virkri upplýsingagjöf byggist upp traust aðila á milli. Lögð er áhersla 

á að foreldrar fylgist vel með skólagöngu barna sinna og líðan þeirra, námsárangri og 

framförum. Við aukin kynni foreldra af skólastarfinu eru meiri líkur á árangri 

nemenda og vellíðan. Löggjafinn brýnir fyrir skólum að gefa foreldrum reglulega 

góðar og skýrar upplýsingar um skólastarfið. 

 Með samskiptum kennara og foreldra á Epstein við að skólinn skipuleggi 

markvisst samstarf við fjölskyldur sem og samskipti fjölskyldna við skóla um 

skólastarfið og framfarir nemenda. Átt er við að skólinn vandi til allra samskipta og 

komi á opnu tvíhliða samskiptaferli milli skóla og fjölskyldna (Epstein, 1995:704–

706).  

 Í rannsókn Elísabetar Svavarsdóttur o.fl. (1996:7) kom fram að foreldrar 

töldu sig ná bestum tengslum við kennara með viðtölum. Þar á eftir komu símaviðtöl, 

hópfundir, skrifleg samskipti og annað. Einnig kom fram að 58% foreldra höfðu ekki, 

á því skólaári sem rannsóknin var gerð, haft samband við skólann utan hefðbundinna 
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foreldradaga eða funda. Í niðurstöðum rannsóknar Áslaugar Brynjólfsdóttur 

(1998:125) sögðu foreldrar upplýsingamiðlun þurfa að vera gagnkvæma og vildu 

aukinn tíma til skoðanaskipta foreldra og kennara. Þeir lögðu áherslu á fleiri 

foreldraviðtöl og að þeim væri áætlaður rýmri tími með kennurum. Ennfremur að 

kennarinn hefði samband heim bæði þegar vel gengi og tímanlega ef vandi steðjaði að 

nemendum. Í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur kom fram að aðeins 51% kennara 

taldi nauðsynlegt að leita upplýsinga frá foreldrum um börn þeirra og að þessara 

upplýsinga var aðeins leitað af tæpum helmingi kennara í nokkrum mæli (alltaf 6%; 

oft 40%). Foreldrum í rannsókn Ernu Bjarkar Hjaltadóttur (2003:2) fannst erfitt að 

koma upplýsingum áleiðis innan skólans og að skólinn gerði lítið með þær. Fyrrnefnd 

rannsókn Elísabetar Svavarsdóttur o.fl. (1996:11) sýndi að 96% foreldra taldi mjög 

mikilvægt eða mikilvægt að fá upplýsingar um börn sín í skólanum. Tölur úr rannsókn 

Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:83) eru á sömu lund, en alls 98% foreldra sem þar 

tóku þátt sögðust veita skólanum upplýsingar um börn sín. Það er athyglisvert að þar 

sem rækt er lögð við boðskipti heimila og skóla virðast foreldrar kunna að meta slíkt 

og vera sáttir við skólastarfið (Benedikt Sigurðarson og Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2000:12; Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 1995:70). Þegar foreldrar eru í góðu 

samstarfi við starfsmenn skóla leggja þeir skólanum ómetanlegt lið, vekja athygli 

annarra á góðu starfi skólans og aðstoða við almenna uppbyggingu hans (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl., 2002:146). Helstu hindranir á samstarfi 

hjá báðum aðilum virðist vera tímaskortur. 

Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum er ljóst að foreldrar vilja samstarf en 

oft virðist skorta leiðir og hvatningu frá skólanum til samskipta. Margt bendir til að 

upplýsingamiðlun sé grunnþáttur sem ber að styrkja í samstarfi skóla og fjölskyldna. 

Mest ber á einsleitum samskiptum skóla við fjölskyldur. Foreldrar telja foreldraviðtöl 

nýtast best og beinir það athyglinni að mikilvægi umsjónarkennara í samstarfinu. 

Athyglisvert er að í rannsóknum virðist minna lagt upp úr mikilvægi 

upplýsingamiðlunar foreldra til skóla heldur en skóla til foreldra og rennur það 

stoðum undir þá skoðun að samstarf heimila og skóla sé ekki alltaf gagnkvæmt. Svo 

virðist sem ekki sé nægilega leitað eftir upplýsingum frá foreldrum eða á þá hlustað. 

Einnig má ætla að kennarar bjóði ekki fjölbreyttar samskiptaleiðir og sýni ekki það 

frumkvæði sem þarf til að hvetja foreldra til þátttöku eða nýta þær bjargir sem 

foreldrar búa yfir. Samhliða breyttu uppeldis- og menntahlutverki foreldra og skóla er 

mikil þörf á umræðu og samskiptum aðila á milli.  
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2.3.3 Sjálfboðastarf. 
Sjálfboðastarf felst í starfi sem foreldrar bjóðast til að vinna án endurgjalds. Bæði 

getur verið um að ræða ósk kennara og skólastjórnenda um að foreldrar vinni í þágu 

skólans og eins geta foreldrar gefið kost á að vinna fyrir skólann. Sjálfboðastörf 

foreldra geta tengst einstöku barni, bekk, skóla, samfélaginu og/eða ákveðnum 

viðfangsefnum foreldrafélagsins. Foreldrar geta lagt skólum lið á ýmsan hátt; þeir 

geta stutt við félagslíf nemenda, við fjáröflun, mætt á ýmsa viðburði í skólanum, tekið 

þátt í námskeiðum og fundum, tekið þátt í bekkjarstarfinu eða aðstoðað kennara.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti (1999:44–45) eru foreldrar hvattir 

til samstarfs við skólann og til að vinna saman að velferð barna sinna í þeim tilgangi 

að skapa þeim sem best uppeldisskilyrði. Ennfremur segir að öflugt foreldrastarf og 

sterk samstaða um grundvallarviðmið sé besta forvörnin gegn hvers kyns vanda. Ef 

foreldrar nái að vinna saman aukist líkur á árangri í skólastarfinu.  

 Epstein telur að kennarar og skólastjórnendur eigi að stuðla að sjálfboðavinnu 

foreldra og gera dagskrá starfsins sveigjanlega svo allir foreldrar eigi kost á því að 

taka þátt í einhverju samstarfi, jafnvel heima. Foreldrar þurfa að finna að þeirra sé 

þörf og þeir séu velkomnir til starfa í skólanum (Epstein, 1995:704–706). 

 Almennt taka foreldrar vel í að vinna sjálfboðastörf í tengslum við skóla barna 

sinna og þátttaka þeirra felst helst í því að útvega bjargir og stuðning við skólastarfið, 

veita aðstoð í skólaferðalögum og standa fyrir fjáröflun. Bent er á að deila þurfi 

ábyrgðinni á milli foreldra og sumir eigi afar erfitt með að taka þátt í sjálfboðastarfi 

(Áslaug Brynjólfsdóttir 1998:106–109; Elísabet Svavarsdóttir o.fl. 1996:33–34; 

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 1995:43,63). Í rannsókn Kristins Breiðfjörð 

(1995:46–47) er sagt frá skólaheimsókn foreldra í tvo skóla. Annars vegar var um að 

ræða aðstoð foreldra í heimilisfræðikennslu og hins vegar voru foreldrar barna með 

hegðunarvanda fengnir til að sitja í tímum. Þeir skólastjórar og kennarar sem höfðu 

fengið foreldra inn í eigin bekk voru jákvæðir gagnvart bekkjarheimsóknum foreldra. 

Foreldrar voru á svipaðri skoðun. Aðilar voru sammála um að heimsóknirnar ykju á 

skilning foreldra á aðstæðum og starfi kennara.  

 Í íslensku rannsóknunum var lítið fjallað um að foreldrar heimsæktu skólann á 

starfstíma og enn sjaldgæfara að kennarar færu í heimsókn á heimili nemenda 
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(Elísabet Svavarsdóttir o.fl., 1996:16; Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 1995:55–56; 

Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl., 2002:46).  

 Af ofansögðu má ráða að meirihluti kennara og flestir foreldrar eru hlynntir 

sjálfboðavinnu foreldra fyrir skólann. Frumkvæði og skipulagning sjálfboðastarfa 

foreldra sem tengjast bekkjar- og skólastarfinu þarf að vera í höndum 

umsjónarkennarans. Ef svo er ekki eru minni líkur á árangri eða jafnvel óvíst að 

foreldrum standi til boða að taka þátt og leggja skólastarfinu lið.  

 

2.3.4 Heimanám. 
Heimanám getur verið verkefni sem er viðeigandi og nátengt námi nemandans í 

skólanum og áætlað að það vinnist utan skólatíma. Heimanám er skipulagt af kennara 

en ábyrgðin á því er nemandans. Orðið áætlað er notað vegna þess að nemandinn 

getur unnið heimanámið í skólanum, á bókasafni eða jafnvel í kennslustund þó gert sé 

ráð fyrir að það sé unnið heima (Cooper, 2001:3; MacBeath og Turner, 1990:1). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti (1999:2,45) er heimanáms tvisvar 

getið. Þar segir að í skólanámskrá þurfi m.a. að gera grein fyrir þátttöku foreldra í 

heimanámi. Auk þess eru foreldrar hvattir til að fylgjast vel með skólagöngu barna 

sinna. Með auknum kynnum foreldra af daglegu starfi skólans, t.d. í tengslum við 

heimanám, aukast líkur á góðum árangri nemenda og vellíðan. 

 Með heimavinnu á Epstein við að skólinn komi á framfæri við foreldra 

upplýsingum um heimavinnu nemenda og hugmyndum um hvernig foreldrar geti 

aðstoðað börn sín. Eins þarf skólinn að skipuleggja heimavinnuna og samræma hana 

og sérstaklega á þetta við ef nemendur hafa marga kennara. Auk þess þurfa kennarar 

að fá foreldra og nemendur til að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum er tengjast 

námsefninu (Epstein, 1995:704–706). 

 Í könnun á tengslum heimila og skóla, sem vinnuhópur á vegum 

menntamálaráðuneytisins vann, kemur fram að 52% foreldra telja að allt nám eigi að 

fara fram innan skólans og að sleppa beri heimanámi (Menntamálaráðuneytið, 

1984:8). Erla Hrönn Jónsdóttir (1994:4) kannaði aðstæður, viðfangsefni og venjur 6–

12 ára barna á Akureyri, en hún komst að því að flestir (90%) foreldrar telja 

heimanám hæfilegt og eru almennt sáttir við það. Í rannsókn Elísabetar Svavarsdóttur 

o.fl. (1996:26) töldu 97% foreldra heimanám mikilvægan þátt í námi barna sinna en 

einungis helmingur taldi upplýsingar um heimanám skýrar eða mjög skýrar. Í 
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rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:3) er greinilegt að langflestir foreldrar vilja 

að börn þeirra stundi heimavinnu en benda jafnframt á að hún þurfi að vera vel 

skipulögð, upplýsingar frá skólanum skýrar og að námsáætlun þurfi að berast 

heimilinu svo foreldrar geti fylgst með heimavinnunni.  

 Af niðurstöðum rannsókna á heimanámi hér á landi má sjá að foreldrar vilja að 

börn þeirra læri heima en jafnframt að upplýsingar berist heimilum svo foreldrar geti 

fylgst með. Áhugi foreldra á heimavinnu barna sinna hefur greinilega aukist töluvert 

síðan könnun menntamálaráðuneytisins frá 1984 var unnin og er það vel. Flestir 

foreldra vilja styðja börn sín við heimanámið og telja mikilvægt að þeir geti gert það 

en til þess þarf skólinn að móta stefnu um heimanám, senda upplýsingar til foreldra og 

standa fyrir fræðslu. Skólinn þarf ennfremur að vinna í samstarfi við foreldra að 

útfærslu heimanáms á bekkjar– og skólastigi. 

2.3.5 Ákvarðanataka. 
Áhrif foreldra og hlutdeild í ákvörðunum getur verið í tengslum við nám barna þeirra, 

verið á bekkjarstigi, tekið til félagslífs nemenda eða verið á skólastigi með þátttöku í 

foreldraráði. Ennfremur innan foreldrafélaga og sem fulltrúar foreldra í skólanefnd 

með málfrelsi og tillögurétt. 

 Í Lögum um grunnskóla 16. gr. (nr. 66/1995) segir að skólastjóri hvers 

grunnskóla sé ábyrgur fyrir stofnun foreldraráðs. Foreldrar nemenda skulu velja þrjá 

fulltrúa úr sínum hópi í ráðið. Hlutverk þess er að fjalla um skólanámskrá og gefa 

skóla og skólanefnd umsögn um hana og aðrar áætlanir um skólahald. Ennfremur er 

foreldraráði ætlað að fylgjast með framkvæmd áætlananna og kynna þær foreldrum. 

Þá er foreldraráði ætlað að vinna í nánu samstarfi við skólastjóra. Auk þess eiga 

foreldrar kost á áheyrnarfulltrúa til setu á skólanefndarfundum sem hefur málfrelsi og 

tillögurétt. Í 15 gr. fyrrnefndra laga kemur fram að foreldrar geti stofnað samtök 

foreldra við skólann en í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti (1999:45) er bent 

á foreldrafélögin sem vettvang umræðna foreldra um skóla, uppeldi og menntun.  

Í rannsóknum á samstarfi heimila og skóla er víða kannað á hvern hátt 

foreldrar taka þátt í ákvörðunum og hvernig foreldrar eru þjálfaðir til að vera í forsvari 

og miðla upplýsingum til annarra foreldra. Mikilvægt er að skólinn leggi rækt við alla 

foreldra og bjóði þeim þjálfun til að takast á við forystuhlutverk, t.d. í foreldraráði, 
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foreldrafélagi eða Landssamtökum foreldra, Heimila og skóla (Epstein, 1995:704–

706).  

 Í rannsókn Elísabetar Svavarsdóttur o.fl. (1996:24) sögðu flestir foreldrar 

(92%) að þeir hefðu ekki þau áhrif á skólastarfið sem þeir helst kysu. Fram kom í 

rannsókn Kristins Breiðfjörð (1995:69) að foreldrar höfðu takmarkaðan áhuga á að 

taka þátt í stjórnun skóla en vildu auka áhrif foreldra innan skólans í málum er lutu að 

öryggi og velferð barnanna. Áslaug Brynjólfsdóttir (1998:118 og 126–127) segir að 

foreldrar séu hlynntir umsögn foreldraráðs um skólanámskrá og þeir vilji fylgjast með 

ákvörðunum um skólastarfið. Í rannsókn Ernu Bjarkar Hjaltadóttur (2002:79) litu 

foreldrar svo á að samstarfið við skólann væri ekki á jafningjagrundvelli. Þeir væru 

kallaðir til og þeim tilkynnt um hvernig hlutirnir ættu að vera í stað þess að leitað væri 

samstarfs eða upplýsinga frá þeim til að leysa málin. Í verkefninu „Bætt skilyrði til 

náms“ kom fram að með virkri þátttöku foreldra í menntunarferlinu sjálfu jókst 

ábyrgð þeirra á náminu. Í þeim skólum þar sem foreldrar voru aðilar að ákvörðunum 

tengdum námi barnanna var foreldrasamstarf betra en í skólum sem ekki höfðu 

foreldra með í ráðum (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl., 2002:26). Í 

greinargerð Ólafs H. Jóhannssonar Hlutdeild foreldra í stjórnun grunnskóla á Íslandi 

og í nokkrum nágrannalöndum (2003a) er tilhögun stjórnunar skóla í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Englandi skoðuð og borin saman við íslenskar aðstæður. Þar 

kemur fram að grunnskólalögin veita íslenskum foreldrum rýran rétt til þátttöku við 

framkvæmd skólastarfs og formleg og bein áhrif foreldra á skólastarf hér á landi eru 

minni en í hinum löndunum fjórum. 

 Rannsóknir benda til þess að foreldrar vilji vinna að ýmsum úrbótum í 

skólamálum og vera þátttakendur í ákvarðanatöku um málefni skólans en þeir virðast 

hins vegar tregari til að taka þátt í innra starfi skólans. Þeir virðast vilja vinna að og 

hafa áhrif á þætti sem skipta máli fyrir börnin og fjölskylduna. Þeir hafa flestir mestan 

áhuga á námi eigin barns og viðfangsefnum tengdum bekkjarstarfinu.  

 

2.3.6 Samstarf við ýmsa aðila utan skólans.  
Í flestum sveitarfélögum er margvísleg þjónusta í boði, s.s. tómstunda- og námstilboð 

og aðstoð tengd heilbrigði, heilsugæslu og félagsþjónustu.  

Epstein segir samstarf við ýmsa aðila utan skólans geta falið í sér að kynna 

foreldrum námskeið sem eru í boði, félags- og heilbrigðisþjónustu til styrktar 
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skólastarfinu og fjölskyldunni. Einnig er með slíkri stefnumótun reynt að tengja 

skólann og fjölskyldur með margvíslegum hætti við skólanefndir, stofnanir og 

atvinnulífið (Epstein, 1995:704–706).  

 Hér á landi er vart að finna rannsóknir á áhrifum slíkrar stefnumótunar 

yfirvalda eða samtaka. Áslaug Brynjólfsdóttir segir foreldra hafa bent á að 

skólastarfið væri ekki í nægum tengslum við samfélagið og að skólinn væri of lokuð 

stofnun. Hún segir ennfremur að foreldrasamstarf sé ekki ofarlega á forgangslista 

stjórnvalda og að atvinnulífið þurfi að hliðra betur til svo útivinnandi foreldrar geti 

sinnt börnum sínum og foreldrastarfi skólans. Í skólanum ætti að vera meira líf og 

menningarstarfsemi fyrir íbúa í hverfum bæja og borga (Áslaug Brynjólfsdóttir, 

1998:135). 

 Taka má dæmi sem sýnir með hvaða móti samfélagið styður skóla og 

fjölskyldur. Í ársbyrjun árið 2000 setti landlæknir á stofn fagráð til að vera 

Landlæknisembættinu til ráðgjafar um áherslur í forvarnastarfi, heilsuvernd og 

heilsueflingu. Í samantekt og tillögum fagráðsins segir að vegna ýmissa jákvæðra 

aðstæðna í þjóðfélaginu, s.s. góðs efnahags, menntunarstigs og þjóðfélagsgerðar, séu 

Íslendingum skapaðar einstakar forsendur til að lifa heilbrigðu og innihaldsríku lífi. 

Þó verður heilsufar Íslendinga varla bætt nema með heilsueflingu. Þar segir ennfremur 

að „stuðningur við skólakerfið, kennarastéttina og menntun almennt sé líklegri leið til 

að bæta heilsu og vellíðan en efling heilbrigðiskerfisins“ (Landlæknisembættið, 

2003:5). Í umfjöllun fagráðsins um vanda barna og ungmenna, sem skiptir máli þegar 

horft er til samstarfs skóla, fjölskyldu og samfélagsins, er dregin upp dökk mynd: 

Kvartað er undan almennu agaleysi í samfélaginu og að foreldrar eigi í erfiðleikum 

með að setja börnum sínum mörk. Fjöldi barnaverndarmála fer vaxandi og áhyggjur 

eru vegna vanlíðanar skólabarna. Börnum sem greind eru með ofvirkni, 

hegðunarerfiðleika og þunglyndi og eru í lyfjameðferð vegna þessa fjölgar stöðugt. 

Brottfall nemenda úr framhaldsskóla er of mikið. Aðbúnað og næringu barna í 

grunnskólum og framhaldsskólum þarf að bæta. Meðal barna og unglinga er offita 

yfirvofandi heilbrigðisvandamál. Alls 25% íslenskra unglinga óttast að verða fyrir 

ofbeldi í skóla samanborið við 6% ungmenna í Danmörku og 15% í Svíþjóð og 

Noregi (Landlæknisembættið, 2003:11–28). 

 Allt eru þetta verkefni sem ætla má að séu brýn og kalli á aðgerðir og vinnast 

ekki nema í góðu og nánu samstarfi fjölskyldna, einstaklinga og stofnana 

samfélagsins sem sinna og ala upp börn og ungmenni. Telja má að starfið innan 
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skólans vegi þungt, enda er það stofnun sem börn og ungmenni dvelja í á degi 

hverjum. Með breyttum viðhorfum og samstarfi auk samþættingar aðgerða 

einstaklinga og stofnana mætti leiða líkur að því að margt færi betur.  

 

2.4 Skilvirkir skólar og foreldrar 
 
Í handbók Epstein o.fl., (2002:1) um samstarfsáætlun skóla, fjölskyldna og 

samfélagsins segir að rannsóknir síðustu fimm ára á framkvæmd samstarfsáætlana 

sem hún rannsakaði og þróaði leiddu í ljós að best gekk þegar átta eftirfarandi skilyrði 

voru fyrir hendi innan skólans: sterk forysta, góð hópvinna, skýrsla skrifuð árlega, 

góðar samstarfsaðgerðir, nægilegt fjármagn, aðlagað mat, sterk félagatengsl og 

samstarfsáætlun sem endurskipulögð er árlega. Í skólaþróunarfræðunum kemur fram 

að ofangreindir þættir séu þau meginskilyrði skóla sem ætla má að skipti sköpum um 

árangur þróunarverkefna.  

 Í umfjöllun um skóla sem ná árangri eru þátttaka foreldra og tengsl skóla við 

samfélagið meðal helstu einkenna skilvirkra skóla (Hopkins, 1992:184–5; Börkur 

Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998:26; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:21). Slíkir 

skólar byggja upp breytilegar aðferðir til samskipta. Foreldrar og fulltrúar 

samfélagsins taka þátt í starfi skólans og eiga aðgang að ákvarðanatöku. Foreldrar eru 

hluti bjarga skólans, á þá er treyst í baráttumálum og þeir eru málsvarar skólans. Gott 

skólafólk tryggir þátttöku foreldra í námi barna sinna (Sergiovanni, 1995:150–155).  
Hugtakið skólaþróun beinir sjónum að framförum í starfi skóla. Hopkins 

(1992) segir hagnýta reynslu og rannsóknir síðasta áratuginn beina athyglinni að 

þremur meginþáttum skólaþróunar: 

1. Breytingar felast í því að þróa nýjar aðferðir fremur en einfaldlega að ákveða 

að aðlaga sig breytingum 

2. Skólaþróun er vandlega skipulagt og stýrt ferli sem tekur nokkur ár að koma á. 

Það er ferli en ekki atburður 

3. Það er mjög erfitt að breyta skólastarfi, jafnvel einni kennslustofu, án þess að 

breyta skólanum sem stofnun. Samvinna kennara og skólastjórnenda er 

venjulega einnig nauðsynleg (Hopkins, 1992:185). 
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Ef mið er tekið af samstarfsáætlun Epstein og vinnulagi hennar þá fellur 

samstarfsáætlunin að meginþáttum skólaþróunar að mati Hopkins (1992). Verður nú 

vikið að þáttum Epstein í ljósi skólaþróunarfræðanna. 

2.4.1 Sterk forysta og sýn. 
Viðhorf stjórnenda virðist skipta miklu máli um hvernig til tekst með samstarf heimila 

og skóla (Berger 2004:160). Í verkefninu Bætt skilyrði til náms kom fram í tveimur 

þátttökuskólanna að þar sem viðhorf skólastjórnenda var jákvætt og þeir tóku sjálfir 

þátt í starfinu að einhverju leyti varð samstarf foreldra bæði almennara og 

áhrifaríkara. Þar er rætt um mikilvægi þess að skólar móti heildstæða stefnu um 

samstarf heimila og skóla og hvernig skólar ætli að styðja við foreldra. Samstarfið 

þarf að vera þannig að kennarar vilji framfylgja því og að foreldrum finnist þeir 

velkomnir til samstarfsins (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl., 

2002:144–145). Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:56) telja eina af forsendum þróunar 

stofnunar vera sameiginlega sýn hennar. Sýnin getur speglast í sinni einföldustu mynd 

í spurningunni „Hvað viljum við gera?“ Undir það tekur Ólafur H. Jóhannesson 

(2003b:63) sem segir framtíðarsýn vera forsendu framfara. 

 

2.4.2 Samvinna, samábyrgð og ágreiningur. 
Flestir skólar hafa kennara sem byggja upp samstarf heimila og skóla með einstaka 

fjölskyldum á ákveðnum tímum. Með samstarfsáætlun Epstein (2001) er samstarfið 

framkvæmt af öllum kennurum á öllum aldursstigum og leggur Epstein áherslu á 

þátttöku foreldra og nemenda og má bæta fjórða hópnum við sem eru aðrir 

starfsmenn. Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:37) segja að þegar kennarar fái sjálfir 

tækifæri til að skipuleggja og stjórna þróunarverkefnum sínum aukist starfsánægja 

þeirra og skuldbinding. Fullan (2001b:134) segir mikilvægt að sem flestir starfsmenn 

stofnunar taki þátt í breytingum og mótun nýrra starfsaðferða. Undir það tekur West-

Burnham (1997:49) sem segir ábyrgðina á skólaþróuninni verða að vera á höndum 

stjórnunarteymis en ekki einstaklings/a. Hann bendir einnig á að best sé að fá 

foreldrana strax til þátttöku í þróunarverkefnum. Fjórir hópar myndi skólasamfélagið; 

nemendur, kennarar, foreldrar og aðrir hópar. Sjaldnast er talað um mikilvægi 

samstarfs við nemendur og Gordon (2001:275–276) segir starfsmenn ekki hafa 

hlustað mikið á þá í gegnum tíðina og það sé m.a. ástæða þess hve skólar hafi breyst 

lítið. Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:62) taka undir það og leggja áherslu á að allar 
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breytingar á vinnubrögðum skóla hafi áhrif á nemendur. Giangreco o.fl. (1998:20–25) 

benda á að fjölskyldan búi við afleiðingar þeirra ákvarðana sem eru teknar í skólanum 

og áhrifin eru varanleg. Það skiptir því miklu máli að litið sé á foreldra og nemendur 

sem samstarfsaðila. 

Ágreiningur er einn þáttur mannlegra samskipta. Ólafur H. Jóhannsson 

(2003:124b) skilgreinir hann sem það spennuástand sem myndast þegar einstaklingar 

eru á öndverðum meiði. Ágreiningur getur tekið til hagsmuna og þess að viðhorf og 

gildi fara ekki saman. Hvernig við tökum á ágreiningnum og ræðum um hann skiptir 

miklu máli í samvinnunni. Líta má svo á að þeir sem álíta ágreining af hinu illa séu 

ekki tilbúnir í þróunarstarf. 

2.4.3 Áætlanagerð og skýrsluskrif. 
Framkvæmdaáætlun er stutt, skrifleg áætlun um framkvæmd samstarfsins og ein 

meginforsenda þess að þróunarverkefni nái tilætluðum árangri. Hargreaves og 

Hopkins (1991:16) segja að við stjórnun þurfi áætlun sem styðji við framkvæmd 

aðgerða, skilgreini hlutverk og ábyrgð þátttakenda og gefi starfsfólki tækifæri til 

samstarfs.  

Hargreaves og Hopkins (1991:3–4) benda á að við upphaf þróunarstarfs þurfa 

starfsmenn skóla að greina stöðu viðfangsefnisins vel, hvað hafi verið gert, hverjar 

þarfir stofnunarinnar séu og hverjar séu veikar og sterkar hliðar hennar. Þá þarf að 

forgangsraða verkefnum, skrifa framkvæmdaáætlun og ákveða hvernig meta eigi 

árangur þróunarverkefnisins. Þeir leggja ennfremur áherslu á að árlega fái yfirvöld 

skólamála, foreldrar og nemendur greinargóða lýsingu á árangri þróunaráætlana 

(Hargreaves og Hopkins, 1991:70). Framkvæmdaáætlun þarf að byggja á 

sameiginlegri sýn og Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:64) segja sameiginlega sýn þurfa 

að endurspegla væntingar og vonir kennara, nemenda og foreldra. Þau segja að þegar 

tekst að skapa sýnina þá vegi hún þyngra en ólíkar skoðanir og viðhorf starfsmanna.  

 

2.4.4 Bjargir. 
Í upphafi þróunar og framkvæmdar samstarfsáætlunar þarf að gera ráð fyrir að afla 

þurfi auka fjármagns, mannafls eða annarra bjarga og geta um hvernig það verði gert. 

Sérstaklega þarf að huga að tímaþætti starfendarannsókna þar sem þær eru oft 

langtímarannsóknir (Elliott, 1991:66–68). Ennfremur er oft þörf á ráðgjöf og þannig 
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talar Ragnhildur Bjarnadóttir (1993:15) um mikilvægi stuðnings fyrir kennarann við 

nýbreytnistörf. 

 

2.4.5 Mat, endurskoðun og samstarfsaðgerðir sem mæta 
þörfum aðila. 

Þegar skólar vinna að umbótum í starfi kallar það á mat. Í skólaþróunarmati lítur 

Hopkins (1992) á mat og þróun sem einn og sama þáttinn. Hann leggur mikla áherslu 

á að mat tengist þróun og telur gagnsemi þess grundvallast á því að það nýtist til að 

bæta skólastarfið. Þannig getur mat verið leið til að koma ákveðnum hugmyndum um 

menntun í framkvæmd. Til að mat stýri þróuninni og falli að henni þurfa sömu aðilar 

að sjá um framkvæmd og mat. Hopkins lítur svo á að samruni hugtakanna þróun og 

mat feli í sér ný tækifæri í þróun menntunar og ný hlutverk fyrir þátttakendur. Hann 

heldur því fram að það sé óraunhæfari leið að fá utanaðkomandi matsmenn. Vegna 

eðlis mats krefst það samvinnu margra aðila í menntakerfinu (Hopkins, 1992:3–5). 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:30) hvetja skóla til þess að hefja umbótastarf á því að 

athuga gæði þess starfs sem þeir framkvæma.  

Með því móti eru meiri líkur á að góðar samstarfsaðgerðir þróist áfram til betri 

vegar og lakari aðgerðum er ýtt til hliðar  og í þeirra stað teknar inn aðgerðir sem 

mæta þörfum skólans. Þessar hugmyndir vekja vonir um að stuðla megi að 

breytingum innan skóla á árangursríkari hátt en áður, sé þeim beitt.  

2.4.6 Samantekt. 
Í þessum kafla var fjallað um samstarf heimila og skóla, fjölbreytileika þess og 

mismunandi tilgang miðað við aldur nemenda, þroska þeirra og aðrar aðstæður. Fram 

kom að fræðimönnum ber saman um mikilvægi samstarfsins en um leið er greint frá 

því að samstarfið gangi ekki alltaf nægilega vel. Breytt samfélag og fjölskylda 

samtímans kalla á nánari tengsl allra sem sinna uppeldi og menntun barna og 

ungmenna og að foreldrar, einstaklingar og stofnanir sem sinna börnum vinni saman 

við að taka þátt í menntun og uppeldi þeirra. Skólinn getur ekki og á ekki að sinna 

mennta- og uppeldishlutverki sínu einn. 

 Bent var á að tilgangur þátttöku foreldra væri skuldbinding þeirra við 

viðfangsefni tengd námi barna þeirra og skóla. Þar vega þungt þær venjur og viðhorf 

sem barnið elst upp við í fjölskyldu sinni. Aðalskuldbinding foreldra er að efla áhuga 
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og vilja barna sinna til námsins en það er talið hafa mest áhrif á árangur í námi. Til að 

svo megi verða er mikilvægt að foreldrar hafi jákvæð viðhorf til náms og skólans. 

 Undirstaða árangursríkra samskipta er gagnkvæmt traust og virðing. Til að 

byggja upp traust og virðingu þurfa báðir aðilar að leggja sig fram. Kennarar verða í 

starfi sínu að spyrja sig að því hvernig þeir ætli að byggja upp samstarf við fjölskyldur 

samtímans sem hafa lítinn frjálsan tíma vegna mikils vinnuálags. Ennfremur leggja 

fræðin áherslu á að kennarar endurskoði samstarf sitt og horfi á nemandann í heild 

sinni og hugi að því að mæta þörfum foreldra til samstarfs.  

 Til að þróa og bæta samstarf skóla við fjölskyldur var fjallað um 

samstarfsáætlun Joyce L. Epstein sem fyrirmynd að leið til skólaþróunar. Í 

samstarfsáætluninni er lagt til að skólar vinni á sex sviðum í samstarfi sínu við 

foreldra og voru sviðin sex skoðuð í ljósi íslenskra rannsókna á samstarfi heimila og 

skóla.  

 Samstarf heimila og skóla var einnig skoðað í ljósi skólaþróunarfræða og getið 

um þætti sem skipta sköpum um árangur þróunarverkefna eins og samstarfsáætlun 

skóla.  
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3. Rannsóknin 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum og rannsóknaraðferð. Sagt er 

frá Oddeyrarskóla á Akureyri þar sem rannsóknin fór fram, þátttakendum, samstarfi 

við skólann og þróunarverkefninu. Fjallað er um gagnaöflun, réttmæti 

rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál.  

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 
 
Markmið rannsóknarinnar voru að: 

1. Öðlast dýpri skilning á samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags. 

2. Reyna starfsaðferðir Joyce L. Epstein (2001) og laga þær að aðstæðum í 

íslenskum grunnskóla. 

Rannsóknin byggði á tveimur spurningum: 

1. Hvernig hentar samstarfsáætlun Joyce L. Epstein (2001) íslenskum grunnskóla 

og hvaða breytingar þarf hugsanlega að gera á henni til að hún nýtist sem best 

við aðstæður hér á landi? 

2. Hvernig geta starfsmenn skóla og foreldrar notað samstarfsáætlun Epstein 

(2001) til að þróa í sameiningu betra samstarf? 

 

3.1.1 Aðferð.  
Með rannsókninni var ætlunin að reyna starfsaðferðir Joyce L. Epstein sem byggja á 

að þróa árangursríkt samstarf skóla við foreldra og dýpka skilning á samstarfinu. Gerð 

var tilraun til að þróa vinnubrögð og skapa hagnýta þekkingu með kennurum á 

vettvangi. Leiðarljósið var að skólinn lærði um leið og hann fetaði sig í gegnum 

þróunarverkefnið. Af þessum ástæðum varð starfendarannsókn fyrir valinu; aðferð 

sem getur verið allt í senn: rannsókn á samstarfi skólans og fjölskyldna, þróunarferli 

skólans en jafnframt leið að þroska kennara sem fagmanna. Starfendarannsóknir í 

skóla byggja á samstarfi kennara innbyrðis og samstarfi við rannsakanda þar sem 

fléttað er saman starfi kennarans og rannsóknum. Þátttakendur leggja mat á eigin 
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störf, leita lausna á vanda sem er fyrir hendi og láta á þær reyna í starfi (Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002:17–19). 

Ferli aðferðarinnar felur þannig í sér að kennarar reyna nýja starfshætti og 

tengja nám og starf og um leið öðlast þeir dýpri skilning á samstarfinu og eigin 

framkvæmd. Megineinkenni starfendarannsókna í skóla er að kennarar vinna saman 

og undir handleiðslu ráðgjafa. Kennarinn eða kennarar tengja saman starf og 

rannsóknir þannig að þeir finna að rannsóknarferlið er í höndum þeirra sjálfra. 

Samhliða fer fram skoðun og ígrundun á starfinu sem leiðir til aðgerða og breytinga 

(Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002:18).  

 

3.1.2 Þátttakendur. 
Oddeyrarskóli er fámennasti grunnskólinn á Akureyri, með rúmlega 200 nemendur í 

1. til 10. bekk (einnar hliðstæðu skóli) og um 45 starfsmenn, þar af 21 kennari. Í 

skólanum er móttökudeild fyrir nýbúa á Akureyri. Við val á skóla til þátttöku í 

rannsókninni hafði nálægð við skóla áhrif og áhugi skólastjóra. Nálægðin auðveldaði 

samskipti við skólann, auk þess sem kunnugleiki minn flýtti fyrir tengslum sem 

hentuðu mér og rannsókninni. Við val á skóla til þátttöku í rannsókninni var þannig 

gengið út frá hentugleikaúrtaki (Convenience Sampling) (Gall, Borg og Gall, 

1996:227–8).  

3.1.3 Aðgerðahópur. 
Með kenningar Epstein (2001) í huga var myndaður aðgerðahópur innan 

Oddeyrarskólans sem vann samkvæmt fræðilegum hugmyndum Epsteins um samstarf 

skóla, fjölskyldna og samfélags (Epstein, 2001:563–604). Aðgerðahópur 

Oddeyrarskóla samanstóð af ellefu manns: fjórum kennurum af öllum aldursstigum, 

tveimur nemendum, skólastjórnendum, tveimur foreldrum og mér. Við val á 

þátttakendum í aðgerðahópinn réði áhugi einstaklinganna á samstarfinu miklu og 

skólastjórnendur komu með tillögur um fulltrúa foreldra og nemenda í hópinn. 

Aðgerðahópurinn þjónaði sem stýrihópur í rannsókninni, hafði yfirumsjón með 

samstarfsáætluninni, bar ábyrgð á að bæta og þróa samskipti heimilis og skóla og 

vann í nánu samstarfi við kennara og foreldra. Aðgerðahópurinn leiddi jafnframt 

vinnuna, var ábyrgur fyrir að leggja mat á það samstarf sem skólinn var að vinna við 

upphaf þróunarverkefnisins, skipulagði tillögur að nýjum leiðum, kom nýjum 
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hugmyndum í framkvæmd, mat starfið og hélt áfram að þróa og samhæfa 

framkvæmdir. Þannig leiddi hópurinn vinnuna en allir kennarar skólans voru 

þátttakendur í þróunarverkefninu á einn eða annan hátt og tóku t.a.m. þátt í þeim 

aðgerðum sem ákveðnar voru eða unnu verkefni tengd þróunarvinnunni. 

 

3.1.4 Ráðgjafi. 
Verksvið mitt var margþætt sem ráðgjafa og rannsakanda í samstarfsáætlun skólans. 

Ég hafði yfirumsjón með þróunarverkefninu, kynnti fræðilegan grunn og kenningar á 

námskeiðum og fundum, stýrði fundum aðgerðahóps og útvegaði það efni sem þurfti, 

s.s. samstarfsáætlun Epstein. Ég leiddi vinnuferlið og stýrði vinnunni, fylgdist með 

framvindu og nýtti mér reynslu þátttakenda, hélt utan um gagnasöfnun og studdi við 

skipulagningu áframhaldandi samstarfs. Ég var jafnframt faglegur ráðgjafi skólans og 

aðstoðaði við námskeiðshald, kynningar og þjálfun starfsmanna. Ennfremur veitti ég 

starfsmönnum handleiðslu og stuðning einstaklingslega þegar eftir því var leitað. Að 

auki vann ég náið með kennurum og foreldrum að ákveðnum verkefnum og fundaði 

með skólastjórnendum eftir þörfum.  

3.2 Saga þróunarverkefnisins 
 
Þegar skoðuð er ástæða þátttöku Oddeyrarskóla í þróunarverkefninu kemur fram í 

skýrslu skólans um verkefnið (Rannveig Sigurðardóttir, Helga Hauksdóttir, 

Svanhildur Daníelsdóttir og María Aðalsteinsdóttir, 2003:3), sem skrifuð var í lok 

fyrra árs þess, að skólinn hafi á síðustu árum lagt mikið upp úr góðu samstarfi við 

heimilin. Markmiðið með verkefninu var að skapa umgjörð fyrir samstarfið og finna 

leiðir til að gera það árangursríkt en aðaltilgangur samstarfsins var alltaf bættur 

námsárangur nemenda og betri líðan þeirra í skólanum. 

 

3.2.1 Undirbúningstími þróunarverkefnisins: febrúar 2002 til 
maí 2002. 

Á vorönn 2002 sagði ég frá fyrirhuguðu rannsóknarverkefni í Oddeyrarskóla. Í 

framhaldi óskaði Helga Hauksdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla eftir þátttöku skólans í 

rannsóknarverkefninu. Í skýrslu Oddeyrarskóla kemur fram að hvatinn að 

þróunarverkefninu var m.a. aukin viðvera nemenda í skólanum, lenging skólaársins og 
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þrýstingur á að einstaklingsmiðað nám yrði tekið upp í auknum mæli. Auk þess voru 

starfsmenn skólans sammála um að sameiginlegt átak þyrfti til að bæta námsárangur 

nemenda og að mikilvægt væri að fá foreldra til liðs við skólann við þá vinnu. 

Oddeyrarskóli fékk styrk frá Þróunarsjóði grunnskóla vegna þróunarstarfsins. 

Skipulagning þróunarvinnunnar var unnin með skólastjórnendum á vordögum 2002. 

Yfirlit þróunarvinnunnar kennara og mín má sá á mynd 3. 

 

3.2.2 Þróunarvinna skólans: frá ágúst 2002 – júní 2003. 
 

Haust 
2002

Vor 
2003 

Haust
2003

Vor     
2004   

Námskeið

Aðgerðahópur 

Mat

3ja ára áætlun

1 árs áætlun

Forgangsverkefni: jákvæð umsögn, fræðslufundir, fjölskylduheimsóknir ...

Símat

Lokamat

Áætlun 2 og 4 ár
NámskeiðRáðstefna

Mynd 3 – Vinna kennara Oddeyrarskóla og rannsakanda 2002 – 2004 
 
Námskeið fyrir alla kennara Oddeyrarskóla um samstarf heimilis og skóla og 

hugmyndafræði Epstein (2001) var haldið 27. – 29. ágúst 2002. Auk þess var fjallað 

um viðtalstækni á námskeiðinu og kennarar settu saman fyrstu drög að stefnumótun 

skólans um samstarf heimilis og skóla (fylgiskjal 3). Farið var yfir í hverju rannsóknin 

yrði fólgin, hver skuldbinding skólans yrði, hvaða upplýsingum ætti að safna og hvað 

gera skyldi við niðurstöður. Kynnt var hvaða fræðslu, stuðning og eftirfylgd ég myndi 

veita og hver ávinningur skólans gæti orðið.  

Að hausti 2002 hófst þróunarvinnan í skólanum. Í upphafi þróunarstarfsins var 

þáverandi samstarf skólans og foreldra skoðað og veikleikar og styrkleikar 

samstarfsins voru greindir með matslista (Epstein o.fl., 2002:208–213). Mat var lagt á 

hvaða samstarfsaðgerðir skólinn vildi halda sig við, hvaða leiðir hann taldi lakar, 

hvaða leiðir hann vildi bæta og hvaða nýjar leiðir væru færar. Mið var tekið af 

niðurstöðum Foreldrakönnunar sem skólaskrifstofa Akureyrar hafði lagt fyrir 

grunnskóla bæjarins árin 2000 og 2001. Þar kom t.d. fram  að jákvæð umsögn kennara 
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um nemendur kæmist ekki til skila til foreldra. Á haustdögum 2002 urðu miklar 

umræður um samstarf heimils og skóla, kennarar unnu ýmis verkefni í málaflokknum 

og öll tiltæk gögn skólans voru athuguð.  

Á grundvelli þessarar vinnu vann aðgerðahópurinn drög að þriggja ára 

framkvæmdaáætlun um samstarf skólans og foreldra. Fundað var með foreldraráði 

skólans og á almennum kennarafundi voru drögin lögð fram til umfjöllunar og leitað 

tillagna og athugasemda. Samstarfsdrögin voru þá send til allra foreldra skólans og 

þeir beðnir um að forgangsraða verkefnum og koma samstarfstillögum sínum og 

athugasemdum á framfæri.  

Í framhaldi af vinnunni haustið 2002 vann aðgerðahópurinn þriggja ára 

samstarfsáætlun og nákvæma framkvæmdaáætlun til eins árs. Fulltrúar 

aðgerðahópsins unnu framkvæmdaáætlun um hverja samstarfsaðgerð fyrir sig. Unnin 

voru drög að stefnu skólans um samstarfið. Markmiðið með þróunarverkefninu var að 

skapa ramma fyrir samstarf skólans við fjölskyldur. Stefna skólans var að eiga gott 

samstarf við allar fjölskyldur en lokamarkmiðið með samstarfinu er alltaf betri líðan 

nemenda og bættur námsárangur. Eitt af forgangsverkefnum samstarfsáætlunarinnar 

var heimanám og tengdist það markmiðum skólans um námsárangur. Ekki var hægt 

að meta hvort bætt samstarf og aukin áhersla á heimanám hefði áhrif á námsárangur 

nemenda þar sem aðeins var unnið með heimanámið seinna ár rannsóknarinnar. Í 

skýrslu Oddeyrarskóla (Rannveig Sigurðardóttir o.fl., 2003:3) stendur um sýn skólans 

og samstarf við foreldra: „Jákvæð samskipti heimila og skóla sem miða að því að efla 

námslega og félagslega færni nemenda. Það er trú okkar að góð samvinna sé eitt af 

mikilvægustu skrefunum á leið okkar til að koma skólanum og nemendum hans í 

fremstu röð á sem flestum sviðum.“  

Markmið samstarfsins voru að:  

Efla jákvæð tengsl og kynni á milli heimila og skóla. 

Efla metnað og eftirfylgd kennara og foreldra með námi. 

Bjóða foreldrum upp á fræðslu um líðan, þroska og nám barna og unglinga. 

Auka samstöðu og samábyrgð skólasamfélagsins. 

 

Áætlanir voru settar fram um skráningu kennara á samstarfinu og 

aðgerðahópurinn lagði mat á starf sitt. Þegar framkvæmdaáætlun var tilbúin var hún 

kynnt foreldrum og nemendum og sendu kennarar og skólastjórnendur öllum 

heimilum kort þar sem lýst var sýn þeirra á samstarf við fjölskyldur og greint frá 



42  

samstarfsáætluninni sem var tilbúin í apríl 2003 (fylgiskjal 14). Á fyrra ári 

þróunarverkefnisins komu fyrstu samstarfsaðgerðirnar til framkvæmda vorið 2003 en 

haustið 2003 og vorið 2004 var mestur þungi vinnunnar. Framkvæmdaáætlun var 

unnin fyrir fyrstu aðgerðirnar (fylgiskjal 13). 

Á vordögum 2003 var undirbúningsvinnu lokið og framkvæmdin hófst. Tafla 

1 sýnir framkvæmdaáætlun Oddeyrarskóla sem lögð var fram vorið 2003. 

 
Tafla 1– Framkvæmdaáætlun Oddeyrarskóla til þriggja ára  
1. ár 
Vor  
2003 

Fræðslufundir fyrir foreldra barna í 1., 5. og 8. bekk um þroska barna og nám. 
Samvinna við hverfisnefnd um útgáfu hverfisblaðs. 
Allir nemendur fá jákvæða umsögn í pósti. 
Kennarar 1. bekkjar (hefja nám haustið 2003) heimsækja börnin og foreldra þeirra. 
Funda með foreldrum og börnum að vori og afhenda nauðsynleg gögn fyrir næsta 
skólaár. Fundað með foreldrum að hausti. 

2. ár 

Haust 2003 

Náið samstarf vegna nemenda í tveimur árgöngum unglingastigsins í þeim  
tilgangi að styrkja nemendur náms- og félagslega. 

Umsjónarkennari unglingastigs heimsækir nemendur og foreldra að  
 hausti og heldur fjóra fundi með foreldrum í framhaldi af heimsóknunum, frá   
 foreldri til foreldris og foreldraviðtal. 

Umsjónarkennari unglingastigs heimsækir 3 fjölskyldur, vinnur með foreldrum 
og öllum nemendum bekkjarins að markmiðssetningu, tímastjórnun og 
heimavinnu nemenda. Umsjónarkennari heldur þrjá fundi með foreldrum, frá 
foreldri til foreldris. 

Fræðsla um heimanám, tilgang þess og fyrirkomulag. 
 

3. ár 

Skólaárið 

2004–2005 

Opin vika þar sem foreldrar eru hvattir til að koma í skólann og fylgjast með daglegu lífi 

þar. 

Allir foreldrar verði skipulega þátttakendur í vinnu bekkjarins, einu sinni á vetri. 
Bókasafnið láni fræðsluefni og hafi fastan útlánatíma einu sinni í viku fyrir 
foreldra. 
Endurtaka á prófum í samráði við heimilin. 

Þau þrjú forgangsverkefni sem fengu mesta athygli kennara og foreldra voru 

fjölskylduheimsóknin í 1. bekk og í tveimur bekkjardeildum á unglingastigi, jákvæð 

umsögn og heimanám. Stuðst var við hugmyndafræði Lund og Nilsson (1989) við 

skipulagningu fjölskylduheimsóknanna.  

 

3.2.3 Þróunarvinna skólans: frá ágúst 2003 til júní 2004.   
Námskeið fyrir kennara um heimanám, markmið þess og tilgang var haldið í ágúst 

2003 (fylgiskjal 4). Kennarar unnu verkefni og fyrstu drög að stefnu skólans um 

heimanám (fylgiskjal 5). Meðlimir aðgerðahópsins luku þeirri vinnu. Strax að hausti 

tóku kennarar skólans að framkvæma samstarfsaðgerðirnar þar sem frá var horfið að 

vori. Allir kennarar skólans unnu eftir stefnu skólans um heimavinnu og tóku þátt í 
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opinni viku. Mesta vinnan lagðist á herðar umsjónarkennaranna sem sóttu foreldra 

heim en kennarar á yngsta og efsta stigi höfðu þegar heimsótt foreldra. Ég vann mjög 

náið með áðurnefndum kennurum, mest með kennurum á efsta stigi. 

Vorið 2004 fór aðgerðahópurinn í gegnum sjálfsmat og lagði mat á 

vetrarvinnu hópsins. Sömuleiðis var heildarmat lagt á þróunarverkefnið vorið 2004. 

Skólastjórnendur kynntu kennurum niðurstöður og umsjónarkennarar foreldrum. 

Þegar búið var að vinna úr lokamati, símati vetrarins og þeirri umræðu sem fram fór 

við kynningu niðurstaðna matsins hófst aðgerðahópurinn handa við að endurvinna 

samstarfsáætlunina. Fjórða árið, skólaárið 2005 til 2006, var skipulagt og nákvæm 

samstarfsáætlun unnin fyrir skólaárið 2004–2005 (fylgiskjal 16).  

Árið 2004 var skólinn gerður að leiðtogaskóla grunnskóla Akureyrar í 

foreldrasamstarfi. Í maí sama ár fengu kennarar skólans hvatningarverðlaun frá 

Heimili og skóla – landssamtökunum fyrir störf sín að samstarfi við foreldra. 

Vegna mikillar áherslu starfsmanna skólaþróunarsviðs kennaradeildar 

Háskólans á Akureyri á samstarf heimila og skóla var ákveðið að halda ráðstefnu í 

Háskólanum á Akureyri sem bar heitið „Árangursrík samskipti“. Kennarar, nemendur 

og skólastjórnendur Oddeyrarskóla, auk mín, kynntu þróunarverkefnið á ráðstefnunni. 

Reynt var að fá Joyce L. Epstein til að tala á ráðstefnunni en hún sá sér ekki fært að 

koma. Í hennar stað kom Concepta C. Conaty sem aðalfyrirlesari.  

 

3.3 Gagnasöfnun  
 
Rannsóknin stóð skólaárin 2002/2003 og 2003/2004 og gafst góður tími til að afla 

gagna um samstarf skóla við fjölskyldur. Til að auka áreiðanleika rannsóknarinnar var 

stuðst við fjölbreyttar aðferðir við gagnasöfnun til að margprófa (triangulation) 

niðurstöðurnar (Gall o.fl., 1995:574). 

3.3.1 Upphafsmat. 
Haustið 2002 lagði aðgerðahópur mat á samstarf Oddeyrarskóla við fjölskyldur eins 

og það var á þeim tíma. Notaður var matslisti samstarfsáætlunar Epstein o.fl. 

(2002:208–213). Ég þýddi blöðin og staðfærði á þeim stöðum þar sem augljóst var að 

þau hentuðu ekki íslenskum aðstæðum (fylgiskjal 6). Ýmis skrifleg gögn voru auk 

þess notuð við greiningu á samstarfi skólans í upphafi og einnig síðar í rannsókninni. 



44  

Þar má m.a. nefna fundargerðir, Foreldrakönnun skólaskrifstofu Akureyrarbæjar frá 

2000–2001, ýmis gögn um foreldrasamstarf, skólanámskrár, fréttabréf skólans o.s.frv. 

(Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002:22). 

 

3.3.2 Verkefnavinna kennara og foreldra. 
Verkefni og spurningar sem tengdust viðfangsefninu voru lögð fyrir alla kennara, 

foreldra í ákveðnum bekkjardeildum og aðgerðahóp á rannsóknartímanum. Sem dæmi 

unnu kennarar í hópavinnu verkefni um árangursríkar samstarfsaðgerðir, hvernig 

hugsanlega væri hægt að yfirvinna hindranir í samstarfinu o.fl. Foreldrar nemenda á 

unglingastiginu tóku þátt í hópavinnu á fundum skólans, foreldrar studdu við 

heimanám barna sinna í samstarfi við kennara o.s.frv. 

 

3.3.3 Viðtöl. 
Viðtöl voru valin til að laða fram viðbrögð þátttakenda og til að spyrillinn gæti lifað 

sig inn í tjáningu viðmælanda (Gall o.fl., 1995:290). Viðmælendur voru fjórir 

foreldrar, sex kennarar, tveir nemendur og skólastjórnendur. Samtals voru tekin 12 

viðtöl við 14 viðmælendur. Viðmælendur voru úrtök í rannsókninni og voru viðtölin 

óformleg og hálfopin og þróuðust eftir því sem viðmælendur kusu. Viðtölin voru tekin 

á tímabilinu 2003 – 2004 og tekið var mið af því hvenær þau fóru fram og 

mismunandi hlutverkum viðmælenda. Viðtölin sem tekin voru sumarið 2003 fjölluðu 

að mestu um samstarfsáætlunina og vinnuferlið. Viðtölin frá sumrinu 2004 tóku auk 

þess til forgangsverkefnanna og hægt var að horfa á þróunarverkefnið í heild sinni. Í 

þremur viðtölum var talað við tvo viðmælendur í einu. Tvö viðtöl voru tekin við einn 

kennara. Flest viðtalanna stóðu í um eina klukkustund, sum lengur. Spurningarnar 

tóku til ýmissa þátta samstarfs heimila og skóla. Í viðtölunum við kennara var spurt 

um samstarf skólans við fjölskyldur, samstarfsáætlunina og vinnuferlið sem henni 

fylgdi, vinnu kennaranna og forgangsverkefni samstarfsins. Umræðan við foreldra 

snérist um samstarf skólans við fjölskyldur og mikilvægustu þætti þess. Nemendur 

voru spurðir um samstarf skólans við fjölskyldur og hvernig þeir upplifðu það. Þeir 

sem þátt tóku í aðgerðahópnum voru auk þess spurðir um veru sína í honum. Allir 

voru spurðir um hvað hefði gengið vel í samstarfi skólans við fjölskyldur og hvað 

mætti betur fara. 
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Viðtölin fóru fram á þeim stað sem viðmælandi óskaði sjálfur og voru tekin upp á 

segulband. Viðtölin voru vélrituð frá orði til orðs, greind og flokkuð í þemu með 

tölvuforritinu NVivo. Viðmælendum var skriflega gerð grein fyrir markmiði 

viðtalsins, upptökunni, notkun tækja og að fullrar nafnleyndar yrði gætt. Óskað var 

heimildar viðmælenda svo vitna mætti í einstök ummæli þeirra (Gall o.fl., 1996:320). 

Viðmælendum var gefinn kostur á að fá viðtalið til yfirlestrar eftir vélritun og/eða að 

sjá það sem haft var eftir þeim í ritgerðinni. Segulbandsupptökum var eytt að lokinni 

rannsókn. Tíu viðmælendur lásu viðtalið yfir og enginn þeirra gerði athugasemdir. Til 

að styrkja réttmæti niðurstaðnanna var viðmælendum sent afrit af kafla þrjú og fjögur 

(rannsóknin og niðurstöðurnar) og þeir beðnir að lesa það yfir og þeim boðið að gera 

athugasemdir. Engar efnislegar athugsemdir bárust. 

 

3.3.4 Spurningalistar. 
Til að öðlast heildarsýn yfir skoðanir og almenn viðhorf svarenda, voru tveir 

spurningalistar lagðir fyrir þátttakendur vorið 2004 í lokamati á þróunarverkefninu; 

annar fyrir kennara og hinn var sendur öllum foreldrum (fylgiskjal 7). 

Spurningalistinn var lagður fyrir 21 kennara og annar spurningalisti var sendur öllum 

fjölskyldum, eða 210. Svör bárust frá 146 (70%) heimilum. Spurningar voru bæði 

opnar og lokaðar. Lokamatið varpaði ljósi á þróunarverkefnið og gaf skólanum 

vísbendingar sem nýtast við áframhaldandi skipulagningu samstarfsins við fjölskyldur 

(Gall o.fl., 1996:295; McNiff o.fl., 1996:98–100).  

 

3.3.5 Skýrsluskrif. 
Skrifuð var skýrsla um þróunarverkefnið vorið 2003. Tveir kennarar 1. bekkjar 

skrifuðu skýrslu um samstarf sitt við foreldra.  

 

3.3.6 Mat á framkvæmd og skráningar. 
Starfsmenn skólans mátu jafnóðum ákveðnar samstarfsaðgerðir, skráðu og skjalfestu 

aðgerðir. Aðgerðahópurinn ákvað sameiginlega hvaða eftirlit yrði haft með 

samstarfsaðgerðum og hvað yrði skjalfest og metið formlega (Epstein o.fl., 1997:119–

150; Epstein, 2001:563–605). Aðgerðahópurinn lagði mat á starf sitt þrisvar sinnum á 

rannsóknartímabilinu. Heildarmat var lagt á framkvæmdir, vinnuferlið, starf 
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aðgerðahóps og árangur samstarfsáætlunarinnar í lokamati skólans á 

þróunarverkefninu vorið 2004 (Epstein o.fl., 1997:137–143).  

3.4 Um réttmæti rannsóknarinnar  
 
Starfendarannsóknir eru framkvæmdar til að afla nýrrar þekkingar og dýpka skilning á 

þeim þáttum sem teknir voru til rannsóknar. Þeim er ekki ætlað að skapa algildar 

lausnir sem hægt er að yfirfæra beint yfir á aðrar aðstæður (Jón Baldvin Hannesson, 

o.fl. 2002:24). Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga þannig að auka þekkingu og 

dýpka skilning á samstarfi heimila og skóla. Tilgangur hennar var að bæta starfshætti 

skóla, samstarf skóla og fjölskyldna, en ekki að finna hinn eina sanna sannleik um 

samstarf sem aðrir skólar gætu tekið og gert að sínum. Silverman (2005:175) vitnar til 

Hammersley sem segir að með réttmæti eigi hann við sannindi sem túlka má að því 

marki sem fyrirbæri rannsóknarinnar ná til. Til að styrkja trúverðugleika niðurstaðna 

rannsóknarinnar var stuðst við viðmið um túlkunarréttmæti (interpretive validity) 

(Gall o.fl., 1996:572).  

Margprófun (triangulation): Með margprófun voru farnar ólíkar leiðir til 

gagnaöflunar til að auka á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Gögnum var 

safnað frá mörgum stöðum með mismunandi aðferðum. 

Yfirlestur þátttakenda (member checking): Til að tryggja að rétt væri farið með 

upplýsingar um upplifun og sjónarmið (emic perspective) einstaklinga í rannsókninni 

fengu þeir tækifæri til að lesa yfir viðtöl sem tekin voru við þá og við lok 

ritgerðarvinnunnar fengu þeir rannsóknarkaflann og niðurstöðurnar til yfirlestrar. 

Viðmælendur gátu farið yfir gögnin og gert athugasemdir, breytt þeim eða bætt við 

eftir þörfum. 

Röð sannana (chain of evidence): Réttmæti rannsóknarinnar styrktist þegar hægt var 

að tengja á trúverðugan hátt saman rannsóknarspurningarnar, hrágögn og niðurstöður. 

Lesanda ritgerðarinnar er gefið tækifæri til að fylgjast með framvindu 

þróunarverkefnisins og hvernig ályktanir voru dregnar. 

Þegar mynstrið passaði saman (pattern matching): Leitað var eftir því hvort spá um 

jákvæð áhrif samstarfsáætlunarinnar á samstarfi skóla og fjölskyldna komu fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Réttmæti niðurstaðna rannsóknarinnar styrktist þegar 

fram komu mynstur sem héldust í hendur við spá sem fyrirfram var gefin um áhrif 

samstarfsáætlunarinnar á þátttöku foreldra í námi barna sinna og starfi skólans.  
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Langtímaathugun (long-term observaion): Þar sem rannsóknin náði yfir tvö skólaár 

var möguleiki að safna upplýsingum yfir langt tímabil og endurtaka athuganir á 

ákveðnum fyrirbærum sem juku líkurnar á réttmæti niðurstaðna (Gall o.fl., 1996:572–

578). 

Helga Jónsdóttir (2003:80) segir að þegar margvíslegum aðferðum er beitt við 

rannsókn skapist möguleiki á dýpri skilningi á viðfangsefninu en annars hefði orðið 

og jafnframt á auknum trúverðugleika niðurstaðna. Hún segir ennfremur að með því 

að nota beinar tilvitnanir í rannsóknargögn sé verið að gera lesandanum betur kleift að 

átta sig enn frekar á réttmæti rannsóknargagna.  

3.4.1 Úrvinnsla gagna.  
Í starfendarannsókn er mikilvægt að úrvinnsla gagna fari fram jöfnum höndum meðan 

á rannsókninni stendur þar sem niðurstöður geta strax haft áhrif á tilhögun starfsins á 

rannsóknartímabilinu. Mikil úrvinnsla gagna átti sér stað á rannsóknartímabilinu og 

var framkvæmd að nokkru leyti jafnóðum. Búin voru til eyðublöð til að gefa yfirlit 

yfir aðgerðir og til að draga saman þau gögn sem safnað var (fylgiskjal 8) til að auka 

líkur á að fram kæmi ef upplýsingar vantaði (Gall o.fl., 1996:560). Gögn voru flokkuð 

eftir ákveðnum þemum, hugtökum, skilgreiningum og efnisþáttum sem lágu til 

grundvallar hverju sinni og í samræmi við rannsóknarspurningarnar. Rannsóknargögn 

og vinna mín voru lögð fyrir leiðsögukennara meðan á vinnu stóð. Úrvinnsla gagna 

eftir að rannsókninni lauk var mjög tímafrek og dróst á langinn. Betra hefði verið, ef 

tími hefði verið nægur, að enn meiri úrvinnsla gagna hefði farið fram á 

rannsóknartímabilinu.  

 

3.4.2 Siðferðileg álitamál. 
Allan rannsóknartímann lá það ljóst fyrir og var opinbert að Oddeyrarskóli tók þátt 

rannsókninni. Sagt var frá rannsókninni meðan á henni stóð og á rannsóknartímanum 

fékk skólinn bæði viðurkenningu fyrir samstarf sitt við fjölskyldur og var gerður að 

móðurskóla foreldrasamstarfs á Akureyri. Þessi staða varð þess valdandi að ég reyndi 

hvað ég gat til að vernda einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni og til að halda 

trúnað voru þátttakendur auðkenndir sem kennari, foreldri, skólastjórnandi eða 

viðmælandi í ritgerðinni. Bekkir voru aðeins tilgreindir á yngsta-, mið- og efsta stigi. 
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Annað siðferðilegt álitamál er staða mín í rannsókninni sem rannsakandi, 

ráðgjafi og þátttakandi. Ég var virkur þátttakandi allan tímann en ekki hlutlaus 

áhorfandi. Rannsóknin var lokaverkefni í meistaranámi mínu, hún var hluti af starfi 

mínu á skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri og það skipti mig máli að hún gengi 

vel. Tengsl mín við Oddeyrarskóla voru mikil en Helga Jónsdóttir (2003:80) segir ef 

rannsakandi gerir grein fyrir eigin reynslu, bakgrunni og þeim hagsmunum sem hann 

hafi af rannsókninni auki það á réttmæti rannsóknarinnar. Í sömu stöðu eru þeir 

kennarar og stjórnendur Oddeyrarskóla sem gáfu kost á sér í aðgerðahópinn og til 

ákveðinnar vinnu sem tengdist samstarfinu. Áhugi þeirra og vinnuframlag skipti máli 

í starfendarannsókn sem þessari og taka þarf mið af því.  

Löng reynsla mín sem foreldris af samstarfi heimilis og skóla verður bæði 

veikleiki og styrkleiki. Hún getur veikt rannsóknina ef eigin viðhorf og skoðanir 

hindra mig í að skynja með opnum huga það sem fram fer. Á hinn bóginn er það 

ótvíræður styrkur að þekkja rannsóknarefnið af eigin raun – og er það í raun ein af 

forsendum starfendarannsókna. Þessi hlutverk mín hafa eflaust haft áhrif á samskiptin 

við starfsmenn skólanna og ekki endilega alltaf til góðs. Aftur má vísa til þess að þessi 

staða rannsakanda er einkennandi fyrir starfendarannsóknir. Hún er þó hvergi nærri 

einskorðuð við starfendarannsóknir heldur er hluti af því sem allir sem gera 

eigindlegar rannsóknir verða að hafa hugfast. Gretar L. Marinósson (2004:35) segir 

erfitt „... að aðgreina rannsakandann frá hinu rannsakaða því að rannsakandinn er 

aðalrannsóknartækið“. Hann segir hættu á hagsmunaárekstrum þegar rannsakandinn 

þarf að leggja mat á það sem rannsakað er og þá sé spurningin um hlutlægni og það 

hvaða hagsmunir ráða niðurstöðunum ofarlega í huga.  

Þegar ég fór að vinna úr gögnum og hélt áfram að lesa við lok rannsóknarinnar 

hefði ég viljað að rödd nemenda hefði heyrst meira. Áhugavert hefði verið að taka 

fleiri viðtöl við nemendur meðan á þróunarverkefninu stóð og fá fram þeirra viðhorf.  

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar. Hún var kynnt deildarstjóra 

grunnskóla Akureyrarbæjar og kynnt á fundi skólanefndar Akureyrarbæjar. Farið var 

með allar upplýsingar sem fram koma í rannsókninni í samræmi við ákvæði í lögum 

og reglugerðum þar um (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 

77/2000). Leitað var eftir styrkjum og kennsluafslætti fyrir starfsmenn hjá 

skólastjórnendum og skólayfirvöldum. Þeir sem þátt tóku í rannsókninni fengu skjal 

sem staðfesti þátttöku þeirra. Foreldrum nemenda Oddeyrarskóla, kennurum og 
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skólayfirvöldum mun standa til boða kynning á rannsókninni þegar niðurstöður liggja 

fyrir.  

3.4.3 Samantekt. 
Í kaflanum var greint frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. 

Ennfremur var saga þróunarverkefnisins rakin og sagt frá rannsókn á samstarfi 

Oddeyrarskóla á Akureyri við fjölskyldur. Þá var sagt frá þeim gögnum sem söfnuðust 

á rannsóknartímabilinu og úrvinnslu þeirra. Að lokum var fjallað um réttmæti 

rannsóknarinnar og komið inn á siðferðileg álitamál. Greint var frá veikleikum og 

styrkleikum rannsóknaraðferðarinnar. 
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4. Niðurstöður  
 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður þróunarverkefnis Oddeyrarskóla. 

Sagt er frá þróunarverkefni um endurskipulagningu samstarfs skólans við fjölskyldur 

sem unnið var skólaárið 2002/2003 og forgangsverkefnum samstarfsáætlunar sem 

hófust vorið 2003 og stóðu út skólaárið 2004. Kaflanum lýkur á umfjöllun um 

heildarmat foreldra og kennara á þróunarverkefninu. Helstu gögn voru eftirfarandi: 

Spurningalisti (lokamat) sem 21 kennari svaraði og spurningalisti (lokamat) sem 146 

foreldrar svöruðu vorið 2004, viðtöl við kennara frá sumrunum 2003 og 2004, viðtöl 

við fjóra foreldra og tvo nemendur frá sumrinu 2004, ýmiskonar mat á starfinu, s.s. 

spurningalisti sem lagður var fyrir foreldra annarrar unglingadeildarinnar sem kennari 

sótti heim og önnur gögn sem urðu til við fjölskylduheimsóknirnar (fylgiskjal 9). 

 

Mynd 4 gefur yfirsýn yfir þróunarverkefnið og getur auðveldað lesandanum að átta 

sig á framvindu þess. Efsta línan sýnir „tilfinningar“ aðila meðan á vinnunni stóð, 

grænu kassarnir sýna vinnuferlið, þá kemur tímalína og neðsta línan sýnir stuðning 

minn. 
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Mynd 4 – Yfirlit vinnu Oddeyrarskóla skólaárin 2002/2003 og 2003/2004 
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4.1 Upphaf þróunarverkefnisins  
 
Af ummælum viðmælenda má ráða að þróunarverkefnið hafi mætt þörfum skólans. 

Samstaða var í kennarahópnum um verkefnið og í viðtali við skólastjóra kemur fram 

að það hafi verið:  

... valið í samvinnu starfsfólks. Það voru ákveðnir kennarar sem lýstu yfir 

löngun til að taka þetta þróunarverkefni fyrir frekar en eitthvað annað .... Svo 

höfum við verið að velta fyrir okkur þessum árangri í samræmdum prófum og 

við höfum eins og allir aðrir skólar líka dæmi um hegðun og félagslega þætti 

sem okkur finnst að þurfi að bæta. Að öllu þessu samanlögðu þá ákváðum við 

að foreldrarnir væru þessir nauðsynlegu samstarfsaðilar í eiginlega öllum 

málum sem snéru að nemendum í skólanum hvort sem um væri að ræða 

námslega eða félagslega þætti. Þess vegna held ég að við höfum stokkið á það.  

Í lokamati var spurt hversu sáttir kennarar væru við valið á þróunarverkefninu í 

upphafi. Á mynd 5 má sjá að almenn sátt var um val verkefnisins, bæði í upphafi og 

við lok þess.  
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Mynd 5 – Ánægja/óánægja kennara með þróunarverkefnið 
 
Í upphafi voru níu kennarar mjög sáttir við valið og 11 frekar sáttir. Enginn kennari 

var ósáttur. Við lok þróunarverkefnisins hafði þeim sem voru mjög sáttir fjölgað úr 

níu í 16.  
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4.2 Um samstarfsáætlun Oddeyrarskóla, fjölskyldna og 
samfélags samkvæmt hugmyndafræði Epstein 
 
Þegar horft er á allt rannsóknartímabilið má segja að almennt hafi kennarar talið 

samstarfsáætlunina henta skólanum (mynd 6).    

 

Hversu vel eða illa hentar samstarfsáætlun 
Epstein Oddeyrarskóla?

0
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mjög vel frekar vel frekar illa mjög illa

Mynd 6 – Hversu vel/illa hentaði samstarfsáætlun Epstein Oddeyrarskóla? 
 
Þegar kennararnir voru spurðir í lokamati hversu vel eða illa samstarfsáætlunin 

hentaði Oddeyrarskóla sögðu fimm af 21 samstarfsáætlunina henta mjög vel og 15 

sögðu hana henta frekar vel. Enginn taldi hana henta frekar illa eða mjög illa. Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir einstökum skrefum samstarfsáætlunarinnar.

4.2.1 Myndun aðgerðahóps og vinna hópsins – 1. skref.  
Haustið 2002 var aðgerðahópurinn myndaður. Sátt var um þá ákvörðun að fylgja 

hugmyndafræði Epstein um hópinn og skipa hann fulltrúum kennara, nemenda, 

foreldra, skólastjórnenda og ráðgjafa, samtals 10 manns. Annar foreldrafulltrúinn átti í 

erfiðleikum með að mæta á aðgerðahópsfundina og hætti fljótlega. Einn kennaranna 

fór í fæðingarorlof en hvorki fyrir hann né foreldrið voru aðrir teknir inn. 

Aðgerðahópurinn fundaði oftast einu sinni í mánuði en tíðar á álagstímum eins og við 

upphaf þróunarvinnunnar. Aðgerðahópur lagði mat á starf sitt þrisvar sinnum. 

Í viðtölum við þátttakendur aðgerðahópsins kom fram að allir voru ánægðir 

með vinnu hópsins og veru sína þar og töldu að samstarfið og andrúmsloftið innan 

hópsins hefði verið til fyrirmyndar. Í skýrslu Oddeyrarskóla (Rannveig Sigurðardóttir 

o.fl., 2003:21) segir að úr sjálfsmati hópsins megi lesa að samskiptin hafi verið góð og 

óþvinguð, einstaklingarnir fengið að njóta sín og öll sjónarmið tekin gild. Í 

sjálfsmatinu nefndu kennararnir að þeir hefðu lært mikið á því að starfa í 

aðgerðahópnum þar sem farið var ítarlega í samstarfið. Ennfremur að umræður hefðu 
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vakið þátttakendur til umhugsunar og leitt til þess að horft var á skólastarfið í víðara 

samhengi en áður. Í skriflegu mati sagði einn kennaranna: „Finnst jákvætt, fræðandi 

og jafnvel skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni.“ Annar sagði: „Ég er ákaflega 

ánægður að fá að fylgjast með og taka þátt í þessu forvitnilega verkefni.“  

Sérstaklega var leitað eftir viðhorfum foreldrafulltrúans og nemenda í 

viðtölunum um veru þeirra og líðan í hópnum þar sem lítil reynsla er af samvinnu sem 

þessari. Foreldrafulltrúinn hefur orðið: 

Mér leið vel í þessum hópi, mér fannst fullt og mjög mikið mark tekið á því 

sem ég hafði til málanna að leggja og fann ekki fyrir því að það væri nein 

togstreita sem myndaðist á milli mín og kennara eða nemenda. .... Þannig að 

mér fannst samstarfið, bara andrúmsloftið innan hópsins, vera til fyrirmyndar. 

Mér fannst það ofsalega gott og hérna, mér leið vel. Fannst ég geta sagt það 

sem mér lá á hjarta. 

Foreldrafulltrúinn sagði ennfremur ákveðna nýja hugsun vera í því fólgna að hafa 

vinnuhóp eins og aðgerðahópinn þar sem starfsmenn skólans, foreldrar og nemendur 

ynnu saman. Það hefði verið áhugavert að fylgjast með vinnunni sem væri bæði 

nýstárleg og spennandi. Hann sagði alla skóla hafa mörg verkefni þar sem samstarf 

sem þetta væri nauðsynlegt. Að upplifa fulltrúa þessara þriggja hópa vinna á 

jafningjagrunni sem heild að sameiginlegum verkefnum væri til góðs: „því nemendur 

eru það mikilvægasta í skólastarfinu en kennarar og foreldrar eru þeir sem oftast 

ráða.“  

Nemendum „fannst bara fínt“ að vera í aðgerðahópnum og sögðust vera 

meðvitaðri um hvað gerðist „bak við tjöldin“ eða eins og þeir sögðu: „Maður var þá 

ekki eins og allir hinir af hverju þetta eða hitt – við vissum um hvað málið snérist.“  

Ýmislegt mátti betur fara og í viðtölum kom fram að þrátt fyrir að fulltrúum 

foreldra og nemenda liði vel innan hópsins gætti ákveðins óöryggis hjá þeim gagnvart 

þeim aðilum sem þeir voru fulltrúar fyrir. Skipulagt samband við foreldra- og 

nemendahópinn var ekki nægilegt og á það sérstaklega við um nemendahópinn. 

Nemendur töldu betra ef tengingin við aðra nemendur hefði verið meiri. Nemendur 

lögðu til að í byrjun skólaárs yrði öðrum nemendum sagt frá aðgerðahópnum og vinnu 

hans. Foreldrafulltrúinn sagði að hann hefði þurft að finna betur að hann væri einhvers 

konar umboðsmaður annarra foreldra skólans í aðgerðahópnum. Hann lagði til að 

foreldrafulltrúinn væri betur tengdur við foreldra og fengi tækifæri til að kynna á 

fundum foreldra vinnu aðgerðahópsins og hvernig henni miðaði og ræða um hvaða 
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áherslur ætti að leggja í samstarfi við foreldra. Aðeins bar á athugasemdum um 

tengslaleysi milli aðgerðahóps og hins almenna kennara. Einn kennari, sem ekki var í 

aðgerðahópnum, nefndi í viðtali að honum hefði fundist vera „lítil tenging en maður 

vissi alveg hvað var að gerast. Þetta var alveg rætt á fundum en ekki beint að mér.“  

4.2.2 Bjargir – 2. skref. 
Þegar horft er til baka og gögn skoðuð virðist sem oftast eða alltaf hafi verið til þær 

bjargir sem þurfti til þróunarverkefnisins hverju sinni. Það tekur bæði til 

aukafjármagns og mönnunar í ákveðin verkefni. Vegna veru skólastjórnenda í 

aðgerðahópnum fylgdust þær vel með framvindunni og vissu þegar takmarkaðar 

bjargir hömluðu framkvæmdum. Aldrei kom upp sú staða að skortur á björgum yrði 

til þess að ekki væri hægt að framkvæma verkefni sem samstaða var um og áhugi var 

á. Styrkur þróunarsjóðs grunnskóla var nýttur til að greiða vinnu aðgerðahópsins og 

þóknun til ráðgjafa. Annar kostnaður var innan fjárhagsramma skólans, s.s. greiðslur 

til fyrirlesara sem fengnir voru á fundi foreldra, launagreiðslur fyrir kennara sem unnu 

aukalega o.s.frv. Þegar skólastjóri var spurð hvaða bjargir þyrfti nefndi hún fjármagn 

og traust. Foreldrar verða að treysta kennurum og kennarar verða að bera traust til 

foreldra til að samstarf beri árangur. 

Í umræðum innan aðgerðahópsins, í viðtölum og á vettvangi bar oft á góma 

kvíða kennara vegna álags, ábyrgðar og aukinna krafna á kennara, einkum 

umsjónarkennara, vegna þátta sem tengdust foreldrasamstarfinu með óbeinum hætti. Í 

viðtölunum viðruðu allir kennararnir þennan kvíða og töldu auknar kröfur á kennara 

meðal ástæðu hans. Aðstoðarskólastjóri sagði í viðtali að kennurum fyndust þeir alltaf 

eiga „að gera betur og betur, ganga lengra og lengra.“ Einn kennari nefndi að 

uppeldisþátturinn væri fullmikill þáttur starfsins og annar sagði að álagið lægi í öllum 

þessum þúsund litlu verkum sem eru til staðar þegar hugsa þarf um líðan og gengi 

hvers einasta barns. Kennari sagði:  

Eftirfylgd með einstaka nemendum er alveg geggjuð og alveg sérstaklega í 

erfiðum bekkjum. Það þarf ekki erfiða bekki til ... eins og hjá mér, einn eða 

tveir nemendur í litlum og þægilegum bekk. Fyrri hluta ársins í fyrra fór 

brjálæðislegur tími bara í einn nemanda. ... ég var hringjandi í sálfræðing, 

sjúkrahúsið og fjölskyldudeildina ... ég þurfti kannski ekki að gera það. Málið 

var stopp í kerfinu og krakkinn var þarna og gekk ekki neitt ... foreldrarnir 

vanmáttugir og komnir upp á kant við kerfið og þar fram eftir götunum. 



55  

Í lokamati voru kennarar spurðir um hversu mikið eða lítið álag fylgdi 

foreldrasamstarfi. 

 

Hversu mikill eða lítill álagsþáttur er samstarfið 
við foreldra í starfi þínu?
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Mynd 7 – Álagsþáttur vegna foreldrasamstarfs 
 
Eins og sjá má á mynd 7 töldu sjö umsjónarkennarar sig búa við frekar mikið álag en 

þrír sögðu álagið mjög mikið, en álagið á almennu kennarana virtist töluvert minna. 

Í lokamati voru kennarar einnig spurðir hvers þeir þörfnuðust til að styrkja 

samstarf sitt við foreldra. Alls svöruðu 16 kennarar spurningunni og þar af sögðust 14 

þurfa styrkingu sem falist gæti í einum eða fleirum eftirtalinna þátta: fræðslu, ráðgjöf, 

handleiðslu og stuðningi.  

4.2.3 Upphafsmat á samstarfi Oddeyrarskóla við fjölskyldur 
– 3. skref. 

Fyrsta verk aðgerðahópsins var að meta kerfisbundið það samstarf sem Oddeyrarskóli 

átti við fjölskyldur nemenda og var það gert í september og október 2002. Eyðublöð 

sem fylgdu samstarfsáætlun Epstein o.fl. (1997) voru notuð við upphafsmatið 

(fylgiskjal 6). Eyðublöðin byggðu á sviðunum sex og tóku til allra árganga skólans. 

Oddeyrarskóli bjó að því að hafa sinnt samstarfinu við fjölskyldur vel þegar 

lokamat var lagt fyrir. Með upphafsmatinu öðluðust kennarar heildarsýn á samstarfið 

og í ljós kom mikið samstarf skólans við fjölskyldur. Foreldrum var boðið að koma 6 

til 10 sinnum í skólann á skólaárinu í hverjum árgangi (fylgiskjal 10). Áhersla var á 

samstarf á bekkjar- og skólastigi en minna var um samstarf um einstaklinginn. 

Samstarfið á einstaklingsgrunni fór fram með hefðbundnu sniði foreldraviðtala og 

með símhringingum. Fram kom að leita þyrfti að leiðum til að ná til allra fjölskyldna 

og auka samstarfið um hvern nemanda. Af sviðunum sex var greinilega minnst af 

samstarfstillögum á sviðunum ákvarðanataka og samstarf við samfélagið. 
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Í lokamati kennara voru þeir spurðir hversu vel aðgerðahópnum hefði tekist til 

við upphafsmatið og töldu þeir það hafa tekist ágætlega. Þátttakendur í 

aðgerðahópnum gagnrýndu upphafsmatið í viðtölum og sögðu eyðublöðin óþjál. 

Ábending kom frá þeim um að breyta þyrfti upphafsmatinu og ekki væri nauðsynlegt 

að fara í gegnum alla þætti þess. Auk þess lýstu þátttakendur í aðgerðahópnum því 

yfir að upphafsmatinu hefði fylgt óöryggi og þeir hefðu verið lengi að ná fótfestu og 

átta sig á heildarmyndinni á samstarfi skólans. Lýsingar eins og „ég var svífandi“ eða 

„úti á rúmsjó“ komu fyrir. Einn viðmælandi sagði upphafsmatið hafa verið langt 

umræðuferli og þá fannst honum við tapa áttum og lenda í pyttum. Hann bætti við:  

Núna að vori þegar maður horfir aftur á bak á þetta þá finnst mér við ekki hafa 

getað  sleppt því. Þó að mér fyndist á meðan að á því stóð við vera 

einhversstaðar úti á túni (hlátur). Maður vissi eiginlega ekkert, hérna, bíddu, 

ætluðum við ekki að gera eitthvert þróunarverkefni. Við vorum alltaf að horfa 

til baka og skoða hvað erum við að gera núna og hverju getum við sleppt og 

einhverju svoleiðis. Mér fannst við vera dáldið lengi í þessu en núna finnst 

mér við ekki geta gert þetta öðruvísi eiginlega. Ég veit það ekki, samt held ég 

að það hafi verið krítiskasti punkturinn.  

Í viðtölum kom fram að kennarar voru ekki vanir vinnubrögðum og umræðunum eins 

og beitt var í upphafsmatinu. „Að vera svona lengi að velta fyrir sér hvað þeir hefðu 

verið að gera og hvað það væri sem þeir vildu gera.“ Þeir sögðu að venjan væri að 

skólar fengju bara einhvern fyrirlesara sem segði hvernig kenningarnar væru og svo 

gerðist eitthvað í framhaldinu, vinnan við upphafsmatið væri miklu flóknari en þeir 

væru vanir. 

Á upphafstímabilinu leituðu áhyggjur á fulltrúa kennara í aðgerðahópnum. 

Þeir veltu meðal annars fyrir sér hvort kennarar yrðu „tilbúnir til framkvæmda“ þegar 

að fyrstu samstarfaðgerðinni kæmi og tækist að „kveikja“ í foreldrum. Ennfremur 

voru efasemdir um hvort þessi „fræði“ nýttust Oddeyrarskóla.  

Sumir sáu strax jákvæðar hliðar upphafsmatsins og einn kennari sagði að 

honum hefði fundist gott að nota upphafsmatið. Þá væri hægt að máta skólann við 

matið og segja; þetta hentar okkur, þetta hentar okkur ekki. Hann sagði ennfremur:  

Það sem mér fannst svo spennandi var líka það voru svo ólíkar skoðanir sem 

kennarahópurinn hafði. Það kom mér mjög á óvart. Vegna þess að þarna voru 

punktar sem mér fannst ekki skipta máli og hefði jafnvel vilja sleppa sem aðrir 

vildu endilega hafa inni. .... Gott að fara gróft í þetta og síðan þrengja. En samt 
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fannst mér líka ég lang mest ekki vita hvað ég var að gera þegar ég var í þessu 

grófa. Það er líka, þá er maður að byrja. En gott að nálgast hlutina á þennan 

hátt. 

Þegar leið á verkefnið urðu viðhorf jákvæðari til upphafsmatsins og þeirra þrenginga 

sem því fylgdu. Í skýrslu Oddeyrarskóla (Rannveig Sigurðardóttir o.fl., 2003:21) segir 

að hinn langi undirbúningstími hafi verið nauðsynlegur til að hópurinn gæti skipst á 

skoðunum og rætt málin „til að mynda sér sýn og móta styrka og góða stefnu sem 

stæðist okkar væntingar.“  

 

4.2.4 Framkvæmdaáætlun um samstarf Oddeyrarskóla við 
fjölskyldur – 4. skref.  

Þegar búið var að meta samstarf skólans við fjölskyldur vann aðgerðahópurinn fyrstu 

drög að framkvæmdaáætlun skólans til þriggja ára. Vinnan við framkvæmdaáætlun 

hófst í desember 2002 og stóð til mars 2003. Aðgerðahópurinn lagði fram þrjár 

samstarfstillögur á fimm af sviðunum sex, en aðeins ein tillaga var lögð fram um 

ákvarðanatöku. Samtals voru tillögurnar því 16. Drögin voru lögð fyrir kennarafund 6. 

desember 2002 og fund foreldraráðs 17. janúar 2003 til kynningar, umræðna og 

athugasemda. Á fundunum voru ýmsar breytingar gerðar á drögunum. Í framhaldi 

sendu skólastjórnendur foreldrum bréf 18. febrúar 2003 og eyðublöð með 

samstarfstillögunum þar sem þeir voru beðnir um að velja sex mikilvægustu 

tillögurnar um samstarfsverkefni og forgangsraða þeim (fylgiskjal 11). Alls fóru 154 

bréf til foreldra og 72 svör bárust, eða  47%. Svarhlutfall er nokkuð lágt en hugsanlegt 

er að uppsetning á tillögunum hafi valdið því, en hún var óþarflega flókin. 

Aðgerðahópur tók niðurstöður saman (fylgiskjal 12). Flestir völdu samstarfsaðgerðina 

fræðslufund um þroska barna sem fyrsta valkost, fyrir foreldra nemenda í 1. bekk, 5. 

bekk og 8. bekk. Hagnýt námskeið um námsgreinar og námstækni var annar 

valkostur. Athyglisvert var að sjá að flestir foreldrar völdu samstarfsaðgerð um 

námsval, t.d. valgreina og námsbrauta, í framhaldsskóla.  

Eins og sést á töflu 2 var framkvæmdaáætlun (fylgiskjal 13) sá þáttur 

samstarfsáætlunarinnar sem mest ánægja var með í lokamati kennara og birtist það 

líka í viðtölunum við þátttakendur aðgerðahópsins. Í lokamati kemur ennfremur fram 

að mat á spurningalistanum, sem sendur var til foreldra, var nokkuð gott þrátt fyrir 

hnökra sem foreldrar fundu þegar þeir svöruðu honum. Einnig hlutu tillögur 

aðgerðahóps að nýjum samstarfsaðgerðum gott mat.  
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Tafla 2– Hversu vel nýttust Oddeyrarskóla eftirtaldir þættir í samstarfsáætlun Epstein? 
 1 2 3 4 
Spurningalisti foreldra (um forgangsverkefni samstarfsins) 6 11   

Framkvæmdaáætlun til þriggja ára um samstarfið við 

fjölskyldur 

12 6 1  

Einn hefur mest vægi en fjórir minnst.  
 

Áður en hafist var handa við forgangsverkefnin sendi skólinn öllum heimilum kort þar 

sem lýst er sýn hans á samstarf við fjölskyldur og greint frá samstarfsáætluninni sem 

var tilbúin í apríl 2003 (fylgiskjal 14). Fram kom í viðtölum að gott hefði verið að 

kennarar tjáðu sig á almennum kennarafundum um framgang vinnunnar og samstarfið 

og komu athugasemdum á framfæri. Umræðan um samstarfið við foreldra var stöðug 

meðan á þróunarverkefninu stóð. Tveir nefndu að þegar unnið var að 

framkvæmdaáætluninni hefði yfirlit eða heildarsýnin á samstarf skólans alltaf verið 

ljós og það hefði skipt máli til að kennarar gerðu sér grein fyrir hvað skólinn var að 

gera og hvert hann vildi stefna með samstarfinu. Ennfremur kom fram ánægja með að 

framkvæmdaáætlunin var til þriggja ára. 

Í vinnu aðgerðahóps haustið 2002 kom fljótlega í ljós að mun lengri tími fór í 

umræður og íhugun, öflun gagna, úrvinnslu gagna og áætlanagerð fyrir verkefnið en 

upphaflega var gert ráð fyrir og drógust því aðgerðir. Þegar kennarar Oddeyrarskóla 

fóru síðan að vinna eftir framkvæmdaáætluninni og sáu að samstarfsaðgerðirnar 

skiluðu árangri leystist kraftur úr læðingi, eða eins og kennari orðaði vinnuna á 

vordögum 2003:  

... það fór einhver hugmyndavinna í gang og við sáum að áætlanirnar voru að 

virka, við framkvæmdum eitthvað og það virkaði og þetta einhvern veginn vatt 

upp á sig ... með því að þrýsta á að allir kennarar færu út í jákvæðu umsögnina 

... þetta svona smá saman ýtti við fólki og við fórum öll í gang.  

Í kjölfar fyrstu samstarfsaðgerðanna fór áhugi og metnaður kennara vaxandi.  

 

4.2.5 Áframhaldandi skipulagning framkvæmdaáætlunar – 5. 
skref. 

Vorið 2004 var haldið áfram með skipulagsvinnu framkvæmdaáætlunar eins og 

vinnuferlið segir til um, en gert er ráð fyrir að skólinn eigi alltaf framkvæmdaáætlun 
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til þriggja ára og nákvæma áætlun eitt ár fram í tímann. Í þessari vinnu þurftu 

kennarar að meta þær samstarfsaðgerðir sem þegar höfðu komið til framkvæmda til að 

sjá hverjar þeirra skiluðu árangri og hverjar ekki. Mat á aðgerðum átti sér stað vorið 

2003 í umræðum kennara og innan aðgerðahópsins í viðtölum við fjóra þátttakendur 

hans, sem tekin voru sumarið 2003, en formlegt mat sem kennarar unnu jafnóðum 

varð minna en áætlanir höfðu gert ráð fyrir (fylgiskjal 15). Þegar kom að 

framkvæmdum skólaársins 2003 –  2004 var ákveðið að meta samstarfið og skrá 

þátttöku foreldra. Ennfremur var ákveðið að leggja lokamat fyrir foreldra og kennara í 

lok verkefnisins vorið 2004 (fylgiskjal 7). Á grundvelli þess og annarra gagna um 

samstarfið var framkvæmdaáætlun um samstarfið skipulögð og gekk sú vinna vel 

(fylgiskjal 16).  

Eins og sést á töflu 3 eru kennarar í lokamati nokkuð sáttir við framkvæmdir 

samstarfsaðgerðanna en þegar kemur að þeirra eigin mati á þeim voru sjö ekki sáttir 

og aðeins tveir mjög sáttir. Kennarar voru minnst ánægðir með mat sitt á samstarfi 

skóla við fjölskyldur og talið sig geta unnið það betur. 

 
Tafla 3– Hversu vel tókst aðgerðahópnum við eftirtalda þætti? 
 1 2 3 4 
Að sjá um að kennarar framkvæmi samþykktar 

samstarfsaðgerðir 

2 16

Að sjá um að kennarar meti samstarfið jafnt og þétt 2 9 7  

Einn hefur mest vægi en fjórir minnst.  
 

Í viðtölum við kennara sumarið 2003 var leitað eftir því hvernig þeir sæju 

framtíð þróunarstarfsins fyrir sér. Einn kennaranna svaraði: 

Ég held að allar þessar áætlanir sem að við höfum gert og svo matið sem við 

eigum eftir að framkvæma .... Ég held að þetta sé skýrt, þetta er einfalt, þetta 

eru ekki mörg blöð. Þú setur eina sérstaka áætlun upp á eitt blað, þú getur sýnt 

það á kennarafundi, að þetta virkar og þetta hefur gefið árangur. Þá held ég að 

fólk sjái heildarmyndina á bak við þetta. Það er þessi stóra áætlun og svo erum 

við með þessar litlu og þetta smá kemur með eitt og eitt verkefni í einu.  

Sami kennarinn sagði ennfremur: 

Þegar við förum að hitta foreldrana og förum að fylla út þessi blöð, hvernig 

samstarf vilt þú og hversu mikið. Ég held að við ættum að vanda okkur vel við 

það og halda vel utan um það og passa .... Deildarstjórar ættu þá að passa að 
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sinna því að fara reglulega yfir það á deildarfundum. Er þetta að gerast, ertu 

búin að skoða þetta aftur, þarf að breyta einhverju, þarf að hringja í foreldra og 

fá fund? Ég held við þurfum að fylgja því mjög vel eftir.  

Kennarar framkvæmdu þau forgangsverkefni sem framkvæmdaáætlunin sagði til um 

en skráningin og matið hefði þurft að vera betra. Þegar rætt var um framtíðina sagði 

einn kennarinn:  

Áður en við þróum nýjar hugmyndir þá held ég að við þurfum að virkja fleiri 

kennara og virkja fleiri foreldra til að þetta virki almennt innan skólans. 

Þannig að þetta verði hluti af daglegri rútínu skólans. Ég sé ekki í náinni 

framtíð að maður verði uppiskroppa með hugmyndir eða leiðir. En það eina 

sem ég er hrædd við, en samt ekki eins hrædd og ég var, er að þetta haldi ekki 

áfram. Þetta verður að halda áfram smátt og smátt annars er svo rosalega mikil 

vinna farin í súginn.  

Þrír nefndu að „festa aðgerðir í sessi“ og einn þeirra orðaði það þannig:  

Á þessari stundu held ég að mikilvægast sé að festa í sessi það sem þegar hefur 

verið gert og sjá til þess að það verði ekki bóla sem springur – vinna að því að 

safna gögnum, bæði fræðilegum og upplýsingum frá kennurum til að allir geri 

sér grein fyrir heildarmyndinni – síðan finnum við e.t.v. upp nýja þætti og 

uppfærum þriggja ára áætlunina. 

Kennarar horfðu til framtíðar og veltu fyrir sér hvað þyrfti til að halda samstarfinu 

gangandi. Einn kennari sagði:   

Það þarf að vera skýr og niðurskrifuð stefna skólans – þetta gerum við í 

þessum skóla. Eins og til dæmis með heimsóknina í 1. bekk að skólinn taki þá 

ákvörðun að þetta er eitthvað sem á að vera eða ekki vera og ef þetta á að vera 

þá er það bara svoleiðis. Ef þú kennir þessum bekk þá er það bara svoleiðis. 

Þegar horft var til baka og leitað í gögnum að íþyngjandi þáttum sem höfðu áhrif á 

þróunarverkefnið nefndu tveir viðmælenda aukið álag sem hefði fylgt því að skólinn 

var að vinna að tveimur stórum þróunarverkefnum fyrra ár rannsóknarinnar. Það 

þýddi mikla vinnu fyrir kennara með öllu öðru sem gera þurfti í skólanum og 

kennurum fannst þeir of störfum hlaðnir, eða eins og einn kennari sagði: „Við fengum 

námskeið (um samstarfið) þarna í upphafi og svo strax daginn eftir vorum við komin í 

aðrar pælingar í lífsleikni og öðruvísi vinnu og ég held hreinlega að þetta hafi ekki 

skilað sér eins og það hefði þurft að gera.“  
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Til að skoða betur matsþáttinn þá stendur í skýrslu Oddeyrarskóla (Rannveig 

Sigurðardóttir o.fl., 2003:14–15) um fyrra ár verkefnisins að aðgerðahópur hafi rætt 

um skráningu á samstarfi skólans við fjölskyldur og markmið þess. Þrír úr 

aðgerðahópnum tóku að sér að koma með tillögur að eyðublaði fyrir skráninguna og 

framkvæmd hennar. Ennfremur var ákveðið að á blaðinu yrði skýrt tekið fram 

lágmarkssamstarf við fjölskyldur. Lagt var til að eyðublaðið yrði um leið samningur 

skólans við fjölskyldur um samstarfið. Í þessu sambandi er tvennt sem taka þarf fram. 

Umrætt skráningarblað breyttist, skráning umsjónarkennara var misgóð, frá tveimur 

árgöngum var skráningarblaði ekki skilað.  

 

4.3. Forgangsverkefni samstarfsáætlunar Oddeyrarskóla  
 

Í þessum kafla verður sagt frá þremur veigamestu forgangsverkefnunum sem hrundið 

var í framkvæmd á tímabilinu maí 2003 til maí 2004; jákvæðum umsögnum, 

fjölskylduheimsóknum og heimanámi.  

 

4.3.1 Jákvæð umsögn. 
Fyrsta forgangsverkefni samstarfsáætlunar Oddeyrarskóla fólst í jákvæðri umsögn 

sem allir umsjónarkennarar útbjuggu. Hvati jákvæðu umsagnanna var að kennarar 

vildu að fleiri foreldrar upplifðu að haft væri samband þegar vel gengi. Margir 

umsjónarkennarar unnu umsögnina í samstarfi við nemendur og fengu þá til að skrifa 

jákvæðar staðhæfingar um samnemendur sína. Framkvæmdin var ólík en hver 

nemandi skólans fékk eitthvað jákvætt skrifað um sig í pósti. Verkefnið bauð uppá 

samstarf kennara innbyrðis og samstarf kennara og nemenda. Þegar skólastjóri var 

spurður í viðtali hvort vinnulag samstarfsáætlunarinnar hefði stuðlað að valddreifingu, 

samvinnu og samábyrgð var svar hennar svohljóðandi: 

Ég held að margt í framkvæmdaáætluninni t.d. það að setja á blað dæmi um 

þetta jákvæða. Það (bæði) varð til þess að menn ræddu saman, það varð að 

samstarfsverkefni – allir vissu að þeir áttu að gera það og allir ætluðu að gera 

það. Þá fór umræða af stað, hvernig ætlar þú að gera þetta eða svona ætla ég 

að gera þetta. Sjáðu hvernig ég ætla að gera þetta. Menn unnu það soldið 

saman en samt alveg einstaklingslega þannig að menn réðu þessu alveg en 

menn voru duglegir að skoða hver hjá öðrum, bera saman og ræða þetta og 
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svoleiðis. Sú vinna fannst mér skila skemmtilegu vinnuumhverfi meðal hins 

almenna kennara. Það fylgdust allir með, líka þeir sem voru ekki 

umsjónarkennarar og voru ekki í þessari framkvæmd. Þeim fannst gaman að 

sjá hvernig þetta var gert, var það fallegt? .... Mér fannst þessi þáttur einmitt 

þar sem menn gerðu eitthvað allir eins en samt ekki eins. Menn höfðu frelsi 

innan rammans. Mér finnst það gott vinnulag. 

Þegar nemendur voru spurðir hvað þeir væru ánægðir með í samstarfinu nefndu þeir 

jákvæðu umsögnina. Viðtalið við nemendur var tekið ári eftir að jákvæða umsögnin 

var fyrst send út. Eftirfarandi er dæmi um það sem nemendur sögðu: 

N1: Það var mjög gaman að fá umsögnina á blað. Mér fannst það mjög 

gaman. 

N2: Já, og það (blaðið IA) er uppi á vegg hjá mér. 

N1: Já, ég á tvö og þau eru bæði uppi á vegg hjá mér. Mér fannst rosa 

gaman að fá þau. 

IA: Af hverju var svona gaman að fá jákvæða umsögn? 

N1: Maður heyrir þetta aldrei. Maður fékk fullt af jákvæðum atriðum sem 

maður  vissi ekki að öðrum fyndist um mann. Gaman að sjá svona gott 

sagt um mann. 

N2:  Að sjá að aðrir virða mann. 

N1: Kannski hef ég lagt mig fram í einhverju og fólkið er að taka eftir því.

 

Jákvæðnin gagnvart þessari samstarfsaðgerð birtist líka í viðtölum við foreldrana. 

Foreldri hefur orðið: „... mér fannst góðar þessar sendingar heim með jákvæðu fallegu 

orðunum. Þessi jákvæðu uppbyggjandi skilaboð. Það fannst mér alveg bráðsnjöll 

hugmynd .... Það var ofsalega flott.“ 

Þessi jákvæða hugsun smitaði út frá sér og bar oft á góma í viðtölum við 

foreldra og kennara, eins og fram kemur í orðum foreldris: 

Svo fær maður bara að vita að maður eigi frábæra einstaklinga og það gefur 

manni ekki smá lítið. Ha, það er bara svo yndislegt þegar kennarar eru svona 

duglegir að segja manni frá þessu jákvæða, þó að stundum komi líka þetta 

neikvæða. Maður verður svo ótrúlega miklu jákvæðari í samstarfinu þegar 

búið er að segja manni frá öllu þessu góða. 

Í umræðum aðgerðahóps og í viðtali var rætt um vinnu kennara og í ljós kom að þeir 

lögðu sig fram við að setja fram jákvæðu umsögnina. Þegar umsjónarkennari var 
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spurður hvers vegna kennarar hefðu lagt svona mikla vinnu í aðgerðina sagði hann: 

„Kannski vegna þess að við fengum rosalega góð viðbrögð og líka vegna þess að 

menn voru bara almennt sammála um að þetta væri eitthvað sem skipti máli og vildu 

gera vel.“ 

Mikilvægi jákvæðni foreldra í garð skólans kom einnig fram. Eitt foreldri 

nefndi að það fyndi að börnin væru glaðari og ánægðari með skólann sinn ef foreldrar 

töluðu vel um hann. Þess vegna hefðu þau það markmið að tala jákvætt um skólann 

hvað svo sem þeim fyndist um kvartanir barna sinna, „þó við höfum fuðrað upp inni í 

okkur“, og bætti við „Mér finnst það mjög mikilvægt, því ég held að það geri 

krakkana mikið ánægðari í skólanum og bara það að vera glaðari með skólann hlýtur 

að koma fram í starfi þeirra.“ 

 

4.3.2 Fjölskylduheimsóknir: „Á nú að fara að taka út 
heimilin?“.  

Í fyrstu drögum framkvæmdaáætlunar skólans voru fæstar samstarfsaðgerðirnar á 

einstaklingsstigi milli foreldra og kennara. Því lagði ég til þegar unnið var að 

framkvæmdaáætlun í febrúar 2003 að kennarar færu í heimsóknir á heimili nemenda 

til að vinna samstarfið í nánari tengslum við foreldra og til að nálgast foreldra á þeirra 

forsendum. Einnig lagði ég til að öðrum samstarfsaðgerðum yrði fækkað þar sem 

foreldum var gert að koma 6 til 10 sinnum til samstarfs í skólann. Mjög skiptar 

skoðanir urðu um þessa hugmynd og var tekist á um hana á kennarafundi, innan 

aðgerðahópsins og í umræðum utan skólans. Um tíma leit út fyrir að slíkar heimsóknir 

kæmu ekki til greina. Niðurstaðan varð þó sú að fjórir kennarar skólans buðust til að 

taka þátt í tilrauninni, tveir þeirra með því skilyrði að þeir fengju stuðning og ráðgjöf 

frá mér við skipulagningu og vinnu verkefnisins. Þessi ósk um stuðning varð til þess 

að rannsóknin tók lengri tíma en fyrsta áætlun gerði ráð fyrir. 

Umræddir kennarar höfðu allir sýnt áhuga á bættu samstarfi skóla og heimila 

en tveir þeirra höfðu, þegar hugmyndin um heimsóknirnar var á umræðustigi, látið í 

ljós efasemdir um ágæti og réttmæti heimsóknanna. Skólastjórnendur studdu við 

verkefnið með hvatningu og launagreiðslu. Farið var í heimsókn til 56 fjölskyldna í 

þremur bekkjardeildum: til allra sex ára leikskólabarna sem hefja áttu grunnskólanám 

haustið 2003 og til nemenda tveggja unglingadeilda. Í annarri bekkjardeildinni voru 

allir nemendur sóttir heim en í hinni bekkjardeildinni voru þrír nemendur heimsóttir. 
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Farið var í heimsóknirnar vorið og haustið 2003 og samstarfsverkefnin sem fylgdu í 

kjölfarið stóðu skólaárið 2003 og 2004 (fylgiskjal 17 og 9). 

Eins og áður segir voru fyrstu viðbrögð við hugmyndinni um að sækja 

fjölskyldur heim neikvæð og það kom skýrt fram í viðtölum. Til dæmis sögðu 

skólastjóri og aðstoðarskólastjóri: 

Skólastjóri: Menn voru sammála öllu nema helst heimsóknunum – það var sá 

þáttur sem kom alveg inn að kviku á fólki og varð uppspretta allavega 

tilfinninga. 

Aðstoðarskólastjóri: Ég held það stafi af því að hugmyndin virtist skjótast upp 

svona (smellti fingrum).... 

Skólastjóri: Ég er alveg sammála því allt í einu virtist þessi hugmynd koma 

utan frá eins og geimvera og hún lenti.  

Kennarar ræddu ágreininginn í viðtölunum: 

Margir urðu voðalega hræddir og bökkuðu bara út í horn og vildu ekki sjá 

þetta meir. Ég held að svona sprengja, ef maður má kalla þetta því nafni, sé 

bara hreinlega pínulítið holl. Auðvitað er þetta erfitt og sárt og olli ringulreið í 

nokkurn tíma en svo fannst lausn .... Ég held að öll svona umræða, sama hvað 

hún er erfið og hleypi fólki upp. Ef við pössum okkur bara að hún sé á þessum 

faglega grundvelli og tengist starfinu okkar, held ég að þetta sé bara gott. 

Annar kennari tók undir og sagði að tímabilið hefði verið mjög erfitt en þar sem 

farsæll endir varð á málinu hefðu allir haft gott af því. Hann sagði einnig: 

Ég gerði mér þó ekki grein fyrir hvað það voru margir sem voru ofsalega heitir 

gegn þessu. Það var innsta sannfæring fólks að þetta virkaði ekki. Ég ræddi 

þetta við vinkonu mína í Reykjavík sem er kennari og ég hef rætt þetta við 

mjög marga bæði foreldra og kennara utan skólans. Það kom mér einmitt á 

óvart að nákvæmlega það sama kom upp og í Oddeyrarskóla. Sumum fannst 

þetta bara fáránlegt og vildu ekki sjá þetta.  

Þegar ég spurði um hvers vegna viðbrögðin hefðu verið svona sterk þá svaraði einn 

kennarinn á þessa leið: 

Ég veit það ekki, en ef maður lítur út frá kennurum þá segja sumir. „Þetta er 

bara vinnan mín og ég vil bara vinna hana í vinnunni og hún er bara þessi 

kassi. Þegar ég er í þessum kassa þá vil ég ekki fara yfir í eitthvað annað“ .... 

Fólk sagði „þetta er prívat“ svo ég fór að spá í út frá fjölskyldunni, prívatið 
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hennar er barnið og það tengist inn í skólann og það vill að barninu sínu líði 

vel í skólanum. Það er þeirra prívat ... þar er ekki veggurinn, getur ekki verið. 

Foreldrafulltrúinn, sem fylgdist með umræðunni í aðgerðahópnum, sagði að sér hefði 

komið á  „óvart hvað fólk var hrætt að feta sig aðeins út úr þessum ramma og inn í 

rammann okkar – foreldra og nemenda.“ 

Kennararnir greindu frá áhyggjum eða efasemdum í upphafi vegna 

heimsóknanna. Einn velti fyrir sér hvort heimsóknirnar virkuðu í alvörunni eða yrðu 

bara eitthvað sem legðist af. Annar kennari sem bjó í skólahverfinu hafði af því 

áhyggjur að nú þegar hann rétti foreldrum litla fingur myndu þeir grípa alla höndina. 

Sá þriðji hafði á kennarafundi fyrr um veturinn lýst því yfir að hann teldi 

heimsóknirnar lítt fýsilegan kost og að foreldrar hefðu ekki áhuga á heimsóknum 

kennara.  

Með fjölskylduheimsókninni hittu kennarar alla foreldra og nemendur sína að 

vori eða hausti. Foreldrar sem sóttir voru heim sögðu allir í lokamati að heimsóknirnar 

hefðu nýst þeim mjög vel eða frekar vel og að heimsóknin hefði skipt flesta nemendur 

mjög miklu eða frekar miklu máli. Allir kennararnir fjórir sem sóttu nemendur sína 

heim voru ánægðir með árangur heimsóknanna. Í heimsóknunum mynduðust kynni 

milli aðila. Foreldrar tveggja sex ára barna sögðu frá reynslu sinni á eftirfarandi hátt: 

Mér fannst alveg ofsalega flott þegar kennari yngri dóttur minnar kom heim til 

okkar vorið áður en hún byrjaði í fyrsta bekk. Fyrst fengum við bréf sent heim 

um að hún er boðin velkomin í skólann og sagt hver kennarinn hennar yrði. 

Kennarinn kom síðan í heimsókn, tók mynd af stelpunni minni sem sýndi 

honum alsæl dótið sitt og heimili. Þetta fannst mér ofsalega flott. Þarna 

mynduðust strax góð tengsl milli kennarans og barnsins. Litla stúlkan mín var 

svo ánægð með nýja kennarann sinn og spennt allt sumarið að byrja í 

skólanum. 

Annað foreldri lýsti sinni reynslu þannig: 

Heimsóknin kom mjög vel út. Mikill spenningur á þessu heimili. Það var tekið 

til og beðið. Svo var kennarinn dreginn um allt húsið til að sýna honum allt. 

Skemmtiatriði fyrir hann. Mikið öryggi sem þessari heimsókn fylgdi. Hún var 

búin að koma á hans svæði. Það segir henni kannski eitthvað um hann (barnið) 

líka. 

Þegar foreldri unglings var spurt hvað hefði skilað mestu í samstarfi Oddeyrarskóla 

var svarið: 
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Mér fannst, sko, það sem var lang áhrifaríkast var þegar kennarinn tók það 

stóra skref að stíga inn til okkar .... Það var „hjúds“ stórt skref bara ótrúlega 

flott og það sem mér finnst – það sem skilur mest eftir sig í huganum ....  Það 

var vígi sem féll, girðingar sem féllu þegar þið komuð inn í stofu og við 

spjölluðum saman. Þegar ég rifja það upp var það dóttur minni soldið erfitt af 

því að henni leið þá ekki vel. Það er nú kannski þess vegna sem við kunnum 

að meta heimsóknina í dag, gæti ég trúað, að það hafi orðið til einhvers. Þarna 

hafi farið af stað einhver lækning á þeim aðstæðum. 

Foreldrið sagði að í viðtalinu hefði dóttir sín opnað alla leið inn, ekki bara inn á 

heimili sitt, heldur inn í hjarta sitt. Það er það sem hann sagðist muna þegar hann 

hugsaði um þetta verkefni. Kennaranum hefði tekist að komast nær nemandahópnum 

og einstaklingunum. 

Kennari sagði í viðtali að heimsóknirnar hefðu skilað rosalega miklu og lagt 

grunninn að kynnum allra foreldra og kennara. Hann sagði ennfremur: „Um leið og 

maður er búinn að kynnast öllum foreldrunum verða bara öll samskipti miklu 

einfaldari, jákvæðari, skemmtilegri.“ 

Þegar erfiðleikar komu upp hjá nemendum síðar um veturinn sögðust kennarar 

hafa átt auðveldara með að hafa samband við foreldra en áður. Kynni voru komin á, 

eins og einn kennarinn orðaði það:  

Maður bara hringdi þó maður hefði bara eina mínútu, æ, ég ætla bara að segja 

þér, ok, og heyrumst .... Það finnst mér svo rosalega mikilvægt í stað þess að 

kvíða fyrir að hringja og kynna sig.  

Kennararnir merktu aukin almenn samskipti og jákvætt viðmót foreldra til skólans 

þegar þeir hófu samstarfið á fjölskylduheimsókn. Viðtalstími kennara var nýttur og 

foreldrar voru ófeimnari en kennarar áttu að venjast við að hafa samband og ræða 

málin og koma með athugasemdir.  

Frásögnum kennara sem sóttu nemendur sína heim ber öllum saman um að 

heimsóknin hefði haft áhrif inn í skólastofuna, á nám nemandans, kennslu kennarans 

og samstarfið við foreldrana, eða eins og einn sagði:  

Öll viðtölin hjálpuðu mér alveg gríðarlega mikið, við að bregðast við, að 

bregðast öðruvísi við sko aðstæðum sem ég hafði lent í áður eins og 

hegðunarmálum eða einhverju. Ég brást öðruvísi við í kjölfar viðtalanna. 

Vegna þess að ég hiklaust skynjaði betur hvað var á bak við þessa hegðun ... 

maður er miklu betur í stakk búinn til að hjálpa. 



67  

En fjölskylduheimsóknirnar reyndu á. Erfið mál bar á góma, aðstæður voru stundum 

sorglegar og ekki á valdi skólans að hafa þar bein áhrif á. Ég spurði kennara hvernig 

það hefði verið að sitja með sársaukafulla vitneskju. Hann svaraði:  

Mér fannst það á köflum erfitt. Ég velti því mikið fyrir mér hvort fólkið væri 

farið að verða of náið. Ég held ekki því ef ég segi eins og er, þá er ég 

skelfilegur, ég tek alltof mikið með mér heim af einhverju veseni og 

vandræðum. Ég held að heimsóknirnar hafi hjálpað mér í því að vera ofurlítið 

meira faglegur. Hvað það varðar að ég reyni að breyta því sem ég get breytt en 

geng ekki lengra. Ef það gengur ekki vegna þess að foreldrið vill ekki þá verð 

ég að sætta mig við það og þá get ég ekki verið að brjóta heilann stöðugt um 

það á kvöldin þegar ég er að sofna og vakna á morgnana. Sko, hvernig ég eigi 

að ....  Það er kannski það sem er svo erfitt að sætta sig við. Það að komst ekki 

alla leið með alla hluti. Ég held að með því að fara í heimsóknirnar og skynja 

þá betur aðstæður barnanna og þar með af hverju þetta er svona og svona þá 

var ég hiklaust betur í stakk búinn að meta hvað ég gæti gert og hvenær væri 

þá raunverulega ástæða til að stoppa.  

Kennarar skólans voru í lokamati spurðir að því hversu auðvelt eða erfitt það yrði í 

framtíðinni fyrir þá að taka viðtal við foreldra inni á heimili þeirra? Ellefu kennarar 

sögðu það frekar eða mjög auðvelt en sex frekar erfitt. Þegar kennarar voru inntir eftir 

því hvers vegna heimsóknin yrði þeim erfið, svaraði einn að það væri vegna þess að 

kennarar hefðu ekki reynslu af slíkum heimsóknum og með þeim væru kennarar að 

fara út fyrir eigin friðhelgi og inn á annarra. Annar sagði að það þyrfti mikla leiðsögn 

og stuðning fyrir þann kennara sem færi í slíka vinnu og sú aðstoð væri ekki alltaf til 

staðar. 

 

4.3.3 Frá foreldri til foreldris og foreldraviðtöl. 
Samstarf milli foreldra fylgdi í kjölfar fjölskylduheimsóknanna í öllum bekkjunum 

(fylgiskjal 17). Foreldrum var gefinn kostur á að vinna saman innbyrðis að þeim 

verkefnum sem fyrir lágu. Ég nefni þetta samstarf frá foreldri til foreldris. Ástæða 

samstarfs foreldranna var mismunandi en alltaf var ákveðið markmið með því og 

stundum þurfti að leysa brýnt verkefni í samstarfi kennara, foreldra og ráðgjafa og 

einnig kom fyrir að nemendur voru með. Í 1. bekk var markmiðið að foreldrar 

kynntust. Á unglingastiginu var markmiðið í báðum bekkjunum að gera foreldra 
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meðvitaðri um stöðu barna sinna og gefa þeim tækifæri til að vinna saman í samstarfi 

við skólann að lausnum á verkefnum sem upp höfðu komið innan bekkjar og vörðuðu 

nemendur. Dæmi um efnisþætti sem teknir voru fyrir: Heimanám, einelti, 

félagatengsl, samstarf heimila og skóla (fylgiskjal 9). Haldnir voru einn til fjórir 

fundir með foreldrum sem byrjuðu oftast á  innleggi kennara og mín og síðan unnu 

foreldrar saman í  5 til 6 manna hópum. Í lokin komu allir saman og niðurstöður 

hópanna voru kynntar og næstu skref ákveðin. Í viðtölum töluðu nemendur, foreldrar 

og kennarar jákvætt um samstarf foreldris til foreldris. Sama var raunin í lokamati 

foreldrahópsins sem sóttur var heim. Þegar nemendur voru spurðir hvaða samstarf 

hefði gagnast þeim best sögðu þeir að samstarf og samstaða foreldra innan bekkjarins 

hefði haft mest áhrif. „Þá svona töluðu allir (foreldrarnir IA) saman og þá gat ekki 

einhver einn verið lengur úti – meira jafnrétti.“ En samstaða foreldranna var 

nemendum líka erfið. Þeir sögðu að þegar þeir báðu um að fá að fara í partí eða á ball 

og reyndu að segja heima „allir hinir mega það“ þá vissu foreldrarnir að það var ekki 

rétt og neituðu. Í framhaldi af umræðu um hættur unglingsáranna sögðu nemendur að 

þá væri mjög auðvelt að taka einhver hliðarspor og gera eitthvað sem maður ætti ekki 

að gera en „það var ekki séns að maður gæti það í grunnskóla. Foreldrar þekktu alla 

og það var bara ekki hægt, skilurðu.“  

Nemendur voru spurðir hvað þeir ætluðu sjálfir að gera sem foreldrar í 

samstarfi við skóla barna sinna. Nemandi hefur orðið: 

Ég held að það sé mikilvægast að um leið og maður byrjar með barn í skóla að 

kynnast öllum hinum foreldrunum. Þeir eiga eftir að vera með þér og barninu 

þínu kannski alveg upp í 10. bekk. Því betur sem þú þekkir hina foreldrana, 

því meiri sameining í hópnum, því meira getur þú verndað barnið þitt. 

Einu foreldri fannst spennandi að foreldrar spjölluðu saman og benti á að það gæti 

stutt þá foreldra sem að öllu jöfnu tækju lítinn þátt í samstarfi við skólann. 

Í mati foreldra unglingastigsins, sem hittust fjórum sinnum í kjölfar 

fjölskylduheimsóknanna og unnu saman að lausnum á verkefnum bekkjarins, var 

almenn ánægja með samstarf foreldra. Foreldrunum fannst það gott að þeir voru 

„hristir saman“ og að þeir „kynntust.“ Það hefði auðveldað öll samskipti. Við 

samræður opnaðist umræða um margt sem ekki er oft rætt. Gefandi samtöl áttu sér 

stað þar sem báðir aðilar gátu skýrt sín sjónarmið. Eitt foreldrið sagði: „Fyrir mér 

opnaðist önnur sýn á ýmislegt í bekknum.“ Foreldrar ræddu sameiginleg vandamál og 

tóku sameiginlegar ákvarðanir sem vörðuðu börnin þeirra. Þeir sögðust ennfremur 
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hafa lært af samstarfinu. Auk þess var nefnt að það skipti máli að þekkja foreldra 

barnanna í bekknum þegar styðja þyrfti nemendur félagslega. 

Undir þessa umræðu tóku kennarar 1. bekkjar sem vildu að foreldrar hittust 

meira innbyrðis og að þeir settu sér sjálfir markmið með samskiptunum og tækju 

ákvörðun um hvernig þeir ætluðu að viðhalda þeim. Ennfremur sögðu þrír kennarar í 

lokamati að styrkja ætti haustfundina þar sem stuðlað yrði að innbyrðis kynnum 

foreldra að frumkvæði skólans. Fram kom að kennarar sáu gildi þess að foreldrar, 

nemendur og kennarar ræddu málin saman, eða eins og einn orðaði það: 

foreldrar/nemendur/kennarar setjist niður saman og ræði vonir – væntingar 

nemandans/foreldranna til skólans – til námsins. 

Foreldraviðtölin í unglingadeildinni, sem voru lokaþáttur 

fjölskylduheimsóknarinnar, urðu ekki með hefðbundnum hætti. Hverri fjölskyldu voru 

áætlaðar 30 mínútur í viðtalið en nokkrum dögum fyrir fundinn fengu foreldrarnir 

sendar upplýsingar og umræðupunkta, sem umsjónarkennari vann í samstarfi við aðra 

kennara nemandans. Umsjónarkennarinn hefur orðið: 

Þessir umræðupunktarnir gerðu það að verkum að foreldrar vissu alveg hvað 

ég ætlaði að ræða um,  það lá fyrir. Það skipti ótrúlega miklu máli. Síðan 

passaði ég mig alltaf á því að gefa fólki nægan tíma og spyrja hvort það væri 

eitthvað sem því lægi á hjarta. Það var mjög oft, sko, það var verulega 

marktækur munur á því hve margir þurftu eða höfðu eitthvað að segja miðað 

við önnur viðtöl. Síðan var það að hafa viðtölin þetta löng þá hafði maður 

raunverulega nægan tíma fyrir viðtölin. Maður var ekki farinn að syndga upp á 

næsta rétt eftir að fólk var komið inn. Heldur var hreinlega miklu afslappaðra 

andrúmsloft og fólk miklu afslappaðra.  

Umsjónarkennaranum fannst það skipta miklu máli að foreldrar gætu undirbúið sig 

fyrir viðtölin. Hann sagði: 

Óvissa bara fer illa með fólk og þegar þú kemur í viðtal þar sem þú veist ekki 

hvernig verður eða um hvað á að tala. Ég held að það skipti máli að fólk er 

búið að fá punkta það er þá alla vega, það er viðbúið því ef það er eitthvað 

leiðinlegt sem þarf að tala. Það fær það ekki framan í sig, slæm viðbrögð fólks 

eru yfirleitt þegar maður er að segja, t.d. barnið er búið að vera ómögulegt í 

hegðun alla önnina og maður fær þetta framan í sig í viðtalinu og þá fer fólk í 

varnarstöðu. .... Það ber líka að líta á að þetta vinnuferli breytti vinnubrögðum 

mínum. Öll þessi vinna til batnaðar. 
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Kennaranemi sat í áðurnefndum viðtölum með umsjónarkennara og eftir viðtölin 

sagðist hann hafa tekið eftir hve kennarinn var hreinskilinn við foreldrana og einnig 

kom það honum á óvart hve foreldrarnir voru meðvitaðir um börnin sín. 

Umsjónarkennarinn sagði að foreldrar töluðu ekki um persónuleg mál við hvern sem 

er en „ég er ekki lengur hver sem er.“ 

Í mati sem lagt var fyrir foreldra unglinganna sem sóttir voru heim var bæði 

spurt um fjölskylduheimsóknina og samstarfsverkefnið. Allir foreldrarnir sögðu að á 

þá hefði verið hlustað og tillit tekið til upplýsinga sem þeir gáfu og 12 af 14 sögðu 

verkefnið hafa verið unnið á jafningjagrundvelli. Nefnt var að skólinn hefði sýnt vilja 

sinn í verki með samstarfinu og að samstarf allra, þ.e. nemenda, kennara og foreldra, 

hefði batnað samhliða því. Samstarfið hefði opnað fyrir samræður heima fyrir og 

aukið skilning allra aðila á hinum ýmsu málum. Verkefnið hefði styrkt stöðu nemenda 

og vakið foreldra til umhugsunar. Með verkefninu hefðu foreldrar fengið tækifæri til 

að fylgjast með og ná betur utan um stöðu barnanna í skólanum. Nefnd voru dæmi um 

að námsáhugi barnanna hefði aukist og viðhorf batnað. Ennfremur kom fram að 

samstarfsverkefnið hefði verið ómetanlegt fyrir kennarann til að „vita hvað foreldrar 

eru að hugsa.“  

Í lokamatinu var spurt hvað þessi reynsla hefði gefið foreldrum og hvers virði 

hún hefði verið þeim. Þeir sögðu að þessi reynsla hefði aukið skilning þeirra á 

barninu, gefið betri innsýn í skólastarfið og þeir orðið meðvitaðri um námið og 

skólann og mikilvægi skólans í lífi barnsins. Eitt foreldrið sagði: „Það kemur rólega 

fram að eitt og annað er að breytast til hins betra.“ Undir liðnum annað þökkuðu átta 

foreldrar fyrir sig og lýstu yfir ánægju með verkefnið. 

Eins og fram hefur komið buðu fjórir umsjónarkennarar sig fram í 

tilraunaverkefnið um fjölskylduheimsóknirnar, þar af tveir á unglingastigi.  Í viðtölum 

við foreldra, nemendur og kennara var spurt um foreldrasamstarf á unglingastigi. 

Þessum viðmælendum bar saman um að venjulega drægi úr samstarfi heimila og skóla 

með hækkandi aldri nemenda en það virtist ekki hafa gerst í Oddeyrarskóla. Foreldri 

þriggja barna á mið- og unglingastigi sagðist vera mjög ánægt með samstarfið á 

unglingastiginu og eiginlega skrýtið hvað samstarfið í eldri bekkjum barna sinna væri 

búið að vera „sérlega gott“ og „það væri bara einstakt“, það hefði aukist með árunum 

og „þar hefði aldrei borðið skugga á“. Annað foreldri sem einnig átti börn á 

unglingastigi sagði að þetta góða samstarf hefði eitthvað með persónu kennaranna að 

gera, „þetta eru úrvalskennarar“.  
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Haustið 2005 merkti Oddeyrarskóli betri mætingu foreldra á haustfundum, 

sérstaklega á unglingastigi (Heimasíða Oddeyrarskóla 2005).  

Í lokamati vorið 2004 voru kennarar spurðir um árangur forgangsverkefna sem 

þá var búið að framkvæma.  

 
Tafla 4– Árangur forgangsverkefna 1. og 2. árs 
 1 2 3 4 5 6
Heimsókn heim til nemenda á efsta stigi 6 7 4 0 0 0
Heimsókn heim til nemenda á yngsta stigi 3 9 4 2 0 0
Jákvæð umsögn 7 6 3 3 3 0
Samstarf við umsjónarkennara á efsta stigi 4 7 3 4 0 0
Fræðslufundir 6 3 3 2 5 0
Samstarf við hverfisnefnd 0 0 2 3 2 9

Einn hefur mest vægi en sex minnst. 
 

Á töflu 4 sést ef 1. 2. og 3. valkostur eru taldir saman fær verkefnið varðandi 

heimsókn heim til fjölskyldna nemenda á efsta stigi stig flestra. Næst kemur 

fjölskylduheimsóknin á yngsta stigi og jákvæð umsögn, þá samstarf við 

umsjónarkennara á efsta stigi og loks fræðslufundir. Kennarar eru sammála um lítinn 

árangur af samstarfinu við hverfisnefndina.  

 

4.3.4 Heimanám nemenda í Oddeyrarskóla.  
Eitt af markmiðum þróunarverkefnisins var að hafa jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda með því að efla samstarf við foreldra. Því var heimanám valið sem 

forgangsverkefni. Verkefnið hófst á námskeiði fyrir kennara um heimanám, markmið 

þess og tilgang og var það haldið í ágúst 2003. Á námskeiðinu unnu kennarar fyrstu 

drög að stefnu skólans um heimanám (fylgiskjal 5). Meðlimir aðgerðahópsins luku 

þeirri vinnu. Allir kennarar skólans unnu síðan eftir stefnu skólans um heimanám. 

Kennarar á unglingastiginu unnu sérstaklega með heimanámið í sínum samstarfs 

verkefnum og í lokamati var um það spurt en að öðru leyti var ekki fylgst með 

heimanámi í þróunarverkefninu.  

Í lokamati, sem 146 foreldrar svöruðu, var heimanámið sá þáttur sem fékk 

flestar neikvæðar athugasemdir (sjá mynd 8). 
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Mynd 8 – Hvernig gengur barninu við heimanám? 
 
Þegar foreldrar voru spurðir hvernig heimanám gengi sögðu 72 (50,3%) það ganga 

mjög vel og 59 (41,3%) það ganga frekar vel en 10 svöruðu að það gengi frekar illa 

og 2 að það gengi mjög illa. Flestir þeirra sem sögðu að heimanámið gengi ekki 

nægilega vel áttu börn í 6. bekk og 8. til 10. bekk. 

Foreldrar voru spurðir hversu vel eða illa gengi að aðstoða börnin við 

heimanám. Eins og fram kemur á mynd 9 svöruðu flestir 65 (42,2%) að það gengi 

mjög vel og 60 (40%) að það gengi frekar vel en 17 sögðu það gengi frekar eða mjög 

illa. 
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Mynd 9 – Hvernig gengur að aðstoða barnið við heimanám? 
 
Síðasttöldu svarendurnir voru flestir foreldrar barna í 6. bekk og í 8.–10. bekk, rétt 

eins og varðandi gengi nemenda við heimanám. 
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Foreldrar voru einnig spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með 

þann stuðning sem þeir veita börnum sínum við nám og námsaðstæður barnanna 

heima.  
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Mynd 10 – Hversu ánægðir eru foreldrar með stuðning sinn við börn sín heima? 
 
Á mynd 10 má sjá að flestir foreldrar 79 (54,9 %) voru frekar ánægðir með þann 

stuðning  sem þeir veita börnum sínum, 49 (34%) mjög ánægðir en 13 voru frekar 

óánægðir og 3 mjög óánægðir. Aftur áttu flestir sem svöruðu neikvætt börn í 6.–10. 

bekk.  

Í lokamati var foreldrum gefið tækifæri til að koma athugasemdum um 

skólastarfið á framfæri. Heimanámið var sá þáttur sem svarendur gerðu flestar 

neikvæðar athugsemdir við og voru þær eftirfarandi: Fjórir lýstu hindrunum við 

heimanámið sem lágu í fari eða hegðun barna sinna, eins og  að barnið væri 

óskipulagt eða latt eða sýndi lítinn áhuga. Fimm sögðu sínu eigin kunnáttuleysi um að 

kenna að ekki gengi vel og þá þyrfti skólinn að grípa inn í og aðstoða. Átta nefndu að 

börnin þyrftu meiri aðstoð og hjálp við heimanámið í skólanum. Níu nefndu að lítill 

tími væri til heimanáms og að allir væru orðnir illa upplagðir að kvöldi þegar vinna 

þyrfti það. Auk þess var nefnt að námsefni væri ekki alltaf í samræmi við getu og þá 

drægi úr hugrekki barnsins; að það vantaði meira skipulag og reglu á heimanámið og 

að foreldrar fengju betri upplýsingar um það.   

Á unglingastiginu áttu foreldrarnir misgott með að grípa inn í nám barna sinna 

og aðstoða þau ef þau þurftu hjálp. Hópur nemenda sem sinnti ekki heimanáminu 
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nægilega þegar forgangsverkefnin hófust og bættu stöðu sína mest, voru nemendur 

sem áttu foreldra sem tóku þátt í heimanámsvinnu skólans þegar upplýsingar bárust 

um slök skil á heimanámi, fylgdust með ástundun barna sinna heima og gripu inn í 

heimanámið. 

 

4.4  Mikilvægi stjórnenda í þróunarverkefnum 
Í gögnum um vinnu aðgerðahóps og viðtölum við kennara og foreldra kom í ljós að 

skólastjóri og aðstoðarskólastjóri gegndu mikilvægu forystuhlutverki, höfðu mikinn 

áhuga á samstarfi við fjölskyldur og tóku virkan þátt í framgangi þróunarvinnunnar. 

Þær sátu báðar í aðgerðahópnum og tóku þátt  í umræðunni, stuðluðu að lausnum 

þegar ágreiningur kom upp, voru með í allri endurmenntun, lögðu þróunarverkefninu 

lið með vinnuframlagi sínu, sköpuðu umræður um þróunarverkefnið á almennum 

kennarafundum, löguðu starfsmannaviðtöl að því og sköpuðu nánd við kennara, 

foreldra og nemendur. 

Jákvæðni í garð skólastjórnenda kom fram í viðtölum við kennara. Kennari 

hefur orðið:  

Svo held ég að það skipti gríðarlega miklu máli hvað við erum heppin með 

skólastjórnendur. Þeir eru ekki að setja okkur í einhverja vinnu, að binda 

okkur í vinnu bara til að binda okkur í vinnu. ....Við búum við gott atlæti og 

það gerir fólk líka jákvætt. Það er svona eins og ég segi mjög jákvæður mórall. 

Annar kennari sagði:  

Ég fann fyrir miklum áhuga hjá skólastjóra gagnvart þessu verkefni. Síðan, ef 

það komu upp vandamál, þá var hún afskaplega, hefur alltaf verið það, tilbúin 

til að aðstoða og hjálpa, með öllu því sem hún var beðin um. Hún lagði líka 

ýmislegt til.  

Foreldrar töluðu einnig um hve gott væri að leita til stjórnenda skólans og hve vel þeir 

tækju í flesta hluti. Eitt foreldrið sagði skólastjórnendur einstaklega elskulega og það 

væri alltaf gott að hringja í skólann.  Annað foreldri sagði, þegar rætt var um mikla 

hegðunarerfiðleika í bekk barnsins þess: „Ég átti mikið og gott samstarf við 

skólastjóra á þessum tíma. Það var mjög gott samstarf.“ Þriðja foreldrið, sem starfaði í 

aðgerðahópnum, sagði að sér fyndist „eitthvað við skólastjórann sem passaði 

óskaplega vel inn í þetta samstarf og þetta verkefni. Ég má nú bara til að nefna hana.“ 
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Viðhorf skólastjóra til samstarfs við foreldra kemur vel fram í lítilli sögu sem 

hún sagði á aðgerðahópsfundi um samskipti sín við barnmarga móður sem átti að baki 

áralangt samstarf  við skólann. Ég bað hana að skrifa söguna:   

Einn morguninn hringdi móðirin og eins og vanalega bjóst ég við einhverju 

erindi sem varðaði börnin sem hún átti í skólanum. En þá spurði hún, rétt si 

sona, hvort ég hefði tíma til að hjálpa sér í ensku. Ég var hissa örlitla stund en 

sagði síðan að ég hefði vel tíma til þess og hún spurði þá hvort hún mætti ekki 

bara koma strax. Það gerði hún svo og við lásum, þýddum og fylltum inn í 

eyður í málfræði. Þetta var skemmtileg stund og hún kom nokkrum sinnum 

eftir þetta með enskuna sína. Vangavelturnar voru síðan þær, hvort ég hefði 

verið að vinna þá vinnu sem mér er ætluð, á meðan ég sat við enskuna og 

gleymdi fjárhagsáætlun eða öðrum pappírum á borðinu. Niðurstaðan var að 

sjálfsögðu sú að ég væri EINMITT að vinna vinnuna mína. Að skapa traust og 

jákvæð samskipti á milli heimila og skóla og styrkja það viðhorf foreldra að í 

skólann hefðu þeir eitthvað gott að sækja þó þeir væru ekki einmitt á aldrinum 

6 – 16 ára. 

4.5 Mat foreldra á samstarfinu og þróunarverkefninu  
 
Í kaflanum verður fjallað um almenna þætti sem varða samstarf skóla við fjölskyldur 

og þróunarverkefnið í heild. Greint verður frá ýmsum þáttum samstarfsins sem fram 

komu í lokamati foreldra og í viðtölum við þá. Helstu gögn sem lögð eru til 

grundvallar umfjölluninni eru: Spurningalisti (lokamat) sem lagður var fyrir foreldra, 

viðtöl, tekin sumarið 2004, við fjóra foreldra og einn kennara.  

4.5.1 Mat foreldra á ýmsum þáttum samstarfsins. 
Liður í lokamati þróunarverkefnisins var spurningalisti sem sendur var vorið 2004 til 

foreldra allra nemenda Oddeyrarskóla, eða til 210 heimila. Foreldrar fengu jafnmarga 

spurningalista senda til sín og fjöldi barna þeirra í skólanum var. Ekki er víst að 

barnmargar fjölskyldur hafi svarað öllum spurningalistunum sem þær fengu. Svör 

bárust frá 146 heimilum (70%). 
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Mynd 11 sýnir fjölda svara eftir bekkjum. 
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Mynd 11 – Fjöldi nemenda eftir bekkjum og fjöldi svara 
 

Á mynd 12 er fjöldi svara frá mæðrum, feðrum og báðum foreldrum greindur 

eftir bekkjum. 

 

6

9 10 11

21

4

14

9
7

13

1 1 1 1 2 2 1 2 3
12 1 2 3 2 2

4

1
3

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bekkur

Fj
öl

di

Móðir Faðir Bæði

Mynd 12 – Hver svarar? 
 

Alls svöruðu 104 mæður spurningalistanum (74%) og 15 feður (11%). Báðir 

foreldrar svöruðu 21 sinni eða í 15% tilfella. 
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Mynd 13 – Hversu ánægðir eru foreldrar með skipulag skólans á samstarfinu? 
 

Mynd 13 sýnir að 79 (54,1%) foreldrar voru frekar ánægðir með skipulag 

samstarfs skólans við fjölskyldur á skólaárinu og 63 (43,2%) voru mjög ánægðir. 

Einungis fjórir, eða 2,7% sögðust vera frekar óánægðir eða mjög óánægðir. 
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Mynd 14 – Hversu árangursríkt finnst foreldrum samstarfið við skólann vera? 
 

Hliðstæð jákvæðni kom fram á mynd 14 í svörum foreldra við spurningum um 

hversu árangursríkt þeir teldu starfið hafa verið og hversu ánægðir þeir væru með 

þátttöku sína í því. Flestir, eða 84 (58,3%), töldu samstarfið hafa verið frekar 

árangursríkt en 51 (35,4%) sögðu það hafa verið mjög árangursríkt og átta (5,5%) 

sögðu það frekar árangurslítið og 1 sagði það mjög árangurslítið. Athyglisverður 

munur er á ánægju foreldra með samstarfið milli 1. og 2. bekkjar en umsjónarkennarar 

1. bekkjar heimsóttu fjölskyldur nemenda sinna (mynd 14).  
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Mynd 15 sýnir að flestir eða 108 (75%) voru frekar ánægðir með eigin 

þátttöku í samstarfinu á vegum skólans veturinn 2003/2004 og 24 (16,7%) voru mjög 

ánægðir með eigin þátttöku. 
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Mynd 15 – Hversu ánægðir eru foreldrar með eigin þátttöku í samstarfinu? 
 
Þó eru 12 (8,3%) sem eru frekar óánægðir með þátttöku sína og sex af þeim nefndu 

vinnuálag og tímaskort sem orsakavald eða hindrun á virkni.  

 

4.5.2 Hvernig samstarf vilja foreldrar og hvert á inntak þess 
að vera? 

 
Foreldrar voru spurðir hvaða samstarfsform gagnaðist þeim best. Í töflu 5 má sjá 

samantekt á svörum foreldra um þetta efni greind eftir bekkjum. Tölurnar eru 

meðaltöl mikilvægis hvers þáttar á kvarðanum 1 (best) til 5 (síst), að dómi svarenda. Í 

töflunni  er forgangsröð þeirra þátta sem svarendur setja í 1.– 4. sæti aðgreind með 

litum á eftirfarandi hátt: Dökkgræni liturinn sýnir 1. val, ljósgræni liturinn 2. val, 

gulur litur táknar 3. val og rauður litur  4. val. 
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Tafla 5 – Hvers konar samstarf nýtist barninu þínu best? 
Bekkur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fundir/viðtöl milli kennara og 
foreldra um barnið 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,6 1,6 2,5 1,4 1,7
Samskipti í síma eða gegnum 
tölvupóst af og til 2,5 2,6 2,5 2,8 2,5 2,7 2,7 2,8 2,4 1,8
Samvinna um heimanám 3,6 3,2 3 2,7 3,5 3,1 2,7 2,6 2,7 3,2
Heimsókn heim til fjölskyldunnar 3,5 3,2 2,4 3,7 3,5 3,2 4,2 2,8 4,5 3,8
Vinahópar 2,8 4,5 4,3 3,8 3 4,2 2,6 3,3 3,7 5
Samskiptabækur 2,7 3,6 3,5 3,18 3,1 3 3,4 3,1 3,2 4
Fræðslufundir 3,5 3,6 4,3 3,6 4,5 3 3,9 3,7 3,7 2,4
Vinsamlegast gefðu þremur mikilvægustu þáttunum númer frá 1–4. Græni liturinn 
sýnir 1. val foreldra, ljósgræni 2. val, gulur 3. val, rauður 4. val og hvítur 5. val. 
 

Langflestir foreldranna í öllum árgöngum töldu foreldraviðtöl vera 

ákjósanlegasta formið á samstarfi sínu við skólann. Í sex árgöngum var annað val 

foreldra samskipti í gegnum síma og tölvupóst. Svarendur lögðu einnig mikla áherslu 

á heimanám og var það í einu af fjórum efstu sætunum í öllum bekkjum nema 1. og 5. 

bekk. 

Foreldrar voru einnig spurðir um hvaða mikilvæga þætti samstarfið ætti að 

snúast. Í töflu 6 kemur fram inntak þess sem foreldrar vilja að rætt sé um í 

samstarfinu. Í sex árgöngum er fyrsta val foreldra varðandi líðan en námsgengi annað 

val í fjórum árgöngum. Félagstengsl eru í fjórum árgöngum þriðja val foreldra og 

athygli vekur að hegðun lendir í fjórða sæti í fimm árgöngum eða í 5. til 9. bekk og 

ekkert foreldri í 10. bekk hefur merkt við hegðun sem einn af þremur mikilvægustu 

þáttum samstarfsins. Foreldrar í 6. og 8. til 10. bekk vilja ræða um  heimanám og settu 

það í 1. og 2. val.  

 
Tafla 6 – Um hvað á samstarfið að snúast? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Líðan 1,3 1,6 1,5 1,8 2,4 1,5 0,7 1,5 1,8 2
Námsgengi 2 1,8 0,1 1,8 1 2 2,8 2,5 1,7 1,6
Félagsleg tengsl 2,1 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 2 2 2,4
Heimanám 2,6 2,1 2,5 2,2 2,6 1,8 2,4 1,6 1,7 2
Hegðun 1,8 2,7 2 2,2 3 2,4 2,6 2,5 2,5 0

Vinsamlegast gefðu þremur mikilvægustu þáttunum númer frá 1–3. Græni liturinn 
sýnir 1. val foreldra, ljósgræni 2. val, gulur 3. val, rauður  4. val og hvítur 5. val. 
 

Foreldrarnir fjórir, sem viðtal var tekið við sumarið 2004, nefndu hve líðan 

barnanna í skólanum skipti þá miklu máli. Þeir vildu vera öruggir um að börnin þeirra 

væru í góðum höndum og að þau „fái kennslu og fái hlýju líka“. Þegar spurt var um 

hvað skipti mestu máli í samstarfinu nefndu flestir traust, jákvæðni og að hlusta á 

foreldra. Foreldri sagði:  
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Jákvæðni held ég. Að finna að þú getur komið í skólann með vandamál eða 

ekki vandamál eða hvað sem þú þarft að koma á framfæri og finna að það sé 

tekið á móti þér, að finna að það sé hlustað á þig og það er ekki þar með sagt 

að þú getir komið og sagt að þú viljir að þessu sé breytt eða gert í því. Ég er 

ekki að leita eftir því – heldur að þú getir sest og sagt, já, ég er ekki sátt við 

þetta og af hverju er þetta svona en ekki hinsegin? Og það sé einhver sem 

hlustar á þig og segir það er af því að okkur finnst þetta eigi að vera svona og 

svona og þá finnst mér það bara allt í lagi ... þér finnst kannski aldrei hafa 

verið hlustað á þig og allt það. Þannig að við þurfum einhvern veginn að fá 

fagfólk til að fara fyrsta skrefið og ég held mjög mikilvægt á forsendum  

foreldra.  

Foreldrarnir fjórir sögðu að þeir væru ánægðir með samstarf Oddeyrarskóla og 

að upplýsingastreymið væri meira til foreldra eftir að þróunarstarfið byrjaði. Þó sagði 

eitt þeirra að það mætti vera meira. Ennfremur sögðu foreldrarnir að betur væri 

hlustað á þá og meira væri leitað eftir hugmyndum þeirra núna en áður. Eitt foreldri 

sagði:  

Mér finnst ég vera virkari þátttakandi í skólastarfinu núna .... Það er meira rætt 

um samstarfið við foreldra og hvernig best sé að hafa samstarfið. Það er verið 

að reyna að virkja foreldra betur og það er af hinu góða.  
 

4.5.3 Skólaheimsóknir foreldra.  
Foreldrarnir fjórir, sem viðtölin voru tekin við sumarið 2004, voru ekki spurðir 

sérstaklega um skólaheimsóknir en þær bar oft á góma og foreldrar voru þeim 

fylgjandi. Foreldrarnir gátu þess sérstaklega að vel væri tekið á móti þeim í skólanum. 

Eitt þeirra sagði:  

Það er eins og dyrnar hafi alltaf verið opnar og lítið mál að koma þarna inn 

þannig að mér hefur aldrei fundist erfitt að eiga samstarf eða leita þangað. Mér 

finnst, ef eitthvað takmarkar, þá er það bara ég sjálf, bara soldið. Mér finnst 

það vera helsta hindrunin að ég fer ekki nógu oft og spyr ekki nægilega mikið. 

Foreldri sagði ennfremur að með því að koma inn í kennslustofuna í skólanum 

kæmust foreldrar nær skólastarfinu, „... inn í sjálft starfið, inn í sjálfa kennsluna“. 

Samt sem áður væri það erfið hugsun að eiga að labba inn á vinnustað barnanna sinna 

eins og einhver aðskotahlutur og fylgjast með kennslunni. Eitt foreldri nefndi að 
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margir foreldrar vildu koma en þyrðu hreinlega ekki þar sem þeir væru ekki öruggir 

um hlutverk sitt. Þó þeir væru velkomnir, þá er það svo vítt eða eins og eitt foreldri 

sagði: „Það er erfitt að setjast út í horn og gera ekki neitt. Mér finnst það ekki góður 

kostur og ekki heldur fyrir krakkana.“ Einu foreldrinu fannst það hafa truflun eða 

eitthvað neikvætt í för með sér að koma inn í kennslustofuna, en sagðist samt hafa 

farið nokkrum sinnum í heimsókn í bekk sonar síns og það hefði orðið grunnurinn að 

enn sterkara samstarfi. Upplifunin af skólanum varð önnur eftir heimsóknina heldur 

en með spjalli við kennarann. Foreldrið sagði: 

Ég ítreka enn og aftur að mér finnst það liggja í vanda okkar foreldranna að 

efla þessi samskipti. Það er að vera duglegri að heimsækja þennan stað og átta 

okkur betur á því hvað þarna fer fram. 

Annað foreldri sagði að með því að fara í skólaheimsókn gæfist foreldrum 

tækifæri til að vera sýnilegir og krakkarnir átti sig á því „að við ætlumst til þess að 

þau sitji á stól og vinni og að við séum sammála því starfi sem er í gangi í bekknum“. 

Foreldrið sagði frá áhuga sínum á því að fá að fylgjast með skólabyrjun elsta 

barnsins síns og heimsóknum í skólann en sagði jafnframt að sér hefði fundist erfitt að 

koma. Foreldrið sagði:  

Einhverju sinni kom ég í heimsókn. Ég held kennaranum hafi fundist ég vera 

búin að koma of oft því hún sagði: Jæja, nú er ég að byrja að lesa, þarf mamma 

ekki að fara í vinnuna?  

Skólaheimsóknir foreldra bar líka á góma hjá einum kennara sem var nýtekinn 

við mjög erfiðum bekk þar sem mikið agaleysi ríkti. Umsjónarkennarinn hefur orðið: 

En mér fannst reyndar það fyndna við þetta að á meðan allt var á hvolfi ... þá 

voru foreldrarnir soldið duglegir að koma í heimsókn. En um leið og það fór 

að ganga betur og ég fór að senda heim: „best frammi á gangi – mjög góður 

vinnufriður í skólastofunni.“ Þá hættu foreldrarnir að koma. Samt var ég að 

hvetja þá og sagði endilega komið og sjáið hvað allt er farið að ganga vel. 

Meira að segja minntist á það í foreldraviðtölunum að þeir kæmu. Það kom 

eiginlega enginn. Þá var greinilega ekki eins gaman að koma eða ég veit ekki 

hvað það var.  

Umsjónarkennari á yngsta stigi sagði frá því að um átta foreldrar hefðu verið 

duglegir að koma í heimsókn og það hefði verið frábært. Krakkarnir hefðu vanist því 

og foreldrar fylgdust með kennslunni eða röltu á milli barnanna. Viðkomandi kennari 

hafði hug á því að skipuleggja heimsóknirnar næsta vetur og gefa foreldrum ákveðna 
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viku til heimsóknar. Annar sagðist hafa góða reynslu af því að foreldrar kæmu og 

kynntu sér starfið. 

Foreldrarnir sem viðtal var tekið við lögðu áherslu á skólaheimsóknir en þeir 

sem höfðu unnið í foreldrafélagi skólans eða bekkjarráði greindu frá erfiðleikum í 

tengslum við sjálfboðastörf foreldra. Þeim var tíðrætt um hve erfitt væri að fá aðra 

foreldra til sjálfboðastarfa og sögðu það oft vera þungan róður að fá þá til að taka þátt 

í skólastarfinu. Foreldrarnir sögðu ástæðuna vera tímaleysi og það væru alltaf sömu 

foreldrarnir sem gæfu kost á sér í sjálfboðastörf.  

4.5.4 „Þegar eitthvað er að þá fer samstarfið í gang“.  
Þrír foreldrar sögðu samstarfið vera minna þegar vel gengi og þótti það miður. Eitt 

foreldrið sagði það ókost að samstarfið byggðist allt of mikið á neikvæðum þáttum. 

Allir foreldrarnir höfðu reynslu frá fyrri árum af því að fara í skólann og kvarta en 

lögðu áherslu á að þeir hefðu líka hrósað skólanum. Foreldri sagði barn sitt hafa 

byrjað í skóla í fjölmennum bekk þar sem urðu mikil vandamál:  

Við horfðum á barnið okkar fara heilan hring, bara verða hálf vitlaust þarna 

inni. Taka þátt í slagsmálum og annað og hvað á maður að gera? Vinna með 

skólanum? Mér fannst mjög gott að vinna með skólastjórnendum en akkúrat á 

þessum tíma fannst mér ekki gott að vinna með kennaranum ... við gátum ekki 

fundið lausnina saman.  

Eitt sinn þegar foreldrið kom í skólann voru krakkarnir komnir upp um allt og 

út um allt. Kennarinn horfði bara á og foreldrinu varð svo mikið um og var svo hrætt 

um að krakkarnir myndu slasa sig að það náði í þá og setti í sætin. Um þetta sagði 

foreldrið: „Á eftir fór ég að hugsa, Guð minn góður, kennarinn á ekki eftir að þola 

mig.“ Foreldrið sagði einnig skrítið hvað hegðunarörðugleikarnir hefðu gengið fljótt 

til baka þegar nýr kennari tók við bekknum. „Soldið erfitt að bíta í, því maður trúði að 

þetta væri allt fagfólk, og hérna, það á ekki að skipta máli hver kennir barninu 

manns.“ Þegar foreldrið var spurt hvað skólinn hefði getað gert öðruvísi var svarið: 

... auðvitað ætti skólinn að hlusta meira á foreldra. Ég held hann hefði átt að 

gera það. Ég held það sé ekki eðlilegt að það fari 15 beiðnir til sálfræðings í 20 

barna hópi. ... það var eitthvað sem þurfti að skoða betur. Eftir á að hyggja, ef 

skólinn hefði virkilega sest niður og bara notað sína reynslu. Það er fullt af 

fagfólki þarna inni með mikla reynslu.  
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Annað foreldri hafði svipaða sögu að segja. Hegðunarörðugleikar voru í 

bekknum og skólinn hefði átt að funda fyrr með foreldrum þar sem vandinn hefði 

verið of lengi til staðar. Margir foreldrar hefðu ekki gert sér grein fyrir hversu stór 

vandinn væri orðinn þegar kallað var á þá. Foreldrarnir hefðu getað komið til hjálpar 

en áttuðu sig ekki á vandanum. Foreldrið sagðist líta svo á „að ef einhver vandamál 

eru í skólanum þá er það verkefni allra. Allir þurfa að taka á því“. Þetta mál leystist 

farsællega með ýmiskonar aðstoð og foreldrið sagði það ánægjulegt að ákvörðunin var 

tekin með samþykki foreldranna.  

Þriðja foreldrið sagðist ekki hafa verið sátt við líðan barnsins síns í skólanum 

og hefði farið til kennarans og kvartað. Kennarinn virtist ekki skilja hvað foreldrið 

sagði og gekk það því á fund skólastjórnenda. Skólastjórnendur tóku vel á móti 

foreldrinu en þrátt fyrir það var foreldrið bara þokkalega sátt með málið og bætti við: 

„Ég var ekki ein um að kvarta yfir samstarfi við þennan ákveðna kennara og þær vissu 

það.“   

4.5.5 Einn eða tveir heimar.  
Foreldrar nefndu mikilvægi þess að foreldrar og kennarar tali saman, að þeir væru 

samstíga um vinnu barnsins og sammála um það sem þyrfti að gera. Foreldri sagði að 

barnið þyrfti að finna að: 

 ... þetta séu ekki tveir aðskildir heimar. Að barnið finni ekki að það skipti 

engu máli hvað það geri í skólanum eða hvernig ég hegða mér. Það sé 

samband, þetta eru þeir heimar sem barnið lifir í. 

Annað foreldri bætti við og sagði það skipta svo miklu máli að börnin fyndu 

að foreldrarnir létu sig einhverju skipta hvað þau væru að gera á daginn í skólanum og 

sagði: „Ég held það séu margfeldisáhrif á þessu, fljótt, ég held þú fáir það dáldið 

fljótt.“ 

Í viðtali þar sem spurt var um hlutverk kennara og foreldra var svar foreldris 

sem einnig átti barn í öðrum skóla í bænum eftirfarandi: 

Ég held að það sé kannski svolítið óljóst, barnið mitt var í öðrum skóla hérna í 

bænum og ég var á kynningarfundi þar og þá voru málin rædd eins og alltaf á 

haustin. Ein móðirin sagði það vera svo gott að koma svona saman og spjalla 

saman um skólann og um börnin okkar og gott að heyra í kennurum. Hún 

spurði hvort við gætum ekki hist einu sinni á önn til að ræða málin, við 

verðum þá svo margs vísari. Svörin frá kennaranum líða mér seint úr minni. 
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Hann sagði einfaldlega „Ég er persónulega ekki tilbúinn í það. Okkur er gert 

að sitja svo marga fundi í hverri einustu viku að ég hef engan áhuga á að bæta 

við einhverju meiru.“ Manni fannst, sko, manni fannst maður nánast flengdur. 

Þá er forgangsröðin alveg kolröng þegar fundur með foreldrum er eitthvað sem 

á að sitja á hakanum. .... Það var greinileg uppgjöf en mjög vont að skynja 

svona uppgjöf og vont að barnið er í þessu uppgjafarumhverfi og þá fara 

ýmsar hugmyndir af stað. Ef það er eitthvað launalegt að kennarar og foreldrar 

hittist, þá er bara eitthvað að. Ég held að það sé einmitt þessi þörf að foreldrar 

og kennarar tali saman og reyni soldið að átta sig á mörkunum, mörkin eru 

hvergi þetta rennur allt saman. En hvernig mætumst við og hvernig vinnum 

við saman á þessu svæði sem er okkar sameiginlega svæði? 

4.5.6 Þakklæti foreldra. 
Í lokamati kom fram hjá 17 foreldrum ýmiskonar þakklæti fyrir hve vel hefði gengið í 

foreldrasamstarfinu, frábært starf kennara, ánægjulegan og skemmtilegan vetur, fyrir 

þá þjónustu sem barnið hafði fengið, skemmtilegar uppákomur eða framkvæmdir og 

hvatningu um áframhald. Í viðtölum við foreldra var vistun Oddeyrarskóla sérstaklega 

nefnd og til þess tekið hve starfið þar væri farsælt og gott. 

 

4.6 Mat kennara á samstarfinu og þróunarverkefninu  
 
Í kaflanum verður fjallað um almenna þætti er varða samstarf skóla við fjölskyldur og 

þróunarverkefnið í heild. Rætt verður um ýmsa þætti samstarfs skóla og heimila sem 

fram komu í lokamati kennara. Helstu gögn sem lögð eru til grundvallar umfjölluninni 

eru: Spurningalisti (lokamat) sem lagður var fyrir alla kennara (21) skólans og viðtöl 

við þrjá foreldra.  

4.6.1 Lokamat kennara. 
Í lokamati voru kennarar spurðir hversu ánægðir þeir væru með skipulag skólans á 

samstarfinu við fjölskyldur skólaárið 2003/2004. Kennarar voru allir mjög ánægðir 

eða frekar ánægðir með skipulagið og sömuleiðis með árangur samstarfsins. Þegar 

kom að spurningunni um eigin þátttöku í samstarfinu var einungis einn almennur 

kennari frekar óánægður með hana, en allir aðrir voru frekar eða mjög ánægðir.  

Kennara voru beðnir um að forgangsraða samstarfsaðgerðum eftir gagnsemi. 

Fram kemur í töflu 7 þegar fyrsta og þriðja val er talið saman að (96 %) velja 
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foreldraviðtöl og (72%) velja samskipti í síma/tölvu, en þar á eftir komu 

fjölskylduheimsóknir kennara (58%). 

 
Tafla 7 – Hvers konar form á samstarfi telur þú nýtast þér og skólanum best? 
 Fjöldi

svara
1 2 3 4 5 6 7

Foreldraviðtöl 21 12 (57%) 6 (29%) 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 
Samskipti í síma/tölvu 21 1 (5%) 5 (24%) 9 (43%) 2 (10%) 0 (0%) 4 (19%) 0 (0%) 
Fjölskylduheimsókn  26 2 (8%) 7 (27%) 6 (23%) 2 (8%) 0 (0%) 2 (8%) 7 (27%)
Samvinna um heimanám 21 1 (5%) 2 (14%) 1 (10%) 4 (38%) 6 (14%) 1 (10%) 4 (10%)
Samskiptabók 19 1 (5%) 2 (11%) 1 (5%) 4 (21%) 6 (32%) 1 (5%) 4 (21%)
Fræðslufundir 19 4 (21%) 1 (5%) 4 (21%) 3 (16%) 1 (5%) 4 (21%) 2 (11%)
Tengsl foreldra innbyrðis 18 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 6 (3%) 4 (22%) 7 (39%)

1 hefur mest vægi en 7 minnst. 
 

Þegar kennarar voru spurðir hvað þeim fyndist mikilvægast að samstarfið 

snerist um þá var samhljómur við svör foreldra (tafla 8). Kennarar töldu mikilvægast 

að samstarfið snérist um líðan og námsgengi nemenda. Athygli vekur að eins og hjá 

foreldrum lendir hegðun í 5. sæti í vali ef talið er saman 1. til 3. val. 

 
Tafla 8 – Um hvað finnst þér mikilvægast að samstarf þitt við fjölskyldur snúist? 

1 2 3 4 5 6
Líðan 12 5 1 2 0 0
Námsgengi  6 10 2 1 0 0
Heimanám  1 5 5 4 3 0
Félagsleg tengsl 3 3 5 4 4 1
Hegðun 2 5 3 4 3 1
Mætingar  1 1 3 0 3 11

1 hefur mest vægi en 6 minnst. 
 

Kennarar voru spurðir hvert af sex sviðum Epstein skipti mestu máli í 

samstarfi við foreldra.  

 
Tafla 9 – Hvert af sex sviðum Epstein skiptir mestu máli í samstarfi við foreldra? 
Samskipti  11 4 2 1 0 0
Uppeldi  7 4 6 1 0 0
Heimanám 0 8 4 5 2 0
Ákvarðanataka  0 3 4 6 3 0
Samstarf við samfélagið 0 0 2 2 5 8
Sjálfboðastörf 0 0 0 2 7 8

1 hefur mest vægi en 6 minnst. 
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Í töflu 9 má sjá (ef talið er saman 1. til 3. val) að flestir (17) telja samskipti 

skipta mestu máli í samstarfi við foreldra, þá uppeldi (17) og síðan heimanám (12). Í 

fjórða sæti kemur ákvarðanataka (7),  þá samstarf við samfélagið (2) og athygli vekur 

að sjálfboðastarf (0) lendir í sjötta sæti. 

4.6.2 Áhrif þróunarverkefnisins á störf kennara.  
Þegar kennarar voru spurðir í lokamati hversu mikil áhrif þróunarvinnan hefði haft á 

samstarf þeirra við aðra kennara sögðu 11 af 21 þróunarvinnuna hafa haft frekar mikil 

áhrif en níu sögðu áhrifin frekar lítil. Fram kom að auka þyrfti viðurkenningu á því að 

samstarfið við fjölskyldur væri ekki eingöngu milli umsjónarkennara og foreldra 

heldur þyrftu almennir kennarar oft að eiga samstarf við forelda en það gengi ekki 

alltaf sem skyldi, eða eins og einn kennarinn sagði: „Mér finnst eins og ég sé að troða 

mér fram fyrir ef ég kem á samskiptum framhjá umsjónarkennara.“ Ennfremur nefndi 

annar að hann hefði ítrekað reynt að koma upplýsingum til foreldra í gegnum 

umsjónarkennara en ekki gengið. 

Kennarar voru einnig spurðir um áhrif þróunarverkefnisins á starfsánægju 

þeirra. Alls svöruðu fimmtán af 21 að viðhorf þeirra hefðu breyst frekar mikið eða 

mjög mikið en fimm sögðu viðhorf sín hafa breyst frekar lítið.  

Á mynd 16 sést að samstarfið hafði frekar mikil eða mjög mikil áhrif á 

starfsánægju 16 kennara, en þrír umsjónarkennarar töldu samstarfið hafa haft frekar 

lítil áhrif á starfsánægju sína. 
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Mynd 16– Hversu mikil áhrif hafði samstarfið á starfsánægju kennara? 
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Lokamatið gaf upplýsingar um menntunargildi þróunarvinnunnar fyrir 

kennara. Tólf umsjónakennarar sögðu hæfni sína hafa aukist frekar mikið eða mjög 

mikið (mynd 17) en fimm almennir kennarar sögðu hæfni sína frekar lítið hafa aukist. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kennarar Umsjónarkennarar Samtals

Mjög mikið Frekar mikið Frekar lítið Mjög lítið

Mynd 17– Hversu mikið hefur hæfni þín aukist í þróunarvinnunni? 
 

Næst voru kennarar spurðir um áhrif þróunarverkefnisins á þroskamöguleika í 

starfi. Fimmtán kennaranna sögðu að þróunarverkefnið hefði haft frekar eða mjög 

mikil áhrif á þá möguleika en fjórir almennir kennarar sögðu áhrifin frekar eða mjög 

lítil. Þegar kennarar voru spurðir hversu mikla nýja þekkingu þeir hefðu öðlast í 

þróunarverkefninu sem nýttist þeim í starfi sögðu 17 kennarar af 19 að þeir hefðu 

öðlast frekar mikla eða mjög mikla þekkingu en tveir almennir kennarar sögðust hafa 

öðlast frekar litla þekkingu.  

 Þá voru kennarar spurðir hversu mikið þróunarverkefnið hefði aukið öryggi 

þeirra í samskiptum við foreldra (mynd 18). Fjórtán kennarar af 18 sögðu 

þróunarverkefnið hafa aukið öryggi þeirra frekar eða mjög mikið en fjórir sögðu það 

hafa aukið frekar lítið á öryggi þeirra. 
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Mynd 18– Hversu mikið jók þróunarstarfið öryggi kennara? 
 

Í lokamati (mynd 19) voru kennarar ennfremur spurðir hversu mikil eða lítil 

áhrif samstarfið við foreldra hefði haft á kennsluhætti þeirra.  

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kennarar Umsjónarkennarar Samtals

Mjög mikil Frekar mikil Frekar lítil Mjög lítil 

Mynd 19– Hversu mikil áhrif hafði samstarfið við foreldra á kennsluhætti kennara? 
 

Mynd 19 sýnir að sex kennarar sögðu samstarfið hafa haft frekar mikil áhrif en tólf 

sögðu áhrifin frekar lítil og allir almennu kennararnir töldu svo vera. 

4.6.3 Samantekt. 
Hér að framan var sagt frá niðurstöðum þróunarverkefnis Oddeyrarskóla um 

samstarfsáætlun skóla við fjölskyldur, skrefunum fimm sem fylgt var og 

forgangsverkefnum skólans. Að lokum var gerð grein fyrir mati foreldra og kennara á 

samstarfinu og þróunarverkefninu.  

Starfsmenn Oddeyrarskóla höfðu margir haft áhuga á foreldrasamstarfi og bjó 

skólinn að góðu samstarfi þegar þróunarverkefnið hófst. Skólinn vildi samt þróa 

samstarfið áfram og vantaði aðstoð og leiðir til þess. 
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Sátt var um þróunarverkefnið í upphafi og ánægja kennara með það jókst 

þegar leið á tímabil þróunarverkefnisins. Auk þess kom fram að kennarar töldu 

samstarfsáætlunina henta Oddeyrarskóla.  

 Vinna aðgerðahópsins gekk vel og þátttakendur hans sögðu samskipti innan 

hópsins góð, allir fengju að njóta sín og þátttakendur lærðu af vinnunni. Fulltrúum 

nemenda og foreldra leið vel innan hópsins og tóku virkan þátt í störfum hans. 

Skólastjórnendur sátu báðar í aðgerðahópi, voru áhugasamar og fylgdu málum vel 

eftir. Fram kom að hópurinn hefði þurft að meta starfið oftar til að geta gert úrbætur 

skilvirkari og tengslaleysi varð milli fulltrúa nemenda og foreldra við stóru hópana 

sem þeir voru fulltrúar fyrir. Tengsl aðgerðahópsins við foreldraráð og foreldrafélag 

skólans hefðu mátt vera meiri.  

 Þær bjargir sem þurfti til þróunarvinnunnar voru til staðar allt tímabilið.  

 Þegar samstarf skólans var skoðað kom í ljós að það var mikið, jafnvel svo 

mikið að fjölskyldur áttu í erfiðleikum að taka þátt í því öllu. Meira var um samstarf á 

bekkjar- og skólastigi en samstarf um einstaklinginn. Í matinu kom fram að skólinn 

þyrfti að finna leiðir til að ná til allra fjölskyldna og skapa skilyrði til samskipta sem 

tæki mið af þörfum nemenda og byggði á forsendum foreldra. Minnst var um 

samstarfsaðgerðir á sviðunum sem tóku til ákvarðanatöku og samstarfs við 

samfélagið.  

Upphafsmatið tók lengri tíma en áætlað var og reyndi mest á en eftir á sáu 

kennarar gildi umræðunnar og matsins sem fram fór meðan verið var að meta gæði 

samstarfsins og skipuleggja samstarf skólans og fjölskyldna.  

 Vinnan við framkvæmdaáætlunina gekk vel og ánægja var með vinnulagið. 

Áhugi og metnaður kennara óx er fram liðu stundir. Mat kennara sjálfra á samstarfinu 

var sá þáttur sem þeir voru ósáttastir við og hefði þurft að hafa meiri eftirfylgd með 

mati þeirra.  

 Eitt fyrsta forgangsverkefnið fólst í því að nemendur fengu senda umsögn 

heim sem varð að innihalda jákvæða umfjöllun. Nemendur, foreldrar og kennarar voru 

ánægðir með aðgerðina. Ennfremur var ánægja með framsetningu jákvæðu 

umsagnanna en hún kallaði á samstarf kennara og nemenda en hamlaði ekki sköpun 

eða frumkvæði þeirra. 

 Með umræðunum sem sköpuðust um heimsóknir kennara á heimili nemenda 

var komið að kjarna samstarfs heimila og skóla sem er einstaklingurinn og samstarfið 

í kringum hann. Í þeim ágreiningi sem varð vegna fjölskylduheimsóknanna kom vel í 
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ljós styrkur skólasamfélagsins í Oddeyrarskóla. Nokkrir kennarar voru tilbúnir að 

stíga það skref að sækja heim alla foreldra og viðkomandi foreldrar báru traust til 

skólans og buðu kennarana velkomna heim. Mikill ávinningur varð af heimsóknunum 

til hagsbóta fyrir nemendur, kennara og foreldra. Fjölskylduheimsóknin varð ein 

áhrifaríkasta samstarfsaðgerð kennaranna. Í framhaldi hennar unnu foreldrar saman 

innan bekkjardeilda og reyndist það vel að mati foreldra, nemenda og kennara. Í mati 

á fjölskylduheimsókninni á unglingastigi og samstarfinu sem fylgdi í kjölfarið sögðu 

allir foreldrar að á þá hefði verið hlustað og tekið hefði verið tillit til upplýsinga sem 

þeir gáfu. Allflestir foreldrarnir gátu þess að samstarfið hefði verið unnið á 

jafningjagrundvelli. 

 Heimanám var eitt af forgangsverkefnunum verkefnisins og það fékk flestar 

neikvæðar athugasemdir foreldra í lokamati. Þeir foreldrar sem sögðu frá erfiðleikum 

í tengslum við heimanám barna sinna áttu börn í 6. bekk og 8. til 10. bekk.  

 Í lokamati foreldra og kennara var ákveðinn samhljómur um nokkra þætti. Um 

97% foreldra voru frekar eða mjög ánægðir með skipulag samstarfs skólans við 

fjölskyldur seinna ár þróunarverkefnisins. Hliðstæð jákvæðni var með hversu 

árangursríkt þeir teldu samstarfið vera. Svipaðar niðurstöður voru í svörum kennara. 

Foreldrar og kennarar voru sammála um að foreldraviðtöl og samskipti í síma og með 

tölvupósti væri það form á samstarfi sem þeim fannst skila mestu. Ennfremur töldu 

þeir líðan og námsgengi vera þá þætti sem þeir legðu mesta áherslu á að ræða um sín á 

milli. 

 Í viðtölum við foreldra kom fram að þeir sögðu skipta mestu máli í 

samstarfinu að finna traust, jákvæðni og að hlustað væri á þá. Í máli þeirra kom einnig 

fram að upplýsingastreymi væri meira nú en áður og ennfremur að betur væri á þá 

hlustað og þeir virkari í samstarfinu við skólann. Foreldrar töldu hag af 

skólaheimsóknum þeirra en oft erfiðleikum bundið að koma í slíkar heimsóknir. Vel 

væri tekið á móti þeim en hlutverk þeirra væri óljóst og ylli óöryggi. Greinilegt var að 

samstarf fer oft af stað þegar eitthvað er að – samstarfið er þá með neikvæðum 

formerkjum.  

 Fram kom í lokamati kennara að þróunarverkefnið hafði jákvæð áhrif á 

starfsánægju flestra umsjónarkennara, hefði aukið hæfni þeirra og stuðlað að auknum 

starfsþroska, þekkingu og öryggi. Athygli vekur að umsjónarkennarar högnuðust 

meira af vinnu sinni í þróunarverkefninu en almennir kennarar og í lokamati kom 
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einnig fram að sumir almennir kennarar áttu í erfiðleikum með að ná samstarfi við 

foreldra og í einstaka tilfellum olli umsjónarkennarinn ákveðinni hindrun.  

 Helstu breytingar sem urðu við þróunarverkefnið á samstarfi kennara 

Oddeyrarskóla við fjölskyldur voru eftirfarandi: Með vinnuferlinu sem skólinn fylgdi 

fékkst heildarsýn yfir samstarf skólans við fjölskyldur. Ramminn sem unnið var eftir 

gaf gott tækifæri til að tengja samstarfið við markmið skólastarfsins og laga það að 

þörfum nemenda og foreldra. Þannig var samstarfsaðgerðum fækkað og þess í stað 

lögð áhersla á að byggja upp samstarf við allar fjölskyldur í ákveðnum árgöngum 

skólans, sem bauð upp á dýpri samskipti en áður þekktist. Að auki var með 

forgangsverkefnum lögð sérstök áhersla á heimanám og samstarf foreldra innbyrðis 

og var það til að ná markmiðunum sem skólinn hafði sett samstarfinu um að efla 

námslega og félagslega færni nemenda. Samstarfsaðgerðum á sviðunum 

ákvarðanataka og samstarfi við samfélagið, sem fáar samstarfsaðgerðir höfðu tekið til 

áður, var komið á en gengu misvel. Með þróunarverkefninu tóku allir kennarar 

skólans skipulega þátt í samstarfinu eða umræðunum um það og með 

forgangsverkefnunum öðluðust kennarar nýja reynslu og þekkingu og skuldbinding 

þeirra við samstarfið jókst.  
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5. Umræða 
 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur: a) 

Hvernig hentar samstarfsáætlun Joyce L. Epstein (2001) og sviðin sex íslenskum 

grunnskóla og hvaða breytingar þarf hugsanlega að gera á henni til að hún nýtist sem 

best við aðstæður hér á landi? b) Hvernig geta starfsmenn íslensks grunnskóla og 

foreldrar notað samstarfsáætlun Epstein (2001) til að þróa í sameiningu betra 

samstarf?  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að öðlast dýpri skilning á samstarfi skóla, 

fjölskyldna og samfélags. Í því skyni ákvað ég leggja til grundvallar áætlun Joyce L. 

Epstein (2001) um fyrrgreint samstarf. Samstarfsáætlunin felur í sér tillögu Epstein að 

vinnuferli við að byggja upp samstarf skóla við fjölskyldur, ásamt flokkun hennar á 

inntaki sex sviða foreldrasamstarfs (Epstein, 2001). Unnið var með kennurum og 

stjórnendum í Oddeyrarskóla á Akureyri, auk foreldra og nemendum, skólaárin 2002–

2003 og 2003–2004.  

Umræðan um niðurstöður rannsóknarinnar hefst á samstarfsáætlun Oddeyrarskóla um 

þróun samstarfs við fjölskyldur og árangri hennar. Því næst verður fjallað um helstu 

forgangsverkefni skólans í þróunarstarfinu og að lokum tekur við umræða um þann 

lærdóm sem draga má, í ljósi sex sviða Epstein, af því foreldrasamstarfi sem átti sér 

stað meðan á þróunarverkefninu stóð. 

 

5.1 Samstarfsáætlun Epstein löguð að íslenskum aðstæðum 
 

Samstarfsáætlun Joyce L. Epstein (2001) var reynd með stjórnendum og kennurum í 

Oddeyrarskóla á Akureyri og kannað hvort nýta mætti hana við íslenskar aðstæður og 

ef svo væri hvaða breytingar þyrfti hugsanlega að gera á henni.  

Markmið rannsóknarinnar náðust. Unnið var eftir samstarfsáætlun Joyce L. 

Epstein við að skipuleggja og þróa samstarf skólans við fjölskyldurnar. 

Samstarfsáætlunin og það vinnulag sem lagt var til reyndist í aðalatriðum vel. Bæði 
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kennarar og foreldrar lýstu yfir ánægju með samstarfið og þann árangur sem náðist 

með þróunarverkefninu.  

Fræðimenn sem rannsakað hafa samstarf heimilis og skóla leggja áherslu á, að 

til að þróa og auka gæði samstarfsins, þurfi skólar að vinna eftir ákveðnum 

samstarfsáætlunum (Berger, 2004:281–326; Conaty, 2002:17–18; Epstein o.fl., 

2002:1; Hornby, 1995:34; Swap, 1993:47). Framangreindar niðurstöður 

þróunarverkefnisins bera með sér að þetta eigi við um Oddeyrarskóla; að 

samstarfsáætlun Epstein hafi einmitt sett samstarf skólans við fjölskyldur í farveg sem 

hentaði bæði skólanum og fjölskyldum, gert samstarfið markvissara og hjálpað til við 

að þróa það. 

Meðan á rannsókninni stóð óx ánægja kennara með þróunarverkefnið, sem og 

starfsgleði þeirra og ánægja með val á þróunarverkefninu. Foreldrar (97%) og allir 

kennarar sögðust vera frekar eða mjög ánægðir með skipulag samstarfs skólans við 

fjölskyldur á skólaárinu 2003 til 2004. Hliðstæð jákvæðni kom fram í svörum foreldra 

(93%) og allra kennara við spurningunni um hversu árangursríkt þeir teldu starfið hafa 

verið. Ekki gengu allir þættir samstarfsáætlunarinnar jafn vel og verða þeir teknir fyrir 

þar sem við á í frásögninni. 

Fyrra árið reyndist erfiðara en það síðara enda er það eðli starfendarannsókna 

að upphafstíminn reynir meira á, vegna óöryggis sem skapast við vinnu 

þróunarverkefna, og kemur það heim og saman við lýsinguna á tímabundnu 

„vanhæfi“ þegar kennarar takast á við ný vinnubrögð (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999:75). Einnig má finna skýringu á þessari niðurstöðu í því að unnið var að tveimur 

þróunarverkefnum í skólanum á þessum sama tíma og dreifðu þau líklega kröftum 

kennara um of. Nú verður vikið að niðurstöðum sem fram komu þegar unnið var eftir 

samstarfsáætlun Epstein og fylgt fimm skrefum hennar. 

 

5.1.1 Myndun aðgerðahóps og fyrstu skrefin.  
Fyrstu skrefin í þróunarverkefninu gengu vel. Aðgerðahópurinn sem stýrði 

þróunarverkefninu innan skólans og var myndaður í upphafi þróunarverkefnisins leit 

svo á að verkefnið væri þarft og starfið fræðandi og ánægjulegt og gott samstarf var 

innan hópsins. Allir aðilar innan aðgerðahópsins, foreldar, kennarar, nemendur og 

stjórnendur töldu hlutverk hans af hinu góða. Í skólaþróunarfræðunum er mikið lagt 

upp úr því að stjórnunarteymi stýri þróunarverkefnum (Jón B. Hannesson o.fl., 
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2002:29; West Burnham, 1997:49) með aðgerðahópnum var farin leið til 

valddreifingar og samvinnu. Innan hópsins byggðist upp sérfræðiþekking sem 

dreifðist meðal kennara, eins og Fullan (2001b:134) og West Burnham (1997:115) 

leggja áherslu á. Greinilega var mikill hagur af veru skólastjórnenda í aðgerðahópum. 

Berger (2004:160) og Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson o.fl. (2002:160) 

hafa sýnt fram á að viðhorf og vera stjórnenda í aðgerðahópum skiptir miklu máli. 

Skólastjórnendur í Oddeyrarskóla tóku þátt í allri endurmenntuninni, voru báðar 

þátttakendur í aðgerðahópnum og sátu flesta fundi. Þær voru viljugar að leggja 

þróunarverkefninu lið með vinnuframlagi sínu og studdu við framkvæmdir hjá öðrum. 

Þær stuðluðu að umræðu um þróunarverkefnið á kennarafundum þegar þess var þörf 

og aðlöguðu það starfsmannaviðtölum. Ennfremur tóku þær þátt í kynningu á 

þróunarverkefninu og fundum kennara með foreldrum. Þær voru virkar í umræðunni 

og þegar ágreiningur kom upp stuðluðu þær að farsælum lausnum. Þær sáu um að 

útvega ýmsar bjargir sem til þurfti vegna verkefnisins, s.s. styrki, kennsluafslátt fyrir 

kennara, laun o.fl. Meðan á þróunarverkefninu stóð höfðu þær samstarf við marga og 

voru opnar fyrir viðræðum við nemendur, foreldra og kennara. Þessar niðurstöður 

sýna afdráttarlaust mikilvægi þátttöku og virkni skólastjórnenda í þróunarstarfi skóla.  

Oft er rætt um mikilvægi þátttöku foreldra í samstarfi við skóla (Epstein, 

2001:573; Gordon, 2001:275; West Burnham, 1997:49). Sjaldnar er greint frá þátttöku 

nemenda og í raun er umræðan um þátt nemenda í starfi skólans afar hljóðlát. Ljóst er 

að þátttaka fulltrúa nemenda og foreldra skiptir miklu máli í þróunarverkefnum sem 

þessu svo rödd þeirra heyrist þar sem undirbúningsvinna ákvarðana fer fram. Þar sem 

lítil reynsla er af samvinnu kennara, foreldra og nemenda á þessum vettvangi er vert 

að gefa henni gaum. Skólar þurfa að svara því hvers vegna foreldrar og nemendur eru 

ekki kallaðir til starfa í þróunarverkefnum sem þessum – verkefnum sem geta haft 

mikil áhrif á daglegt líf nemenda.  

Meðlimir aðgerðahópsins voru misjafnlega virkir í vinnunni og deila hefði 

þurft verkefnum meira. Einn viðmælandi sagði að í hópnum hefði verið ágæt vinna og 

þar hefði gengið vel en „auðvitað voru menn misjafnir og kom mismikið frá ... eins og 

við ræddum einu sinni um í hópnum. Það geta ekki allir ráðið ferðinni.“ Æskilegra 

hefði verið að halda betur tímaáætlun þróunarverkefnisins og að skráningar og 

vinnuferlar hefðu verið ennþá betur skilgreindir. Ennfremur má ætla að úrbætur hefðu 

orðið skilvirkari hefði aðgerðahópur metið störf sín oftar, en hann mat þau þrisvar 

sinnum á tímabilinu.  
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Í þróunarstarfi Oddeyrarskóla sátu fulltrúar nemenda og foreldra alla fundi 

aðgerðahópsins og tóku þátt í skipulagi samstarfs heimilis og skóla á 

jafnréttisgrundvelli. Á þá var hlustað, þeir voru spurðir álits og tekið var tillit til 

skoðana þeirra og ályktana að þeirra mati. Fulltrúar nemenda og foreldra fundu hins 

vegar til óöryggis gagnvart þeim aðilum sem þeir voru fulltrúar fyrir. Meira samband 

við foreldra- og nemendahópinn hefði verið betra. Nemendafulltrúarnir lögðu til að 

vinna aðgerðahópsins yrði betur kynnt öðrum nemendum og foreldrafulltrúinn lagði 

til að komið yrði á meiri tengslum á milli hans og annarra foreldra. Allt eru þetta 

þættir sem auðvelt hefði verið að lagfæra en sást ekki fyrir. Auk þess hefði verið betra 

ef aðgerðahópur hefði haft meira samstarf við foreldrafélag og foreldraráð skólans um 

þróunarverkefnið. Tekið skal fram að foreldrar voru vel upplýstir allan tímann og 

fengu sendar upplýsingar heim þegar þurfa þótti. Einnig átti annar foreldrafulltrúinn í 

aðgerðahópnum erfitt með að mæta á fundi hópsins og einn kennari fór í 

fæðingarorlof. Ekki voru aðrir teknir inn í stað þeirra en það hefði verið betra. 

Erfitt er að horfast í augu við að nemendur skuli upplifa sig utangarðs í 

skólastarfi, eins og kom fram í viðtölum við þá, þar sem þeir og námið er kjarni þess 

starfs. Ennfremur var slæmt að ég eða aðrir í aðgerðahópnum skyldum ekki átta okkur 

á þessu tengslaleysi fulltrúa nemenda og foreldra við stóru hópana sem þeir voru 

fulltrúar fyrir. Það er ekki nóg að kalla foreldra og nemendur til þátttöku heldur þarf 

að skipuleggja samstarfið út á við líka.  

5.1.2 Upphafsmat á samstarfi Oddeyrarskóla við fjölskyldur. 
Ljóst er að upphafsmatið á fyrstu skrefum þróunarverkefnisins, þegar samstarf 

Oddeyrarskóla við fjölskyldur var metið, var viðkvæmt ferli og það reyndi á. 

Aðgerðahópurinn hóf vinnu sína á því að afla upplýsinga um samstarf Oddeyrarskóla 

við fjölskyldur og greina styrk og veikleika samstarfsaðgerða. Epstein (2001:419) 

leggur áherslu á að við matsvinnuna horfi þátttakendur aðgerðahóps einnig fram á við 

og spyrji sig hvernig samstarf þeir vilji sjá eftir þrjú ár. Ennfremur að þeir leiti svara 

við því til hvaða fjölskyldna kennarar ná og til hvaða aðgerða þarf að grípa til að ná til 

fjölskyldna sem ekki taka þátt í samstarfi skólans.  

Í lokamati kennara kom fram að þeir töldu að aðgerðahópnum hefði tekist 

ágætlega til við upphafsmatið en þátttakendur aðgerðahópsins fundu að eyðublöðum 

upphafsmatsins sem fylgdu samstarfsáætluninni. Ef mið er tekið af nýjum 

eyðublöðum í handbók Epstein o.fl. (2002:208–211) er gagnrýnin á rökum reist. 
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Tímafrekt reyndist að meta samstarfið og oft erfiðleikum bundið fyrir kennara að 

horfa inn á við til að meta gæði samstarfsins við foreldra og vinna með eigin viðhorf. 

Miklar umræður sköpuðust í kringum matið og vinnu þess innan kennarahópsins.  

Sú áhersla sem lögð var á upphafsmatið er í góðu samræmi við þær áherslur 

sem ríkja í skólaþróun almennt að þegar skólar vinna að umbótum í starfi kalli það á 

ítarlegt upphafsmat (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:30). Hopkins (1992:2–3) lítur á mat 

og þróun sem nátengda þætti og hann leggur áherslu á að til að mat stýri þróuninni 

þurfi sömu aðilar að sjá um matið og framkvæmdir. Ennfremur ber að leggja áherslu á 

gildi þess að umbótastarf hefjist á því að meta gæði þess sem gert er í skólum, eins og 

fram kemur hjá Hargreaves og Hopkins (1991:3–4), sem leggja aukinheldur áherslu á 

að við vinnu þróunarverkefna þurfi að byrja á því að greina stöðu viðfangsefnisins 

vel, hvað hafi verið gert áður, greina þarfirnar, forgangsraða verkefnum og skrifa 

framkvæmdaáætlun.  

Í vinnu aðgerðahópsins haustið 2002 kom fljótlega í ljós að mun lengri tími fór 

í umræður og íhugun, öflun gagna og úrvinnslu þeirra og áætlanagerð fyrir verkefnið 

en upphaflega var gert ráð fyrir. Aðgerðir drógust því sem þessari seinkun nam. 

Óöryggis og óþolinmæði gætti á matstímabilinu hjá kennurum og sumum 

þátttakendum aðgerðahópsins. Þeim fannst þeir vera of lengi „í lausu lofti“ í 

verkefninu. Í upphafi upplifðu sumir umræðuna um matið og það að vera velta fyrir 

sér hvað hefði verið gert og hvað fólk vildi gera sem hálfgerða tímasóun og skynjuðu 

ekki tilgang hennar. Ennfremur höfðu sumir innan hópsins áhyggjur og efuðust um að 

eitthvað yrði úr þróunarverkefninu.  

Því er ekki að leyna að langur tími leið frá upphafi þróunarverkefnisins og þar 

til framkvæmdir hófust. Ástæður þess eru nokkrar. Fyrst vil ég taka þátt minn sem 

ráðgjafa og rannsakanda þróunarverkefnisins. Þarna speglast hluti af óöryggi mínu 

með samstarfsáætlunina og sjálfa mig sem stjórnanda í þróunarverkefni skólans. Ég 

var að vinna að samstarfsáætlun á Íslandi sem aldrei hafði verið framkvæmd áður og 

engin reynsla til af. Ég var óörugg með ýmsa þætti áætlunarinnar, sá ekki nógu vel 

fram á við og tímaáætlun mín rann út í sandinn. Skráningar og vinnuferli hefði þurft 

að skilgreina enn betur og skrifast það á mig sem stjórnanda verkefnisins, kennarar 

voru ekki vanir þessum vinnubrögðum í upphafi þróunarverkefna. Allt hafði þetta 

áhrif á framgang verkefnisins. 

Hins vegar er ástæða til að leggja áherslu á mikilvægi þess fyrir skólaþróun að 

kennarar skynji gildi umræðunnar og gefi henni tíma (Rúnar Sigþórsson o.fl., 
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1999:57). En aðrir skynjuðu gildi þess að velta fyrir sér gæðum þess samstarfs sem 

þeir eiga við fjölskyldur og hvert þeir vildu stefna með þeim. Þegar leið á 

þróunarverkefnið urðu viðhorf kennara jákvæðari til upphafsmatsins og vinnubragða 

sem því fylgdu. Í viðtölum og lokamati nefndu kennarar að þeir hefðu ekki viljað vera 

án umræðunnar. 

 

5.1.3 Framkvæmdaáætlun um samstarf Oddeyrarskóla við 
fjölskyldur. 

Þegar mat Oddeyrarskóla á samstarfi við fjölskyldur lá fyrir vann aðgerðahópurinn 

fyrstu drög að framkvæmdaáætlun skólans um samstarfsaðgerðir hans til næstu 

þriggja ára. Drögin voru kynnt á kennarafundi og fundi foreldraráðs og óskað eftir 

umræðum og athugsemdum um þau. Þegar búið var að vinna úr athugasemdum 

hópanna sendu skólastjórnendur öllum foreldrum nemenda skólans bréf í febrúar 2003 

með drögum að framkvæmdaáætlun skólans þar sem þeir voru beðnir um að raða í 

forgangsröð sex mikilvægustu samstarfsaðgerðunum. Þegar val foreldra var skoðað 

kom í ljós að hagnýt námskeið og fræðslufundir var 1. til 3. val þeirra flestra. Þetta val 

foreldra vakti athygli í oft dræmrar þátttöku þeirra á slíkum fundum. 

Um þetta leyti upplifðu kennararnir að verkefnið væri byrjað að þokast áfram. 

Óöryggið var liðið hjá og þokunni að létta, þeir tilbúnir til framkvæmda og ljóst hvert 

stefnt skyldi. Almenn ánægja var innan aðgerðahópsins og meðal kennara þegar búið 

var að leggja drög að framkvæmdaáætluninni til þriggja ára og setja hana niður á blað. 

Þannig reyndist framkvæmdaáætlunin skólanum mikilvægur leiðarvísir sem kemur 

vel heim og saman við niðurstöður Hargreaves og Hopkins (1991:16) og Epstein 

(2001:419) sem telja að ein meginforsenda þess að þróunarverkefni skili árangri felist 

í því að unnin sé framkvæmdaáætlun og að hún styðji við framkvæmd aðgerða, 

skilgreini hlutverk og ábyrgð og gefi starfsfólki tækifæri til samstarfs. 

Við vinnu aðgerðahópsins að framkvæmdaáætluninni, kom í ljós að auðvelt 

reyndist að ákvarða samstarfsverkefnin en erfiðara að áætla hagnýtt gildi aðgerða og 

hvort þær mættu þörfum foreldra og nemenda og markmiðum skólastarfsins. Segja má 

að markmið samstarfs skóla við fjölskyldur lúti fyrst og fremst að barninu, þörfum 

þess og velferð.  

Við gagnrýna skoðun virtist mér samstarfsaðgerðir skólans við upphaf 

þróunarverkefnisins ekki mæta þörfum eða taka nægilegt tillit til fjölskyldna 
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samtímans. Þar býður skólinn upp á of mikið samstarf. Á skólaárinu er foreldrum alls 

boðið 6–10 sinnum til samstarfs í einhverri mynd. Samstarfið er oftast á bekkjar- eða 

skólastigi en minna var um bein samskipti milli foreldra og kennara um börnin sjálf. 

Niðurstöður rannsókna sýna mestan árangur skóla og foreldra þegar foreldrar eru í 

náinni snertingu við nám barna sinna (Fullan, 2001a:198). Auk þess vakti athygli 

skilgreining Epstein o.fl. (2002:11) á fjölskyldum sem taka minni þátt í samstarfi en 

aðrar fjölskyldur. Þar er um að ræða foreldra sem vinna utan heimilis, einstæða 

foreldra, feður og foreldra sem búa fjarri skóla. Segja má að flestir íslenskir foreldrar 

falli undir einhvern þátt þessarar skilgreiningar Epstein og geti þannig átt erfitt með að 

taka þátt í samstarfi. Vangaveltur mínar, í byrjun árs 2004 þegar verið var að vinna 

við að velja samstarfsaðgerðirnar, snerust ennfremur um það hvort kennarar geri 

meira af því að koma upplýsingum til foreldra en minna af því að leita eftir 

upplýsingum frá þeim og samstarfi við þá. Kennarar eru sérfræðingar í kennslu, í að 

tala og ráðleggja en leggja hugsanlega minni áherslu á hlustun og stuðning eða að 

leita upplýsinga hjá foreldrum eins og fram kom í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur 

(2000:190). Hvernig gerum við það, hvernig vinnum við saman að ákvörðunum og að 

því að ná markmiðum í námi barnanna? Wolfendale (1997:1–4) og Rave (1995:204) 

leggja til að samstarf byggi á sameiginlegri ábyrgð og jafnræði meðal aðila sem leiði 

til sameiginlegrar ákvarðanatöku.  

Þegar ég skoðaði fyrstu drög framkvæmdaáætlunarinnar og mat þau í ljósi 

vinnuálags og tímaleysis foreldra veittist mér erfitt að sjá hvernig foreldrar ættu 

möguleika á að sinna öllu því samstarfi sem skólinn bauð upp á og, það sem verra var, 

ég var ekki viss um að aðgerðirnar mættu þörfum foreldra, barna þeirra og 

skólastarfsins. Ég lagði því til að samstarfsaðgerðum skólans yrði fækkað en skipulagt 

yrði forgangsverkefni þar sem umsjónarkennarar heimsæktu fjölskyldur nemenda (sjá 

kafla 4.3.2) til að nálgast foreldra betur á þeirra forsendum. Eftir talsverðan ágreining 

varð sameiginleg sátt um lausn málsins og auðvelt reyndist að ganga endanlega frá 

framkvæmdaáætluninni.  

Þriggja ára framkvæmdaáætlun var sá þáttur þróunarverkefnisins sem mest 

ánægja var með. Kennarar sáu fljótt gildi þess að framkvæmdaáætlun næði þrjú ár 

fram í tímann og með upphafsmatinu og áætluninni fékkst yfirlit og heildarsýn yfir 

samstarf skólans. Kennarar og foreldrar sáu hvernig samstarf skólans var í hverjum 

árgangi og hvert var stefnt. 
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5.1.4 Áframhaldandi skipulagning framkvæmdaáætlunar.  
Þegar búið var að vinna að samstarfsaðgerðum frá vori 2003 til vors 2004 var lokamat 

lagt fyrir kennara og sent öllum foreldrum. Á grundvelli þess og annarra gagna um 

árangur samstarfsins var haldið áfram að skipuleggja næstu ár 

framkvæmdaáætlunarinnar og gekk það fljótt og vel fyrir sig. Það sem gekk ekki eins 

vel var símat og skráningar kennara á samstarfinu yfir skólaárið. Mat kennara á 

samstarfi sínu við foreldra var sá þáttur þróunarverkefnisins sem þeir voru 

óánægðastir með í lokamatinu. Þegar ég fór að skoða gögnin nákvæmlega og lesa þau 

saman sá ég að strax á fyrstu dögum þróunarverkefnisins, haustið 2002, og nokkrum 

sinnum síðar, komu ábendingar um stífa eftirfylgd með framkvæmdum. Þrátt fyrir 

þetta var eftirfylgd með matinu ekki nægileg. Hún var á skipulaginu á þar til gerðum 

eyðublöðum en henni var ekki framfylgt sem skyldi og betur hefði þurft að fylgjast 

með skráningu kennara.  

Þegar kennarar horfðu til framtíðar lögðu þeir áherslu á að festa aðgerðir í 

sessi og virkja fleiri fjölskyldur. Einnig nefndu þeir að til að halda samstarfinu 

gangandi „þarf að vera skýr og niðurskrifuð stefna skólans – þetta gerum við í þessum 

skóla.“ Hér hefði þurft að hafa mun betri eftirfylgd. 

 

5.1.5 Bjargir. 
Bjargir, sem þróunarverkefnið þurfti á að halda, tóku til fjármagns og mönnunar í 

ákveðin verkefni, sem og til stuðnings. Á vinnutímabilinu var hægt að framkvæma 

þau verkefni sem samstaða var um og áhugi á. Eins og áður segir skiptir forysta 

stjórnenda máli. Vilji og áhugi var fyrir hendi til að vinna að verkefninu og afla þeirra 

bjarga sem til þurfti og það tókst. Starfendarannsóknir taka tíma og undan því kvarta 

kennarar oft (Elliott, 1991:66). Athygli vekur hve lítið kennarar kvörtuðu undan 

tímaleysi sem hindrun í foreldrasamstarfinu en þeir nefndu ýmsa álagsþætti sem 

hindrandi þætti starfs síns. Þegar kennarar voru spurðir í lokamati um álag vegna 

foreldrasamstarfs töldu þeir að álagið væri frekar mikið eða mjög mikið á flesta 

umsjónarkennarana en minna á aðra kennara. Annars konar álag, ábyrgð og auknar 

kröfur á kennara birtust víða í gögnum og tengdust oft erfiðleikum nemenda, líðan 

þeirra og öðrum störfum kennara innan skólans, s.s. nefndar- og fundarsetu og aukinni 

skriffinnsku. Þetta var þáttur sem erfitt reyndist að vinna með, þar sem hann var að 

hluta til utan verksviðs þróunarverkefnisins en hafði engu að síður áhrif á það. Í 
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viðtali kom fram að auknar launagreiðslur voru ekki endilega lausnin heldur skýrari 

forgangsröðun eða jafnvel aukin orka kennara til að vinna að verkefnum. Þegar leið á 

þróunarverkefnið settu kennarar foreldrasamstarf ofar á forgangslistann og minna bar 

á umræðum um tímaleysi, en aðrir álagsþættir voru áfram til staðar. Helstu þættir sem 

kennarar nefndu sem gæti dregið úr álagi voru: færri nemendur í bekk og minni krafa 

á umsjónarkennara um nefndarsetu.  

 

5.3 Forgangsverkefni samstarfsáætlunar Oddeyrarskóla 
 
Í niðurstöðukaflanum var fjallað um þrjú helstu forgangsverkefni samstarfsáætlunar 

Oddeyrarskóla. Hér verður fjallað um tvö þeirra en um heimanám er fjallað um í kafla 

5.4.4.  Markmið forgangsverkefnanna var að reyna nýjar leiðir í samstarfi skólans við 

fjölskyldur. 

5.3.1 Jákvæð umsögn send heim til allra nemenda 
Oddeyrarskóla. 

Ákveðin heppni var að ein af fyrstu samstarfsaðgerðum framkvæmdaáætlunarinnar, 

jákvæða umsögnin, var aðgerð sem gafst vel og kennarar fengu mjög ánægjuleg 

viðbrögð við henni frá nemendum og foreldrum. Hvati jákvæðu umsagnanna var að 

kennarar vildu að fleiri foreldrar upplifðu að haft væri samband heim þegar vel gengi. 

Allir umsjónarkennarar tóku þátt í samstarfsaðgerðinni en gátu unnið hana á þann hátt 

sem þeir vildu. Samstaða og samvinna varð milli kennara við vinnu jákvæðu 

umsagnanna, umræður sköpuðust þeirra á milli, þeir fylgdust með vinnunni hver hjá 

öðrum, lögðu sig fram við vinnuna og starfsánægja þeirra óx. Við vinnuna við 

jákvæðu umsagnirnar kom fram að þátttaka kennara í þróunarverkefnum þar sem þeir 

sjálfir geta haft áhrif á hvernig unnið er ýtir undir skuldbindingu þeirra og eykur 

starfsánægju. Þetta er í samræmi við það sem Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:37) segja 

að gerst hafi í AGN–verkefninu. Við vinnu upphafsmatsins og skoðun gagna um 

samstarf skólans við fjölskyldur sáu kennarar að upplifun foreldra á því hvenær 

kennarar höfðu samband við foreldra var ekki eins og þeir vildu. Valið á jákvæðu 

umsögnunum var kennaranna, sömuleiðis útfærslan á verkefninu, og verkefnið 

byggðist á þörfum í skólastarfinu sem fram höfðu komið. 
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5.3.2 Fjölskylduheimsóknin „Á nú að fara að taka út 
heimilin?“.  

Umræðan um fjölskylduheimsóknina byggir á niðurstöðum fjögurra umsjónarkennara 

sem heimsóttu þrjár bekkjardeildir. Í átökunum sem urðu í kjölfar tillögunnar um 

fjölskylduheimsóknina og greint var frá í 4.3.2, kom á óvart hve viðhorf fólks voru 

neikvæð gagnvart heimsóknunum. Aðstoðarskólastjórinn sagði að hugmyndin hefði 

komið í umræðuna eins og fullvaxin birkihrísla en ekki eins og birkifræ og sagðist 

hlynntari fræinu en hríslunni við skólaþróun. Kennarar voru óviðbúnir hugmyndinni 

og tóku á móti og umræður urðu líflegar. Fullan (1997:226) segir að skólaþróun sé 

breyting og nám sem fram fari í aðstæðum sem einkennast af tilfinningalegri óvissu. 

Hann segir ennfremur að fylgifiskur breytinga sé ágreiningur. Margvíslegar jákvæðar 

og neikvæðar tilfinningar og viðhorf komu fram í umræðunni um 

fjölskylduheimsóknina, s.s. kvíði, streita og óöryggi. Ennfremur kom fram óvissa um 

hag eða árangur heimsóknanna, ótti um að foreldrar vildu ekki fá kennara í heimsókn, 

vangaveltur um að með heimsókninni væri kennarinn að fara inná friðhelgi 

heimilisins og efasemdir um að heimsóknirnar væru innan vinnuramma kennara.  

Í umræðunni skapaðist spennuástand vegna mismunandi hagsmuna, 

sjónarmiða og gilda sem rákust á en Ólafur H. Jóhannsson (2003:124) segir spennuna 

einnig geta leyst orku úr læðingi. Hann leggur áherslu á að horft sé á ágreining sem 

tækifæri til umbóta. Það varð raunin í Oddeyrarskóla. Styrkur skólasamfélags skólans 

birtist í farsælli lausn kennara og skólastjórnenda á ágreiningnum þegar kennararnir 

fjórir buðust til að taka þátt í fjölskylduheimsóknunum. Kennararnir voru sáttir við 

þessi málalok, sömuleiðis ég. Í þróunarverkefninu var hægt að láta reyna á hagnýtt 

gildi heimsóknanna og kennararnir sem höfðu áhuga og trú á heimsóknunum buðu sig 

fram en aðrir drógu lærdóm af heimsóknunum með því að fylgjast með.  

Árangur af fjölskylduheimsóknunum var margvíslegur. Kennarinn hitti alla 

foreldra og nemendur í fjölskylduheimsókninni að vori eða hausti. Í heimsóknunum 

mynduðust kynni milli aðila; virðing, öryggi og gagnkvæmt traust byggðist upp sem 

hélst og hafði áhrif allt skólaárið en almennt er talið að gagnkvæmt traust og virðing 

foreldra og kennara sé grundvallaratriði góðra samskipta (Epstein, 2001:62–63, 86, 

590; Kyle o.fl., 2005:587; Menntamálaráðuneytið, 1998:27; Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999:61; Swap, 1993;47, 58). Umræðurnar miðuðust við þarfir hverju sinni og 

aðstæður sköpuðu tækifæri til að ræða málin dýpra en oft áður þar sem andrúmsloftið 

var afslappað. Rúmur tími var til umræðna og rammi var utan um viðtalið sem jók 
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öryggi bæði foreldra og kennara. Upplýsingar, sem ekki höfðu komið fram áður um 

nemandann í skólanum, fengust, sem og um barnið og fjölskylduna heima. Þær juku 

skilning á barninu, t.d. líðan þess og hegðun, sem leiddi til þess hægt var að bregðast 

við þörfum þess með námsaðlögun og breyttum kennsluháttum í skólanum. 

Ennfremur var auðveldara að mæta þörfum sem tóku til samstarfs heimilis og skóla, 

s.s. heimanáms. Þættir sem ekki höfðu gengið eftir komust í framkvæmd, bæði heima 

og í skóla. Um þetta má nefna tvö dæmi: a) kennari hafði ítrekað óskað eftir að barnið 

færi til læknis; b) foreldrar höfðu ítrekað gefið upplýsingar um aðstoð sem barnið 

þurfti í skóla en þær upplýsingar skiluðu sér ekki í framkvæmdum. Þegar erfiðleikar 

komu upp hjá nemendum síðar um veturinn áttu kennarar auðveldara með að hafa 

samband við foreldra en áður. Samskiptin síðar um veturinn tóku oft minni tíma og 

gengu betur fyrir sig. Kennarar merktu aukin almenn samskipti og jákvæðara viðmót 

foreldra til skólans og foreldrar voru jafnframt ófeimnari en kennarar áttu að venjast 

við að hafa samband og koma með athugasemdir. Kynni foreldra og kennara voru 

orðin það góð að ekki þurfti langan aðdraganda, t.d. til að ræða það sem erfitt var. Þá 

var viðtalstími kennara vel nýttur. 

Síðast en ekki síst styrktist sú sýn skólans að til að geta komið á samstarfi við 

fjölskylduna þyrfti viðkynningu og vel tókst að mæta þessari þörf þegar kennarinn 

mætti fjölskyldunni á heimavelli.  

Kennararnir sem sóttu nemendur sína heim unnu í tveggja kennara kerfi. 

Fyrstu bekkjar kennararnir voru tveir og ég vann með kennurunum á unglingastiginu. 

Greinilegt var að þessi samvinna stuðlaði að ígrundun og umræðum kennara um 

samstarfið; þeir deildu sameiginlegri reynslu og leituðu lausna á þeim verkefnum sem 

upp komu. Þessi vinnubrögð haldast í hendur við það sem fram kom hjá Rósu 

Eggertsdóttur o.fl. (2002:31) og þau auðvelduðu kennurum að takast á við ögrandi 

verkefni sem reynst hafði erfitt áður.  

Eftir heimsóknirnar styrktist trúin á það að til að geta stutt barnið sem best 

þyrfti kennarinn að vinna í nánu samstarfi við fjölskyldu þess, því velferð barnsins er 

háð björgum fjölskyldunnar. Samstarfið þarf að styrkja og efla fjölskylduna í 

uppeldis- og menntunarhlutverki hennar og hér á hin fjölskyldumiðaða nálgun King 

o.fl. (2004:79) vel við.  

Samstarf foreldra innan bekkjardeilda sem ég nefndi frá foreldri til foreldris 

gafst vel að mati foreldra sem þátt tóku, kennara viðkomandi bekkja og nemenda í 

aðgerðahópnum. Nemendur sögðu að það að foreldrarnir þekktust innan bekkjardeilda 
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væri verndandi þáttur í lífi unglingsins. Þá væri ekki eins auðvelt að segja „Allir hinir 

mega það“. Þetta form á samstarfi veitti foreldrum stuðning, ýmis mál voru tekin til 

umræðu sem að öllu jöfnu eru ekki rædd, foreldrar tóku sameiginlegar ákvarðanir sem 

skiptu börnin máli og aukin kynni foreldra auðvelduðu félaglegan stuðning við 

nemendur.  

Greinilega kom fram hjá umsjónarkennara unglingadeildarinnar sem heimsótti 

foreldra að foreldraviðtalið í lokin þar sem áætlaðar voru 30 mínútur á hvert viðtal 

skilaði góðum árangri.  

Fjölskylduheimsóknin á unglingastiginu varð til þess að styrkja böndin við 

fjölskyldur unglinga og átti þátt í því að snúa við dvínandi foreldrasamstarfi í elstu 

bekkjum skólans að mati foreldra. Greinilega kom fram í máli foreldra, þegar þeir 

voru spurðir, að persóna kennaranna á unglingastigi hafði mikið að segja með þann 

góðan árangur sem náðst hafði. Á heimasíðu Oddeyrarskóla í okt. 2005 kom fram að 

haustið 2005 merkir Oddeyrarskóli aukningu í þátttöku foreldra í skólastarfinu, 

sérstaklega á unglingastigi. Er þetta dæmi í samræmi við það sem Epstein (2001:407) 

segir að venjulega dragi úr foreldrasamstarfi með hækkandi aldri nemenda nema 

kennarar ákveði annað. Með réttu viðhorfi er hægt að snúa vörn í sókn. Hugsanlegt er 

að þar vegi þungt persóna kennaranna, eins og foreldrar sögðu, þ.e. að það sem þarf sé 

áhugi og vilji á samstarfinu sem speglist í framkvæmdum kennaranna. 

Hér er ekki mælt með því að fjölskylduheimsóknir verði gerðar að skyldu í 

íslenskum grunnskólum, heldur fremur að kennarar geti átt um það val. Þeir árgangar 

sem þátt tóku í fjölskylduheimsóknunum, þ.e. verðandi 1. bekkur og árgangur sem var 

að byrja á fyrsta ári á unglingastigi, nutu góðs af fjölskylduheimsóknunum og 

samstarfsverkefnum sem þeim tengdust. Varað er við að skipuleggja 

fjölskylduheimsóknir eingöngu fyrir nemendur með sérþarfir eða til fjölskyldna með 

viðkvæman bakgrunn. Það getur ýtt undir þau viðhorf að kennarar heimsæki aðeins 

fjölskyldur þegar eitthvað er að. Með því er gildi heimsóknanna rýrt. 

5.4 Heildarmat foreldra og kennara á samstarfinu og 
þróunarverkefninu  
 

Í þessum kafla verður fjallað um sviðin sex sem Epstein (2001) leggur áherslu á að 

skólar taki mið af í samstarfi sínu við foreldra.  



104  

5.4.1 Uppeldi – foreldrahlutverkið. 
Samstarf skólans við fjölskyldur um uppeldi og foreldrahlutverkið getur falist í 

stuðningi og fræðslu og í því að foreldrar fái skýr skilaboð frá skóla um mikilvægi 

menntunar og hvernig þeir geti skapað góð menntunarskilyrði heima fyrir. 

Þegar foreldrar voru spurðir hvað það væri sem skipti mestu máli í samstarfinu 

nefndu flestir að mikilvægustu þættirnir væru traust, jákvæðni og að kennarar hlusti á 

þá. Kennarar og foreldrar voru sammála um að líðan nemenda og námsárangur væru 

þeir þættir sem þeir helst vildu ræða í samstarfinu. Í viðtölum greindu foreldrar frá 

ánægju sinni með samstarfið við Oddeyrarskóla; að betur væri á þá hlustað og þeir 

væru virkari þátttakendur í skólastarfinu nú en áður.  

Þegar foreldrar voru beðnir um að forgangsraða samstarfstillögum 

aðgerðahópsins var fyrsta val foreldra hagnýt námskeið og fræðslufundir. Þegar 

kennarar voru spurðir hvaða stuðning foreldrar þyrftu helst í sambandi við menntun 

og uppeldi barna sinna var fræðsla, stuðningur og ráðgjöf það sem flestir nefndu. 

Bæði foreldrar og kennarar kalla eftir fræðslu fyrir foreldra en í ljósi oft lítillar 

almennrar þátttöku foreldra á fræðslufundum, eins og áður segir, er vert að huga að 

því hvaða fræðsla það er sem foreldrar þurfa. Einn kennari sagði foreldra þurfa: 

„fræðslu um mikilvægi þess að gefa sér tíma til að sinna barninu og upplifa menntun 

og uppeldi sem mikilvæga forgangsþætti“. Það helst í hendur við þær áherslur sem 

Colemann (1998:2) bendir á. Hann segir aðalskuldbindingu foreldra vera að stuðla að 

og byggja upp vilja og áhuga barna til náms og er það nátengt árangri þeirra í námi. 

Leita þarf svara við því hvers vegna þátttaka foreldra í fræðslufundum er 

dræm um leið og þeir biðja um meiri fræðslu. Vel má vera að foreldrar þurfi fræðslu 

en fái hana á annan hátt eða á öðrum stað. Foreldrar sem hópur hafa breyst mikið í 

gegnum árin og Epstein (2001:25) segir menntun þeirra, sérstaklega mæðra, hafa 

aukist og taka þurfi mið af því þegar foreldrafræðsla er skipulögð. Til að fræðsla skili 

sér þarf hún að tengjast námi og þroska nemandans og koma að beinum notum.  

Í þróunarverkefni Oddeyrarskóla gekk best með fræðsluþátt foreldra þegar 

fræðslan tengdist námi nemenda, þroska þeirra og aldri, félagatengslum eða 

forvörnum. Allt eru þetta þættir sem skipta nemendur og foreldra máli. Árangur var 

bestur og ánægjan mest þegar saman fór fræðsla og samstarf foreldra innbyrðis innan 

bekkjardeilda (frá foreldri til foreldris), en foreldrar hittust þrisvar til fjórum sinnum 

og unnu sameiginlega að verkefnum sem kennarar, foreldrar og stundum nemendur 

töldu brýnust. Í þróunarverkefni Oddeyrarskóla kom greinilega fram að við upphaf 
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grunnskólagöngu og einnig við upphaf unglingastigsins þarf fjölskyldan á auknu 

samstarfi og stuðningi að halda og er það í samræmi við það sem fram kom í 

niðurstöðum rannsóknar Rósu Eggertsdóttur og félaga (2002:144). Stærstu 

forgangsverkefni Oddeyrarskóla féllu að þessum áherslum.  

Foreldrar greindu frá erfiðri fyrri reynslu, því tilhneiging hefði verið í þá átt að 

dregið hefði úr samstarfi þegar vel gekk en „þegar eitthvað var að þá fór samstarf í 

gang.“ Samstarfið fær neikvæðan stimpil þegar það er byggt á erfiðleikum. Í rannsókn 

Kristins Breiðfjörð (1995:52–69) segja foreldrar skólann lítt styðjandi nema þegar í 

óefni er komið og í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002:109) kom fram að 

kennarar hafa strax samband þegar upp koma vandamál. Foreldrarnir í Oddeyrarskóla 

sem viðtal var tekið við upplifðu áhrifaleysi og bjargaleysi í erfiðum aðstæðum, t.d. 

þar sem kennarinn var vanhæfur og réði ekki við hlutverk sitt og ekkert var hægt að 

gera. Einnig þegar foreldri og kennari gátu ekki unnið saman að lausn erfiðleikanna 

og þegar umsjónarkennari (í öðrum skóla) lýsti því yfir að hann vildi ekki funda með 

foreldrum vegna þess að honum væri gert að sitja svo marga aðra fundi í skólanum. 

Valdahlutföll samstarfsins komu skýrt fram í frásögn foreldranna. Skólinn hefur allt 

vald í sínum höndum. Foreldrar geta lagt eitt og annað til en skólinn þarf ekki að 

bregðast við tilmælum þeirra en foreldrum er hins vegar gert að bregðast við 

fyrirmælum skólans.  

Sömuleiðis bregðast ekki allir foreldrar jafn vel við tilmælum kennara. 

Lágmarksþátttöku foreldra í samstarfi við skólann var erfitt að ræða. Ekki tókst að ná 

sammæli um skilgreiningu á lágmarkssamstarfi þó eftir því væri leitað. Kennari sagði 

í viðtali að sumir foreldrar vildu ekki mikil samskipti og sagði: „Við getum ekki neytt 

samstarf upp á þá sem það ekki vilja.“ Hvað á kennarinn að gera þegar foreldri mætir 

ekki í foreldraviðtöl og sinnir ekki samstarfi? Eiga foreldrar að komast upp með það? 

Skiptir samstarfið svo litlu máli að það þarf ekki að orða það þegar foreldrar sinna 

ekki samstarfi sínu? Ef samstarf við fjölskyldur er jafn mikilvægt og orðræðan segir 

til um þá á skólinn að gera þær kröfur á foreldra að þeir taki þátt. Kennarar og 

skólastjórnendur þurfa að gera foreldrum grein fyrir mikilvægi og ávinningi farsæls 

samstarfs frá upphafi og sýna það í verki.  

Í samstarfi á ekkert eitt við alla og því má ætla að semja þurfi um samstarfið út 

frá þörfum aðila hverju sinni. Gera þarf samning við foreldra í skólabyrjun um 

samstarfið, hvernig og um hvað á það að vera. Eitt foreldri sagði að kennarar ættu 
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ekki að vera hræddir við að „gera kröfur á foreldra um að taka þátt í samstarfi, þessar 

kröfur eru bara eðlilegar með nýjum kynslóðum.“ 

Þarfir og áhugasvið foreldra eru mismunandi og þátttaka foreldra í skólastarfi 

fjölbreytilegt og flókið hugtak eins og Crozier (2000:x) færir rök fyrir. Því er 

mikilvægt að foreldrum gefist tækifæri til að eiga samstarf við skólann á mörgum 

sviðum. Foreldrum þarf að standa til boða fræðsla og stuðningur og þá þarf að hvetja 

til að vinna í samstarfi við skóla að menntun og uppeldi barna sinna. Ekki er sama 

hvernig staðið er að slíkri fræðslu og skólinn þarf sífellt að leita nýrra leiða á því 

sviði. Telja má að styrkja þurfi kennara með ráðgjöf og endurmenntun til að þeir geti 

betur sinnt fræðsluþætti foreldra og samstarfi við þá. Einnig þarf að auka kennslu og 

þjálfun í foreldrasamstarfi í kennaramenntun. 

Fjalla þarf nánar í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennum hluta um mikilvægi 

menntunar sem fram fer heima og gagnkvæmni náms en, eins og Colemann (1998:2) 

bendir á, er tilgangur þátttöku foreldra í skólastarfi skuldbinding þeirra við 

viðfangsefni tengd námi barna þeirra og að byggja upp vilja og áhuga barna til 

námsins og skólans.  

 

5.4.2 Samskipti. 
Samskipti geta farið fram munnlega eða skriflega. Langflestir foreldrar Oddeyrarskóla 

í öllum árgöngum töldu foreldraviðtöl vera ákjósanlegasta form á samstarfi sínu við 

skólann. Í sex árgöngum var annað val foreldra samskipti í gegnum síma og tölvupóst. 

Samhljómur var í svörum kennara; fyrsta og annað val þeirra voru viðtöl foreldra og 

kennara um barnið og samskipti í síma og með tölvupósti, en þriðja val var 

fjölskylduheimsóknir kennara. Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn 

Elísabetar Svavarsdóttur o.fl. (1996:7) en þar kemur m.a. fram að foreldrar telja sig ná 

bestum tengslum við kennara með viðtölum. Í niðurstöðum rannsóknar Áslaugar 

Brynjólfsdóttur (1998:125) segir einnig að foreldrar leggi áherslu á fleiri 

foreldraviðtöl og rýmri tíma í þau. Skólar þurfa því að leggja forgangsáherslu á 

foreldraviðtöl í samstarfi sínu við fjölskyldur, undirbúa þau vel og gefa þeim rúman 

tíma. 

En hvernig er hefðbundið foreldraviðtal og hvað er áætlaður mikill tími í það? 

Eitt foreldrið í Oddeyrarskóla sagði hálfrar klukkustundar foreldraviðtal vera lágmark 

en í 15 mínútna viðtali eins og venja væri „þá finnst mér ég rétt vera sest þegar ég er 
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staðin upp aftur og maður er bara jafn ruglaður og þegar maður settist niður“. Í ljósi 

þess að bæði foreldrar og kennarar hafa í langan tíma sagt foreldraviðtöl vera 

ákjósanlegasta form á samstarfi hefur þróun foreldraviðtala verið lítil. Í 

fjölskylduviðtalinu á heimili nemandans var athyglisvert að upplifa öryggið sem 

skapaðist fyrir foreldra og barnið þegar viðtalið var tekið heima. Þau foreldraviðtöl 

sem gengu best og mest ánægja var með einkenndust af því að umsjónarkennari 

undirbjó foreldraviðtalið, t.d. með því að afla upplýsinga frá öllum kennurum 

nemandans, hafði gott yfirlit yfir framgang námsins og líðan nemandans og sendi 

heim upplýsingar um það sem ræða þurfti nokkrum dögum fyrr foreldraviðtalið. 

Annað sem vert er að huga að er að ef umsjónarkennari veit að viðtal við 

foreldri verður erfitt, þá geti hann leitað stuðnings innan skólans eða utan og jafnvel 

fengið skólastjóra eða einhvern annan með sér í viðtalið. Umhugsunarvert er einnig 

hver styður foreldra þegar þeir vita að viðtalið í skólanum verður erfitt. Foreldrar 

standa oft einir í samstarfi við skólann og þeir hafa ekki sömu möguleika og 

starfsmenn skólans á að leita stuðnings og hjálpar. Þeir standa sérstaklega einir 

gagnvart skólanum þegar þeir þurfa að leita réttar barnsins eða síns. Foreldrar sitja oft 

einir erfiða fundi með mörgum sérfræðingum skólans. Það er ekki bara að 

valdahlutfall sé foreldrum í óhag heldur einnig fjöldi fundarmanna. Hver stendur með 

foreldum þegar illa gengur í samstarfi við skólann – hvert geta þeir leitað og hver 

styður þá?  

Undir liðinn samskipti flokkast upplýsingamiðlun. Frumkvæðið að 

upplýsingamiðlun skólans og að upplýsingaöflun hjá foreldrum er að mestu skólans. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla – Almennum hluta (1999) eru kennarar hvattir til samvinnu 

við forelda og áhersla lögð á gagnkvæma upplýsingamiðlun Áhersla er einnig lögð á 

kynni foreldra af skólastarfinu en lítið fjallað um mikilvægi þess að kennarar kynni 

sér heildaraðstæður nemenda. Þar stendur ekki beint að kennarar eigi að leita 

upplýsinga hjá foreldum né heldur er getið um mikilvægi þess. Ennfremur segir í 

Aðalnámskrá – Almennum hluta (1999) að skólinn eigi reglulega að miðla góðum og 

skýrum upplýsingum til foreldra. Hvað þýðir það og hvert er viðmið foreldra? Ef mið 

er tekið af fjölbreytileika samstarfsins, eins og Crozier (2000:x) segir, er það sem 

sumum finnst nægilegt ófullnægjandi í huga annarra. Erfitt getur reynst að finna 

viðmið sem hæfa öllum foreldrum og því verður að vinna þennan þátt mismunandi 

eftir aðstæðum en í nánu samstarfi við foreldra. Í samstafi við foreldra þurfa skólar að 
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móta ákveðna stefnu um upplýsingamiðlun. Foreldrar þurfa að vita hvaða kröfur eru 

gerðar til þeirra og hvaða kröfur þeir geta gert til kennara og skólans.  

Í viðtölum við foreldra Oddeyrarskóla og í lokamati var sjaldan rætt um skort 

á upplýsingum. Epstein (2001) segir að ástæður fyrir skorti foreldra á upplýsingum 

geti verið margar en kennarar verði að spyrja sig hvernig þeir ætli að koma 

upplýsingum af fundum til foreldra sem ekki mæta. Ennfremur þurfa starfsmenn skóla 

að athuga hvort upplýsingar skólans séu nægilega skýrar, auðlesnar og nákvæmar. Oft 

heyrist að nemendur komi skilaboðum illa til foreldra. Með tilkomu tölvutækninnar 

hefur hins vegar aldrei verið jafn auðvelt að koma upplýsingum til foreldra. Það getur 

verið ein af skýringunum á því að foreldrar Oddeyrarskóla kvörtuðu sjaldan undan 

upplýsingaskorti. Jafnframt er hægt að gera þær kröfur til skóla að í stefnu hans um 

samstarf við fjölskyldur sé viðmið um upplýsingar til foreldra með áherslu á að 

ákvörðun varðandi upplýsingamiðlun vinnist í nánu samstarfi við foreldra hverrar 

bekkjardeildar og einnig einstaklingslega. 

 

5.4.3 Sjálfboðastörf foreldra. 
Sjálfboðastörf felast í starfi sem foreldrar vinna án endurgjalds í þágu skólans. 

Í lokamati mátu kennarar sjálfboðastörf foreldra minnst af sviðunum sex og í 

viðtölum varð foreldrum tíðrætt um hve erfitt væri að fá aðra foreldra til að vinna og 

var tímaskorti oftast um að kenna. Ef mið er tekið af íslensku rannsóknunum (Áslaug 

Brynjólfsdóttir,1998:106–109; Elísabet Svavarsdóttir, o.fl.1996:33–34; Kristinn 

Breiðfjörð, 1995:43, 63) virðist sem erfiðara sé að fá foreldra til sjálfboðastarfa nú en 

áður. Það getur skýrt lítið vægi þáttarins hjá kennurum. Í viðtölum við foreldra var 

skólaheimsókn þáttur sem þeir töluðu allir um og vildu efla. Þeir sögðust vita að þeir 

væru velkomnir í skólann og skynjuðu gildi heimsóknanna fyrir þá sjálfa, börnin og 

skólastarfið. Foreldrarnir sögðust komast nær skólastarfinu með heimsókninni, þeir 

gætu fylgst betur með skólastarfinu og því sem væri að gerast í skólanum, þeir væru 

sýnilegir og með heimsóknunum fyndu börnin að foreldrarnir væru sammála því starfi 

sem færi fram í skólanum. En þess voru einnig dæmi að foreldrarnir upplifðu 

neikvæðar tilfinningar við skólaheimsóknina, eins og að þeir væru aðskotahlutur, 

fyndu til óöryggis um hlutverk sitt og fyndist erfitt fyrir þá og börnin að þeir ættu bara 

að sitja úti í horni. Foreldrarnir skynjuðu samt sem áður gildi heimsóknanna þótt þeir 

lýstu yfir óöryggi með hlutverk sitt þegar þeir komu í skólann. Til að byggja upp 
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traust þarf að skýra hlutverk í samstarfi og til að svo megi verða þurfa aðilar að ræða 

saman. Í máli foreldra kom fram að það þyrfti þjóðfélagsbreytingu – vakningu meðal 

foreldra – og þeir yrðu að vera tilbúnari að verja meiri tíma með börnum sínum og 

gera eitthvað með þeim. 

5.4.4 Heimanám. 
Heimanám er verkefni sem er á ábyrgð nemandans og gert er ráð fyrir að það vinnist 

heima. Heimanám var eitt af forgangsverkefnunum í þróunarstarfinu og í lokamati 

kom fram að um 90% foreldra sögðu heimanám barna sinna ganga mjög vel eða 

frekar vel og einnig að þeir aðstoðuðu þau við það heima. Samt sögðu um 10% 

foreldra nemenda í 6. bekk og 8. til 10. bekk þetta ganga frekar illa eða mjög illa. 

Heimanámið var auk þess sá þáttur í lokamati sem fékk flestar neikvæðar 

athugasemdir. Foreldrar lýstu hindrunum við heimanámið sem lágu í fari barnanna, 

kenndu um eigin kunnáttuleysi eða töldu börnin þurfa meiri aðstoð í skólanum við 

heimanámið.  

Áhugi foreldra á heimanámi barna þeirra hefur aukist með árunum, eins og 

fram hefur komið í rannsóknum Erlu Hrannar Jónsdóttur (1994:4), Elísabetar 

Svavarsdóttur o.fl. (1996:26) og Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:3). Það styður það að 

foreldrar vilji starfa sem næst viðfangsefnum barna sinna og bekkjarstarfinu, eins og 

Fullan (2001a:198) bendir á. Ef kennarar hafa áhuga á að koma til móts við foreldra er 

lag að vinna samstarfið í gegnum heimavinnuna en kennarar verða að taka tillit til 

þess að ekki geta allir foreldrar aðstoðað börn sín við heimanámið og er það afar brýnt 

að skólinn ákveði hvernig hann ætlar að mæta því. Til að geta aðstoðað börn sín þurfa 

foreldrar bæði hvatningu og leiðbeiningar sem aðeins eru á færi skólans að veita. Það 

er því að mestu leyti í höndum skólans hvernig til tekst með að nýta áhuga og vilja 

foreldra til að þeir geti stutt börn sín sem mest. Í eldri rannsóknum sem vitnað er til í 

þessari rannsókn virðist sem foreldrar séu hlynntir heimanámi barna sinna. En í 

Oddeyrarskóla eru um 10% foreldra sem segja börn sín eiga í erfileikum með 

heimanámið og vilja draga úr því eða að það fari fram í skólanum. 

 

5.4.5 Ákvarðanataka. 
Með ákvarðanatöku er vísað til áhrifa forelda og hlutdeildar þeirra í námi barna þeirra 

og starfi skólans. Í þróunarverkefni Oddeyrarskóla var fulltrúum foreldra og nemenda 
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boðið að vinna á jafningjagrunni við mótun samstarfs skólans við fjölskyldur. 

Reynslan af samstarfinu var mjög góð. Ef horft er til þess samstarfs sem foreldrar 

voru ánægðastir með í þróunarverkefninu, var það oft samstarf þar sem foreldrar 

höfðu bein áhrif, höfðu eitthvað um framvindu að segja eða litið var á þá sem fullgilda 

aðila í samstarfinu sem hefðu mikið til málanna að leggja. Sem dæmi um það má 

nefna fjölskylduheimsóknina þar sem megináherslan var á virkni foreldra og hlustun 

kennarans. Ennfremur samstarf foreldra innbyrðis, frá foreldri til foreldris, en þar 

höfðu þeir ákveðna stjórn á framvindu og fengu verkefnin í sínar hendur.  

Foreldrar í Oddeyrarskóla virðast þó ekki hafa þau áhrif sem þeir vilja. 

Samhljóða niðurstaða kemur fram í rannsóknum Elísabetar Svavarsdóttur o.fl. 

(1996:24), Kristins Breiðfjörð (1995:69), Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:118 og 126–

127), Ernu Bjarkar Hjaltadóttur (2002:79) og Ólafs H. Jóhannssonar (2003:21). Í 

greinargerð Ólafs H. Jóhannssonar (2003) kemur fram að grunnskólalögin veita 

íslenskum foreldrum rýran rétt til þátttöku í ákvörðunum um framkvæmd skólastarfs 

og að formleg og bein áhrif foreldra á skólastarf hér á landi eru minni en í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Englandi, en það voru þau lönd sem hann skoðaði auk Íslands. Ef 

mið er tekið af áherslum sem fram koma hjá Rave (1995:204) og Wolfendale 

(1997:1–4) um mikilvægi þess að foreldrar eigi hlutdeild í ákvörðunum skólastarfs má 

segja að lítil áhrif íslenskra foreldra á skólastarf beri vott um virðingarleysi í garð 

þeirra. 

 

5.4.6 Samstarf við samfélagið. 
Þessi þáttur tekur til þess að skólinn tengist öðrum stofnunum, félagasamtökum og 

annarri þjónustu sveitarfélagsins sem styðja við uppeldi og menntun barna og 

ungmenna. Þar er m.a. átt við tómstunda- og námstilboði, heilsugæslu og 

félagsþjónustu. Í upphafi þróunarverkefnisins fannst mér að þátturinn samstarf skóla 

við samfélag væri hægt að sleppa, hann ætti ekki við á Íslandi. Eftir því sem unnið var 

lengur að samstarfinu í Oddeyrarskóla efldist og styrktist þátturinn samstarf skóla við 

samfélagið. Þar sem erfiðleikar nemanda voru fyrir hendi skipti miklu máli að fá 

þjónustu frá ýmsum stofnunum og aðilum utan skólans til aðstoðar. Mikill tími og 

orka kennara fór í þessa leit og í að byggja upp tengsl þrátt fyrir að innan og utan 

skólans eru ýmsar bjargir, s.s. námsráðgjafi, sálfræðingur, sérkennsluráðgjöf o.fl. Í 

lýsingu kennaranna kemur skýrt fram að tengsl skólans við aðila utan hans og 
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stofnanir samfélagsins eru mjög mikilvæg og nemandanum til hagsbóta. Þessi tengsl 

þarf að styrkja og helst það í hendur við áherslu fagráðs Landlæknisembættisins 

(2003:5) sem segir að „stuðningur við skólakerfið, kennarastéttina og menntun 

almennt sé líklegri leið til að bæta heilsu og vellíðan en efling heilbrigðiskerfisins”.  

 

5.4.7 Áhrif þróunarverkefnisins á kennara. 
Greinilega kom fram í niðurstöðum að þróunarvinnan hafði áhrif á ýmsa þætti starfs 

kennara og alveg sérstaklega hjá umsjónarkennurum. Um helmingur kennara og 

stundum rúmlega það sagði þróunarverkefnið hafa haft áhrif á þroskamöguleika þeirra 

í starfi og hafa aukið hæfni og öryggi þeirra í samstarfi. Þegar spurt var í lokamati 

hvaða áhrif þróunarverkefnið hefði haft á samstarf kennara við aðra kennara sögðu 11 

af 21 að þróunarvinnan hefði haft frekar mikil áhrif en níu sögðu áhrifin frekar lítil. 

Auk þess komu ábendingar frá almennum kennurum um að þeir vildu auka samstarf 

sitt við fjölskyldur og að þeir ættu erfitt með það. Þessar niðurstöður og viðhorf beina 

sjónum að hugmyndinni um að allir kennarar séu umsjónarkennarar og að allir 

kennarar hafi samstarf við foreldra. Kennarar Oddeyrarskóla þurfa að ræða sig í 

gegnum það hvernig þeir koma á virku samstarfi milli almennra kennara og foreldra. 

Þessar upplýsingar komu fram í lokamati og þess vegna var ekki hægt að bregðast við 

þeim í þróunarverkefninu.  

Kennarar voru spurðir í upphafi og við lok þróunarstarfsins um fjölskyldur 

sem erfitt væri að nálgast og hvað væri hægt að gera til að auka virkni þeirra. 

Áhugavert var að sjá þann mun sem kom fram í svörum kennara. Athyglisvert var að 

sjá að kennarar á upphafstíma þróunarverkefnisins vísuðu þessum fjölskyldum t.d. til 

„fagmanna í viðgerð“ en í lokamati einkenndust viðhorfin af auknum skilningi og 

fram komu fleiri leiðir sem kennarar gátu farið til að virkja þær.  

Fram kom að kennarar þurfa stuðning í samstarfi við fjölskyldur, eins og þegar 

þeir sækja fjölskyldur heim eða vinna að nýbreytnistörfum í foreldrasamstarfi, eða að 

geta gengið að honum vísum í formi fræðslu, ráðgjafar, handleiðslu eða stuðnings. 

Greinilegt er að samstarf þeirra umsjónarkennara sem sóttu fjölskyldur heim 

hafði meiri áhrif inn í kennsluna en hjá öðrum kennurum. Þeir þættir sem einkenndu 

kennara sem náðu árangri í samstarfi við fjölskyldur voru: 
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• Þeir lögðu á sig fyrirhöfn til að byggja upp gagnkvæmt traust og virðingu; höfðu 

trú á gildi samstarfsins á þann veg að það væri nemandanum, fjölskyldunni og 

þeim sjálfum og skólanum til hagsbóta, 

• litu inn á við og greindu vanda sem þeir töldu að betur gengi að leysa ef kennarinn 

og foreldrar ynnu saman að lausn hans, 

• lögðu sig fram við að hlusta og gefa tilfinningalega hlutdeild í erfiðleikum; gátu 

sett sig í spor fjölskyldunnar og horft á nemandann og fjölskylduna sem heild; 

leituðu að björgum fyrir nemandann í samstarfi við foreldra; fóru út úr 

hefðbundnum ramma starfs síns við framkvæmd samstarfsins, 

• öðluðust breytta sýn á gildi samstarfsins og þeir urðu opnari fyrir að reyna 

fjölbreyttari aðferðir til að mæta þörfum nemenda og fjölskyldna og markmiðum 

skólastarfsins, 

• lögðu á sig vinnu til að byggja upp góð tengsl við foreldra sem skilaði 

upplýsingum og vitneskju sem gaf aukinn skilning á nemandanum og/eða leiddi til 

framkvæmda í kennslustofunni, 

• leituðu eftir stuðningi við nýbreytnistörf í samstarfinu, 

• fundu að vinnan skilaði ekki bara ánægðari foreldrum heldur jók einnig 

starfsánægju þeirra sjálfra. 

Þessar niðurstöður haldast í hendur við niðurstöður sem fram komu í 

starfendarannsókn Vigfúsar Hallgrímssonar (2000:117–119). Hann segir að þeir 

kennarar sem náðu árangri í rannsókninni hefðu með bekkjarathugunum leyst vanda í 

kennslunni og þróað starfshætti sína og samhliða því breyttist sýn þeirra á starfinu og 

viðhorf gagnvart nemendum. 

 

5.4.8 Samantekt. 
Vísbendingar eru um að niðurstöður úr rannsókninni séu svipaðar niðurstöðum úr 

erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á samstarfsáætlunum eða 

samstarfslíkönum skóla við fjölskyldur. Til að auka og þróa samstarf heimila og skóla 

þurfa skólar að vinna eftir samstarfsáætlun/líkani. Í eftirfarandi samantekt mun ég 

draga fram helstu kosti og galla samstarfsáætlunarinnar og þróunarverkefnisins. 

Aðgerðahópur: Myndun aðgerðahópsins og vinna hans reyndist þróunarverkefninu og  

kennurum vel. Það að hafa kennara, skólastjóra, foreldra og nemendur í 

hópnum gafst sérstaklega vel. Í upphafi þarf að koma skipulagi á tengsl 
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aðgerðahóps við foreldrafélag og foreldraráð skólans og hvernig 

samstarf er haft við nemendur skólans. Aðgerðahópurinn hefði þurft að 

meta störf sín oftar á tímabilinu. 

Upphafsmatið: Upphafsmatið og sú umræða sem fram fór samhliða vinnu við það var 

hagnýt og skipti máli við þróun samstarfsins. Eyðublöðin sem unnið 

var eftir reyndust ekki vel og þarf að reyna ný eyðublöð sem fylgja 

samstarfsáætluninni í handbók Epstein frá árinu 2002. Þar sem ekki 

tókst að halda tímamörk við vinnu upphafsmatsins þarf að gefa 

upphafsmatinu góðan tíma þegar vinnuáætlanir eru skipulagðar og 

passa að tímaramma sé fylgt. 

Framkvæmdaáætlun: Framkvæmdaáætlunin reyndist mjög vel og sömuleiðis 

vinnuferlið sem henni fylgir. Það að framkvæmdaáætlun tók til þriggja 

ára gaf góða raun. Ekki gekk nægilega vel að meta samstarfsaðgerðir 

og þarf frá upphafi að huga að eftirfylgd með mati kennara. Vinnulagið 

getur skólinn notað til framtíðar við þróun samstarfsins. 

Bjargir: Það að gera í upphafi ráð fyrir björgum við skipulag 

þróunarverkefnisins skipti máli, sömuleiðis að í framkvæmdaáætlun 

þurfti að tilgreina bjargir og ábyrgð hverju sinni. Allar bjargir sem á 

þurfti að halda voru til taks í þróunarverkefninu. Vera skólastjórnenda í 

aðgerðahópnum hafði jákvæð áhrif. 

Forgangsverkefni: Það að taka ákveðnar nýjar samstarfsaðgerðir, fylgjast sérstaklega 

með þeim og draga lærdóm af þeim reyndist farsæl leið til að þróa og 

bæta samstarf skólans við fjölskyldur. 

Sviðin sex: Lærdómsríkt reyndist að vinna á sviðunum sex við að þróa samstarf 

skólans við fjölskyldur. Auðvelt reyndist að vinna á sviðunum sem 

tóku til uppeldis, samskipta, sjálfboðastarfa og heimanáms en á þessum 

sviðum vinnur hefðin með skólanum. Flestar athugasemdir komu fram 

vegna sjálfboðastarfa foreldra og heimanáms nemenda. Þau svið sem 

erfiðast gekk að vinna með voru ákvarðanataka og samstarf við 

samfélagið en um leið eru það sviðin sem brýnast er að þróa samstarfið 

áfram á. 
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5.5 Notagildi rannsóknarinnar til framtíðar 
 

Eins og fram kom í inngangi var hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir samstarf heimila 

og skóla haft að leiðarljósi enda hefur samstarfsáætlun Epstein ekki áður verið unnin 

með íslenskum grunnskóla. Niðurstöður gefa til kynna að samstarfsáætlunin hafi 

hentað Oddeyrarskóla vel. Ennfremur voru svo til allir foreldrarnir frekar eða mjög 

ánægðir með árangur samstarfsins og skipulag skólans á samstarfinu við fjölskyldur. 

Sömu sögu má segja af kennurunum. Miðað við hversu eindregin þessi jákvæða 

niðurstaða er má leiða að því líkur að samstarfsáætlunin muni einnig nýtast öðrum 

skólum til að þróa samstarf heimila og skóla. 

Þróunarverkefnið nýttist einnig í starfi mínu sem kennsluráðgjafi. Með 

rannsókninni safnaðist dýrmæt reynsla og niðurstöður hennar ættu að geta stutt við 

áframhaldandi þróun samstarfs heimila og skóla í íslenskum skólum. Þær ættu einnig 

að geta leitt til útgáfu á handbók eða bæklingi fyrir skóla sem vilja þróa og bæta 

samstarf sitt við fjölskyldur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar meðal starfsmanna Oddeyrarskóla 

og foreldra og haldinn verður opinn fundur á vegum skólaþróunarsviðs kennaradeildar 

Háskólans á Akureyri þar sem sagt verður frá rannsókninni. Ennfremur þarf að koma 

á fundi með yfirmönnum skólamála Akureyrarbæjar og skólastjórnendum þar sem 

rætt verður hvernig niðurstöður rannsóknarinnar gætu stutt við skólastefnu 

bæjarfélagsins um samstarf heimila og skóla til þróunar fyrir málaflokkinn.  

 

Tillögur til kennara og skóla 
• Skólar og kennarar sem vilja þróa samstarf sitt við fjölskyldur þurfa stuðning 

og að gefa sér tíma til að vinna verkið. 

• Auka þarf þátttöku foreldra í skólastarfi og gefa þeim tækifæri til að vinna sem 

næst námi barnsins.  

• Þjálfa þarf foreldra til forystu og til að miðla fræðslu og reynslu til annarra 

foreldra. 

• Koma þarf upp aðstöðu í hverjum skóla fyrir foreldra og félög þeirra. 

• Auka þarf kynni og samvinnu foreldra hvers bekkjar, sérstaklega við upphaf 

grunnskólagöngu og þegar nemendur flytjast af miðstigi á unglingastig. 
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• Tengja þarf skólann markvisst við nánasta samfélag hans (stofnanir, 

félagasamtök og fyrirtæki) og stuðla að því að bjargir samfélagsins nýtist í 

þágu barna og fjölskyldna. 

• Samtök foreldra þurfa að sammælast um viðmið um gæði samstarfs skóla og 

heimila. Viðmið sem foreldrar gætu notað í skólum barna sinna til að meta 

samstarf heimila og skóla og gæti jafnframt nýst til framfara.  

• Foreldrar ættu að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu um að það sem þeir sjá og 

heyra innan veggja skólans er trúnaðarmál og ekki ætlast til að um það sé rætt 

á öðrum vettvangi.  

• Gera þarf samning við foreldra um þátttöku í samstarfi heimila og skóla við 

upphaf skólagöngu barna þeirra, sem er endurnýjaður árlega, að hausti. 

• Miðað við hve hægt hefur gengið að þróa samstarf skóla við fjölskyldur er 

spurning hvort skólayfirvöld þurfa ekki að kveða fastar að framkvæmdum 

skóla. 

• Skólayfirvöld þurfa að eiga stefnu og áætlun um samstarf skóla við fjölskyldur 

og hvernig eigi að hrinda henni í framkvæmd. Ennfremur að skapa þær bjargir 

sem til þarf. 

• Löggjafinn þar að tryggja betur aðkomu foreldra í skólastarfi í lögum. 

 

Hugmyndir um fleiri rannsóknir.  

• Hvernig foreldrar koma í samstarfi við kennara nær námi barnsins síns, t.d. 

með því að taka þátt í markmiðssetningu í námi nemenda og námsmati. 

• Rannsaka enn frekar hvaða starfshættir skóla leiða til árangursríkari og virkara 

samstarfs við foreldra.  

 

5.6 Lokaorð  
 

Rúnar Sigþórsson (2004:1) ræðir um þrjár meginforsendur sem taldar eru hafa áhrif á 

árangur skólaþróunar og er gagnlegt að skoða þróunarverkefni Oddeyrarskóla í ljósi 

þeirra.  

Í fyrstu forsendunni er lögð áhersla á að gengið sé út frá þörfum nemandans við 

skipulagningu skólaþróunar og mið tekið af þörfum kennara fyrir þekkingu og færni. 
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Þróunarverkefnið stóð í tvö ár og varð til þess að Oddeyrarskóli náði að laga 

vinnuferli samstarfsáætlunarinnar að þörfum skólans. Allir kennarar skólans tóku á 

einn eða annan hátt þátt í þróunarstarfinu og er það nú hluti af starfsmenningu skólans 

sem unnið er eftir.  

Með því að heimsækja fjölskyldur nemenda stigu kennarar Oddeyrarskóla 

stórt skref til að mæta betur þörfum nemenda og foreldra samhliða því að styrkja 

tengsl milli skóla og heimila. Skólinn teygði sig mun lengra en hann hefur gert áður 

og hefur hafið þróun sem ekki sér fyrir endann á. Hann býr að því að kennarar hafa 

farið út úr skólanum til fjölskyldunnar og samfélagsins. Kennarar og fjölskyldur 

höfðu kjark og þor til að koma heimsóknum á, tengjast, læra af heimsóknunum og 

horfast í augu við það sem miður fór. Kennararnir lærðu af því að framkvæma, af því 

að sjá, heyra og finna gildi heimsóknanna á eigin skinni til hagsbóta fyrir nemendur, 

fjölskyldur þeirra og þá sjálfa. Foreldrar fundu samstarf skólans í verki. 

Epstein (2001:598) bendir á að með breyttu samfélagi og breyttu 

fjölskyldumynstri sé brýnt að byggja samstarfið á þörfum fjölskyldunnar sem á börn í 

skólunum núna en ekki að skipuleggja samstarfið út frá fjölskyldunni sem var. Stefán 

Ólafsson (2005:24) hefur bent á að sameiginlegur tími fjölskyldu sé minni í dag en 

áður og fjölskyldumynstrið fjölbreyttara. Þess vegna þarf skólinn að finna leiðir sem 

ná til allra fjölskyldna og skila árangri í lífi og námi nemenda og starfi skólans miðað 

við breytta stöðu. Til að meta þarfir aðila og skipuleggja og þróa samstarf er 

samstarfsáætlun góð leið fyrir skóla. Samskipti heimila og skóla þurfa að taka mið af 

heildarsýn á þarfir barnsins og barninu sem einstaklingi og vera fjölskyldumiðuð 

(King o.fl. 2004:78–79), en ekki byggð upp af samskiptum sem gera mikla kröfu um 

tíma og eru laustengd þörfum nemandans og fjölskyldu hans og markmiðum námsins. 

 

Í annarri forsendunni er sjónum beint að skólamenningunni og innri skilyrðum 

skóla til að auka við starfsþroska og starfsþróun kennara. 

Í vinnu kennara og stjórnenda Oddeyrarskóla að samstarfsáætluninni og 

myndun aðgerðahóps í skólanum er byggt á hugmyndum um starfsþróun skóla þar 

sem litið er svo á að þróun samstarfs sé ferli sem tekur tíma en ekki einstakur 

viðburður. (Epstein, 1995:710–711; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:65–77; Fullan, 

2001a:237–266). Samstarfsáætlun Epstein er skólaþróun – skóli sem fer eftir ferlinu 

gefur kennurum tækifæri til náms, til að læra og tileinka sér vinnubrögð sem þeir geta 

nýtt áfram í samstarfinu. Samstarf skóla við fjölskyldur er aldrei endanlegt heldur er 
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einn af þáttum skólans sem þarf að vera í sífelldri þróun og með því að tengja 

starfssvið aðgerðahópsins annarri nefndarvinnu skólans er vinnulagið orðið að 

starfsmenningu hans. 

 

Í þriðju forsendunni er áhersla lögð á að hlúa að gildismati og tilfinningum þeirra 

sem vinna að þróunarverki. 

Kennarar, skólastjórnendur og fulltrúar foreldra og nemenda unnu, ásamt mér, 

að því að fara í saumana á styrkleikum og veikleikum samstarfs skólans við 

fjölskyldur. Við leituðum orsaka erfiðleika, leiða að lausnum og framkvæmda til 

framtíðar. Að lokum var metið hvernig til hafði tekist og gerðar áætlanir um enn 

frekari samstarfsaðgerðir. Kennarar tókust á við störf sín og lögðu sjálfir grunninn að 

breytingum á samstarfi sínu við fjölskyldur nemenda sinna. Þetta ferli 

starfendarannsókna (McNiff, o.fl., 1996:7–8; Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002:18) 

gafst skólanum vel. 

 

Í rannsókninni er að finna vísbendingar sem hafa gildi fyrir samstarf skóla við 

fjölskyldur. Niðurstöðurnar veita innsýn inn í og auka skilning á samstarfi grunnskóla 

og fjölskyldna og tengslum skólans við samfélagið. Í ritgerðinni er bent á ýmsar leiðir 

til að þróa og bæta samstarfið og hvernig styðja megi við kennara, foreldra og 

nemendur til betri líðanar og árangurs nemenda. 

Við vinnu þessa þróunarverkefnis var áhersla lögð á að vinna með kennurum 

og stjórnendum, foreldrum og nemendum á þeirra eigin starfsvettvangi, sem var bæði 

skólinn og heimilið. Áhersla var ennfremur á að hlusta á rödd þeirra til að sjónarmið 

þeirra kæmu fram til að dýpka skilning á samstarfi heimila og skóla.  
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