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Ágrip 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að varpa ljósi á viðhorf 

skólastjórnenda til foreldrasamstarfs með það að markmiði að þær 

vísbendingar sem hér fást sýni hvort hlutverk skólastjórnenda gagnvart 

samstarfi foreldra og skóla sé á reiki á sama hátt og rannsóknir um viðhorf 

kennara til foreldrasamstarfs hér á landi hafa gefið vísbendingar um.  

Í þessari rannsókn skoða ég viðhorf sex skólastjóra til foreldrasamstarfs 

og leitast við að greina hvað þeir telja að sé þeirra hlutverk í að koma á og 

viðhalda samstarfi við foreldra nemenda sinna skóla.  Rannsóknarspurningin 

er: „Hvernig líta skólastjórar grunnskóla á hlutverk sitt við að koma á og 

viðhalda því samstarfi sem þeir telja að sé ákjósanlegt að ríki á milli skóla og 

foreldra á tímum síðnútíma?“ 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri aðferðafræði þar sem viðfangsefnið 

var skoðað undir formerkjum tilviksathugunar til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni. Rannsóknin er sérstaklega afmörkuð því málefni 

sem tengist samstarfi heimila og skóla. 

Helstu niðurstöður benda til þess að viðhorf skólastjóra til hlutverk síns 

gagnvart samstarfi við foreldra eru talsvert ólík og þá sérstaklega hvað 

varðar viðhorf til mikilvægis samstarfsins. Skólastjórar sem eingöngu eru 

með nemendur á yngsta og miðstigi virðast leggja meiri áherslu á að skólinn 

eigi í góðu samstarfi við foreldra frekar en skólastjórar unglingaskóla. Þrátt 

fyrir mismunandi viðhorf var ekki hægt að greina að foreldrar og skóli ættu í 

samstarfi við að bera sameiginlega ábyrgð á námi nemenda í skóla. Hægt 

var að merkja áhrif samtímans á viðhorf skólastjóra eins og hvernig þeir 

leggja áherslu á þjónustuhlutverk sitt til að foreldrar séu ánægðir með 

starfsemi skólans. Einnig hversu ríka áherslu þeir leggja á gott 

upplýsingaflæði frá skóla til foreldra. Hvort hægt sé að staðhæfa að 

skólastjórar séu ekki með hlutverk sitt á hreinu  gagnvart samstarfi foreldra  

er erfitt að segja til um út frá svo lítilli rannsókn. Hins vegar eru 

vísbendingar um að með breyttum viðhorfum skólastjórnenda til aukins 

árangurs með samvirkara samstarfi er möguleiki á að nýta samstarfið við 

foreldra mun betur til að efla árangur nemenda og þá um leið 

skólastofnunarinnar í heild sinni. 
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Abstract 

Collaboration between school and parents 

The professional role of principals in schools relationship with parents 

The purpose of this study was to shed light on the perspectives of school 
principals regarding their relationship with parents. This study compared 
previous studies, where the perspectives of teachers on their relationship 
with parents was examined, and explores potential differences between 
the two. 

This study examined perspectives of six principals on what they 
perceived as their role in the relationship between their school and the 
parents.  The hypothesis stated in this study was: 

“How do principals in high schools,middle schools and elementary 
schools perceive their role in establishing and maintaining an ideal 
collaboration with parents as is expected in the current postmodern 
atmosphere?” 

A qualitative approach was taken within the case study method design.  
The research was limited to the study of the relationship between schools 
and households of students. 

The results show a clear difference in the perspectives of principals 
depending on the grade. This is especially true for collaboration with 
parents and the importance of that relationship.  Principals who only have 
elementary and middle grade place considerably more emphasis on the 
relationship with parents than do those who are principals of high schools.   

Despite different perspectives revealed in the study it seems there is no 
collaboration on shared responsibility for student learning and 
performance.  The effects of current societal perspectives were noticeable 
in this study. This was also true for the perspective of the importance of 
satisfying the parents by servicing them effectively.  The principals also 
emphasize good information flow to the parents.    

The small sample size does not allow this study to make any conclusions 
on whether principals understand their role in collaboration with parents. 
There are, however, indications that a better attitude toward more 
collaboration with parents will improve the relationship. This in turn will 
allow the principals to use the collaboration between schools and parents, 
yielding better results for students and indeed the institution as a whole. 
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1 Inngangur 

Skólastarf hefur tekið umtalsverðum breytingum á síðastliðnum 50 árum. 

Með örri tækniþróun og þróun samfélagsins hafa þarfir fjölskyldna sem og 

einstaklinga breyst. Almenn þekking hefur aukist og þar með kröfur á 

menntastofnanir um meiri skilvirkni, réttlæti fyrir alla og aukinn árangur 

hvers og eins. Menntastofnanir hafa þurft að bregðast við breyttum þörfum 

fjölskyldna svo sem með lengingu skóladags, aukinni uppeldislegri þátttöku 

og viðurkenningu á ólíkri stöðu nemenda. Leitin eftir árangri, gæðum og 

fagmennsku hefur þar af leiðandi fengið vaxandi hljómgrunn í samfélaginu. . 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð stjórnun skólastofnunar felur oftast í sér 

aukinn árangur nemenda í námi (Sergiovanni, 2009; Fullan, 2007; Louis, 

Leithwood, Whalstrom, og Andersson, 2010). Þá hafa ótal rannsóknir sýnt 

fram á hversu mikil áhrif foreldrar hafa á námsárangur og vellíðan barna 

sinna í skóla. Tilgangurinn með þessari rannsókn er að varpa ljósi á viðhorf 

skólastjórnenda til foreldrasamstarfs með það að markmiði að þær 

vísbendingar sem hér fást sýni fram á hvort faglegt hlutverk skólastjórnenda 

gagnvart samstarfi foreldra og skóla sé óljóst eða á reiki. 

1.1 Reynsla og áform höfundar 

Ég hef haft áhuga á börnum og velferð þeirra frá því ég man eftir mér. 

Verandi elst af þremur systkinum var barnapössun fljótt stór hluti tilveru 

minnar. Frá tíu ára aldri valdi ég að vera í vist úti á landi hjá vandalausum til 

að gæta barna fjögur sumur í röð. Á veturna var gott að afla vasapenings 

með því að gæta barna á kvöldin í nágrenni við heimili mitt þegar foreldrar 

þeirra þurftu að bregða sér frá. Þegar ég var átján ára bauðst mér 

sumarstarf við að gæta fjögurra enskra systra í Englandi. Þessi reynsla mín 

af barnapössun þar sem ég varð að aðlaga mig að siðum og gildum annarra 

fjölskyldna er líklegast eitt af því sem hefur mótað mig sem einstakling. 

Að afloknu BA námi við Háskóla Íslands fékk ég tækifæri til að kynnast 

skólastarfi og þróunarstarfi í gegnum afleysingarstarf sem leiðbeinandi einn 

vetur í grunnskóla. Þarna fékk ég mikinn áhuga á gæðum skólastarfs. Þessi 

reynsla vakti mig til umhugsunar um að hægt er að ná markmiðum 

skólanámskrár með mismunandi aðferðum í kennsluháttum. Þá hefur þessi 

reynsla mín af kennslu átt stóran þátt í því hvernig ég síðan leit á hlutverk 

mitt sem foreldri, þegar synir mínir komust á skólaaldur. Með þátttöku í 

foreldrastarfi skólans, fann ég að ég gat stutt við nám og áhugamál barna 
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minna af meira öryggi en annars þar sem ég vissi vel hvaða væntingar voru 

gerðar til þeirra frá skólanum. Með setu í foreldraráði gerði ég mér enn 

fremur grein fyrir því hversu erfitt er fyrir foreldra, sem hafa einungis 

reynslu af að vera nemendur í grunnskóla, að gefa markvissa umsögn um 

skólanámsskrá og skólahald eins og lög gerðu ráð fyrir (Lög um grunnskóla 

nr.66/1995). Þarna skildi ég vel hversu mikilvægt er að upplýsingagjöf frá 

skóla til foreldra sé góð.  

Eftir að hafa starfað við bókhald og ritarastörf í 10 ár, ákvað ég haustið 

2004 að venda kvæði mínu í kross og endurnýja kynni mín af skólastarfi og 

hefja nám í kennsluréttindanámi við Háskóla Íslands. Að því námi loknu 

bauðst mér afleysingastaða einn vetur við enskukennslu í framhaldsskóla og 

ári seinna var ég komin með stöðu í grunnskóla. Allt er tilviljunum háð og 

svo ótrúlegt sem það nú er fékk ég tækifæri til að verða aðstoðarskólastjóri 

árið 2007 einungis eftir eins árs veru sem grunnskólakennari.  

Þrátt fyrir að vera ekki með langa reynslu sem aðstoðarskólastjóri er ég 

enn sannfærðari en áður hversu mikilvægt það er að skólinn eigi í góðu 

samstarfi við foreldra nemenda. Þegar upp koma vandamál sem þarf að 

leysa er ákaflega gott að hafa áður átt jákvæð samskipti við fólk, það gerir 

öll samskipti auðveldari. Þá hafa kynni mín af öflugu foreldrastarfi sýnt mér 

fram á hversu mikilvægir stuðningsaðilar við skólastarf foreldrar eru.  

Þá hefur reynslan sýnt mér að mikilvægt er að skólinn styðji vel við störf 

foreldrafélagsins svo að starfsemi þess lognist ekki út af þegar nýir og 

óreyndir foreldrar taka við af áhugasömum foreldrum með mikla reynslu. 

1.2 Hvatinn að rannsókninni 

Eins og áður sagði hefur skólastarf tekið umtalsverðum breytingum á 

síðastliðnum árum eins og flest önnur störf í samfélaginu. Þessar breytingar 

má rekja til hinnar öru þróunar í samfélaginu þar sem samskiptatækni hefur 

gjörbylt hlutverki stjórnandans á örskömmum tíma sem og möguleikum 

hans á að hafa yfirsýn yfir alla þætti stofnunarinnar sem hann stjórnar 

(Bolmann og Deal, 2003). Þessi þróun hefst í lok 20. aldar þegar samfélög 

byrja að hafna hinum formfasta ramma nútímans sem átti rætur sínar að 

rekja til iðnbyltingar. Þá var litið á stofnanir sem lokaðar heildir með 

afmarkaðar deildir sem voru skipulagðar fyrirfram, meðan krafan í dag er sú 

að stofnanir séu opnar og sveigjanlegar og taki mið af ólíkum þörfum 

mismunandi einstaklinga. Þessi tími sem við lifum nú í dag hefur verið 

kallaður síðnútími (Hargreaves, 1994a). Í síðnútíma hefur hraðinn í 

samskiptum og þá um leið ákvarðanatökum margfaldast í fyrirtækjum og 

stofnunum. Á einungis örskömmum tíma í sögulegu samhengi hefur 
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hlutverk flestra stjórnenda orðið umfangsmeira um leið og stærð og umsvif 

stofnunar þeirra hefur margfaldast. Þróunin er svo hröð í samfélaginu að 

vinnubrögð sem áður þóttu frammúrskarandi teljast orðin úrelt fyrr en 

varir. Afleiðingar hins tæknivædda og hraða samfélags getur að sama skapi 

kollvarpað árangri fyrirtækja á örskömmum tíma með rangri ákvarðanatöku 

stjórnandans eins og margir vilja meina að hrun mikilsvirtra fyrirtækja 

undanfarin misseri hafi sýnt fram á. Krafan er því sú að skólinn verði 

sveigjanlegri en hann var og komi til móts við ólíkar þarfir nemenda.  

Í stjórnunarnámi mínu hef ég fengið nýja sýn á mikilvægi stjórnandans 

og hans faglega hlutverki. Rannsóknir sem hafa sýnt fram á eftirtektarverðar 

framfarir skólastofnana við að auka námsárangur nemenda hafa leitt í ljós 

að hlutverk stjórnandans og stjórnskipulag skólans hefur þar einna mest 

áhrif (Sergiovanni, 2009; Fullan, 2007; Louis, Leithwood, Whalstrom, og 

Andersson, 2010). Þá hafa ótal rannsóknir sýnt fram á hversu mikil áhrif 

foreldrar hafa á námsárangur og vellíðan barna sinna í skóla. Niðurstöður 

úttektar Desforges og Abouchaar (2003) á fyrirliggjandi rannsóknum í 

löndum Evrópu, Kanada, Bandaríkjunum og Nýja Sjálandi, sýndu fram á að 

stuðningur foreldra hefur meiri áhrif á námsárangur, líðan og hegðun barna 

í skólanum en aðrir þættir eins og til dæmis færni kennara. Í rannsókninni 

kemur fram að stuðningur foreldra hefur meiri áhrif á árangur nemenda en 

til dæmis félagsleg staða foreldra og menntun. Athyglisverð niðurstaða 

íslenskrar rannsóknar á námsáhuga nemenda í grunnskóla, þar sem sterk 

samsvörun var á milli væntinga foreldra til barna sinna og síðan árangurs 

þeirra, styður þær niðurstöður að foreldrar hafi mikil áhrif á árangur og 

líðan nemenda í skóla (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 

Hansen, 2008). 

Hér vaknar því spurningin hvort draga megi þá ályktun að foreldrar séu 

vannýtt auðlind í skólastarfi  á tímum síðnútíma? Margt virðist benda til að 

foreldrar geti stutt betur við nám barna sinna en þeir gera í dag. En er 

foreldrum ljóst í hverju sá stuðningur er fólginn? Hefur skólinn tækifæri til 

þess að styrkja foreldra í hlutverki sínu sem styðjandi foreldri? Með slíkar 

vangaveltur í farteskinu varð til kveikjan að því hvers vegna ég tel mikilvægt 

að skoða hver eru raunveruleg viðhorf skólastjórnenda gagnvart hlutverki 

sínu við að styðja og auka samstarf foreldra og skóla.  

1.3 Tilgangur, þýðing og markmið 

Eins og áður sagði gegnir stjórnandi lykilhlutverki um hvernig tekið er á 

málum innan þeirrar stofnunar sem hann stjórnar. Komið hefur í ljós að 

árangur í skólastarfi er að mestu leyti háður stjórnskipulagi, eins og 
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valddreifingu og samstarfsvilja stjórnenda og undirmanna og þeirrar 

menningar sem sem ríkir innan stofnunar (Fullan, 2007, Sergiovanni, 2009, 

Leithwood, Harris og Strauss, 2010). Þá hafa rannsóknir á getu nemenda til 

aukins árangurs í skólastarfi sýnt fram á að stærsti áhrifavaldur til aukins 

námslegs árangurs nemenda er stuðningur foreldra við nám barna sinna.  

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á samstarfi foreldra og skóla 

hérlendis hafa frekar beint sjónum að hlutverki foreldra eða kennara fremur 

en skólastjórnenda. Flestar þessara rannsókna hafa verið smáar í sniðum 

þar sem þær eru í flestum tilvikum tengdar lokaverkefnum nemenda í 

háskóla. Rannsóknir þessar hafa þó gefið ákveðnar vísbendingar um þau 

viðhorf sem ríkja gagnvart foreldrasamstarfi hér á landi. Til dæmis sýnir 

nýleg rannsókn Nönnu K. Cristiansen (2005), þar sem hún skoðar hvert sé 

faglegt hlutverk kennara í foreldrasamstarfi, að faglegt hlutverk kennara í 

samstarfi milli foreldra og skóla sé talsvert á reiki. Þá má nefna rannsókn 

Elísabetar Svavarsdóttur og Ólafs Guðmundssonar (1996) þar sem viðhorf 

foreldra til mikilvægi samstarfs milli foreldra og skóla kemur skýrt fram. Í 

rannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur (2007) kemur fram að foreldrar 

myndu vilja fá meiri stuðning við foreldrahlutverkið. Þá fjallar rannsókn 

Trausta Þorsteinssonar (2001) um hvað einkenni fagmennsku kennara. 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að varpa ljósi á viðhorf 

skólastjórnenda til foreldrasamstarfs með það að markmiði að þær 

vísbendingar sem hér fást sýni fram á hvort faglegt hlutverk skólastjórnenda 

gagnvart samstarfi foreldra og skóla sé á reiki. Reynt er að skoða í ljósi 

samfélasbreytinga og þá einkum hvaða kröfur samtíminn gerir til starfa 

skólastjórnenda. Enn fremur að skoða hvort skólastjórnendur skilgreini 

samstarf við foreldra á þann veg að þeir líti á sig sem og starfsmenn skóla 

sem sérfræðinga og þá að foreldrar séu skjólstæðingar, eða hvort þeir líti á 

foreldra sem samstarfsmenn. Þá er það von mín að niðurstöður þessarar 

rannsóknar veki upp umræður um hver sé raunverulegur tilgangur 

samstarfs milli foreldra og skóla og að rannsóknin gefi vísbendingar um 

hverjar séu helstu hindranir fyrir því að æskileg samvinna náist milli foreldra 

og skóla.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að afla gagna um viðhorf sex 

skólastjórnenda á foreldrasamstarfi þar sem reynt verður að fá svör við 

eftirfarandi spurningum: 

 Hver eru viðhorf skólastjórnenda gagnvart samstarfi milli 

foreldra og skóla? 

 Hver telja skólastjórnendur að séu helstu markmið með 

samstarfi milli foreldra og skóla? 
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 Telja skólastjórnendur að það samstarf sem er til staðar milli 

skólans og foreldra sé fullnægjandi eða telja þeir að hægt sé að 

nýta samstarfið betur? 

 Hverjar eru helstu hindranir fyrir því að foreldrasamstarf er eins 

og skólastjórar telja að það ætti að vera? 

 Hvað telja skólastjórnendur að sé þeirra hlutverk í samstarfi 

skólans við foreldra barna í skólanum? 

 Gefa skólastjórnendur skýr skilaboð til kennara um hvernig 

samstarfi við foreldra skuli háttað? 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að skoða viðhorf skólastjórnenda til 

hlutverks síns varðandi foreldrasamstarf,  í ljósi þeirra viðhorfa sem ríkja í 

samfélaginu í dag og skoða hvort viðhorf þeirra tengjast fremur viðhorfum 

nútíma  (e.modernity) fremur en síðnútíma (e. post modernity), en að ég 

best veit hefur það ekki verið gert áður hér á landi.  

Einnig að þær niðurstöður sem hér fást ýti af stað umræðu í 

skólasamfélaginu um hvort og með hvaða hætti nýta megi betur samstarf 

foreldra og skóla til frekari námslegs og félagslegs árangurs nemenda í 

skóla. 

1.4 Rannsóknarspurning 

Í þessari ritgerð mun ég að skoða viðhorf sex skólastjóra til 

foreldrasamstarfs og leitast við að greina hvað þeir telja að sé þeirra faglega 

hlutverk í að koma á og viðhalda samstarfi við foreldra nemenda sinna 

skóla. Vinnuheiti ritgerðarinnar er Samstarf foreldra og skóla – hlutverk 

skólastjórnenda í foreldrasamstarfi á tímum síðnútíma.  

Ég afmarka mig við viðhorf skólastjórnenda en læt vera að skoða viðhorf 

foreldra og kennara til samstarfsins, þar sem ég tel að slíkt yrði of 

yfirgripsmikið í verkefni sem þessu. Sú rannsóknarspurning sem ég legg upp 

með er:  

Hvernig líta skólastjórar grunnskóla á hlutverk sitt við að koma 

á og viðhalda því samstarfi sem þeir telja að sé ákjósanlegt á 

milli skóla og foreldra á tímum síðnútíma? 
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1.5 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í upphafi mun ég gera grein 

fyrir þeim hugtökum sem koma fyrir í rannsóknarspurningu, eins og hvað er 

átt við þegar rætt er um hlutverk skólastjórnenda eins og faglegt hlutverk. 

Þá mun ég reyna að sýna fram á að mat á því hvort vinnubrögð séu 

ásættanleg eða ekki er háð þeim viðhorfum sem ríkja á þeim tiltekna tíma 

sem mat fer fram á.  Einnig mun ég leitast við að útskýra  hvað það þýðir að 

eiga í samstarfi við aðra.  Rannsóknaraðferðum er lýst, það er að segja  hver 

er afmörkun rannsóknarefnis, hvaða aðferð er beitt við gagnaöflun og 

greint frá úrvinnslu gagna. Í niðurstöðukafla er greint frá niðurstöðum og í 

umræðukafla eru þær skoðaðar í ljósi fræða um skólastjórnun og 

foreldrasamstarf.  
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2 Fræðileg umræða 

Í fræðilegri umræðu verður gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknarinnar. Sýnt 

verður fram á að um tengsl er að ræða milli árangurs skólastofnana og 

árangurs skólastjórnenda. Þá verður leitast við að útskýra hvað felst í 

hugtakinu stofnun. Enn fremur verður þróun starfs skólastjórnenda 

skilgreint í lagalegu samhengi. Reynt verður að útskýra hvað átt er við þegar 

talað er um samfélagslegan veruleika  eða síðnútíma eins og hann er 

skilgreindur í dag af fræðimönnum og hvað einkennir hann, eins og hvað 

felst í því að skilgreina foreldra sem hina nýju neytendur (e. the new 

consumer). Einnig verður reynt að skýra út hugtakið fagmennska (e. 

professionalism).  

Leitast verður við að skilgreina samstarf og þá sérstaklega það sem á sér 

stað innan skólastofnunar. Þá er reynt að kanna hvort það samstarf sem á 

sér stað milli skóla og foreldra feli í sér ávinning fyrir báða aðila 

samstarfsins. 

Að lokum verður farið yfir fyrirliggjandi rannsóknir um áhrif foreldra á 

árangur og vellíðan nemenda í skóla.  

2.1 Skólastjórnendur og skólastofnanir 

Hlutverk og mikilvægi stjórnandans hefur verið mörgum fræðimanninum 

rannsóknarefni og þar með talið hlutverk skólastjórnandans. Einungis eru 

um 100 ár síðan að skólastjóri barnaskóla var stjórnandi yfir fámennum hópi 

kennara þar sem stjórnunarhlutverkið var lítill hluti starfsins meðan 

hefðbundin kennsla var meginhlutverkið (Börkur Hansen og Smári 

Sigurðsson, 1998). Með iðnvæðingu og tæknibyltingu hafa skólastofnanir 

eins og önnur fyrirtæki þróast yfir í stærri og flóknari einingar sem jafnframt  

hefur gert stjórnunarþáttinn umfangsmeiri.  

Í dag hefur dæmigerður grunnskóli þróast úr fámennum vinnustað með 

nokkrum tugum barna yfir í fjölmennan vinnustað þar sem starf skólastjóra 

er orðið fullt starf og rúmlega það. Nú er svo komið að stærri skólar eru 

með einn skólastjórnanda, einn til tvo aðstoðarskólastjórnendur og 

millistjórnendur eins og deildarstjóra og eða fagstjóra. Stjórnun 

skólastofnana eins og annarra fyrirtækja hefur þróast í ótrúlega flókið og 

yfirgripsmikið starf á síðustu árum. Þrátt fyrir miklar breytingar á starfsemi, 

eins og aukinni fjárhagslegri ábyrgð, breytingu á nemendahópnum  með 

tilkomu laga um grunnskóla fyrir alla jafnt fatlaða sem ófatlaða, svífa enn 

eldri gildi yfir vötnum með þeim væntingum að skólinn sé vel rekinn og að 

skólastjórinn sé ábyrgur gagnvart öllum. Kröfur gamalla tíma ríkja enn 
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ásamt þeim væntingum sem fylgja hinni nýju hugsun á nýjum tímum þar 

sem skólinn þarf í sífellu að sína fram á aukinn námslegan árangur nemenda 

á prófum jafnframt því að hann sem stofnun sé sem heild eitt 

lærdómssamfélag (Fullan, 2007). 

Þegar skoðað er hvernig hugtakið stofnun er skilgreint er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir að ekki er átt við þann húsakost sem stofnunin starfar í, 

heldur er stofnun hópur einstaklinga sem starfa saman á fyrirfram 

skilgreindan hátt. Hugtakið stofnun er gjarnan skilgreint sem félagsleg 

eining sem stefnir að ákveðnu markmiði og hefur ákveðnu hlutverki að 

gegna. Þessi félagslega eining samanstendur af einstaklingum sem skipta 

með sér verkum í ákveðnum tilgangi til að geta náð ákveðnu markmiði og er 

háð því samfélagi eða ytra umhverfi sem umlykur hana. Því er hægt að segja 

að þessi félagslega eining sé vísvitandi uppbyggð með samræmt kerfi 

samskipta sem þarf að geta tengst ytra umhverfi (Daft, 2009). Mintzberg 

(1979) skilgreinir skipulag stofnana sem summu þeirra leiða sem skiptir 

vinnuafli niður á einstaka verkþætti og að til að afurð myndist þarf að ná 

samhæfingu milli verkþátta en þar segir hann: 

Eins og Mintzberg (1979) bendir hér á þarfnast sérhver framkvæmd 

ákveðnar skipulagningar og til að árangur náist þarf ákveðið utanumhald  

eða stjórnun. Því má ljóst vera að árangur stofnunar er nátengdur árangri 

þeirra sem halda utan um verkið eða þeirra sem stjórna verkinu, með 

öðrum orðum stjórnenda.   

Skóli er ein tegund stofnunar þar sem hinn tæknilegi kjarni er nám og 

kennsla. Þó hægt sé að líkja skólum við framleiðslufyrirtæki og þá 

nemendum við hráefni er stigsmunur þar sem hráefni er að öllu jöfnu ekki 

lifandi og er svo til eins í alla staði og hægt er að breyta því að vild í afurð í 

framleiðsluferlinu. Um nemandann, sem kemur inn í skólann til að öðlast 

ákveðna þekkingu, gilda allt aðrar reglur en um hráefnin. Sérhver nemandi 

er einstakur með ólíkar þarfir, ólíkar tilfinningar og ólíkar skoðanir 

samanborið við aðra nemandur. Kennsla nemenda er þar af leiðandi leið til 

að fá nemendur til að umbreyta sér sjálfum með því að breyta þekkingu 

sinni og leikni og jafnvel viðhorfum (Börkur Hansen og Smári Sigurðsson, 

1998). Eins og gefur að skilja þá er mikill munur á milli stjórnunar á 

hefðbundnu framleiðslufyrirtæki og skólastofnunar þar sem skólastofnun 

reynir að umbreyta þekkingu, leikni og skoðunum í samvinnu við nemendur 

meðan framleiðslufyrirtækið nýtir hráefnið að vild til að skapa afurð. En 

ljóst er að bæði í framleiðslufyrirtæki og  í skólastofnunum þarf  að 

samhæfa verklag og verkþætti. Á báðum stöðum þarf stjórnun og skipulag.  
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Flestar rannsóknir sem beinst hafa að skólaumbótum hafa dregið fram 

þætti er einkenna skólastofnanir sem þótt hafa sýnt frammúrskarandi 

árangur. Niðurstöður rannsóknar Rutter, Maughena, Mortimore og Ouston 

Fifteen thousand hours (1979), markaði þáttaskil á skilningi hvað það er sem 

hefur mest áhrif á árangur skólastofnana. Niðurstöður hennar leiddu í ljós 

að hin félagslega innri gerð skólastofnunar hefur mest áhrif á hvaða árangri 

stofnunin nær með nemendur sína. Þ.e. að sú stofnanamenning sem ríkir 

innan skólans leiðir af sér þá skilvirkni sem skólinn nær. Hlutverk 

stjórnandans er afar mikilvægt í þessu samhengi þar sem það er hans 

hlutskipti að koma á og viðhalda menningu sem skilar árangri (Sergiovanni, 

2009; Fullan, 2007; Hoy og Miskel, 2008). 

Ef grunnskóli er skoðaður í merkingunni skólastofnun þá bendir Börkur 

Hansen (2003, bls. 49-50 ) á að: „Stofnunin grunnskóli er ákveðið hugtak yfir 

samskipti sem eiga að leiða til þess að börn þroskist og verði að betri 

manneskjum og takmarkast ekki einvörðungu við bygginguna þar sem 

starfsemin fer fram.“ Fræðimenn hafa reynt að greina mismunandi kerfi 

samskipta í ljósi þess að sum þeirra hafa náð meiri árangri en önnur. 

Greining á árangri stofnana hefur leitt í ljós að mismunandi er hvað telst 

árangur stofnunar ef litið er til þeirra krafna sem samfélagið gerir á hverjum 

tíma. 

2.1.1 Skólastofnun – kerfi samskipta 

Upp úr 1960 fóru fræðimenn að greina að þau kerfi eða stofnanir sem náðu 

hvað mestum árangri voru kerfi eða skipulagsheildir sem gátu státað bæði 

af stöðugleika og sveigjanleika. Í framhaldinu þróast kenning um stofnanir 

sem „opin kerfi“ sem er sambland af „rökrænu kerfi“ og „lífrænu kerfi“ auk 

þess sem ytri áhrifavaldar eru teknir með (Hoy og Miskel, 2008). Þegar litið 

er á skólann sem opið kerfi er gert ráð fyrir að ólíkir þættir skólastarfs geti 

haft áhrif hver á annan og hægt sé að greina þá í ákveðin kerfi innan 

skipulagsheildarinnar.  

Samfélagsleg þróun hefur haft mikil áhrif á hvernig litið er til árangurs 

stofnana og stjórnenda þeirra. Í takt við hina öru þróun er krafa samtímans 

sú að stofnanir geti tekist á við sífelldar breytingar (Fullan, 2007). Umræður 

um skólaumbætur hafa því beint athygli að því hversu hæf skólastofnunin 

er að takast á við breytingar, en Fullan (2007) bendir á að lykilinn að 

árangursríkum breytingum byggist á sameiginlegum skilningi allra aðila og 

mikilli hæfni í samskiptum.  

Þrátt fyrir að hér séu nefnd ákveðin tímabil þar sem ákveðin skilgreining 

ríkir um starfsemi stofnunar er þversögnin í þessu sú, að þau viðhorf og það 
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verklag sem einkennir helst ákveðið tímabil getur skarast yfir í næsta 

tímabil. Það má því segja að hægt sé að greina stofnanir enn þann dag í dag 

sem rökræn kerfi, lífræn kerfi eða opin kerfi, allt eftir því hvernig stjórnun 

viðkomandi stofnunar er háttað.  

2.1.2 Lagalegt hlutverk skólastjóra 

Til að gera sér grein fyrir hverjar eru starfsskyldur skólastjórnenda er 

mikilvægt að skoða hvernig lagaleg útfærsla starfsins hefur þróast. Ljóst er 

að yfirstjórn skóla hefur verið lítil til að byrja með því eins og  fyrstu 

lagasetningar um lögbundna almenningsfræðslu hér á landi árin 1907 og 

1926 gefa til kynna, er lagatextinn fáorður um yfirstjórn skóla. Það er ekki 

fyrr en í lögum um fræðslu barna nr. 94/1936 að minnst er á 

skólastjórnendur þar sem þess er getið að hlutverk og skyldur 

skólastjórnenda verði útfærð í erindisbréfi.  

Þrátt fyrir löggjöf um erindisbréf 1936 er slíkt erindisbréf ekki samþykkt 

á Alþingi fyrr en 1939. Erindisbréfið nr. 68/1939, sem skiptist í 16 greinar 

markaði hlutverk og skyldur skólastjórnenda ákaflega vel og gætir áhrifa 

bréfsins enn í dag. Þar kom fram að skólastjóri skuli bera ábyrgð á allri 

starfsemi skólans, auk þess sem honum ber að framfylgja lögum.  

Eins og kom fram í erindisbréfi var gert ráð fyrir að skólastjóri hefði 

þekkingu til þess að skipuleggja rammann um skólahaldið. Hann bæri 

ábyrgð á allri skýrslugerð, starfsmannahaldi og aðbúnaði nemenda og 

kennara sem og að hann væri faglegur leiðbeinandi. Hins vegar var ekkert 

fjallað um foreldrasamstarf í þessu fyrsta  erindisbréfi skólastjóra, eða að 

skólastjóri eigi yfir höfuð að stofna til samskipta við foreldra. 

Í dag hefur hinn lagalegi rammi um fræðslu barna talsvert breyst og í 

stað laga um fræðslu barna nr. 34/1946 voru í þeirra stað sett Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974. Síðan hafa þau lög verið endurskoðuð reglulega, 

síðast 2008. Með lagasetningunni 2008 eru hlutverk og skyldur skólastjóra 

ekki lengur tilgreind í erindisbréfi heldur útlistað í lögunum sjálfum. Í fyrstu 

málsgrein 7. greinar laganna segir um skólastjóra: 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber 

ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri 

stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri 

boðar til kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma 

grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir 



21 

sérfræðingar skólans. Skólastjóri boðar til starfsmannafunda 

svo oft sem þurfa þykir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).   

Starfskyldur skólastjórnenda eru síðan tilgreindar í mörgum greinum 

laganna. Eins og kemur fram í lögunum er skólastjórinn forstöðumaður 

grunnskóla. Það er hans að stjórna þessari stofnun sem við höfum skilgreint 

sem grunnskóla. Tengsl milli árangurs stjórnanda og árangurs stofnunar eru 

þar af leiðandi mikil eins og rannsóknir hafa sýnt fram á, en þar skiptir 

mestu máli hvernig fólki er stjórnað (Hoy & Miskel, 2008). 

Gera má ráð fyrir að flestir líti svo á að svo lengi sem skólastjóri inni af 

hendi sína lagalegu skyldu þá vinni hann af fagmennsku. Í dag eru kröfur til 

skólastjóra flóknari en svo að það teljist næg fagmennska að starfa 

samkvæmt lögum. Margir áhrifavaldar eru þar að verki, eins og kröfur um 

hæfni skólastjóra að sameina starfsmenn, foreldra og nemendur til að 

nálgast markmið skólans sem stofnunar.  

2.1.3 Skólastjórar  – fagstétt  eða hálf-fagstétt?  

Ef horft er til þess að það hafi tekið um 30 ár að móta lagalegt hlutverk og 

skyldur skólastjóra hér á landi eða frá árinu 1907 til 1936, má gera ráð fyrir 

að það taki töluverðan tíma fyrir starfstétt að verða til. 

Þegar skoðað er hvernig þróun starfstétta og sérhæfing starfa hefur átt 

sér stað þá má til sanns vegar færa að ástæða sérhæfingarinnar megi í 

flestum tilfellum rekja til forgangsréttar eða valdsviðs sem verður til innan 

raða starfsvettvangsins (Wilensky, 1964). Þeir sem eru hæfastir eða 

valdamestir á vettvangi úthluta störfum sem ekki þurfa eins mikla 

sérþekkingu, til þeirra sem hafa minni reynslu eða þjálfun. Í flestum tilvikum 

felur endurskilgreining starfsstétta í sér að reynt er að afmá helstu 

annmarka starfsins þannig að það verði eins eftirsóknarvert og kostur er. Því 

má segja að margvísleg hagsmunaátök um stétt og stöðu leiði til þess að 

nýjar starfsstéttir verða til.  

Á miðjum sjöunda áratugnum var vinsælt meðal fræðimanna að ræða 

um hvernig fagstéttir urðu til, afmörkuðu sig og gerðu kröfu til faglegrar 

viðurkenningar. Þar kom skýrt fram að skilin á milli hvaða starfstétt skuli 

skilgreinast sem fagstétt og hvaða starfstétt ekki, voru mjög óljós (Trausti 

Þorsteinsson, 2001). Hins vegar voru og eru það einkum tveir þættir sem 

einkenna störf fagstétta en það er þekking og sjálfstæði (Hoyle, 1986). Störf 

fagmanna byggjast helst á því að þeir hafi frelsi til að nota þekkingu sína og 

færni í þágu skjólstæðinga sinna á hlutlausan og jafnvel vægðarlausan hátt.  
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Þrátt fyrir að þróun starfstétta megi rekja til forgangsréttar eða 

valdssviðs innan raða starfsvettvangsins eins og Wilensky (1964) talar um, 

þá er þróun starfstétta mun flóknara fyrirbæri en svo þar sem áhrifavaldar á 

hvernig störf þróast eru margþættir og flóknir (Larson, 1990). Þar má nefna 

formgerð borgaralegs samfélags þar sem stigskipt vald milli menntunar og 

starfa getur verið bundið pólitiskri afstöðu milli þeirra sem hafa þekkingu og 

þeirra sem enga þekkingu hafa. Þá hefur félagssögulegt samhengi (e. socio-

historical) haft mikil áhrif á hvernig störf hafa þróast þar sem hefðir og 

venjur hafa haft áhrif á hvort störf séu háð færni eða virðingu. Mikilvægt er 

því að skoða þróun starfa út frá víxlverkun allra þátta sem hafa áhrif á 

hvernig starfstétt er skilgreind (Larson, 1990). 

Ef litið er til þróunar skólastarfs má sjá að fyrir um 40 árum voru þær 

starfsstéttir sem komu að skólastarfinu einungis kennarar og 

skólastjórnendur. Í dag hefur störfum sem tengjast skólastarfi fjölgað til 

muna. Sem dæmi má nefna störf sérkennara, skólasálfræðinga, 

þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa, námsráðgjafa, talmeinafræðinga, skólaliða 

og fleiri. Sérhæfing starfa innan skólans er því orðin talsverð og fylgir slíkri 

sérhæfingu ákveðin ábyrgð fyrir stjórnendur.  

Oft er talað um að starfi sé sinnt af fagmennsku þegar einstaklingur  

hefur sinnt starfi sínu svo vel að eftir því er tekið. Spurningin er hvort hægt 

sé að greina starf skólastjórnenda á þann veg að hægt sé að skilgreina hvort 

þeir sinni starfi sínu af fagmennsku eða ekki? Í því samhengi er því mikilvæft 

að skoða hvað átt er við þegar talað er um að unnið sé af fagmennsku?  

Hefðbundin skilgreining á fagmennsku er að sérhver starfsstétt sem vill 

framfylgja faglegum yfirráðum verður að finna tæknilegan grunn fyrir þeim, 

tilgreina lögsagnarumdæmi síns einkaréttar á faginu, tengja bæði þekkingu 

og lögsögu við staðla sem þjálfun í faginu skal fela í sér og sannfæra 

almenning um að þjónusta þeirra sé án undantekninga áreiðanleg 

(Wilensky,1964; Sigurjón Mýrdal, 1992; Crook, 2008). Wilensky bendir 

jafnframt á að í hugum hins almenna borgara og sérfræðinga sé um 

tvennskonar viðmiðun að ræða við aðgreiningu milli fagstétta. Annars vegar 

er starfið skilgreint tæknilega og hins vegar í gegnum skilgreindar lærðar 

venjur eða hefðir. Skjólstæðingar fagstéttarinnar leggja ákveðið traust á 

störf fagmannsins og með hans sérhæfingu megi treysta á stöðluð 

vinnubrögð sem einkenna fagstéttina. 

Í því sögulega samhengi sem blasir við í dag er fagmennska, eins og hún 

er skýrð af Wilensky og fleirum á töluverðu undanhaldi þar sem hið mikla 

aðgengi að upplýsingum hefur gert leikmönnum kleift að standa jafnfætis 

eða jafnvel framar sérfræðikunnáttu fagmanna. Leikmenn eru farnir að 
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stjórna mörkuðum frekar en fagmenn (Crook, 2008). Crook (2008) bendir til 

dæmis á að útgefendur tónlistar hafi þurft að draga saman seglin þar sem 

leikmenn sem og flytjendur geti sjálfir nálgast viðskiptavini með því að setja 

efnið sitt á opnar vefsíður eins og Youtube án þess að þurfa að borga millilið 

fyrir til að koma sér á framfæri.  

Að starfa sem fagmaður hefur fram til þessa falið í sér ákveðið frelsi þar 

sem fagmaðurinn hefur haft leyfi til að taka ákvarðanir á grundvelli 

sérfræðiþekkingar og siðareglna í þágu skjólstæðinga sinna án þess að verða 

beittur utanaðkomandi þrýstingi (Hoyle, 1986, bls. 80). Ef litið er til þeirrar 

stöðu sem skólastarf stendur frammi í dag, þá er ljóst að almenn þekking og 

menntun foreldra hefur aukist umtalsvert. Tölur frá Hagstofu Íslands sína að 

menntunarstig þjóðarinnar eykst. Nú útskrifast rúmlega 63% tvítugra 

nemenda með stúdentspróf en árið 1970 var hlutfallið einungis rúmlega 

15% (Hagstofa Íslands, 2011). Aukin þekking hins nýja neytanda og fleiri 

tækifæri til að afla sér þekkingar hafa aukið væntingar hans um að hann geti 

sjálfur haft áhrif á þau mál sem hann varða. Kennarar sem og aðrar 

fagstéttir eru komnir í nýja stöðu gagnvart skjólstæðingum sínum þar sem 

þeir þurfa að leggja meiri áherslu á sameiginleg yfirráð yfir því sem þeir og 

stofnun þeirra stendur fyrir eða það sem fræðimenn hafa nefnt „hina nýju 

fagmennsku“ (Trausti Þorsteinsson, 2003; Hargreaves 1994b; Elliott, 1991). 

Samkvæmt íslenskri málhefð þá getur hugtakið fagmaður átt við 

einstakling í nánast hvaða starfstétt sem er, þó einkum stétt iðnaðarmanna 

(Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 189). Í samantekt Hildar Kristjánsdóttur 

(2002) um fagstéttir dregur hún saman hvað fræðimennirnir Larson (1990), 

Broddi Jóhannesson (1978), Thorstendahl (1990), Collins (1990), Sigurjón 

Mýrdal (1992) og Kirkham (1996) telja að einkenni fagstéttir. En samkvæmt 

þeim eru eftirfarandi þættir einkennandi fyrir fagstéttir:  

 sérhæfð menntun á háskólastigi 

 lögverndað starfssvið 

 ákveðið sjálfræði og fjöldatakmarkanir  

 virðing og traust  

 siðareglur  

 flestar starfsmenn ríkisins  

(Hildur Kristjánsdóttir, 2002, bls. 7) 

Ef litið er til þessara einkenna um hvað störf fagstétta þurfa að fela í sér 

má segja að skólastjórnendur séu „hálf-fagstétt“ (e. semi-professionals) þar 

sem þeir uppfylla að einhverju leyti þá þætti sem taldir eru einkenna 

fagstéttir . 
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Etzioni (1969) bendir á að sumar starfsstéttir geti aldrei orðið 

raunverlulegar fagstéttir þar sem þær skortir forsendur til þess. Samkvæmt 

hefðbundnum kenningum um faglegt vald eru þær háðar þeirri þekkingu og 

þeim tenglsum sem ríkja milli stjórnunarlegs valds og faglegs valds. Það er 

að segja að faglegt vald er að mestu háð magni og tegund þekkingar sem 

fagmaðurinn býr yfir. Samkvæmt kenningum Etzioni þá byggja 

skólastjórnendur vald sitt meira á stjórnunarlegum þætti heldur en á þeim 

faglega og því skilgreinir hann skólastjórnendur sem „hálf-fagstétt“. 

Þetta samband milli faglegs valds og stjórnunarlegs valds á við þær 

stofnanir þar sem faglegt vald er byggt á langri þjálfun, fimm árum eða 

meira, þar sem fagmaðurinn beitir sinni sérhæfðu þekkingu og hefur þar af 

leiðandi svo mikið vald að neytandinn leggur allt sitt traust á hann eins og 

um líf og dauða væri að tefla.  Í starfinu felst að þekking er frekar sköpuð 

heldur en að henni sé miðlað. Slíkar starfstéttir eru skilgreindar sem 

fullgildar fagstéttir,  „Hálf fagstétt“er hinsvegar starfsstétt sem beitir 

þekkingu sem tengist meira stjórnunarþáttum fremur en þekkingarþáttum 

og felst meira í því að miðla þekkingu frekar en að skapa þekkingu. 

Flókið er að skilgreina fagmennsku skólastjórnenda því eins og Sigurjón 

Mýrdal (1992) bendir á þá er til dæmis ekki til hrein merking á hugtökunum 

fagstétt og fagmennska þar sem þau eru háð félagslegri túlkun í sögulegu 

samhengi. Hugmyndir um fagmennsku skólastjórnenda er þar af leiðandi 

eingöngu hægt að skilgreina við þær aðstæður og þann tíma sem um ræðir 

hverju sinni.  

Með samfélagslegri þróun hafa orðið miklar breytingar á hvernig störf 

eru unnin. Íslenskt samfélag hefur jafnvel breyst hraðar en samfélög margra 

annarra þjóða þar sem á einni öld hefur þjóðin þróast úr 

landbúnaðarsamfélagi yfir í nútímavætt upplýsinga- og þekkingarsamfélag. 

Mikill fjöldi nýrra starfa hafa orðið til sem og heilu starfsgreinarnar. Oftar en 

ekki eru það fagstéttirnar sjálfar sem eru drifkraftur breytinga þar sem þær 

freista þess að þróast samkvæmt kröfum samtímans (Trausti Þorsteinsson, 

2003).  

Hér á landi fékk starfsheitið skólastjórnandi fyrst lögverndun með lögum 

um embættisgengi kennara og skólastjóra nr. 51/1978. Síðan hefur þeim 

lögum verið breytt nokkrum sinnum með sambærilegri lagasetningu um 

lögverndun starfsheitisins. Síðast voru samþykkt lög um lögverndun 

starfsheitis skólastjórnenda með lögum um menntun og ráðningu kennara 

og skólastjórnenda við leiksóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008.  

Þrátt fyrir að skólastjórnendur séu með lögverndað starfsheiti og þeir 

njóti virðingar og trausts í samfélaginu og að starfið sé tengt ríkisvaldinu er 
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ekki hægt að skilgreina skólastjórnendur sem fullgilda fagstétt því ljóst er að 

starfið beitir þekkingu sem tengist meira stjórnunarþáttum fremur en 

þekkingarþáttum og því auðvelt að sjá tengsl starfsins við skilgreiningu 

Etzioni við „hálf-fagstéttir“. Líklegt er þó að smátt og smátt muni 

skólastjórar verða á endanum fagstétt þar sem sífellt er verið að auka kröfur 

um meiri menntun skólastjórnenda.  

Ef horft er til þess hvert faglegt hlutverk skólastjóra er gagnvart 

samstarfi skólans við foreldra er ljóst að hverjum skólastjóra ber að stuðla 

að því að skólastofnunin sem hann er í forsvari fyrir standi að samstarfi við 

foreldra eða eins og kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91, 2008 , 7. 

grein: „Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins.“ Þá 

kemur einnig fram í lögunum að skólastjóri eigi að veita stofnuninni faglega 

forystu. Í ljósi þeirra krafna sem samtíminn gerir til hlutverks skólastjóra um 

ríka upplýsingagjöf má draga þá ályktun að eitt af mikilvægari hlutverkum 

hans sé að skapa rými og vettvang fyrir kennara og foreldra til þess að 

skiptast á skoðunum og miðla upplýsingum sem skapar þannig grundvöll 

fyrir góðu samstarfi. Mikilvægt er að skoða hvað veldur breytingum á þeim 

kröfum sem þróun samfélaga hefur í för með sér til að skilja hvers vegna 

faglegt hlutverk getur breyst.  

2.1.4 Nútími eða síðnútími – breyttar væntingar  

Hnattvæðing, samskiptatækni og ótakmarkað aðgengi að upplýsingum sem 

þó eru ekki endilega áreiðanlegar hafa áhrif á hvernig störf eru innt af hendi 

(Frost, 2006). Fagmennska innan fagstétta hefur breyst í takt við framfarir. 

Mismunandi fagstéttir þurfa oft að vinna saman og árangur einstaklinga er 

oft háður tengslum þeirra á milli. Því getur verið erfitt að finna eina 

heildarskilgreiningu fagstéttar (Macdonald, 2008). Ólík viðhorf um hvað 

skuli teljast viðunandi eða rétt vinnubrögð er hægt að greina sem tvenns 

konar félagsleg öfl í samfélaginu að mati fræðimanna (Hargreaves, 1994a). 

Annars vegar er það hið félagslega afl sem skilgreint er sem nútími (e. 

modernity) og hins vegar sem síðnútími (e. postmodernity).  

Afmörkun fræðimanna á nútímanum er á þá leið að hann hefjist í Evrópu 

þegar atvinna fólks færðist frá bændasamfélaginu yfir í launaða vinnu 

borgarasamfélags eða um aldamótin 1700. Síðan má segja að með umróti 

iðnbyltingarinnar í byrjun 19. aldar þróaðist hugsunarháttur nútímahyggj-

unnar þar sem iðnvæðing atvinnulífs gjörbreytti neyslumynstri samfélagsins 

(Stefán Ólafsson, 1996). Á örskömmum tíma varð rökvæðing mannshugans 

til þess að nýjar starfsgreinar sem og vísindagreinar urðu til. Á þessum tíma 

var mjög mikilvægt fyrir einstaklinginn að í samfélaginu ríkti kerfi og 
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skipulag svo hann væri meðvitaður um hvaða hópi hann tilheyrði hverju 

sinni. Innan nútímahyggjunnar var litið meðal annars svo á að starfsþróun 

ætti að fara eftir starfsreynslu og aldri (Hargreaves, 1994a). Í nútíma væri þá 

til dæmis faglegt hlutverk skólastjórnenda að viðhafa stjórnun þar sem 

valdsvið og hlutverk allra innan stofnunarinnar væri skýrt afmarkað. 

Möguleikar starfsfólks til frama færi yfirleitt eftir aldri og menntun.  

Þrátt fyrir að fræðimenn séu sammála um að síðnútími hefjist upp úr 

1960, er afmörkun á hugtakinu enn í mótun. Litið er svo á að upphaf 

síðnútíma sé þegar fjarskiptatæknin hélt innreið sína og flæði upplýsinga 

héldu engin mörk. Í síðnútíma hefur vægi einstaklingsins aukist þar sem 

færni og geta einstaklingsins er lykilatriði, en vegna hraðans sem fylgir 

síðnútíma í samfélaginu er skortur á stöðugleika og jafnvægi sem getur 

skapað erfiðleika í samskiptum fólks. Grunngildi, eins og hefðir og 

skuldbindingar, sem tryggja öryggi og framhald samskiptanna er ekki til 

staðar. Einkenni síðnútíma felast helst í vaxandi hraða samskipta, 

samþjöppun í upplýsingum og tíma, viðvarandi óvissu um öryggi upplýsinga 

og sífellt flóknari samskiptum (Hargreaves, 1994a, bls. 9). 

Eins og Hoy og Miskel (2008) benda á í bók sinni Educational 

administration. Theory, research and practice, þá er stjórnun skóla flókið 

ferli sem felur í sér meira en að hafa á valdi sínu „...helstu atriði stjórnunar 

og að geta valið sér réttan stjórnunarstíl sem henta þeim aðstæðum sem 

ríkja í það og það skipti“ (bls. 486). Hlutverk skólastjórnenda á tímum 

síðnútíma hefur þar af leiðandi breyst á þann veg að auk hefðbundinna 

skipulagshæfileika þarf stjórnandinn að geta tekist á við aukinn hraða í 

samskiptum, dreift ábyrgð, samþætt ólík sjónarmið og eflt fagþróun og 

símenntun starfsfólks í ríkara mæli en taldist nægjanlegt á tímum nútíma. 

Slíkar áherslur fela í sér að stjórnandi þarf að geta eflt samstarf allra aðila 

sem koma að skólastarfinu. Í síðnútíma fer starfsframi frekar eftir þeirri 

kunnáttu sem einstaklingar búa yfir og fyrirtækið eða stofnunin þarfnast í 

það skipti, óháð starfsreynslu. Eins og hér hefur komið fram hefur hlutverk 

skólastjóra  þróast og breyst í takt við þróun í samfélaginu. Til þess að gera 

sér grein fyrir hvað hefur breyst í samfélaginu er einnig vert skoða hvernig 

hlutverk foreldra sem er hinn aðili samstarfsins, hefur þróast í tímans rás.. 

2.2 Breytt samfélag ,  nýir neytendur – ný fagmennska 

Eins og áður sagði þá hafa hlutverk og skyldur skólastjórnenda breyst í 

tímans rás. Að sama skapi hefur samfélagið allt þróast og því hafa forsendur 

til þess hvað telst viðunandi framlag í starfi breyst hjá flestum. Kröfur hafa 

aukist um skilvirkni og arðsemi í öllum þáttum viðskipta og þjónustu. 
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Orsakir þess má helst rekja til framfara í tækni sem hefur auðveldað aðgengi 

allra að upplýsingum sem hefur um leið fært þekkingaröflun í nýtt 

samhengi. Skilgreiningar á nýrri hegðun í samfélögum eru settar fram af 

fræðimönnum í takt við breytt hegðunarmynstur einsaklinga í samfélögum. 

Breytt hegðun hins almenna neytenda frá því sem var hefur verið 

skilgreind sem „hinn nýji neytandi“ og almenn hegðun neytenda sem var er 

þá skilgreind sem „gamli neytandinn“ en útskýring hugtaksins má rekja til 

þess aukna sjálfstæðis sem einstaklingar fengu með vaxandi aðgengi að 

fjármagni eftir að efnahagskerfi þjóða í hinum vestræna heimi fóru að rétta 

úr kútnum upp úr 1950. Tíminn frá efnahagskreppunni um 1920 og síðar 

heimstyrjöldinni síðari frá 1939 til 1945, einkenndi neytendur sem eftir 

langvarandi skort á fjármagni keyptu í góðri trú allt sem framleiðendum 

þótti við hæfi að selja um leið og þeir höfðu efni á því. Þessir „gömlu 

neytendur“ höfðu verið hrjáðir af fjármagnsskorti, litlu vöruúrvali og 

takmörkuðu aðgengi að vörum og upplýsingum um framleiðsluna. Megin 

hvatinn til neyslu hins „gamla neytanda“ var leitin að auknum þægindum 

(Lewis og Bridger, 2001). Með aukinni hagsæld og auknu aðgengi að 

upplýsingum tóku neysluvenjur að breytast þar sem skyndilega var hægt að 

uppfylla þægindin á skjótan og auðveldan máta með fjöldaframleiddri vöru. 

Í dag felast kröfur hins „nýja neytanda“ að mestu í hversu fljótt hægt er að 

nálgast vöruna, hver hannaði hana, hversu frumleg varan er og hversu 

einstök hún er.  

Frá miðri tuttugustu öld byrjuðu einstaklingar þar með að líta á sig sjálfa 

frekar sem neytendur, heldur en þjóðfélagsþegna, borgara, launþega, 

foreldra eða kennara (Gabriel og Lang, 1995). Nú er svo komið að 

einstaklingar eru orðnir kröfuharðir neytendur þar sem aðgengi þeirra að 

upplýsingum veitir þeim ákveðin völd gagnvart þeim aðila sem selur þeim 

þjónustu eða vörur (Lewis og Bridger, 2001). Starfsstéttir eins og stéttir 

iðnaðarmanna eða þær sem byggja tilvist sína á vísindalegri þekkingu, til 

dæmis læknar, lögfræðingar og verkfræðingar eru fagstéttir sem hafa fram 

til þessa haft frelsi til að nota þekkingu sína og færni í þágu skjólstæðinga 

sinna. Áður en upplýsingabyltingin hélt innreið sína treysti hinn „gamli 

neytandi“ fagmanninum til að taka ákvarðanir á grundvelli 

sérfræðiþekkingar sinnar og siðareglna starfstéttar sinnar. Ákvörðun 

fagmannsins var tekin án ytri þrýstings frá t.d. skjólstæðingi, stofnun eða 

utan að komandi aðilum (Hoyle, 1986). Hinn gamli neytandi sem vissi lítið 

sem ekkert um neytendamál hafði tilhneigingu til að treysta hverju því sem 

framleiðendur, heildsalar eða auglýsendur héldu fram um vöru sína eða 

þjónustu (Lewis og Bridger, 2001).  
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Öfugt við „gamla neytandann“, hefur hinn „nýji neytandi“ öðlast ákveðið 

vald með með aðgengi að upplýsingum. „Nýji neytandinn“ gaumgæfir 

hvernig hann eyðir peningum sínum þar sem hann í sífellu leitar upplýsinga 

bæði í gegnum vefmiðla og til vina og ber saman verð og gæði.  

Sem svar við hinum „nýja neytanda“ hafa fagstéttir þurft að nálgast 

skjólstæðinga sína á annan máta og hafa fræðimenn skilgreint það sem hina 

„nýju fagmennsku“. Í grein sinni, Fagmennska kennara fjallar Trausti 

Þorsteinsson (2003) um hina „nýju fagmennsku“ en þar segir hann: 

Hin nýja fagmennska lýtur að breytingum á félagslegum 

hefðum faglegra starfa. Fagmaðurinn lætur af óskoruðum 

yfirráðum sínum í samskiptum við skjólstæðing sinn sem hinn 

óskeikuli fræðimaður. Hann afhjúpar óvissu sína og nálgast 

skjólstæðing sinn á þann hátt að þeir eigi það sameiginlega 

markmið að leita lausna fyrir hann og báðir hafi nokkuð til 

málanna að leggja í þeirri leit. Hann hafnar hefðbundinni 

húsbóndavaldsstjórnun sinni (boss-management) en veitir þess 

í stað sterka forystu og reynir að virkja aðra með viðræðum og 

samstarfi (bls.190). 

Eins og Trausti bendir hér á þá felst hin „nýja fagmennska“ í því að 

fagmaðurinn í samvinnu við neytandann reynir að finna lausn á vandamáli 

neytandans. 

Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að stór hluti foreldra líti á sig sem „hinn 

nýja neytenda“ gagnvart skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2005). 

Þróunin hérlendis hefur orðið sú að farið er að tala um skólastofnanir sem 

þjónustustofnanir af ráðamönnum. Vísbendingar um slíkt má meðal annars 

finna í starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2011 en þar 

segir: „Barnið er í fyrirrúmi í öllu skólastarfi og nám fer fram innan sem utan 

skólans. Öll þjónusta miðar að innihaldsríkum skóladegi sem er barnvænn 

og fjölskylduvænn” (Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur, 2011). 

Eins og hér kemur fram líta ráðamenn svo á að allt sem skólinn geri sé 

þjónusta til handa nemendum. Má því gera ráð fyrir að skólinn og þá 

sérstaklega kennarar þurfi að endurskoða hlutverk sitt á sömu nótum og 

aðrar fagstéttir hafa þurft að gera á tímum síðnútíma.  

Eins og áður sagði þá eru margir foreldrar farnir að líta á sig sem hinn 

nýja neytenda gagnvart skólanum. Í hugmyndafræði um hinn nýja neytenda 

byggjast öll viðskipti og þjónusta á frjálsri samkeppni. Ef hinn nýji neytandi 

hefur ekki fullt traust á vörunni eða þjónustunni sem hann kaupir er honum 
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eðlislægt að skipta snarlega yfir til annars þjónustu- eða viðskiptaaðila 

(Lewis og Bridger, 2001). Þessi hugmyndafræði fellur ekki að því verklagi og 

reglum sem gilda hér um skóla. Á Íslandi er skólaskylda til 16 ára aldurs og 

val foreldra um grunnskóla er takmarkað við búsetu að mestu leyti. Ljóst er 

að foreldrar skipta ekki um skóla fyrir börn sín með stuttum fyrirvara ef þeir 

eru ósáttir við þá þjónustu sem skólinn býður, nema með samþykki 

skólayfirvalda (Nanna Kristín Christiansen, 2005). Staða foreldra gagnvart 

skóla er þar af leiðandi talsvert flókin og ljóst er að togstreita getur skapast 

milli aðila ef ekki ríkir traust og vilji til samvinnu.  

2.2.1 Áhrif skólastjórnenda á árangur skólastofnunar 

Síðustu áratugi hafa verið gerðar margar tilraunir til að skilgreina og lista 

upp helstu þætti sem geta stuðlað að bættum árangri í skólastarfi (Wrigley, 

2000). Wrigley (2000) bendir á að með slíkum útlistunum sé fólgin sú hætta 

að hlutir séu einfaldaðir um og of og þeir sem ætli síðan að fara eftir þeim 

geti túlkað þær á mismunandi hátt. Að þróa skóla til árangurs felur í sér feril 

þar sem starfsfólk ígrundar sameiginlega starf skólans þar sem horft er 

gagnrýnum augum á þær staðreyndir sem liggja fyrir úr frá bæði fræðilegu 

og röklegu samhengi. Þrátt fyrir að Wrigley sé að beina sjónum sínum að 

skólum sem hafa sýnt eftirtektarverðan árangur í skólasamfélagi þar sem 

stærri hluti nemenda er frá ólíkum menningarheimi en þeir búa í auk þess 

sem að skilyrði til framfara er oft takmarkaður við lélegan aðbúnað, er ljóst 

að árangur skólanna má að miklu leyti rekja til stjórnunar þeirra og hvernig 

haldið er um skólamenninguna og nærsamfélagið, og því er ljóst að 

skólastjórnendur gegna þar lykilhlutverki. Í þessu samhengi er athyglisvert 

að skoða hver eru helstu einkenni skólastjórnenda sem hafa sýnt fram á 

eftirtektarverðan árangur þeirrar stofnunar sem þeir eru í forsvari fyrir.  

Gerðar hafa verið rannsóknir á skólastjórnendum sem sýnt hafa 

eftirtektaverðan árangur í starfi. Nýleg rannsókn, úttekt ISSPP (the 

International Successful School Principal´s Project) dregur einmitt fram 

þessa þætti (Day, 2007). Í rannsókninni voru greindir fimm eiginleikar eða 

þættir sem einkenndu árangursríka stjórnendur sem eru að þeir: 

1. verða að viðhalda einurð til starfsins sem og persónulegri 

ábyrgðarskyldu. 

2. þurfa að geta tekist á við vandamál á þann veg að stofnunin eflist við 

mótlæti og viðhaldi siðferðilegum tilgangi. 

3. þurfa að leggja aðaláherslu á velferð og árangur annarra auk áherslu 

á nám allra innan stofnunarinnar. 
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4. þurfa að hafa hæfileika til að skilja tilfinningar annarra og vera 

tilbúnir til að taka mark á skynsamlegum rökum annarra. 

5. þurfa að hafa hæfni til að byggja upp persónuleg samskipti innan 

stofnunarinnar. 

 (Day, 2007, bls. 7). 

Eins og Day bendir á að þrátt fyrir áhrifavalda eins og félagslega stefnu, 

mishæft starfsfólk og ólíka samsetningu nemendahópa, má segja að það að 

vera farsæll stjórnandi felur í sér að hafa ástríðu fyrir námi og kennslu, 

nemendum og kennurum, þar sem ástríðan endurspeglast í verkferlum, 

samskiptum og menningu skólans. 

Af þessu má ljóst vera að hlutverk skólastjórnenda er flókið þar sem 

sífellt er verið að takast á um hvernig bestur árangur næst, með framfarir og 

vellíðan nemenda í huga. Fimmti þátturinn, að skólastjóri hafi hæfni til að 

byggja upp persónuleg samskipti, skiptir þarna ekki síst miklu máli um 

hvernig samstarfi milli foreldra og skóla er háttað.  

Þau samskipti sem foreldrar eiga við skólann fara að langmestu leyti 

fram í gegnum umsjónarkennara barna þeirra. Hvernig þeim samskiptum er 

háttað má gera ráð fyrir að tengist þeirri stefnu og því verklagi sem 

skólastjóri vill að stofnun hans standi fyrir. Í því samhengi er mikilvægt að 

skoða hlutverk kennara og samstarf þeirra við foreldra.  

2.2.2 Hæfi skólastofnana – hæfni skólastjórnenda? 

Það sem einkennir skólastofnanir sem sýnt hafa framúrskarandi árangur 

felast í þeirri menningu sem ríkir innan stofnunarinnar og þess andrúmslofts 

sem ríkir meðal starfsmanna. Menning innan stofnunar byggist á venjum 

sem eru óskráðar óformlegar reglur sem allir aðilar innan stofnunarinnar 

þekkja og virða og gildum sem lúta að trausti, hreinskilni, samvinnu, 

teymisvinnu, vináttu, og stjórnun, sem flestir innan stofnunarinnar telja að 

sé eftirsóknarvert fyrir stofnunina (Hoy & Miskel, 2008).  

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi stjórnunarhátta fyrir árangur stofnana. 

Mintzberg (1979) bendir  t.a.m. á að til að samvinna um hinn tæknilega 

kjarna náist (í þessu tilviki námi og kennslu) þarf skipulag og stjórnun að 

vera í lagi. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að hæfni skólastjórnenda (e. 

leadership capacity) skiptir mestu máli um hvernig skólamenning ríkir innan 

skóla og þá um leið hvaða árangri skólinn nær sem stofnun (Leithwood, 

Harris og Strauss, 2010). Því til staðfestingar benda Leithwood, Harris og 

Strauss á niðurstöður rannsókna Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, 

A., Leithwood, K., og Gu, Q. (2009) frá Englandi og Duke (2010) frá 
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Bandaríkjunum. Báðar þessar rannsóknir draga fram að sterk forysta er 

einkennandi fyrir árangursríka skóla, þar sem forystan skipuleggur á 

markvissan hátt hvernig innri aðstæður skólans eru uppbyggðar. Með innri 

aðstæðum er átt við það traust sem ríkir milli starfsmanna og vilja þeirra til 

samvinnu, vilja til að taka þátt í nýsköpun sem og mikla áherslu forystunnar 

á nám og kennslu. Fleiri fræðimenn hafa komist að sömu niðurstöðu að 

sterk forysta skipti höfuðmáli fyrir árangur stofnana en samkvæmt Hopkins 

og Jackson (2003) er það forystan eða hvernig uppbyggingarstarf eða 

breytingar innan stofnunar eru leiddar, sem skiptir höfuð máli fyrir árangur 

stofnunar.  

Ef skoðað er hvað felst í hlutverki skólastjórnanda þá er ljóst að stór 

þáttur í hlutverki hans er að koma auga á hvar hægt er að gera betur innan 

stofnunarinnar og leiða í gegn breytingar stofnuninni til hagsbóta. Þessi 

athygli fræðimanna um mikilvægi stjórnunarþáttar fyrir árangur stofnunar 

beinir athyglinni að hversu náin tengls eru á milli hæfni skólastjórnenda og 

hæfi skólastofnunar. Til að byggja upp hæfi skóla og auðvelda árangursríkar 

breytingar þarf að þróa skilyrðin, færnina og hæfileikann til að stjórna 

(Harris, 2008).  

Mat á hæfni og þá um leið fagmennsku skólastjórnenda er þar af 

leiðandi háð því hversu vel þeim tekst að láta alla aðila vinna saman sem 

heild að markmiðum skólans sem er nám og velferð nemenda. Með öðrum 

orðum hversu vel skólastjórnendum tekst að reka skólann sem „opið kerfi“ 

þar sem öll kerfin innan stofnunarinnar starfa saman sem ein heild (Hoy og 

Miskel, 2008). Þá má ljóst vera að þáttur í fagmennsku skólastjóra er þar af 

leiðandi að efla samvinnu og skilning milli foreldra og skóla jafnframt því að 

greina hvaða félagslegu öfl eru ríkjandi innan stofnunarinnar bæði meðal 

starfsmanna og foreldra. Til að byggja upp og viðhalda viðhorfum 

starfsmanna til starfsþróunar sem skilar stöðugum framförum er í reynd 

talsvert flókið, en einn mikilvægasti þátturinn í því samhengi er efling 

forystunnar (Harris, 2008; Hopkins og Jackson, 2003). 

2.2.3 Fagmennska kennara og skólastjórnenda 

Nú á tímum er það svo að á flestum heimilum vinna báðir foreldrar langan 

vinnudag. Þá hefur fjölskyldugerðum fjölgað með aukinni tíðni skilnaða 

foreldra sem hefur leitt af sér vaxandi fjölda einstæðra foreldra sem og 

samsettra fjölskyldna. Þessi þróun gerir það að verkum að samverustundum 

fjölskyldunnar fer fækkandi. Í samfélagi nútímans er skólinn orðinn annað 

heimili nemandans. Af þessu má ljóst vera að mikilvægi samstarfs milli 
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foreldra og skóla um líðan og námsgengi nemanda hefur aldrei verið eins 

veigamikið og nú. 

Eitt af hlutverkum skólastjórnenda er því að skapa umsjónarkennurum 

þær aðstæður að þeir geti með góðu móti fundið tíma og stað innan 

skólastarfsins til að koma á samstarfi við foreldra. Niðurstöður rannsóknar 

Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2008) á 

starfsumhverfi kennara og líðan í starfi, gefa til kynna að það skiptir máli að 

gildismat kennaranna hafi samhljóm við gildismat skóla. Slíkur samhljómur 

gefur kennurum faglegt sjálfstraust, vinnur gegn kulnun og viðheldur 

vinnugleði þeirra. Því skipti það máli að kennarar finni samhljóm í 

starfsumhverfi sínu við eigið gildismat og lífsskoðanir (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008). Hlutverk skólastjórnenda 

er því í ljósi þessa að skilgreina gildismat síns skóla á þann veg að öllum sé 

ljóst hvert gildismatið er og þá um leið reyna að samhæfa gildismat kennara 

við yfirlýst gildismat skólans. Ef skólastjóri metur það mikilvægt hlutverk 

skólans að viðhalda góðu samstarfi við foreldra verða þeir að upplýsa 

samstarfsmenn um mikilvægi foreldrastarfs með skýrum hætti, þ.e. hvert 

gildismat skólans er gagnvart foreldrastarfi.  

Eins og kemur fram í 2. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 er það 

hlutverk grunnskólans að „... stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með 

það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 

nemenda“. Þó að skipta megi samstarfinu milli skóla og foreldra í þrjá þætti 

eða samstarfið um einstaklinginn, samstarfið um bekkjareininguna og í 

þriðja lagi samstarfið um skólastarfið í heild, þá er ljóst að samstarfið um 

einstaklinginn er grundvöllur samstarfsins sem aðrir þættir byggjast síðan á 

(Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996). Það er jafnan 

umsjónarkennarinn sem er í mesta sambandinu við nemandann. Því má 

segja að umsjónarkennarinn sé lykilpersóna í samstarfi skólans við heimilin. 

Eitt af meginhlutverkum kennarans og einn þáttur af fagmennsku hans er 

þar af leiðandi að koma á og viðhalda samstarfi við foreldra eða 

forráðamenn nemenda sinna.  

Gildismat skiptir miklu máli hvernig kennarar og aðrir starfsmenn líta á 

starfshlutverk sitt. Í því samhengi er vert að skoða hlutverk eða fagmennsku 

kennara frá ólíkum sjónarhornum. Einn þeirra fræðimanna sem hefur fjallað 

um fagmennsku kennara er Ribbins (1990), en hann hefur flokkað 

fagmennsku kennara í þrjú svið eða 1. Dependent professionals eða 

ósjálfstæð fagmennska, 2. Independant professionals eða sjálfstæð 

fagmennska og 3. Inter-dependant professionals eða samvirk fagmennska. 

Trausti Þorsteinsson (2001) og Nanna Kristín Christiansen (2005) hafa fjallað 
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um flokkun Ribbins (1990) á fagmennsku kennara en Trausti er sá sem 

upphaflega þýðir hugtökin yfir á íslensku og Nanna Kristín notar hans 

þýðingu í sinni umfjöllun um fagmennsku kennara. Verður hér einnig notast 

við þýðingu Trausta Þorsteinssonar sem skilgreinist eftirfarandi:  

Ósjálfstæð fagmennska: Samkvæmt Ribbins (1990) er ósjálfstæð 

fagmennska falin í því að vinna nákvæmlega samkvæmt markmiðum og 

inntaki skólastarfs. Kennarinn lítur á sig sem einvald í skólastofunni og það 

sé nemandans að mæta kröfum skólans fremur en skólans að mæta þörfum 

nemandans. Skýr mörk eru dregin milli heimilis og skóla þar sem foreldrar 

treysta kennaranum til að sinna verkefnum sínum, meðan foreldrar bera 

ábyrgðina heima.  

Sjálfstæð fagmennska: Kennari sem aðhyllist hugmyndafræði 

sjálfstæðrar fagmennsku lítur á nemendur og foreldra sem skjólstæðinga 

sína og þá á sig sem fagmann. Það er kennarans að skoða forsendur 

sérhvers nemanda til náms með tilliti til umhverfis og félagslegs samhengis. 

Með sjálfstæðri fagmennsku er það kennarans að ákvarða hverjar eru þarfir 

nemandans og hvernig þeim þörfum skuli mætt samkvæmt víðri 

skilgreiningu aðalnámskrár. Kennarinn lítur á sig sem sérfræðing sem líkar 

ekki að foreldrar hafi aðrar skoðanir en hann, hvernig þörfum nemenda 

skuli mætt. Þar af leiðandi á hann það til að beita foreldra þvingunarvaldi.  

Samvirk fagmennska: Í hugmyndafræði samvirkrar fagmennsku lítur 

kennarinn svo á að samkennarar, nemendur og foreldrar séu 

samstarfsaðilar og að betra sé að ná árangri með því að draga úr eigin 

yfirráðum og taka ákvarðanir um skólastarf með sameiginlegri ábyrgð allra 

aðila. Samstarf aðila byggist á þeirri heildarsýn hvernig markmiðum skuli 

náð. Trausti Þorsteinsson (2001) bendir einmitt á að með samvirkri 

fagmennsku lítur kennarinn frekar á sig sem leiðtoga en húsbónda og fær 

samstarfsfólk eins og nemendur og aðra kennara með sér í stað þess að 

þvinga þá til samvinnu.  

Ef litið er til skilgreiningar Ribbins á fagmennsku kennara má til sanns 

vegar færa að á tímum síðnútíma sé vaxandi sú krafa samfélagsins að 

starfað sé samkvæmt samvirkri fagmennsku. Skólastjórnendur og kennarar 

þyrftu þar af leiðandi að dreifa ábyrgð til nemenda og foreldra og vinna í 

sameiningu að markmiðum til hagsbóta fyrir nemandann. 

Ekki er ólíklegt að ætla að sú togstreita sem á sér stað í störfum 

skólastjórnenda felist að miklu leyti í þeim viðhorfum sem ríkja á milli 

sjálfstæðrar fagmennsku og samvirkrar fagmennsku. Eins og áður sagði felur 

samvirk fagmennska í sér annað viðhorf eða gildi til samstarfs en t.d. 
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sjálfstæð fagmennska. Mikilvægt er því að skoða hvernig samstarf er 

skilgreint og hvað það felur í sér. 

2.3 Samstarf – samvinna 

Tæknileg skilgreining á hugtakinu samvinna er: „...að samvinna felur í sér 

gagnkvæm áhrif milli aðila sem líta á hver annan sem jafningja sem 

sjálfviljugir deila ákvarðanatöku um leið og þeir vinna að sameiginlegu 

markmiði“ (Friend og Cook, 2007, bls. 7). Eftirfarandi átta atriði skilgreina 

Friend og Cook (2007) sem þær megin stoðir til árangursríks samstarfs. Til 

að samstarf skili árangri þurfa aðilar samstarfsins að: 

1. Koma að samstarfinu sjálfviljugir. 

2. Líta svo á að jöfnuður ríki milli aðila. 

3. Byggja samstarfið á sameiginlegu markmiði. 

4. Deila ábyrgð jafnt og eigi jafna aðild að ákvarðanatöku. 

5. Deila ábyrgð af árangri samstarfsins. 

6. Deila með sér þekkingu sem kemur samstarfinu til hagsbóta. 

7. Trúa því að samstarfið feli í sér margfeldisáhrif til árangurs. 

8. Treysta hver öðrum. 

Í samstarfi foreldra og skóla þurfa aðilar að setja fram sameiginleg 

markmið og bera sameiginlega ábyrgð (Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

Því má ljóst vera að mikilvægt er að aðilar samstarfsins, heimili og skóli, hafi 

sama skilning á hvað skuli felast í samstarfinu. Þegar þessar megin stoðir 

fyrir samstarfi eru bornar saman við megin stoðir „samvirkrar fagmennsku“ 

kennara kemur í ljós að þessir þættir eru að mestu leyti samhljóma. Þar af 

leiðandi má ætla að mikilvægt sé fyrir skólastjórnendur að koma inn í stefnu 

skólans að kennarar tileinki sér viðhorf og vinnubrögð „samvirkrar 

fagmennsku.“  

Mikilvægi samstarfs milli foreldra og skóla hefur lengi verið til umræðu. 

Hér á landi varð mikilvægi samstarfsins mörgum ljóst upp úr aldamótunum 

1900 í kjölfar þess að Guðmundur Finnbogason gaf árið 1903 út bókina 

Lýðmenntun. Hugleiðingar og tillögur eftir að hann hafði kynnt sér 

menntamál í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Þar skrifar hann að ekki náist 

árangur nema skóli og heimili vinni saman að velferð nemenda. „Að öðrum 

kosti er hætt við, að önnur höndin rífi niður það sem hin byggir upp“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 128). Þrátt fyrir að barnafræðslulögin 

1907 hafi verið byggð á skrifum Guðmundar þá var ekki minnst á samstarf 

foreldra og skóla í löggjöf um menntun barna fyrr en lög um grunnskóla nr. 

63 voru samþykkt árið 1974. Þar segir í stefnumörkun laganna í 2. grein að 
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það sé hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir 

líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem sé í stöðugri þróun. Í umsögn um 21. 

grein þeirra laga segir meðal annars að „Vaxandi áherzla er lögð á samstarf 

foreldra nemenda við skólann og að foreldrar fylgist betur með 

skólastarfinu en nú er“ (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Mikilvægi 

samstarfsins hefur síðan aukist með síðari lagasetningum og nú síðast árið 

2008 með lögum um grunnskóla nr. 91, þar sem aukin áhersla er lögð á að 

það sé hlutverk skólans að stuðla að samstarfi við foreldra eins og kemur 

meðal annars fram í 2. grein laganna:  

Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að 

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda.  

Ljóst er að framsækin skrif Guðmundar Finnbogasonar í upphafi 

tuttugustu aldarinnar eiga enn vel við þar sem árangur nemenda byggist að 

mestu leyti á þeim stuðningi sem nemandinn fær frá heimili og skóla. 

Markmið samstarfsins er þar af leiðandi stuðningur beggja aðila við nám og 

velferð nemandans.  

2.3.1 Kennarar og samstarf 

Ef litið er til stjórnskipulags grunnskóla hérlendis þá er ljóst að samstarfið 

um nemendur liggur að lang mestu leyti milli kennara og foreldra, meðan 

það er hlutverk skólastjóra að skapa aðstæður og leggja línur um hvernig 

samstarfið skuli framkvæmt eins og kemur fram í lögum (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). Hins vegar þegar litið er til samstarfs kennara við foreldra má 

segja að inntak samstarfsins sé í þremur þrepum (Nanna Kristín Cristiansen, 

2010). Á fyrsta þrepinu felst samstarfið í gagnkvæmri upplýsingagjöf, á öðru 

þrepinu bætist við umræða milli aðila og að lokum er það þriðja þrepið þar 

sem báðir aðilar eiga hlutdeild í ákvarðanatöku um stuðning við 

nemandann. 

Hargreaves (1994a) bendir á að ekki sé hægt að tilgreina eitthvert 

samstarf sem fullkomna samvinnu heldur er einungis hægt að skilgreina 

mismunandi tegundir samvinnu. Innan skólastofnunar er hægt að greina 

mismunandi samvinnu kennara niður í þrjá þætti. Þar ber fyrst að nefna 

sjálfsprotna samvinnu (e. spontaneos) sem verður til vegna ákveðins 

vandamáls sem þarf að leysa. Í öðru lagi er það sjálfboðuð samvinna (e. 

voluntary) sem er samvinna sem verður til af þörf aðilanna sjálfra og að 

lokum í þriðja lagi samvinna sem er þróun til umbóta (e. development-

oriented) þar sem markmið samvinnunar er að þróa sitt eigið verklag. Þá 

getur skapast ákveðin samvinnumenning innan stofnunar sem er oftast 
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óskipulöð en felst í óformlegum samskiptum eins og hrósi, þakklæti og að 

aðilar deila með sér hugmyndum og verkefnum. 

Tilgangur samstarfs og samvinnu er grundvallarþáttur til að greina hvers 

konar samvinna á sér stað. Þar af leiðandi er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir hver tilgangur samstarfsins er og hver stýrir eða leiðir það og hvers 

vegna. Hér er því átt við hvernig fólk hefur áhrif á hvert annað til að koma 

sínum málum á framfæri. Það vald sem einstaklingar eða hópar beita til að 

ná fram markmiðum sínum hefur verið kallað míkrópólitík samstarfsins 

(Blase, 2005). Samkvæmt Blase snýst míkrópólitík um vald og hvernig fólk 

notar vald til að hafa áhrif á hvort annað og til að verja sjálft sig. 

2.3.2 Samstarf og míkrópólitík 

Hargreaves (1994a) bendir á að hægt sé að líta á samstarf frá tveimur 

ólíkum sjónarhornum. Annars vegar frá hinu menningarlega sjónarhorni og 

hins vegar frá hinu míkrópólitíska sjónarhorni. Þegar samstarf er skoðað frá 

menningarlegu sjónarhorni er lögð áhersla á hvaða gildi, venjur, hefðir, og 

skoðanir eru sameiginlegar í samskiptum milli aðila. Þá er litið svo á að 

samstarfsmenning mótist af því að aðilar bindist sáttmála sem er lagður 

fram af faglærðum og velviljuðum stjórnendum þar sem forysta er spurning 

um stjórnun og lögmæti stjórnunar. Þegar litið er á samstarf frá 

míkrópólitísku sjónarhorni er litið svo á að einstaklingar eða hópar geti 

aukið gildi sitt á kostnað annarra og notað völd eða áhrif til að móta gildi 

annarra eftir eigin höfði (Hargreaves, 1994a). Algengar er að litið sé á 

samstarf út frá menningarlegu sjónarhorni.  

Þegar samstarf er skoðað út frá míkrópólitísku sjónarhorni dregur það 

fram þá ókosti sem geta fylgt samstarfi auk þess sem það hvetur til 

greiningar milli ólíkra tegunda samstarfs. Mjög ólík viðhorf einstaklinga í 

samstarfi leiða til togstreitu milli aðila og oftar en ekki fela slík átök í sér að 

ráðríkari aðilinn fær að ráða meðan hinn aðilinn dregur sig í hlé. Þá vegur 

míkrópólitískt sjónarhorn upp spurningu um rétt einstaklingsins gagnvart 

hópþrýstingi. Hefðum samstarfs er stundum beitt sem stjórnvaldslögum til 

að koma í veg fyrir að skoðanir einstaklinga nái fram að ganga. Yfirtaka (e. 

coopting) getur falist í samstarfi en það er þegar aðilar samstarfsins eru 

einungis að framfylgja væntingum annarra en ekki til að þróa sig sem 

einstaklinga í starfi (Hargreaves, 1994a).  
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2.3.3 Ávinningur samvinnu 

Í flestum tilvikum getur samstarf og samvinna milli aðila leitt til meiri 

árangurs en þegar aðilar vinna einir. Eins og Hargreaves (1994a) bendir á 

eru ástæðurnar helst þær að aðilar samstarfs veita til dæmis hvor öðrum 

andlegan stuðning. Með samstarfi eykst yfirleitt skilvirkni þar sem verklag er 

samhæft og ábyrgð er deilt. Þá eykst færni aðila samstarfsins með aukinni 

samhæfingu, tími sparast og álag verður minna á hvern og einn. Þá dregur 

samstarf úr óöryggi og sektarkennd og sjálfstraust aðila eykst. Með 

samvinnu eykst hæfni allra aðila til að ígrunda eigið starf þar sem umræða 

aðila eykur skilning á endurgjöf og samanburði. Samstarfsaðili verður 

spegilmynd eigin verklags sem gerir það að verkum að auðvelt er að íhuga 

sitt eigið starf á gagnrýnan máta. Samvinna aðila innan stofnunar eykur 

viðbragðsmöguleika hennar. Einnig eykur hún möguleika til náms þar sem 

aðilar læra hver af öðrum og þekking færist á milli aðila. Sem ein heild eru 

aðilar sterkari en samanlögð hlutuð þekking þar sem með samvinnu verða 

til margfeldisáhrif.Af þessu leiðir að með góðri samvinnu getur orðið stöðug 

framför fyrir þá aðila sem taka þátt í henni. 

Ef litið er til samstarfs milli heimila og skóla þá er mögulegur ávinningur 

af slíku samstarfi talsverður. Epstein (2001) bendir á að með samvinnu og 

gagnkvæmri upplýsingagjöf er dregið úr þeim aðskilnaði sem á sér stað milli 

skólans og heimilisins og nemandinn fær að mestu leyti einróma skilaboð 

frá báðum aðilum.  

Kostirnir verða sterkari tengsl milli aðila og um leið færri ágreiningsefni 

og aðilar samstarfsins verða ánægðari. Árangur nemenda og um leið alls 

skólastarfsins verður meiri (Epstein, 2001). Megin munurinn er að þeir 

foreldrar sem eiga í miklu samstarfi við skólann hafa fengið meiri 

upplýsingar beint eða óbeint hvernig best sé að styðja við nám barnanna 

heima fyrir en þeir foreldrar sem eiga í litlu samstarfi við skólann.  

Eftirfarandi myndir sýna þau viðhorf og gildi sem skólar og foreldrar hafa 

sameiginlega. Eins og hér sést er það skyggði hluti myndanna sem sýnir 

sameiginleg viðhorf og gildi foreldra og skóla. 
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Heimili Skóli

2.3.4 Ókostir samvinnu 

Þó að kostir samvinnu séu í flestum tilvikum ríkjandi er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir að samvinna getur falið í sér hættur sem geta heft árangur. 

Að mati Hargreaves (1994a, bls. 247) eru eftirfarandi hættur fólgnar í 

samstarfi:  

1. Andvaraleysi og falskt öryggi. Það getur átt við þegar aðilar sam-

starfsins stuðla ekki að framförum hvers annars með uppbyggilegri 

gagnrýni heldur halda í hefðir og skipulag. Þrátt fyrir að samstarfið 

leiði ekki til neinna framfara geta aðilar verið sáttir, og fundist sam-

vinnan þægileg og ráðleg.  

2. Bæling. Samvinna getur bælt niður einstaklingshyggju og frumkvæði 

og leitt til hóphugsunar og viðhaldið venjum. 

3. Þvinguð samvinna. Sem dæmi má nefna þegar samvinna er fyrir-

skipuð af stjórnendum með það að markmiði að viðhalda ákveðnu 

valdi þá er hún til þess fallin að snúast upp í andhvefu sína og draga 

úr frumkvæði einstaklinga. 

4. Tryggja fylgispeki. Samstarf er stundum notað í því yfirskyni stjórn-

enda að tryggja fylgispeki aðila við þeirra málstað en getur leitt af 

sér þveröfug áhrif þar sem aðilar missa trúnað og hollustu. 

Þegar um litla samvinnu er að 

ræða milli heimila og skóla þá eiga 

skólinn og heimilin oft lítið sam-

eiginlegt og þar af leiðandi er 

nemandinn að fá ólík skilaboð frá 

foreldrum og skóla. 

Þegar um mikla samvinnu er að 

ræða milli heimila og skóla er 

nemandinn að fá sambærileg 

skilaboð frá foreldrum og skóla 

sem felur í sér meiri ávinning fyrir 

nemandann. 

Heimili Skóli

Mynd 1. Lítið samstarf heimila og skóla. Mynd 2. Mikið samstarf heimila og skóla. 
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5. Misrétti. Samvinna getur aukið misrétti meðal starfsmanna því oftar 

en ekki er leitað eftir samstarfi við sterkari starfsmenn en veika og 

þar með er hætta á því að þeir sem lægra eru settir verði útilokaðir. 

Samstarf milli skóla og foreldra felst að lang mestu leyti í samstarfi milli 

umsjónarkennara og foreldra. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt 

að báðir aðilar samstarfsins telji sig hafa gagn af samstarfinu til þess að það 

beri tilætlaðan árangur. Ljóst er þó að ábyrgð samstarfsins er skólans eins 

og kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að hlutverk grunnskóla, í 

samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Ennfremur 

kemur það skýrt fram í lögunum að það sé á ábyrgð skólastjóra að stuðla að 

samstarfi allra aðila í skólasamfélaginu, eins og segir í 7.grein laganna. 

Athyglisvert innlegg í umræðu um samstarf milli foreldra og skóla er 

niðurstaða rannsóknar Crozier (2000) á samstarfi foreldra og skóla tveggja 

unglingaskóla (e. secondary schools) í Bretlandi. Þar bendir Crozier á að í 

reynd sé mjög erfitt að allir aðilar samstarfisins hafi jöfn tækifæri til að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Þá kemur skýrt fram að foreldrar með 

litla menntun og slaka félagslega stöðu, hafa fá eða engin tækifæri til að láta 

rödd sína heyrast þar sem þeim líður ekki vel í samstarfinu því að þeirra 

mati eru valdahlutföllin milli aðila svo ójöfn. Fyrirkomulag samstarfsins er 

skipulagt af öðrum aðilanum, þ.e. skólanum og miðast ekki við þær 

aðstæður sem margir foreldrar búa við, eins og langan vinnudag, 

fjárhagsáhyggjur og lítinn félagslegan stuðning. Takmarkað framlag þeirra til 

þátttöku í viðburðum sem skólinn ætlast til að þeir sæki er metið af 

kennurum sem ábyrgðarleysi og að þeir standi sig illa í foreldrahlutverkinu. 

Því má líta svo á að Crozier telji að samvinna milli foreldra og skóla snúist 

um valdatengsl og baráttu um stjórn og yfirráð sem er í samræmi við þá 

míkrópólitík sem felst í samvinnu samkvæmt skilgreiningu Blase (2005). Þá 

er rödd þeirra foreldra sem hafa félagslegt og menntunarlegt auðmagn til 

jafns við eða meira en kennarar yfirgnæfandi í umræðunni og ljóst að 

einungis raddir þeirra fá að ráða í stað þess að raddir allra foreldra fái að 

heyrast.  

Að mati Grozier er eiginlegt samstarf milli foreldra og skóla í Bretlandi 

yfirborðskennt jafnvel með tilliti til félagslegrar stöðu foreldra þar sem að 

foreldrar hafa mjög takmarkað vægi til ákvarðanatöku í stjórnskipulagi 

skólanna.  

Ef horft er til þess stjórnskipulags sem ríkir um skóla hér á landi má ljóst 

vera að eiginlegt vald foreldra til að hafa áhrif á ákvarðanatöku um 
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stjórnskipulag skóla er lítið sem ekkert þar sem fyrirkomulag er á þann veg 

að þátttaka foreldra í ákvarðanatöku er mjög takmörkuð og felst aðallega í 

tillögurétti. 

Velgengni nemenda í skóla er það sem samvinna skóla og foreldra þarf 

að snúast um og ljóst að því meira sem ríkjandi gildi og verklag innan 

heimila líkjast þeim gildum og verklagi sem ríkir innan skólastofnunarinnar 

því minna verður um árekstra milli aðila. Þó má ljóst vera að aukinn 

fjölbreytileiki í samfélaginu eykur mismun á ríkjandi gildum og verklagi eins 

og Epstein (2001) bendir á. Því er mikilvægt að aðilar samstarfs hafi sama 

skilning á hvað skuli felast í samstarfinu. Markmið samstarfs milli heimila og 

skóla ættu að vera öllum ljós þar sem markmið samstarfsins er stuðningur 

foreldra og skóla við nemandann. Í því samstarfi þurfa aðilar að setja fram 

sameiginleg markmið og bera sameiginlega ábyrgð.  

2.4 Áhrif foreldra og árangur skólans 

Flestir geta verið sammála því að foreldrar hafa afar mikilvægt hlutverk í 

uppfræðslu barna sinna. Námsárangur, félagsleg færni og tilfinningalegur 

þroski barna hefur þar af leiðandi verið tengdur við aðild foreldra að 

uppeldi og uppfræðslu þeirra (Price-Mitchelle, 2009). Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á hversu mikilvægu hlutverki foreldrar gegna í félagslegum 

og námslegum árangri barna sinna í skóla (Epstein 2001; Desforges og 

Abouchaar, 2003; Henderson og Berla, 1997). Ótal rannsóknir og kannanir 

hafa sýnt fram á að svo til allir foreldrar eiga sér þann draum um börnin sín 

að þeim eigi eftir að líka vel í skóla (Epstein, 2001). Jafnframt bendir Epstein 

á að þrátt fyrir háleita drauma foreldra um börn sín, séu allt of mörg þeirra 

sem koma út úr skólum með óuppfylltar væntingar þar sem skólagangan var 

þeim allt annað en farsæl. Sú staðreynd hefur verið fræðimönnum hugleikin 

að alltaf er talsvert hlutfall nemenda sem ekki virðast geta nýtt sér til 

árangurs það sem skólinn veitir. Margar rannsóknir hafa þar af leiðandi 

verið gerðar til að kanna hvaða þættir eru líklegastir til að auka 

námsárangur nemenda. Þá hefur komið í ljós að mjög sterk tengsl eru á milli 

þess með hvaða hætti foreldrar hafa áhrif á nemandann og síðan þess 

námsárangurs sem nemandinn sýnir. 

Niðurstöður greiningar Desforges og Abouchaar (2003) á fyrirliggjandi 

rannsóknum um hvað hefði mest áhrif á námsárangur nemenda, leiddi í ljós 

að því betri námsárangur sem börnin sýna því meiri var íhlutun foreldra. Þar 

kom fram sú athyglisverða niðurstaða að lang mestu máli virðist skipta til 

aukins námsárangurs barna hvernig foreldrar sinna hlutverkinu sínu heima 
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fyrir (e. at home good parenting) jafnvel eftir að aðrir þættir sem gætu haft 

áhrif á námsárangur barna eru undanskildir.  

Þrátt fyrir að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi á 

samstarfi foreldra og skóla hafi verið smáar í sniðum, gefa þær þó 

vísbendingar um hvaða viðhorf ríkja til samstarfsins milli foreldra og skóla. 

Þar ber helst að nefna að flestir foreldrar myndu vilja meiri stuðning við 

foreldrahlutverkið (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007). Þá hafa rannsóknir 

gefið vísbendingar um að kennarar séu að einhverju leyti að starfa í anda 

nútíma í stað síðnútíma þar sem þeir líta svo á að samstarfið felist í að miðla 

upplýsingum til foreldra ásamt því að reyna að tryggja stuðning þeirra, 

meðan foreldrar eru farnir að líta á sig sem hinn nýja neytanda (Nanna 

Kristín Christiansen, 2005).  

Því má gera ráð fyrir að þróunin sem við blasir í anda síðnútíma séu 

auknar kröfur um skilvirkni og árangur í skólastarfi. Því er spurningin: til 

hvaða leiða skólastjórnendur grípa til að efla skólastarf? Eins og hér hefur 

verið bent á virðist samvinna og stuðningur til foreldra í foreldrahlutverki 

leið til aukins árangurs. 

2.5 Samantekt 

Hér hefur verið reynt í fræðilegri umræðu að útskýra hversu mikil áhrif 

þróun samfélagsins hefur á hvernig litið er á hlutverk starfstétta og hvernig 

fagmennska er skilgreind. Reynt hefur verið að sýna fram á að kenningar um 

stofnanir og stjórnun þeirra eru þar af leiðandi að miklu leyti háðar 

samfélagslegum veruleika. Leitast var við að leiða fram helstu þætti sem 

hafa áhrif á gengi stofnunarinnar og um leið gengi stjórnandans. Þá hefur 

verið bent á að hlutverk skólastjórnandans er afar fjölþætt bæði í lagalegu 

tilliti sem og þeim fyrirliggjandi kröfum sem samtíminn gerir um skilvirkni. 

Samkvæmt þeim gögnum sem hér hefur verið vitnað til og stuðst við er 

undirstaða velgengni stjórnenda hversu hæfir þeir eru til að fá alla aðila til 

samvinnu sem koma að skólastarfinu. Þá er hluti velgengni 

skólastjórnandans að hann geri sér grein fyrir hverjar hinar raunverulegu 

væntingar samfélagsins sem og foreldra eru til stofnuninnar sem hann stýrir 

og þá um leið meta sitt faglega hlutverk í ljósi þeirra samfélagslegu 

væntinga.  

Þá hefur hugtakið samstarf verið skýrt út og reynt að sýna fram á að 

samstarf getur verið afar margþætt. Þrátt fyrir mismunandi tegundir 

samstarfs, þá er undirstaða fyrir árangri alls samstarfs að öllum aðilum þess 

sé tilgangurinn ljós. 
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Fjallað var um mikilvægi foreldra í námsárangri og vellíðan barna þeirra í 

skóla. Þar skiptir miklu máli hvernig foreldrar kenna börnum sínum viðhorf 

og gildi gagnvart hlutverki sínu sem nemanda sem og sá stuðningur sem 

foreldrar veita börnum sínum við menntun þeirra og velferð. Þá hefur verið 

reynt að sýna fram á mikilvægi samstarfsins milli foreldra og skóla þar sem 

rannsóknir fræðimanna hafa sýnt fram á að því betri sem samvinnan milli 

foreldra og skóla er um nemandann því meiri möguleika á nemandinn til að 

ná árangri og þá um leið skólastofnunin í heild sinni 

Eins og áður sagði er markmiðið með þessari rannsókn að skoða viðhorf 

sex skólastjóra til hlutverks síns gagnvart því samstarfi sem skólinn á við 

foreldra nemenda. Mikilvægt er því að skoða fyrrgreinda þætti til að gera 

sér grein fyrir hvert sé hlutverk skólastjóra í ljósi þeirra krafna sem bæði 

löggjöf og samtíminn setur, sem og útskýra þá möguleika sem felast í 

árangursríku samstarfi. Þá er einnig mikilvægt að skýra frá áhrifum foreldra 

á árangur og líðan nemenda í ljósi þess að margar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að því betur sem skóli og foreldrar vinna saman að því að hlúa að 

nemendum því meiri möguleiki er að nemanda líði vel og hann bæti árangur 

sinn í námi.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Hér verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt er í rannsókninni, 

ásamt því að útlista hvernig val á þátttakendum og gagnaöflun var háttað. 

Þá verður reynt að sýna fram á réttmæti rannsóknar og hvernig úrvinnsla 

gagna fer fram. 

3.1 Aðferð og afmörkun rannsóknar 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri aðferðafræði þar sem viðfangsefnið 

var skoðað undir formerkjum tilviksathugunar til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni: „Hvernig líta skólastjórar grunnskóla á hlutverk 

sitt við að koma á og viðhalda því samstarfi sem þeir telja að sé ákjósanlegt 

að ríki á milli skóla og foreldra á tímum síðnútíma?“  

Eins og Denzin og Lincoln (2000) benda á eru allar eigindlegar rannsóknir 

háðar sögulegum skilningi sem er háður tíma og rúmi þar sem ríkjandi 

viðhorf hvers tíma getur auðveldlega skarast við viðhorf fyrri tíma. Í þessari 

rannsókn verður leitast við að sýna fram á hvaða kröfur samtíminn gerir til 

starfa skólastjórnenda og hvort þeir skólastjórar sem hér er rætt við hafi 

viðhorf til foreldrasamstarfs í anda samtímans sem af fræðimönnum er 

skilgreindur sem síðnútími eða hvort hægt sé að greina að viðhorf þeirra 

skarist við viðhorf fyrri tíma eins og til dæmis sjónarmiða nútímans. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar eigindlegum aðferðum er beitt við 

rannsóknir þá leitast rannsakandinn við að öðlast skilning á þeirri merkingu 

og þeirri túlkun sem þátttakendur hafa um viðfangsefnið (Denzin og Lincoln, 

2000; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandinn skoðar upplifun 

þátttakenda í ljósi víðara samhengis þar sem gerður er samanburður við 

það sem áður er þekkt eða það sem gæti tengst viðfangsefninu (Burns og 

Grove, 2001). Með eigindlegum aðferðum er hægt að fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu en hægt er að fá með megindlegum rannsóknaraðferðum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Með eigindlegri rannsóknaraðferð veit 

rannsakandinn ekki fyrirfram hverju hann gæti hugsanlega komist að með 

rannsókn sinni og því er aðferðin góð leið til að byggja upp þekkingu. 

Algengt er að afla gagna með djúpviðtölum, þátttökuathugunum og 

rýnihópum eða hópviðtölum þegar eigindlegum aðferðum er beitt. (Denzin 

og Lincoln, 2000).  

Þrátt fyrir að eigindlegar rannsóknaraðferðir hafi sannað gildi sitt þá 

getur aðferðin falið í sér nokkra ókosti. Þar ber fyrst að nefna að oft reynist 

erfitt að láta rannsóknarniðurstöður verða trúverðugar. Til að mæta slíkri 

gagnrýni er oftar en „...ekki reynt að afla gagna frá fleiri en einum aðila 
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(margprófun), nota fleiri en eina aðferð, að fleiri en einn aðili greini gögnin 

eða að skoða þau út frá fleiri en einni kenningu„ (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 232). Annar ókostur eigindlegra rannsókna er að ekki er hægt að 

endurtaka eigindlega rannsókn og fá út sömu niðurstöður. Með eigindlegri 

aðferð er því oft ekki hægt að yfirfæra rannsóknarniðurstöður á aðra hópa 

eða aðrar aðstæður. Þá hafa niðurstöður eigindlegra rannsókna verið 

gagnrýndar fyrir að vera litaðar af gildismati rannsakandans en eins og 

Sigurlína (2003) bendir á þá á sama gagnrýni við um megindlegar rannsóknir 

þar sem það sé í höndum rannsakenda hvað sé mælt og hvernig það sé 

mælt. Slík ákvarðanataka feli ávalt í sér ákveðið gildismat.  

Í þessari rannsókn er gögnum safnað með einstaklingsviðtölum. Þegar 

rannsakandi tekur viðtal eiga sér stað orðaskipti milli hans og viðmælanda. 

Viðtöl eru þar af leiðandi félagsleg athöfn þar sem samskipti rannsakanda 

og viðmælenda endurspegla flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og 

tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). Helga bendir einmitt á að í flestum 

eigindlegum rannsóknum sé gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Bæði rannsakandi og 

þátttakendur þróa skilning sinn sem byggist helst á tungumáli, menningu, 

reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum. Sú ákvörðun að nota viðtal sem 

gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að viðtal muni vera 

öflugasta aðferðin til að leita svara við þeim rannsóknarspurningum sem 

settar hafa verið fram. 

Eins og áður sagði er hér um að ræða tilviksrannsókn þar sem það sem 

er rannsakað er afmarkað við ákveðinn fjölda skólastjórnenda með því að 

afla gagna með þeirri aðferð sem þykir best henta. Í þessu tilviki með 

viðtölum. Silverman (2010, bls. 138) skýrir einkenni tilviks-rannsókna á þann 

veg að sérhvert tilvik hefur ákveðið umfang sem rannsakandinn verður að 

skilgreina strax í byrjun rannsóknar. Í þessari rannsókn nær umfang tilviksins 

til viðhorfa þeirra skólastjóra sem rannsakandi hefur sérstaklega valið til 

þátttöku. Rannsóknin er sérstaklega afmörkuð því málefni sem tengist 

samstarfi heimila og skóla.  

Við greiningu gagna er algengt að rannsakendur falli í þá gryfju sem 

Silvermann (2010, bls. 274) kallar tilvikslýsingar (e. anecdotalism) en þá 

gerir rannsakandi þau mistök að fjalla um fá og einstök atriði í stað þess að 

fjalla um þau í víðara samhengi. Þegar rannsakandi gerir þessi mistök þá 

minnkar réttmæti eða trúverðugleiki (e. validity) rannsóknarinnar. Til að 

styrkja trúverðugleika rannsóknar er algengt að rannsakendur reyni að sýna 

fram á hlutleysi sitt með því að fá viðmælendur til þess að staðfesta að 

rannsakandi hafi farið rétt með staðreyndir (e. respondent validation) eða 
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þá að sýna fram á sambærilegar niðurstöður með því að nota mismunandi 

aðferðir við söfnun gagna (e. triangulation). Eins og Silverman (2010) bendir 

á þá er engin ein aðferð rétt til að sýna fram á trúverðugleika rannsóknar en 

hann bendir á nokkra möguleika sem rannsakandi getur tekið til að auka 

réttmæti niðurstaðna eins og beita reglunni um hrekjanleika (e. the 

refutability principle), að beita sífelldum samanburði (e. the constant 

comparative method), að fjalla ávallt um gögnin á heilstæðan máta (e. 

comprehensive data treatment), að greina afbrigðileg tilvik (e. deviant case 

analysis), að bæta gæði niðurstaðna með því að notfæra sér framsetningu 

gagna í töflu og dálka formi þegar við á (e. using apropriate tabulation). Til 

að sýna fram á réttmæti og trúverðugleika þessarar rannsóknar verður helst 

beitt sífelldum samanburði, en sú aðferð felur í sér að rannsakandinn 

skoðar og ber saman öll þau gögn og gagnabúta, merkjamál og flokkanir 

sem koma fram í hverju tilviki fyrir sig (Charmaz, 2006).  

3.2 Þátttakendur 

Í Reykjavík eru starfræktir 35 grunnskólar sem þjóna mismunandi 

aldurshópum nemenda. Mismunandi aldurshópar eru verið flokkaðir í þrjú 

stig. Nemendur á aldrinum sex ára til 10 ára hefur verið flokkaður sem 

yngsta stig. Þá eru nemendur á aldrinum 10 ára til 13 ára flokkaðir sem 

nemendur á miðstigi grunnskólans og að lokum eru nemendur á aldrinum 

13 ára til 16 ára flokkaðir sem nemendur á unglingastigi. Af þessum 35 

skólum höfuðborgarinnar eru 23 þeirra heildstæðir, þ.e. þjóna aldurshópi 

nemenda sex ára til sextán ára, 8 þeirra þjóna nemendum 6 ára til 12 ára, 

eða yngsta stigi og miðstigi, en fjórir þessara skóla þjóna nemendum á 

aldrinum þrettán til sextán ára eða unglingastigi.  

Í þessari rannsókn eru tekin eigindleg viðtöl við sex skólastjórnendur, tvo 

frá hverri gerð skóla. Að mínu mati er mikilvægt að fá viðhorf skólastjóra frá 

öllum þeim skólagerðum sem starfræktar eru, þar sem þjónusta við 

mismunandi aldurshópa gætu haft áhrif á viðhorf skólastjórnenda við 

hlutverk sitt. Því er val þátttakenda háð því að tekin séu viðtöl við 

skólastjórnendur frá þessum þremur gerðum skóla. Þáttakendur eru valdir 

tilviljanakennt úr hverjum flokki með því að gefa skólunum númer eftir 

stafrófsröð skólanna. Númer skólanna voru sett í pott og síðan voru þau 

dregin handahófskennt. Þar sem einn skólastjóranna sem var dreginn út 

neitaði að taka þátt, var dregið að nýju og annar valinn í hans stað. 

Til að viðhalda trúnaði við þátttakendur eru hvorki skólar né 

viðmælendur nefndir sínum réttu nöfnum. Skólarnir heita hér: Ásaskóli, 

Hæðarskóli, Tangaskóli, Múlaskóli, Naustaskóli, og Eyrarskóli. Viðmælendur 
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eru nefndir eftir starfsheitum sínum og í tilvitnunum er hver skólastjóri 

kenndur við sinn skóla og því verður talað um skólastjóra Ásaskóla, 

skólastjóra Hæðarskóla, og svo framvegis. 

3.3 Aðferðir við gagnaöflun 

Eins og Lichtman (2010) bendir á þá er tilgangur viðtala hvort sem þau eru 

stöðluð eða óstöðluð að safna upplýsingum frá viðmælanda. Þrátt fyrir að 

lagt sé upp með að viðtalið sé óstaðlað þá er stuðst við viðtalsramma til að 

tryggja að farið verði yfir þau efnisatriði sem rannsakandi ætlar að komast 

yfir (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtalsramminn sem stuðst er við í þessari 

rannsókn lýtur að þremur þáttum  foreldrasamstarfs samkvæmt flokkun 

þeirra  Elísabetar Svavarsdóttur og Ólafs Guðmundssonar (1996) þ.e.  

einstaklinginn, bekkjareininguna og skólasamfélagið. Hann má sjá í viðauka 

1, bls. 101. Viðtölin voru tekin á tímabilinu mars til nóvember 2011. Öll 

viðtölin fóru fram á skrifstofum viðmælenda minna. Hvert viðtal tók að 

jafnaði um fimmtíu mínútur. Eitt viðtalanna var þó öllu lengra eða um sjötíu 

mínútur. 

3.4 Úrvinnsla og greining 

Greining gagna hófst strax að loknu fyrsta viðtali en öll viðtölin voru 

hljóðrituð og síðan skráð orðrétt. Reynt var að afrita viðtölin eins fljótt og 

kostur var. Lagt var upp með að greina hvert viðtal áður en það næsta var 

tekið en því miður gekk það ekki alveg eftir. Byrjað var á að færa inn 

athugasemdir rannsakanda um hvar hugsanlega mætti dýpka spurningar 

betur eða t.d. merkja við athyglisverð svör. Þá var reynt að greina textann 

eftir þemum þar sem rannsakandinn las yfir viðtalið eins oft og hann taldi 

þurfa (Sóley S. Bender, 2003). Síðan var leitast við að flokka viðtalið eftir 

greinanlegum viðhorfum skólastjórnenda til þeirra þriggja þátta sem hægt 

er að skipta samstarfi foreldra og skóla í. Reynt var að greina efnisleg atriði 

og blæbrigði sem gefa til kynna viðhorf og reynslu skólastjórnenda til 

foreldrasamstarfs. Einnig var reynt að greina hvort viðhorf skólastjórnenda 

til samstarfsins stangist á við hvernig samstarf við foreldra er skipulagt í 

þeirra skóla. Þá var upplýsinga um foreldrastarf aflað af heimasíðum skóla 

viðmælenda til að fá gleggri mynd af því starfi sem skólastjórarnir lýsa. Ekki 

verður þó vísað beint í heimasíður skólanna þar sem það myndi brjóta 

trúnað við viðmælendur.  
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3.5 Tilkynningarskylda og leyfi 

Í Lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsing nr. 77 /2000 grein 

31 segir að:  

Sérhver ábyrgðaraðili sem beitir rafrænni tækni 

við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 8. gr. og 1. 

mgr. 9. gr., skal á þar til gerðu formi tilkynna 

Persónuvernd um vinnsluna tímanlega áður en 

hún hefst. Tilkynna skal allar breytingar sem verða 

frá því sem greinir í upphaflegri tilkynningu. 

Þá kemur einnig fram í reglum nr. 712/2008 í 8. grein að ábyrgðaraðila 

sé heimilt að hefja vinnslu um leið og tilkynning hafi verið send en berist 

honum tilmæli frá Persónuvernd að stöðva þurfi rannsókn skal hún stöðvuð. 

Til að uppfylla ákvæði laga var Persónuvernd tilkynnt um fyrirhugaða 

rannsókn á þar til gerðu eyðublaði sem er að finna á heimasíðu 

Persónuverndar þar sem upplýsingar um ábyrgðaraðila og tilgang 

rannsóknar var tilgreint auk hvaða öryggisráðstafanir eru viðhafðar í vinnslu 

rannsóknar sem og hvort og hvernig persónuupplýsingum verði eytt. 

Mikilvægt er að þeir sem taka þátt í rannsókn beri ekki skaða af og 

rannsakandinn geri sér grein fyrir að þær upplýsingar sem aflað er geta 

verið viðkvæmar og eru einkamál þátttakenda Lichtman (2010). Í umfjöllun 

Sigurðar Kristinssonar (2003) um siðfræði vísindarannsókna talar hann um 

að til að rannsókn standi undir nafni þurfi hún að uppfylla siðferðilegar 

kröfur. Þær kröfur eru nátengdar hinum fjóru höfuðreglum í siðfræði 

heilbrigðisgeirans en þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörð-

arreglan og réttlætisreglan. Til að mæta kröfum um viðtekin gildi í rann-

sóknum verður skólastjórunum sent rafrænt upplýsingarblað um rann-

sóknina þar sem tilgreind verða markmið rannsóknar og því heitið að 

persónugreinanlegar upplýsingar verði kóðaðar svo ekki sé hægt að rekja 

svör til þátttakenda og að frumgögnum og hljóðritunum verði eytt í lok 

rannsóknar. Á kynningarblaði verða einnig upplýsingar um rannsakanda. Þá 

verður þátttakendum gert ljóst að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er. 

Áður en rannsókn hefst mun Persónuvernd verða tilkynnt um rannsóknina.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um það sem lýtur að viðhorfum þeirra 

skólastjóra sem tóku þátt í rannsókninni til hlutverks síns við að koma á og 

viðhalda samstarfi við foreldra nemenda skólans. Kaflanum er skipt í þrjá 

undirkafla: Bakgrunn og aðbúnað skólastjóra, samstarfið um nemandann, 

og samstarfið um skólasamfélagið. Gerð er grein fyrir sýn skólastjórnenda á 

ýmis atriði um samstarf skóla og foreldra. Kaflaskipting undirkaflanna 

byggist á þeim megin þemum sem viðtölin leiddu i ljós. 

4.1 Bakgrunnur og aðbúnaður skólastjóra  

Í viðtölum voru skólastjórnendur beðnir um gera grein fyrir bakgrunni 

sínum og náms- og starfsferli. Þá voru þeir einnig beðnir um að gera grein 

fyrir starfsumhverfi og aðbúnaði. Bornar voru saman tölulegar upplýsingar 

frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar um fjölda nemenda í hverjum 

skóla sem og fjölda starfsfólks í þeim tilgangi að skoða hvort vinnuumhverfi 

skólastjóranna væri sambærilegt því ólíkar vinnuaðstæður geta skýrt út 

mismunandi viðhorf. Rýnt var í heimasíður hvers skóla þar sem skoðað var 

sérstaklega allt sem við kemur foreldrasamstarfi.  

4.1.1 Aðbúnaður og aðstaða skólastjóra 

Þegar starfsumhverfi skólastjóranna er skoðað kemur í ljós að það er ekki 

mikill munur á milli þeirra starfsaðstæðna sem skólastjórnendur búa við. 

Allir skólastjórnendurnir sex eru með aðstoðarskólastjóra auk deildarstjóra. 

Nokkur munur er á stærð skólanna sem felur í sér að fjöldi starfsmanna og 

nemenda er mismunandi.  

Ásaskóli 

Ásaskóli er heildstæður og fjöldi nemenda við skólann hefur verið rúmlega 

600 síðastliðin ár. Fjöldi stöðugilda við skólann hefur verið milli 80 og 90. 

Þar af er einn aðstoðarskólastjóri og einn deildarstjóri. Skólinn er nokkuð 

gamall í grónu hverfi en þó er stutt síðan byggt var við skólann þar sem 

húsnæðið rúmaði ekki með góðu móti starfsemina. Að mati skólastjóra telst 

því aðbúnaður mjög góður en hins vegar þarfnast skólalóð endurbóta.  

Hæðarskóli 

Hæðarskóli er heildstæður skóli þar sem fjöldi nemenda hefur farið vaxandi 

frá því hann var stofnaður og er nú orðinn með um 400 börn. Samkvæmt 

fjöldaspám Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar er gert ráð fyrir 

frekari fjölgun næstu árin. Við skólann starfa tæplega 60 manns. Auk 
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skólastjóra er einn aðstoðarskólastjóri en enginn deildarstjóri. Ekki eru 

mörg ár síðan skólinn var stofnaður og er hann í nýju húsnæði sem enn er 

verið að aðlaga þörfum starfseminnar. Aðbúnaður er mjög góður fyrir utan 

að skólalóðin er ófrágengin. 

Múlaskóli 

Múlaskóli er tæplega 300 barna skóli og einn af unglingaskólum 

borgarinnar. Hann er í grónu hverfi og telst til eldri skóla borgarinnar þar 

sem hann hefur verið starfræktur í rúma hálfa öld. Fjöldi starfsmanna við 

skólann er um 40. Auk skólastjóra er einn aðstoðarskólastjóri og einn 

deildarstjóri. Aðbúnaður skólans er góður að mati skólastjóra þó að 

nokkurra endurbóta sé þörf. 

Tangaskóli 

Tangaskóli líkt og Múlaskóli er í grónu hverfi og hefur verið starfræktur í 

rúm fimmtíu ár. Hann er tæplega 300 barna skóli og er einn af 

unglingaskólum borgarinnar. Ekki er langt síðan gerðar voru talsverðar 

endurbætur á skólahúsnæði og það stækkað. Fjöldi starfmanna við skólann 

er um 40. Auk skólastjóra er einn aðstoðarskólastjóri og þrír deildarstjórar. 

Aðbúnaður skólans að mati skólastjóra er mjög góður og rúmar vel alla 

starfsemina.  

Naustaskóli 

Naustaskóli er einn af barnaskólum borgarinnar fyrir nemendur á yngsta og 

miðstigi þar sem nemendur eru um 430. Skólinn er staðsettur í grónu hverfi 

og telst til eldri skóla borgarinnar, en ekki er langt síðan gerðar voru 

talsverðar endurbætur á húsnæði og lóð auk þess sem byggt var við 

skólann. Fjöldi starfsmanna er um 50. Auk skólastjóra er einn 

aðstoðarskólastjóri og tveir deildarstjórar. Aðbúnaður skólans er mjög 

góður að mati skólastjóra og húsnæði rúmar vel alla starfsemina. 

Eyrarskóli  

Eyrarskóli er einn af barnaskólum borgarinnar fyrir nemendur á yngsta og 

miðstigi þar sem nemendur eru um 330 og starfsmenn um 40. Skólinn er í 

tiltölulega nýlegu húsnæði en hefur verið starfræktur lengi. Auk skólastjóra 

er einn aðstoðarskólastjóri og tveir deildarstjórar. Aðbúnaður er nokkuð 

góður en þar sem aukning á fjölda nemenda hefur verið talsverð að 

undanförnu, þrengir að nemendum og starfsfólki. 
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4.1.2 Samantekt á stærð og gerð skólanna 

Þrátt fyrir mismunandi stærð skóla eins og að framan greinir er ekki 

hægt að merkja að fjöldi stöðugilda í stjórnun fylgi stærð skóla eins og 

eftirfarandi samantekt sýnir: 

Tafla 1. Samantekt á stærð og gerð skólanna. 

4.1.3 Menntun og reynsla viðmælenda 

Til þess að draga úr líkum á að hægt sé að greina hverjir eru skólastjórar 

hvers skóla, er starfsaldur skólastjóranna sem skólastjóri og 

aðsotðarskólastjóri tekinn saman sem samanlögð stjórnunarreynsla. 

Menntun þessara sex skólastjóra er hér í flestum tilvikum talsverð. Allir hafa 

þeir lokið kennaraprófi auk þess sem tveir þeirra hafa lokið meistaragráðu í 

ákveðnu fagi. Þá hefur einn þeirra lokið M.Ed. námi í stjórnun frá 

Kennaraháskóla Íslands (KÍ), meðan fjórir þeirra hafa lokið Diploma námi 

eða 60 einingum í stjórnun frá KÍ eða Háskóla Íslands (HÍ). 

Reynsla þeirra sem aðstoðarskólastjórar eða skólastjórar er einnig mikil. 

Þegar tekin er saman reynsla þeirra kemur í ljós að stjórnendareynsla þeirra 

er mikil en fimm hafa starfað sem stjórnendur í 13 ár eða lengur. Sá sem 

hefur mesta reynslu sem stjórnandi hefur starfað sem slíkur í rúmlega 26 ár. 

 Ásaskóli 
Hæðar-

skóli 
Múla-
skóli 

Tanga-
skóli 

Nausta-
skóli 

Eyrar-
skóli 

Gerð skóla 
Heildst. 

skóli 
6 -16 ára 

Heildst. 
skóli 

6 -16 ára 

Unglinga-
skóli 

13 -16 ára 

Unglinga-
skóli 

12 -16 ára 

Barna-
skóli 

6 -12 ára 

Barna-
skóli 

6 -12 ára 

Fjöldi 
nemenda 

≈600 ≈400 ≈300 ≈300 ≈430 ≈330 

Fjöldi 

stöðugilda 
≈80 ≈40 ≈40 ≈40 ≈50 ≈40 

Fjöldi aðst.-
skólastj. 

1 1 1 1 1 1 

Fjöldi 
deildarstj. 

1 0 1 3 2 2 

Húsnæði 
 

Fullklár. Fullklár. Fullklár. Fullklár. Fullklár. Fullklár. 

Lóð 
 

Þarf 
endub. 

Ókláruð Fullklár. Fullklár. Fullklár. Fullklár. 

Einkunnar-
orð skóla? 

Já Já Nei Nei Já Nei 
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Sá sem hefur minnstu stjórnendareynslu hefur verið stjórnandi í 8 ár. Í 

eftirfarandi töflu má sjá menntun og starfsreynslu skólastjóra:  

Tafla 2. Samantekt á menntun og starfsreynslu skólastjóra 

 Ásaskóli Hæðarskóli Múlaskóli Tangaskóli Naustask. Eyrarskóli 

Menntun 

Kennarapr.
KÍ 

Stjórnunar
nám frá HÍ 

60 ein 

Kennarapr. 
KÍ 

Stjórnunar-
nám 

Diplóma frá 
KÍ 

BA frá HÍ 
Kennslurétt 

HÍ 
Framhalds-

nám í 
sérkennslu 
erl. háskóli 
Stjórnunar
mám frá HÍ 

120 ein  

Kennarapr. 
KÍ 

Stjórnunar-
nám 

Diplóma frá 
KÍ 

Kennarapr. 
KÍ 

MA frá erl. 
háskóla 

Kennarapr. 
KÍ 

MA frá erl. 
háskóla 

Stjórnunar-
nám 

Diplóma frá 
KÍ. 

Stjórnenda 
reynsla 

sem 
skólastjóri 

og 
aðstoðar-
skólastjóri 

13 ár 8 ár 18 ár 25 ár 14 ár 26 ár 

Starfað við 
kennslu 13 ár 12 ár 10 ár 10 ár 10 ár 5 ár 

 

4.2  Samstarfið um nemandann 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kemur fram hvað raunverulegt samstarf þarf 

að fela í sér til að það beri árangur, en þá þurfa samstarfsaðilar að deila 

ábyrgð og koma að samstarfinu sjálfviljugir. Jafnframt þurfa báðir aðilar að 

trúa því að samstarfið feli í sér margfeldisáhrif til árangurs. Auk þess þarf 

samstarfið að byggja á sameiginlegum markmiðum. Og síðast en ekki síst 

þurfa samstarfsaðilar að treysta hverjir öðrum. Eins og kemur fram í bók 

Nönnu Kristínar Christiansen Skóli og skólaforeldrar (2010) felur þetta í sér 

að helstu aðilar samstarfsins, heimili og skóli, þurfa að hafa sama skilning á 

hvað skuli felast í samstarfinu.  

Við greiningu gagnanna kemur í ljós að ótal margir þættir í skólastarfi 

snúa að samstarfi skóla og foreldra með beinum eða óbeinum hætti. Hægt 

var að greina ákveðna þætti eða þemu sem gefa vísbendingar um hvernig 

skólastjórar líta á hlutverk sitt gagnvart því samstarfi sem skólinn á við 

foreldra. Í eftirfarandi undirköflum verður litið til þeirra þátta sem komu 

hvað skýrast fram í greiningunni. Þar er meðal annars litið til þátta eins og 

hvað skólastjórar telja að sé tilgangur með samstarfi við foreldra nemenda. 

Hvert er hlutverk skólastjóra gagnvart samstarfi kennara og foreldra. 
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Hvernig skólastjórar telja að best sé að vinna traust foreldra og hvaða 

hlutverki hefðir gegna í samstarfi skóla og foreldra. Hvernig skólastjórar líta 

á hlutverk sitt gagnvart nýráðnum kennurum og að lokum hvernig 

skólastjórar líta á hlutverk sitt gagnvart nýjum nemendum og foreldrum 

þeirra 

4.2.1 Tilgangur samstarfs að mati skólastjóra 

Í rannsóknargögnum má greina að skólastjórarnir sex voru að mestu leyti 

sammála um að tilgangurinn með samstarfi milli foreldra og skóla er fyrst og 

fremst námsárangur og líðan nemenda. Flestir voru þeir sammála um að 

samstarfið við foreldra eigi að snúast um nemandann sjálfan. Að mati 

skólastjóra eru jafnframt aðrir þættir í samstarfi sem styðja við nám og líðan 

nemenda.  

Þegar rýnt er í gögnin má greina að viðhorf skólastjóranna til 

samstarfsins milli skóla og foreldra eru nokkuð áþekk. Flestir voru þeir 

sammála um að samstarfið ætti að snúast um nemandann sjálfan og hans 

vellíðan og velgengni. Eða eins og skólastjóri Múlaskóla segir: „Markmiðið 

lýtur náttúrulega að vellíðan og árangri nemenda og að allt verði gert fyrir 

nemendurna til þess að tryggja sem árangursríkasta skólagöngu fyrir þá.“ 

Hins vegar má greina aðeins annað viðhorf um tilgang samstarfs milli 

foreldra og skóla hjá bæði skólastjóra Hæðarskóla og skólastjóra Eyrarskóla 

en þar má lesa út úr gögnunum að skólastjóri Hæðarskóla meti það svo að 

helsta markmiðið með samstarfi skóla og foreldra sé að búa til samfélag þar 

sem allir aðilar eru þátttakendur á einhvern máta. Hann segir: „Við þurfum 

að upplýsa foreldra og við þurfum að hlusta eftir þeirra röddum til þess að 

þróa skólann áfram og taka þau svona með í skólasamfélagið. Ég held mér 

finnist það vera helsta markmiðið.“  

Þá er viðhorf skólastjóra Eyrarskóla um tilgang samstarfs milli skóla og 

foreldra svipað en hann telur velgengni skólans byggjast á þeim viðhorfum 

sem foreldrarnir hafa um skólann og því sé það mest um vert að skólinn ýti 

undir sem jákvæðust viðhorf foreldra: „Sko, það er mjög langt síðan ég 

áttaði mig algjörlega á því að velgengni skólans, og þá erum við ekki bara að 

tala sko um nemendur, heldur skólans í heild að hún byggist á viðhorfum 

foreldra og samstarfi við foreldra.“ Jafnframt metur skólastjóri Eyrarskóla 

það svo að samstarfið við foreldra sé það sem tryggir velgengni skólans en 

hann segir: 

...að þetta [samstarfið við foreldra] er kannski það dýrmætasta 

sem við höfum og það sem við verðum eiginlega að leggja 
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mesta rækt við. Þetta er mjög vandasamt auðvitað en ég held 

...að ef manni mistekst á þessu sviði, þá held ég að allt 

skólastarf verði mjög erfitt og þungt. 

Viðhorf skólastjóra Eyrarskóla og Hæðarskóla skera sig frá viðhorfum 

hinna skólastjóranna þar sem þeir virðast líta á tilgang samstarfsins sem 

meira en samstarf um nemandann sjálfan, að samstarfið sé leið til að efla 

skólastarfið í heild. Eins og hér hefur komið fram telur skólastjóri 

Hæðarskóla að skólinn verði að hafa foreldra með í skólasamfélaginu 

meðan aðrir hugsanlega líta svo á að foreldrar standi fyrir utan 

skólasamfélagið. Þá er hægt að álykta frá svörum skólastjóra Eyrarskóla að 

hann líti svo á að skólinn verði að leggja mikið á sig til að samstarfið við 

foreldra verði sem best til að tryggja sem mesta velgengni skólans en 

upplýsingar af heimasíðu Eyrarskóla styðja við lýsingar skólastjóra um 

hversu ríka áherslu skólinn leggur á samstarf við foreldra. 

4.2.2 Miðlun upplýsinga hluti samstarfs skóla og foreldra 

Skólastjórarnir tala allir um mikilvægi góðrar upplýsingagjafar til foreldra. 

Einkennandi var fyrir svör skólastjóra að þeir virðast allir telja mikilvægt að 

upplýsingar um skólastarfið berist foreldrum. Það sé partur af samstarfi að 

miðla upplýsingum fljótt og örugglega. Í því sambandi mátti greina að 

skólastjórar hvetja kennara til að miðla slíkum upplýsingum. Skólastjóri 

Naustaskóla segir: „Foreldrar verða að vera upplýstir um það sem að snýr 

að bekkjarstarfinu og líka að þeirra barni. Þannig að stefnan er sú að 

upplýsa foreldrana um það sem skiptir máli.“ Skólastjóri Naustaskóla talar 

um að það skipti miklu máli að foreldrar séu upplýstir um það sem er að 

gerast í skólanum og það sem er framundan því það sé hluti þeirra væntinga 

sem skólinn geri til nemenda. Skólastjóri Ásaskóla talar á svipuðum nótum 

þegar hann segir: „Þannig að við leggjum áherslu á að þeir *foreldrar+ fái 

upplýsingar og séu í góðu samstarfi um líðan, nám, hegðun og bara alla 

þessa þætti og það sem er að gerast í skólastarfinu.“ 

Skólastjóri Hæðarskóla talar um mikilvægi upplýsingastreymis til foreldra 

þar sem hann meðal annars hefur komið á fót hefð eða ákveðnu verklagi 

innan skólans í samráði við kennara að foreldrar fái sendan vikulegan póst 

eða fréttabréf þar sem áréttað er hvað sé á döfinni hjá nemendum, hvort 

sem nemendur eru á yngsta stigi eða unglingastigi.  

Þá kom fram í gögnunum að nokkuð mismunandi var á milli skóla í hvaða 

formi upplýsingagjöf til foreldra var veitt. Munurinn fólst helst í aldri 

nemenda. Foreldrar nemenda á unglingastigi voru að mestu leyti að fá 
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sendar upplýsingar í gegnum Mentor samskiptakerfið meðan foreldrar 

nemenda á yngsta og miðstigi voru frekar að fá sendar upplýsingar með 

hefðbundnum tölvupósti, oft í formi fréttabréfs.  

Viðhorf skólastjóra unglingaskólanna til samstarfsins við foreldra 

endurspeglast hér í viðhorfi skólastjóra Múlaskóla en hann talar um að 

samstarfið við foreldra felist helst í upplýsingagjöf: 

Við erum ekkert með [...] neitt miklar fyrirfram hugmyndir um 

að skipuleggja eitthvað samstarf nema þá bara upplýsa 

foreldrana náttúrulega, við erum að upplýsa þau um það sem 

er að gerast í skólanum og um nám barnanna í gegnum Mentor 

svona eins og fólk gerir [...]. 

Í gögnunum kemur fram að allir viðmælendanna nýta sér Mentor 

samskiptakerfið að einhverju leyti og eru flestir ánægðir með þá möguleika 

sem kerfið býður upp á eins og að senda foreldrum upplýsingar um 

heimanám, mætingar nemenda og dagbók þar sem hægt er að skrá allt sem 

við kemur nemanda. Þó er ljóst að barnaskólarnir eru að nýta Mentor 

samskiptakerfið mun minna en hinir skólarnir fjórir þar sem miðlun 

upplýsinga frá umsjónarkennara til foreldra felst frekar í hefðbundnum 

tölvupósti. Þrátt fyrir ánægju flestra er þó skólastjóri Eyrarskóla ekki hrifinn 

af Mentor samskiptakerfinu þar sem allar upplýsingar sem eru skráðar í 

kerfið eru geymdar í 80 ár hjá einkafyrirtæki. Því leggur skólastjóri 

Eyrarskóla þær línur við sína kennara að skrá engar viðkvæmar upplýsingar 

um nemendur inn í kerfið: 

Hvort að einhver [nemandi] eigi eitthvað erfitt ár þetta árið, sé 

stöðugt að stríða, hvort sem það er kennara eða öðrum 

börnum, þá finnst mér bara það eitthvað sem við eigum að 

gleyma. En þetta er geymt í 80 ár eða eitthvað svoleiðis [...]. En 

það voru sumir mjög ósáttir við það að þetta yrði geymt hjá 

einkafyrirtæki.  

Þrátt fyrir að það komi ekki beint fram hjá viðmælendum má greina að 

helsti tilgangur með góðri miðlun upplýsinga um skólastarfið til foreldra sé 

að byggja upp traust þeirra á skólastarfinu. Síðan er spurningin að hve miklu 

leyti slík upplýsingagjöf telst vera samstarf milli foreldra og skóla. En eins og 

hér kemur fram þegar vitnað er til skólastjóra Múlaskóla þá lítur hann til 

dæmis svo á að hann sé í einhvers konar samstarfi við foreldra þegar hann 

er að veita þeim upplýsingar. 
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Athyglisvert er að enginn viðmælenda talar um mikilvægi þess að afla 

upplýsinga frá foreldrum um nemanda meðan allir skólastjórarnir leggja 

mikla áherslu á mikilvægi þess að miðla upplýsingum til foreldra. Ekki er 

heldur hægt að greina að skólastjórar ítreki við kennara að þeir afli sem 

mestra upplýsinga frá foreldrum eða forráðamönnum um nemanda, þannig 

að upplýsingagjöf milli aðila virðist vera nokkuð einhliða. 

4.2.3 Hlutverk hefða í samstarfi skóla og foreldra  

Greina má úr gögnunum að heimsóknir foreldra í skóla til að skoða eða 

njóta sýninga á verkefnum nemenda virðist vera algengur samstarfsþáttur 

milli skóla og foreldra, næst á eftir hefðbundnum foreldraviðtölum og 

upplýsingagjöf með tölvupósti. Algengt er að skólar skapi sér ákveðnar 

hefðir í því samhengi að bjóða foreldrum í heimsókn þegar árgangur hefur 

lokið ákveðinni þemavinnu eða verkefni og nemendur búa til sýningu um 

verkefnið með aðstoð kennara. Þá leiða gögnin í ljós að mismunandi er eftir 

skólum hversu oft á ári slíkar sýningar eru haldnar eða allt frá því að vera 

nokkrum sinnum á ári í það að vera einu sinni á ári eða sjaldnar. 

Skólastjóri Eyrarskóla leggur áherslu á mikilvægi heimsókna foreldra í 

skólann þar sem tilgangurinn að hans mati er að tryggja það að foreldrar 

kynnist starfsháttum skólans meðal annars til að koma í veg fyrir að upp 

spinnist sögusagnir um hvað skólinn sé að gera eða gera ekki: 

[...] þá viljum við mjög gjarnan að það sé kynning, fyrir foreldra. 

Og bæði af því að foreldrum finnst þetta svo skemmtilegt og 

krökkunum finnst þetta svo gaman, að gera þetta. En líka til 

bara að tryggja þá að foreldrar kynnist okkar starfsháttum, og 

hvað við leggjum upp úr. Svo að allar þessar mýtur. Skólar hafa 

alltaf einhverjar mýtur. Hvað er maður ekki alltaf að heyra það 

skólinn sé ekki að þjálfa framsögn, skólinn sé ekki að þjálfa 

þetta, skólinn sé ekki að þjálfa hitt. Með því að fá þetta fólk inn 

[foreldrana], meira inn í skólann þá getur það alla vega minnsta 

kosti sagt: „Nei það er ekki svona í okkar skóla þar er virkilega 

lagt mikið upp úr því.“ Og þetta er auðvitað mjög mikilvægt að 

jafnvel [ætti] eiginlega skikka foreldra til að koma á þetta. 

Í viðtalsgögnunum kom fram að hefðir sem tengjast aðkomu foreldra 

voru mun fleiri í barnaskólunum en í unglingaskólunum eða á unglingastigi í 

heildstæðu skólunum. Sem dæmi um hefðir sem ríkja bæði í Nausta- og 

Eyrarskóla en ekki í hinum skólunum eru hefðir sem fólu í sér að foreldrar 

koma í heimsókn, minnst einu sinni á ári til að sitja eina kennslustund, þar 
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sem valkvætt var hvort foreldrar koma þá með innlegg inn í 

kennslustundina sjálfa eða ekki. Til dæmis að mati skólastjóra Eyrarskóla er 

tilgangurinn með slíkum heimsóknum foreldra, að varpa betur ljósi á starf 

kennarans sem og að mynda tengsl milli foreldra og umsjónarkennara. 

Skólastjóri Eyrarskóla lýsir þessu á eftirfarandi máta: 

[...] bæði að foreldri kemur þarna inn í bekkinn, er með 

kynningu með nemanda sínum, barninu sínu. Lærir aðeins að 

finna hópinn, hvernig það er að vera með hópinn í heimakrók 

og fá þessa athygli. Það er auðvitað ótrúlega mikið sem foreldri 

finnur þarna hvernig hópurinn er. Fyrir utan að viðkomandi 

foreldri þarna, nær auðvitað alveg sérstöku sambandi við 

umsjónarkennarann með því að koma hérna og hjálpa barninu 

sínu með kynningu. 

Skólastjórar Eyrarskóla og Naustaskóla tala um að þeir leggi mikið upp úr 

samstarfi við foreldra og í báðum skólum hafa verið skapaðar ákveðnar 

hefðir í skólastarfinu þar sem er gert ráð fyrir þátttöku foreldra í skólastarfi. 

Í Naustaskóla svipað og í Eyrarskóla er ein hefð þar sem foreldrar sitja með 

barni sínu eina kennslustund í skólanum. Í samvinnu umsjónarkennara og 

bekkjarfulltrúa eru heimsóknir foreldra skipulagðar þar sem foreldri hefur 

val um að koma með innlegg inn í kennslustundina eða ekki: 

En síðan er áralöng hefð fyrir því að það eru 

foreldraheimsóknir hér. Þannig að foreldrar koma einu sinni á 

skólaárinu í heimsókn og eru í eina kennslustund og jafnvel 

lengur. Stundum eru þeir látnir gera eitthvað. Já það er hefð 

fyrir þessu. Og þeir koma og það er misjafnt hvað foreldrarnir 

gera.  

Eins og kemur fram í viðtali við skólastjóra Naustaskóla felur slík 

heimsókn í sér ákveðið samstarf milli kennara og foreldra auk þess sem að 

bekkjarfulltrúi, sem er auðvitað líka foreldri, kemur einnig að samstarfinu 

með því að sjá um skipulagningu heimsókna allra foreldra bekkjarins í 

samráði við kennara. 

Eins og hér má greina fela hefðir í skólastarfi í sér ákveðið verklag sem 

skólasamfélagið sameinast um. Í gögnunum mátti greina að nokkur munur 

var á milli skóla hversu mikið hefðir voru ríkjandi í skólastarfinu tengdar 

samstarfi við foreldra. Það kom skýrt fram að unglingaskólarnir höfðu mun 

færri hefðir sem fólu í sér heimsóknir foreldra í skólann til að skoða verkefni 
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nemenda samanborið við barnaskóla (6-12 ára) og heildstæða skóla (6-16 

ára) en þó kemur fram hjá skólastjórum heildstæðu skólanna, Ásaskóla og 

Hæðarskóla að foreldrastarf minnkaði aðeins hjá þeim eftir því sem 

nemendur verða eldri. Eða eins og skólastjóri Ásaskóla segir: 

[...]það [samstarfið] er yfirleitt gott, eins þegar foreldra koma í 

heimsókn, en það er sumstaðar ekki nógu mikið, það mætti 

vera meira í unglingadeild, þar eru aðallega samskiptin 

tölvupóstur og foreldradagar, þegar viðtölin eru og eitthvað í 

sambandi við námsmat, hringt kannski vegna hegðunar eða 

annað. Þar finnst mér vera minna foreldrasamstarf [...]. 

Ljóst er samkvæmt þessu að heimsóknum foreldra í skólann fækkar eftir 

því sem nemendur eldast. Viðhorf skólastjóra unglingaskólanna, Múla- og 

Tangaskóla undirstrikar að það sé eðlilegt að samstarf við foreldra minnki 

eftir því sem nemendur eldast, en skólastjóri Múlaskóla talar um að 

samstarfið sé ekki mikið en þó ekkert minna en annarsstaðar og sé helst 

þegar eitthvað bjátar á. En hann segir: 

[...], ég sagði það áðan að það væri kannski ekki mjög mikið 

samstarf en ... ég held að það sé samt alveg nógu mikið og 

okkar nemendur eru svona á þeim stað í lífinu að þau eru 

svona að byrja að fikra sig frá foreldrum sínum, ýta sér frá þeim 

og ég ímynda mér að það sé kannski pínulítið minna svona 

formlegt samstarf eða [...]. hvort það sé kallað samgangur og 

samneyti milli foreldra og skóla hér hjá okkur, heldur en gerist 

á yngri stigum. En ég held að það sé bara eðlilegt og í góðu lagi 

með það. Og ég upplifi samstarfið við foreldra, bæði það 

samstarf sem ég á í beinlínis og líka svona það sem foreldrar 

segja mér, ég upplifi það sem mjög jákvætt, eða semsagt við 

erum bara ánægð með það. 

Í Múlaskóla virðist samstarfið milli foreldra og umsjónarkennara vera 

tiltölulega hlutlaust nema þegar nemendur eiga í einhverjum erfiðleikum. 

Að sama skapi lítur skólastjóri Tangaskóla, sem er einnig unglingaskóli, á að 

samstarfið við foreldra sé tiltölulega lítið þar sem nemendurnir sjálfir beri 

meiri ábyrgð á sínu námi samanborið við þegar þeir voru yngri. En 

skólastjóri Tangarskóla segir: 
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[...]ég held að það sé hægt að segja að á unglingastigi eins og 

við erum þá má segja að það sé svona tilhneiging til þess að 

foreldrar dragi sig svolítið til baka frá því sem hefur verið í 

leikskóla og neðri bekkjum grunnskóla og þykir komið nóg. 

Barnið sé orðið svolítið sjálfbjarga í því að koma sér á staðinn 

og vera hinn virki þátttakandi. Þeir [foreldrarnir] eru tilbúnir til 

þess að koma inn í starfið, séu þau beðin um það, en séu svona 

alveg tilbúin til þess að vera svona til hlés og ekki hafa sig í 

frammi. Það er svona það sem mér finnst einkenna okkar þátt í 

foreldra samstarfinu, eða okkar skóla. 

Þá kom skýrt fram að skólastjórar tala um verkefni þar sem foreldrar 

koma í heimsókn af talsverðu stolti eins og skólastjóri Tangarskóla minnist á 

uppskeruhátíð nemenda að vori: „Og svo erum við með að vori þar sem 

nemendur bjóða foreldrum í heimsókn til þess að sjá og skoða afrakstur 

vetrarins og þar eru umsjónarkennarar með.“ Þarna er um að ræða 

uppskeruhátíð sem er haldin eftir að hefðbundnum skóladegi líkur til að 

koma til móts við að útivinnandi foreldrar eigi auðveldar með að koma. Þá 

talar skólastjóri Naustaskóla um skemmtilegt verkefni sem virðist hafa 

slegið í gegn í bekkjarstarfinu hjá þeim en það er notkun foreldra á 

heimilisfræðistofu skólans: „Heimilisfræðistofan okkar er mjög vinsæl, að 

foreldrar eru að nota hana og eru að elda, og gera alls konar hluti. Til dæmis 

fimmti bekkur eldaði fyrir foreldra sína núna í haust og bauð þeim í mat. 

Þannig að það var rosalega skemmtilegt verkefni.“  

Eins og kemur fram í gögnunum eru sumar hefðir í skólastarfi sem fela í 

sér ákveðið samstarf milli skóla og foreldra. Greina mátti í þessu samhengi 

mun á milli gerð skóla en í barnaskólunum Nausta- og Eyrarskóla ríkja hefðir 

þar sem gert er ráð fyrir virkri þátttöku foreldra að lágmarki eina 

kennslustund á ári, meðan í hinum skólunum fjórum er einungis lagt upp 

með hlutlausri þátttöku foreldra.  

Greina má að hlutverk skólastjóra gagnvart hefðum í skólastarfi sem fela 

í sér samstarf við foreldra, virðist helst vera að styðja kennara í að viðhalda 

slíkum hefðum og hvetja kennara til að koma slíkum hefðum á. Einkennandi 

var hjá öllum viðmælendum að tala af ákveðnu stolti þegar þeir vísuðu til 

slíkra hefða. Hins vegar kemur fram að hefðum sem þessum fækkar eftir því 

sem nemendur eldast eða eins og kemur fram hjá skólastjóra Tangarskóla 

að það sé tilhneiging að foreldrar dragi sig til hlés í foreldrastarfi eftir því 

sem börnin verði eldri þótt þeir séu samt tilbúnir til að taka þátt í samstarfi 

sé þess sérstaklega óskað.  
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4.2.4 Samstarf kennara og foreldra - hlutverk skólastjóra  

Eins og áður hefur komið fram er ein af lagalegum skyldum skólastjóra að 

stuðla að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Því má ætla að það sé 

hlutverk skólastjóra að sjá til þess að kennarar og foreldrar hafi tækifæri til 

samstarfs.  

Í gögnunum kemur fram að viðhorf viðmælenda um mikilvægi 

umsjónarkennara í foreldrasamstarfi er nokkuð samhljóma, þ.e. að 

umsjónarkennarinn sé lykilmaður í samstarfi við foreldra fyrir hönd skólans. 

Nokkur munur var þó á milli viðmælenda hvernig þeir mátu áhrif sín á 

hvernig umsjónarkennarar höguðu sínu samstarfi við foreldra. Greina mátti 

að skólastjórar telja það sitt hlutverk að viðhalda ríkjandi hefðum eða 

verklagi sem varðar foreldrasamstarf. Hefðir eða skipulag foreldradaga 

höfðu þar hvað mest vægi hjá flestum viðmælenda sem og hvernig ætlast er 

til að kennarar miðli upplýsingum frá skóla til foreldra, annað hvort með 

tölvupósti, símtölum eða í formi fréttabréfa. Eins kemur fram að allir 

skólastjórarnir tala um mikilvægi upplýsingagjafar og að foreldrar fái góðar 

upplýsingar um allt er varðar skólastarf barna sinna. Þá má greina að sumir 

þeirra viðhalda hefðum í samstarfi milli foreldra og skóla sem búið var að 

móta áður en þeir tóku við sem stjórnendur, en nýjar hefðir hefðu þeir 

annað hvort mótað sjálfir eða í samvinnu við sitt starfsfólk eða foreldra.  

Þegar rýnt er í viðtalsgögnin kemur fram áherslumunur á milli 

viðmælenda hvernig þeir líta á hlutverk sitt gangvart kennurum og þá 

sérstaklega samstarf umsjónarkennara og foreldra. Voru skólastjórar 

Naustaskóla, Eyrarskóla og Ásaskóla hvað mest afgerandi í svörum sínum 

um að það væru þeir sem leggðu línurnar hvernig samstarfi við foreldra er 

háttað. Skólastjóri Naustaskóla segir: „Ég náttúrulega legg línuna í skólanum 

og það skiptir máli.“ Þá segir skólastjóri Eyrarskóla að hann marki stefnuna 

um hvernig umsjónarkennarar eigi að haga sínu samstarfi við foreldra, en 

hann segir: „Umsjónarkennarinn fær það vonandi algjörlega í æð að það að 

hafa foreldri með sér sé mjög mikilvægt. Og það sé afskaplega mikilvægt að 

foreldrar treysti viðkomandi.“ Ljóst er að skólastjóri Eyrarskóla leggur 

umsjónarkennurum þær línur að hann verði að hlúa virkilega að samstarfinu 

við foreldra til að byggja upp traust þeirra. 

Skólastjóri Ásaskóla var einnig á því að umsjónarkennarar viti hvernig 

þeir eiga að hegða sér í samskiptum við foreldra því stjórnendur leggi þeim 

línurnar, en hann segir: 

Þeir vita bara af því að við leggjum ákveðnar línur og þeir vita 

bara hvernig á að vera í mannlegum samskiptum og skólinn er 
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ekki eyland. Þeir vita að þetta er heilt samfélag sem þarf að 

vinna með, en það er bara stundum á of neikvæðum nótum. 

Það er að segja bara ef eitthvað er að, þess vegna höfum við til 

dæmis lagt áherslu á að það sé mjög mikið jákvætt skrifað inn í 

Mentorinn af því að við erum PBS skóli og það á ævinlega að 

leggja áherslu á það jákvæða fremur en það neikvæða en það 

hættir til að..., þeir vita það og við höfum lagt þar línur. 

Þrátt fyrir að skólastjórnendur leggi ákveðnar línur kemur fram í svörum 

sumra viðmælenda að erfitt sé að fá alla kennara til að starfa eins og lagt er 

upp með. Eða eins og skólastjóri Naustaskóla segir: 

Mjög misjafnt eftir kennurum, hvernig þeir upplýsa foreldrana. 

En ég held, eða þar sem ég hef lent í vandræðum um samstarf 

heimila og skóla. Það held ég að markist soldið af þvi að 

væntingar eru ekki á hreinu. Og foreldrar eru ekki upplýstir um 

það sem skiptir máli. Og þá verða árekstrar. 

í Naustaskóla hvetja skólastjórnendur til ákveðins vinnulags en skylda 

ekki kennara til að vinna hlutina eins. Á svipuðum nótum talar skólastjóri 

Múlaskóla en hann segir: 

Svo höfum við hvatt þá líka til þess að hafa samband 

sérstaklega við 8. bekkjar foreldra, hvatt þá til að hringja bara 

hreint og beint svona að tilefnislausu einhvern tíma svona 

þegar líður pínulítið á fyrsta haustið. Og þeir gera það sumir, en 

ég hef ekki fylgt því eftir. Ekki rukkað þá um það hvort þeir sé 

búnir að því en ég veit að þeir gera það sumir. Við hvetjum þá 

líka til að senda tölvupósta og það er líka misjafnt hvernig þeir 

gera það.  

Einkennandi var fyrir skólastjórana sex að tala um að þeir hvetji til 

ákveðins vinnulags en síðan sé það undir kennurum komið hvort og hvernig 

þeir fylgja því eftir eins og skólastjórar Naustaskóla og Múlaskóla koma inn 

á. 

Einungis einn skólastjóri af sex, skólastjóri Eyrarskóla, talar um að ef 

kennarar eru ekki að framfylgja því verklagi sem hann leggur upp með sem 

skólastjóri þá grípi hann til ákveðinna aðgerða til að kanna af hverju kennari 

er ekki að starfa samkvæmt því. Jafnframt reyni hann þá að telja kennara 

hughvarf:  
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Nema maður segir kannski “Heyrðu? Æ þú mannst þarna stefna 

skólans þarna?“ En þá er maður kannski frekar að fiska eftir: 

„Af hverju finnst þér þetta erfitt?“ Maður uppgötvar að fólk er 

ekki með hitt og þetta sem það á að vera með. Þá þarf maður 

að finna út hvað er svona erfitt við þetta. Og þegar fólki finnst 

þetta kannski [ekki] vera ómaksins vert þá getur maður farið 

að.... þarf maður að rökstyðja það svona að þetta er eitt af því 

sem skólinn stendur fyrir. 

Verkferlar sem eru í gildi og skólastjórnendur telja að starfsmenn skólans 

starfi eftir eru oft unnir í samstarfi við starfsfólk og hlutverk skólastjóra felst 

oft í því að hvetja kennara til að fylgja þeim verkferlum eftir. Miðað við þau 

svör sem hér fást úr viðtalsgögnum er ljóst að skólastjórarnir eru ekki að 

þvinga starfsmenn sína til að beita ákveðnu verklagi nema að því leyti að 

skólastjórnendur ætlast til að kennarar taki þátt í þeim hefðum sem hafa 

myndast í skólanum. Þá er ekki hægt að greina að skólastjórar hvetji 

kennara sérstaklega til ákveðinnar samvinnu við foreldra nema helst í formi 

upplýsingagjafar, kynninga eða stuðla að því að foreldrar komi til að skoða 

og sjá það sem nemendur hafa unnið.  

Eins og kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er eitt af 

hlutverkum skólastjóra að veita kennurum faglega forystu. Þvi má gera ráð 

fyrir því að hlutverk skólastjóra gagnvart samstarfi milli foreldra og kennara 

ætti að vera leiðbeinandi. Þegar skoðað er hvað kemur fram í gögnunum 

hvað varðar leiðbeinandi hlutverk skólastjóra til kennara kemur fram að svo 

til allir viðmælendur lögðu áherslu á að þeir áréttuðu við kennara oft og 

iðulega mikilvægi þess að upplýsingar sem þeir sendi frá sér til foreldra 

verði ekki mistúlkaðar. Allir skólatjórnendur ráðleggja notkun símaviðtala 

frekar en tölvupósta, sérstaklega ef um er að ræða viðkvæm málefni sem 

tengjast nemendum. Einkennandi var fyrir viðmælendur að tala eins og 

skólastjóri Múlaskóla en hann segir: 

Við hvetjum þá til þess að nota frekar síma heldur en tölvupóst 

eða sérstaklega þegar eitthvað bjátar á. Menn vita náttúrulega 

hvernig þetta er með tölvupósta! Sko þetta er svona, menn 

lesa svona á milli línanna og allt það. Og við höfum þá dæmi 

um það að tölvupóstar sem eru ekkert illa meintir að þeir hafa 

þá svona komið af stað, því sem þeim er ekki ætlað að gera. 

Þannig að við hvetjum kennara til að hringja og sérstaklega 

svona meðan þeir eru að kynnast foreldrum. Öðruvísi ef að 

menn eru vel málkunnugir. 
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Eins og hér kemur fram virðist algengt að skólastjórar leiðbeini 

kennurum um hvað beri að varast í samskiptum við foreldra. Þá virðast þeir 

flestir hafa upplifað slíka mistúlkun ritaðra skilaboða og þar af leiðandi 

hvetja þeir kennara sérstaklega til að vanda skrif sín til foreldra eða nota 

frekar samtal í síma eða á fundi til að koma réttum skilaboðum á framfæri, 

sérstaklega þegar um einhver ágreiningsefni eða viðkvæm mál er að ræða.  

Ef reynt er að meta út frá viðtalsgögnum hver sé aðkoma skólastjóra 

gagnvart samstarfi kennara og foreldra má greina að allir skólastjórarnir 

virðast helst leggja kennurum línurnar tengdar þeim hefðum sem ríkja í 

skólanum. Þá kemur fram að flestir skólastjórarnir líta svo á að það ríki sátt 

um það verklag sem ætlast er til að kennarar beiti. Þrátt fyrir að skólastjórar 

séu að hvetja kennara til þess að nota ákveðna verkferla, þá er um að ræða 

ferla sem í lang flestum tilvikum eru útbúnir og samþykktir af starfsfólkinu 

sjálfu. Sem dæmi má nefna hvernig kennarar skuli starfa á foreldradögum, 

hvenær og hvernig vitnisburði skuli skilað og hversu langt hvert viðtal við 

foreldra skuli vera. Sumir skólastjóranna leggja kennurum línurnar hvort, 

hvenær eða hvernig kennari skuli upplýsa foreldra um skólastarf nemanda. 

Hvort það skuli gert í gegnum samskiptakerfið Mentor eða með tölvupósti. 

Hvort nemandi fái skriflegar upplýsingar sem hann eigi síðan að fara með 

heim til forráðamanna er mismunandi eftir skólum og ljóst að sumir 

skólastjórnendur útdeila slíku skipulagi til kennara að einhverju leyti. 

Hlutverk skólastjóra gagnvart samstarfi kennara og foreldra er leiðbeinandi 

hlutverk gagnvart kennurum eins og hér hefur komið fram. Misjafnt er síðan 

hversu vel skólastjórarnir fylgja leibeiningum sínum eftir gagnvart 

kennurum.  

4.2.5 Jákvæð ímynd skóla - hlutverk skólastjóra  

Eins kemur fram í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er einkennandi fyrir þær 

skólastofnanir sem ná framúrskarandi árangri að þar ríkir gott andrúmsloft 

meðal allra samstarfsmanna, eða góð menning. Í viðtalsgögnum má greina 

að flest allir viðmælendur telja mikilvægt að skapa jákvætt andrúmsloft 

gagnvart foreldrum svo að þeim finnist þeir ávallt velkomnir í skólann. 

Viðmælendurnir tala einnig allir um mikilvægi þess að foreldrar finni að þeir 

hafi gott aðgengi að kennurum sem og stjórnendum. Þá kemur fram að þeir 

telja allir mjög mikilvægt að fyrirspurnum frá foreldrum sé svarað eins fljótt 

og mögulegt er. Einnig töldu þeir mikilvægt að hafa frumkvæði að 

jákvæðum samskiptum við foreldra. Að það sé hlutverk skólans að marka 

strax jákvæða strauma til foreldra þannig að frá fyrstu stundu finnist 

foreldrum þeir vera velkomnir inn í skólann. Góð samskipti byggja upp 
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traust á milli aðila. Eitt af hlutverkum skólastjóra er því að taka á móti þeim 

foreldrum sem koma inn í skólana á sem jákvæðastan hátt, eða eins og 

skólastjóri Tangaskóla segir: 

[...], hér er stutt af bílastæðum og inn í skólann og nánast 

galopið inn til okkar og foreldrar eru alltaf velkomnir til okkar. 

Við erum tilbúin til þess að heyra og hlusta á það sem þau hafa 

fram á að færa og reynum í langflestum tilfellum að hérna 

uppfylla þeirra óskir. Þetta byggist bara afar mikið á því að 

menn finni það að þeir séu velkomnir til þess að koma til að 

spjalla ef þess gerist þörf og ég held að foreldrar geri það. 

Sömuleiðis talar skólastjóri Hæðarskóla um mikilvægi þess að það sé 

greið leið að stjórnendum og að hann svari alltaf tölvupósti frá foreldrum 

samdægurs. 

Skólastjóri Ásaskóla talar um mikilvægi þess að hlú að mannlegum 

samskiptum til að leggja grunninn að góðu andrúmslofti innan skólans bæði 

meðal starfsmanna og foreldra: 

Það er þetta mannlega og það finnst mér svo nauðsynlegt að 

hlú að, halda áfram að þróa, viðhalda, hlú að og þú gerir það, 

hlúir að með því að fara um skólann, heilsa foreldrum á 

ganginum, spjalla við þau og hringja strax ef þeir kannski 

hringja í þig og biðja um skilaboð þá reyni ég að hringja eins 

fljótt og ég get og reyna að hlú að með því að fara um skólann 

og tala við fólk og hvetja [...] 

Meðan skólastjóri Tangarskóla leggur áherslu á að byggja upp traust við 

foreldra með því að vera alltaf tilbúinn til að hlusta á þeirra viðhorf og óskir 

og reyna af fremsta megni að koma til móts við þá, en hann segir: „Við 

náttúrulega reynum að vera hreinskilin við foreldra og náttúrulega taka 

mark á þeim og hlusta á þá og koma til móts við óskir þeirra þegar að svo 

ber undir, þá held ég að við byggjum upp traust okkar á milli.“ 

Eins og hér kemur fram virðist það ljóst að allir skólastjórarnir gera sér 

grein fyrir mikilvægi hlutverks síns í að móta jákvæð viðhorf foreldra 

gagnvart skóla og að það sé eitt af þeirra hlutverkum að leggja grunninn að 

góðum samskiptum. 
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4.2.5.1 Mikið eða lítið samstarf  

Eins og kemur fram í viðtalsgögnum voru viðmælendur flestir á því að 

samstarfið um nemandann sjálfan væri í lang flestum tilvikum mjög gott, en 

hins vegar voru flestir á því að það mætti örugglega vera meira, sérstaklega 

í unglingadeild, eða eins og skólastjóri Ásaskóla segir: „Það er yfirleitt gott, 

eins þegar foreldrar koma í heimsókn, en það er sumstaðar ekki nógu mikið. 

Það mætti vera meira í unglingadeild, þar eru aðallega samskiptin 

tölvupóstur og foreldradagar, þegar viðtölin eru og eitthvað í sambandi við 

námsmat, þá er hringt kannski vegna hegðunar eða annað.“ 

Hins vegar var skólastjóri unglingaskólans Múlaskóla alveg sáttur við 

samstarfið við foreldra og talar hann um að það sé eðlilegt að samstarfið við 

foreldra í unglingaskólum sé minna en í skólum þar sem nemendur eru 

yngri: „Það er áreiðanlega pínulítið minna hjá okkur heldur en í yngri 

bekkjum og helgast af því að umsjónarkennararnir kenna bara mjög lítið 

sínum umsjónarnemendum oft og einatt. [...],en ég held að það sé bara 

eðlilegt og í góðu lagi með það.“ 

Skólastjóri Tangaskóla sem er einnig unglingaskóli telur að samstarfið við 

foreldra sé mjög gott og telur að kennarar skólans séu yfirleitt tilbúnir til 

samstarfs en hann segir: „Jújú, mér finnst umsjónarkennarar í langflestum 

tilfellum vera tilbúnir til samstarfs við foreldra um félagslega þáttinn, taka 

þátt í því að gera eitthvað með þeim *...+.“  

Eins og hér kemur fram eru skólastjórar unglingaskólanna sáttir við að 

samstarfið við foreldra fari minnkandi eftir því sem nemendur eldast, því að 

þeirra mati geta nemendurnir á unglingastigi borið mun meiri ábyrgð á sér 

sjálfum saman borið við nemendur á yngsta og miðstigi. Það samstarf sem 

minnkar er aðallega þátttaka foreldra í hinu sameiginlega félgasstarfi sem 

snýr að bekkjareiningunni og eða einingu árgangsins.  Gera má ráð fyrir að 

slíkt samstarf hefði einungis óbein áhrif á mögulegan árangur nemanda í 

skóla. 

Fimm af sex skólastjórum tala um að samstarfið við foreldra mætti vera 

meira en það er. Hins vegar talaði enginn þeirra um af hverju það mætti 

vera meira og hvers vegna eða hvað þeim finnst skorta í samstarfi skólans 

við foreldra.  

Hér mætti gagnrýna spyrjanda um að hafa ekki spurt nákvæmar eftir 

hvað skólastjórum þætti skorta í samstarfinu við foreldra en að sumu leyti 

er spurning hvort þetta sé vísbending um að skólastjórnendur séu ekki 

fyllilega að gera sér grein fyrir þeim kostum eins og auknum námsárangri 

nemenda sem aukið foreldrastarf getur falið í sér.  
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4.2.6 Nýr kennari og nýr nemandi − hlutverk skólastjóra  

Til að gera sér grein fyrir hvernig skólastjórnendur meta hlutverk sitt 

gagnvart samstarfi milli kennara og foreldra var reynt að greina úr 

gögnunum hvað þeim finnst mikilvægt að upplýsa nýráðinn kennara um 

áður en hann tekur til starfa. Þá er að sama skapi lesið úr gögnunum hvað 

viðmælendum finnst mikilvægt að skólinn geri með nýjum nemendum og 

fjölskyldum þeirra. 

4.2.6.1 Nýr kennari − hlutverk skólastjóra  

Þegar rýnt er í viðtalsgögnin má greina að viðmælendur voru flest allir 

sammála um að sjálft ráðningarviðtalið við nýjan kennara væri mikilvægt til 

að upplýsa hann um ríkjandi menningu, hefðir og stefnu skólans. Sem dæmi 

þá leggur skólastjóri Ásaskóla áherslu á að upplýsa nýráðinn kennara um 

eftirfarandi atriði: 

Mér finnst mjög mikilvægt að hann þekki fyrir hvað skólinn 

stendur, það þarf að kynna honum nákvæmlega, að við erum 

öll stödd hér. Við erum með ákveðin markmið, störfum eftir 

ákveðnum línum, einstaklingsmiðað nám til dæmis og einmitt 

foreldrasamstarf og allir þessi þættir.[...] Mér finnst 

mikilvægast að þeir viti í hvaða átt [...] [Ásaskóli] stefnir, hann 

er að stefna að þessari átt, að þessari sýn, með þessi 

einkunnarorð, með þessi vinnubrögð, leggjum upp úr 

samstarfi, samstarfi við kennara og samstarfi nemenda við 

kennara og samstarfi nemenda á milli og samstarfi við heimilin, 

þetta þurfa nýir kennarar alltaf að vita þegar þeir eru nýráðnir 

við þennan skóla. 

Skólastjóri Hæðarskóla talar um að nýráðinn kennari þarf að vera 

upplýstur um allt sem viðkemur skólastarfi í ráðningarviðtali en hann segir: 

„Sko, hann þarf náttúrulega að ná allri menningunni í einum bita og það er 

auðvitað ekkert hægt. Þannig að við erum með bók *...+.“ Skólastjóri 

Hæðarskóla gefur hér í skyn að þrátt fyrir góðan vilja þá sé mjög erfitt að 

upplýsa nýráðinn kennara um allt skólastarf, eins og hefðir skólans og 

venjur á einum fundi, því erfitt sé fyrir hvern sem er að innbyrða svo miklar 

upplýsingar á stuttum tíma. Því afhendi hann nýráðnum kennara bók með 

upplýsingum um venjur og siði skólans sem nýr kennari getur síðan flett upp 

í þegar hann vantar leiðsögn um hvernig verklagið er í skólanum um hina 

mismunandi þætti.  
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Skólastjóri Tangarskóla leggur hins vegar áherslu á að hann reyni að 

upplýsa nýráðinn kennara um flest allt sem viðkemur skólastarfinu en síðan 

sé það hlutverk samstarfsfélaga að upplýsa um annað sem þar komi ekki 

fram: 

Það er ekki einhver handbók sem við afhendum eða hérna 

leggjum upp með heldur byggist það á kannski samræðum sem 

að fara fram á milli kennarans, þess sem verið er að ráða og 

stjórnandans sem er að taka viðtölin, þar fer fram í rauninni hin 

opinbera fræðsla um stefnur og strauma skólans, hvernig hann 

vinnur, hvernig við viljum leggja upp dæmin síðan þegar búið 

er að ákveða hver verður ráðinn þá eru það samræður við 

kennara sem kenna sama fag og þá hugsanlega þessir 

stigsfundir, þannig að þetta kemur fljótt hvernig menn eiga að 

haga sínum vinnubrögðum, það í rauninni bara fer fram í 

starfsmannasamtalinu strax í upphafi ráðningarferlisins. 

Greina má að flestir viðmælenda telja síðan algengast að 

samstarfskennarar hins nýráðna upplýsi hann síðan smátt og smátt um það 

sem ekki kom fram í ráðningarviðtali eða eins og skólastjóri Hæðarskóla 

segir: „ En svo líka þegar þú kemur inn í þennan skóla þá getur enginn unnið 

einn sko. Þú ert hluti af teymi. Og þá er það svoldið teymisins að upplýsa þig 

líka.“ 

Þá kom skólastjóri Eyrarskóla inn á að hann haldi stundum 

kynningarnámskeið fyrir nýja kennara sérstaklega ef um marga nýja kennara 

er að ræða. Undir þetta tekur skólastjóri Hæðarskóla en hann er alltaf með 

kynningarfund fyrir nýráðna kennara að hausti.  

Bæði skólastjórar Eyrarskóla og Hæðarskóla tala um að þrátt fyrir góða 

miðlun upplýsinga til nýráðinna kennara sé takmarkað hvað hinn nýráðni 

kennari geti meðtekið og munað eftir slíkan kynningarfund eða eins og 

skólastjóri Hæðarskóla segir: „Við höfum alltaf kynningu á haustin fyrir nýja 

starfsmenn daginn áður en hinir starfsmennirnir koma. Alltaf gert það og 

talað okkur blá og rauð. En fólk nær þessu bara ekki. Og ég finn það alveg, 

alveg sama hvað við vöndum okkur.“ 

Á svipuðum nótum talar skólastjóri Eyrarskóla um að upplýsingagjöf til 

nýrra kennara á einu námskeiði dugi ekki til að fræða þá um allt það sem 

kennari þurfi að vita: 

Þetta hefur nú bara komið mér mjög á óvart, af því ég hélt að 

við tækjum svo svakalega vel á móti kennurum. [...]. Það var 
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sérstakur svona námskeiðsdagur, og það var farið í gegnum allt 

að manni fannst svona og hitt og þetta og meðal annars 

foreldrasamstarfið. Síðan líða nokkrir mánuðir og svo eru 

starfsmannaviðtöl. Og jújú það eru svo sem allir allt í lagi en 

það er einn rauður þráður. Að nýjum kennurum finnst 

greinilega erfitt að fóta sig af því að hér er svo mikið af hefðum 

og óskráðum hlutum sem að það er ætlast bara til að þeir 

fæðist með þessa þekkingu, að þeir viti að svona störfum við, 

að þeir fæðist þannig að þetta er okkar viðhorf. 

Þegar skólastjórar voru spurðir um hvort nýráðnir kennarar fengju 

afhentar einhverjar skriflegar leiðbeiningar eða handbækur þar sem listaðir 

eru upp helstu starfsþættir kennara sem og hefðir skólans, kom í ljós að 

einungis Hæðarskóli notaði handbók fyrir kennara: „Þannig að við erum 

með bók sem heitir[...]. Og þar reynum við að setja allt inn sem eru okkar 

lög og reglur sem allir þekkja, nema þeir sem ekki þekkja þær [hlær] Þar 

kemur líka allt inn með foreldrasamstarfið sko.“  

Skólastjóri Naustaskóla var hinsvegar að útbúa slíka handbók fyrir sína 

kennara þennan vetur þar sem stutt var síðan hann hafði gert sér grein fyrir 

mikilvægi slíkrar bókar eftir að hafa sjálfur þurft að glíma við að byrja í nýju 

starfi án þess að vera með listaða upp þá þætti sem starfið fól í sér. Sú 

reynsla meðal annars hvatti hann til að fara af stað með gerð handbókar 

fyrir kennara: 

Þannig að við sáum nauðsyn þess að hafa 

starfsmannahandbók. Af því að það sumt er svo gott að vita af 

því að það léttir þér bara lífið og vinnuna. [...], þá er búið að 

gera drög að starfsmannahandbók. Þannig að við séum með 

svona helstu hluti sem þarf að upplýsa starfsfólk þegar það 

kemur til starfa. 

Skólastjóri Múlaskóla hafði hins vegar talsvert annað viðhorf til hlutverks 

síns gagnvart nýráðnum kennurum samanborið við hina viðmælendurnar 

þar sem hann segist í ráðningarviðtali ekki leggja nýjum kennara línurnar 

nema að litlu leyti þar sem aðaláherslan sé sú að fá kennara til að skilja 

mikilvægi þess að leggja sig fram um að þekkja nemendur sína vel: 

Við leggjum dáldið mikla áherslu á þetta með tengslin. Við 

trúum því að það skipti ofboðslega miklu máli að kennarar 

tengist nemendum, að þeir þekki þá. Við leggjum talsvert mikla 
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áherslu á það. [...] Annars erum við ekkert að leggja kennurum 

miklar línur þannig, ég held að það sé ekki hægt að segja það. 

Við trúum líka dáldið mikið á það að menn geti voðalega mikið 

ekkert hermt eftir. Auðvitað geta allir lært en svona ég held að 

menn hafið þetta svoldið dáldið mikið í sér. 

Með því að rýna þau gögn sem hér liggja fyrir virðist viðhorf 

skólastjóranna gagnvart hlutverki sínu til nýráðinna kennara helst felast í 

upplýsingagjöf um skólastarf í byrjun. Enginn þeirra minntist á að þeir hefðu 

hlutverki að gegna gagnvart nýjum kennurum hvað varðar eftirfylgni eða 

stuðning eftir að kennari hefur hafið störf. Fyrirkomulagið virðist í 

langflestum tilvikum vera á þann veg að nýr kennari þarf að treysta á 

samstarfsaðila innan skólans til að nálgast upplýsingar sem eru honum 

óljósar. Skólastjórnendur voru ekki spurðir beint hvort þeir framkvæmdu 

einhverskonar eftirfylgni með nýráðnum kennurum til að ganga úr skugga 

um að þeir væru að framfylgja stefnu skólans svo hér er einungis verið að 

álykta. Hins vegar má greina úr gögnunum að skólastjórar barnaskólanna 

tveggja, Naustaskóla og Eyrarskóla, virðast í stjórnunarháttum sínum leggja 

meiri áherslu á að hvetja starfsfólk sitt til ákveðinna verka frekar en hinir 

skólastjórarnir fjórir sem rætt var við.  

4.2.6.2 Nýir nemendur − hlutverk skólastjóra  

Af gögnunum mátti greina að allir skólastjórarnir notuðu ákveðið ferli eða 

verklag um hvernig þeir taka á móti nýjum nemendum, bæði þeim sem eru 

að koma í byrjun skólaárs sem og þeim sem koma inn nýir eftir að skólaárið 

er hafið. Ferilinn að hausti er í flestum tilvikum á þá leið að nýir nemendur 

eru boðaðir saman á lítinn kynningarfund einhverjum dögum fyrir 

hefðbundna skólasetningu þar sem þeir síðan í lok þess fundar hitta 

umsjónarkennara sína og fá hjá þeim helstu upplýsingar sem og leiðsögn 

um húsnæði skólans. Þrátt fyrir að verkferillinn sé svipaður milli skólanna 

var misjafnt eftir skólum hvort það var hlutverk skólatjóranna sjálfra eða 

einhverra annara starfsmanna að taka á móti nýjum nemendum. Móttaka 

nýrra nemenda gat þar af leiðandi verið í höndum aðstoðarskólastjóra, 

námsráðgjafa eða jafnvel umsjónarkennara. Í Ásaskóla er það hlutverk 

umsjónarkennara að taka á móti nýjum nemanda: 

Við erum með svona ákveðna reglu [...] um hvernig kennari eigi 

að taka á móti honum, en óskrifuð regla er að við fylgjumst 

alltaf með þessum nýju nemendum alveg markvisst og spyrjum 
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hvernig þeim líður og köllum þau stundum til okkar eða förum 

niður á skólagang og tölum við þau... 

Hins vegar er það hlutverk stjórnenda í Ásaskóla að fylgjast síðan með 

nýjum nemenda á hans fyrstu dögum í skólanum hvernig aðlögun hans 

gengur. Í Hæðarskóla er það aftur á móti hlutverk námsráðgjafa að taka á 

móti nýjum nemendum: 

Já, þau fá sérstakt viðtal á haustin. Þau fá í raun og veru 

tækifæri til að hitta kennarann áður en við höfum 

skólasetninguna. Þannig að þau eru búin að tengja sig við 

kennarann.[...] Námsráðgjafinn hún [X] tekur á móti þeim og 

sýnir þeim skólann og kynnir þau fyrir kennurum. Hún í raun og 

veru tekur þá að sér þetta hlutverk og leiðir þau inn. Lætur þau 

hafa stundaskrá og gefur þeim svona dagstund þar til þau geta 

hafið skólagöngu. 

Í Múlaskóla eru það skólastjóri og námsráðgjafi sem taka á móti nýjum 

nemendum: „Við tökum alltaf á móti þeim saman ég og námsráðgjafinn og 

sýnum þeim húsið og fáum nemendum þegar svo ber undir einhvern svona 

fylgdarmann fyrstu dagana. Þetta gengur eiginlega bara svona fyrir sig ef 

það er hægt að kalla þetta áætlun.“  

Í Tangarskóla er það hlutverk stjórnendateymis að taka á móti nýjum 

nemendum: 

Það hefur verið starfsregla hjá okkur að boða þau til fundar 

með foreldrum nokkrum dögum áður en hin eiginlega 

skólasetning er, þannig að þau eru þá boðin og kynnt fyrir 

verðandi umsjónakennara, labbað með þeim um skólann og 

þau svona sjá hvernig landið liggur, hvar þau eiga að mæta, 

setja skóna og þar fram eftir götunum. 

Þegar gögn viðmælenda eru skoðuð má greina áherslumun á milli 

viðhorfa skólastjóranna sex um mikilvægi slíkra móttökuferla gagnvart 

nýjum nemendum. Skólastjórar Eyrarskóla og Naustaskóla virðast leggja 

meiri áherslu á að móttökuferlið sé nákvæmt og að upplýsingar um helstu 

starfsemi skólans séu veittar sem og að afla góðra upplýsinga um 

nemandann. Hinir skólastjórarnir eru aftur á móti meira uppteknir af því að 

veita sem jákvæðast viðmót gagnvart nýjum nemendum og foreldrum 

þeirra. Þegar skólastjóri Naustaskóla tekur á móti nýjum nemanda vill hann 
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að öruggt sé að upplýsingar um starfsemi og verklag skólans komist til skila 

hvort sem um er að ræða íslenskan nemanda eða ekki: 

Já, við tökum alltaf á móti þeim, einhver af okkur í 

stjórnunarteyminu. Tökum á móti nýjum nemenda og 

foreldrum. Ef það eru erlendir foreldrar, þá erum við með túlk 

þannig að boðskipti séu alveg á hreinu. Við bara förum yfir, 

kynnum þeim skólann. Fyrir hvað hann stendur. Helstu atriði. 

Örstutt um söguna. Förum yfir hegðunarkerfið okkar. Svona 

hagnýtar upplýsingar líka. Gerum það og síðan göngum við um 

skólann. Svo fær nemandinn að kíkja inn í bekkinn sem hann 

verður í, stofuna og svo hefur hann störf. Það er líka þannig að 

einhver í bekknum tekur að sér að vera svona fylgifiskur 

[leiðbeinandi]. 

Á svipuðum nótum talar skólastjóri Eyrarskóla en þar tiltekur hann að 

hann vilji afla frekari upplýsinga frá foreldrum um nemanda, en hann segir í 

þessu sambandi: 

Þá erum við auðvitað alveg með fastar reglur. Að þá byrja þau á 

því að koma hér í heimsókn með foreldrum sínum og fá að 

ganga um skólann og skoða bekkjarfélagana og svona. Svo er 

auðvitað þessi fasta upplýsingagjöf sem foreldrar þurfa að 

gefa. Og síðan þegar viðkomandi fer inn í bekkinn að þá veit 

kennarinn það alltaf, þá er hann búinn að hitta barnið áður 

með foreldrum sínum. Rúnt um skólann og síðan er þá föst 

venja að nemandinn fær fylgdarvini fyrstu dagana sem eru 

tilnefndir í þetta verkefni.  

Þegar borin eru saman svör viðmælenda um móttökufyrirkomulag á 

nýjum nemendum má greina að skólastjórar unglingaskólanna virðast leggja 

mun minni áherslu á formlega móttökuáætlun eða upplýsingagjöf til nýrra 

nemandan en hinir viðmælendurnir. Miðað við þau svör sem hér fást þá 

virðast skólastjórar barnaskólanna Nausta- og Eyrarskóla vera með 

formlegasta ferlið með hvaða hætti er tekið er á móti nýjum nemendum. 

Þar af leiðandi má hér greina mun á svörum tengt gerð skóla. Einungis 

skólastjóri Eyrarskóla minnist á að hann þurfi að afla upplýsinga frá 

foreldrum um barnið og vekur það upp spurningu hvort hér vanti ekki 

gagnkvæma upplýsingagjöf milli aðila til að leggja betri grunn að samstarfi.  
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4.3 Samstarfið um skólasamfélagið  

Þegar litið er til þess hvaða þættir það eru í samstarfi foreldra og skóla sem 

snúa sérstaklega að skólasamfélaginu sem heild er ljóst að þar er annars 

vegar um að ræða hið lögbundna samstarf skóla við foreldrafélag skólans og 

hins vegar hinn lögbundna samráðsvettvang skólastjóra og skólasamfélags, 

skólaráð.  

Eins og kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er það lögbundið 

hlutverk skólastjóra að sjá til þess að við skólann starfi bæði foreldrafélag og 

skólaráð. Löng hefð er fyrir því í flestum skólum að foreldrafélög séu 

starfandi. Segja má að upphaf foreldrafélaga megi rekja alveg til ársins 1974 

þegar tiltekið er í lögum um grunnskóla (1974), að skólastjóri skuli boða til 

foreldrafundar ef hann eða foreldrar óski eftir að foreldrafélag sé starfrækt 

við skólann. Því kom ekki á óvart í viðtölum við skólastjórana sex að þeir 

hefðu lítil sem engin afskipti af stofnun slíks félags þar sem löng hefð er fyrir 

því að foreldrar innan skólanna sjái alfarið til þess að foreldrafélög séu 

starfrækt. Þegar skólastjórarnir voru inntir eftir því hvert þeir teldu vera 

helsta hlutverk foreldrafélags töldu þeir flestir að megin hlutverk þess væri 

að koma á samstarfi og mynda tengsl milli foreldra þeirra nemenda sem eru 

í sama bekk. Því væri það eitt af mikilvægu hlutverki skólastjóra að styðja 

við það samstarf foreldra sem snýr að hagsmunum bekkjarheildarinnar. 

Þeirra aðkoma að samstarfi skóla um bekkjareininguna er að skapa 

foreldrum hvers bekkjar tækifæri til þess að kynnast meðal annars með því 

að bjóða foreldrum afnot af skólahúsnæði eins oft og foreldrar telja 

nauðsynlegt.  

4.3.1 Tilgangur foreldrafélaga − hlutverk skólastjóra  

Í gögnunum má greina að flestir viðmælendur telja að hlutverk 

foreldrafélags sé fyrst og fremst að styðja við skólastarf á félagslegum 

nótum. Þar sem markmiðið er að foreldrar kynnist innbyrðis og þeir síðan í 

sameiningu styðji við skólastarfið með því að stuðla að jákvæðum 

viðhorfum til skólastarfsins meðal foreldra, nemenda og skólans í heild. 

Einkennandi var fyrir skólatjórana sex að líta á starfsemina eins og 

skólastjóri Naustaskóla, en hann segir að tilgangurinn sé : „ …að gera gott 

skólasamfélag bara betra, en foreldrafélagið er meira í þvi að halda utan um 

starfið í einstökum árgöngum og bekkjarhópum. “Á svipuðum nótum talar 

skólastjóri Eyrarskóla en hann talar um að tilgangurinn sé: „*...+ þessi tengsl, 

félagslegu tengsl við nemendur og bekkinn, bekkjarandinn og heildin og 

þekkja hvert annað.“ Að mati skólastjóra Múlaskóla er tilgangurinn með 

starfi foreldrafélags að: 
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...styðja við skólann og að skapa, það er svona vettvang fyrir 

foreldrana til þess að koma saman og mynda eitthvað svona 

samfélag í kringum börnin sín og skólann. Og það sé ég svona 

fyrir mér sem meginn tilgang og að skapa kannski einhverja 

svona samkennd meðal foreldranna í hverfinu og svona skapa 

tengsl á milli þeirra. 

Hér er hægt að lesa út úr gögnunum að tilgangur foreldrafélagsins eigi 

ekki einungis að fjalla um skólann sjálfan heldur nær hlutverk þess lengra, 

eða að nærsamfélaginu. Þannig að foreldrarnir í hverfinu finni að þeir 

tilheyri ákveðnu samfélagi og séu óbeint styðjandi við starfsemi 

foreldrafélagsins með því að sameinast um ákveðin gildi sem mynda 

samkennd milli aðila sem um leið styður við skólasamfélagið.  

Skólastjóri Hæðarskóla lítur einnig á tilgang foreldrafélagsins sem eflingu 

skólasamfélagsins sem heildar en hann segir: „Ég held sko að ef að 

foreldrafélagið virkar, þá er þetta svona svolítið félagsstarf. Og þá verður 

þetta soldið svona félagsstarfið í hverfinu. Og ég held að það sé hægt að 

gera ýmislegt mjög skemmtilegt í kringum það með foreldrafélaginu.“ Eins 

og hér kemur fram hjá skólastjóra Hæðarskóla er tilgangurinn 

skólasamfélagið og möguleikar þess til að útvíkka það jafnvel inn í 

nærsamfélagið þar sem íbúar hverfisins alls geta litið á starfsemina og það 

sem hún hefur upp á að bjóða sem valkost til þátttöku.  

Hins vegar er ljóst að sumir viðmælenda myndu vilja hafa samstarfið við 

foreldrafélagið á einhvern hátt öðru vísi en það er, en gera sér ekki alveg 

grein fyrir hvernig þeir gætu breytt því. Skólastjóri Ásaskóla talar um að 

hlutverk foreldrafélagsins séu helst þessi félagslegu tengsl en síðan talar 

hann um að hann myndi vilja sjá foreldrafélagið sem meiri þátttakanda í 

skólastarfinu sjálfu: „En ég myndi vilja hafa kannski að það*foreldrafélagið+ 

hafi meira að segja varðandi það sem er í skólanum, kannski að koma með 

fleiri hugmyndir um samstarf bara innan bekkjanna og annað, eitthvað 

annað en bara svona skemmtun.“ 

Þegar skoðað er í viðtalsgögnum hver aðkoma skólastjóranna er að 

starfsemi foreldrafélags síns skóla, kemur í ljós að aðkoman er nokkuð 

misjöfn. Allir eru þeir þó á því að mikilvægt sé að skólinn þeirra eigi góð 

samskipti við foreldrafélagið. Fjórir skólastjóranna sem rætt var við skipta 

með sér verkum við sína aðstoðarskólastjórnendur þar sem það fellur í hlut 

aðstoðarskólastjóra að eiga samskipti við foreldrafélag skólans. Þá er munur 

á hversu oft samskipti milli stjórnenda skólanna og stjórn foreldrafélagsins á 

sér stað. Sumir mæta reglulega á fundi meðan aðrir funda þegar þeir telja 
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það nauðsynlegt. Síðan eru það tveir skólastjórnendur sem telja mjög 

mikilvægt að taka þátt í allri umræðu foreldrafélagsins og sitja því sjálfir alla 

fundi. 

Skólastjóri Eyrarskóla fjallar um það hversu mikilvægt er að vera með í 

allri umræðu foreldrafélagsins til að koma í veg fyrir að umræður fari að 

snúast um rógburð í skólasamfélaginu en þar segir hann: 

Þá finnst mér til dæmis mjög mikilvægt að ég mæti, annað 

hvort ég eða[...][aðstoðarskólastjóri] eða við mætum helst 

....[báðir] á alla fundi foreldrafélagsins. Alla, af því að smá 

misskilningur...og svo byrja bara einhverjar umræður sem eru 

ekki réttar, byggjast á einhverjum misskiliningi og hitt og þetta. 

Svo ég held að það sé alltaf mjög mikilvægt að við séum alltaf 

til staðar og pössum að umræðan sé ... já, sko við sem 

stjórnendur getum alltaf stýrt umræðunni þótt við séum ekki 

að stjórna fundinum. Við getum alltaf gripið inn í. Það held ég 

að sé mjög mikilvægt. 

Skólastjóri Hæðarskóla talar á svipuðum nótum en þar að auki telur 

hann að mikilvægt sé að skólastjórinn hafi eitthvað með það að segja hvaða 

fólk velst í stjórn foreldrafélagsins eða reyni að sjá til þess að þar komi 

foreldrar til starfa sem hafa raunverulegan áhuga á skólastarfi, en hann 

segir: 

Ég verð að hlú að því. Búa til kringumstæður þannig að það geti 

orðið að veruleika. Og ég verð náttúrulega bara að ganga alla 

leið og skipta mér af því, þannig að það sem snýr að 

foreldrunum eins og foreldrafélagið og stjórnin og foreldrarnir í 

skólaráði að það fúnkeri. Ég þarf til dæmis að leita að rétta 

fólkinu. Og þá er ég að meina að fólki sem hefur raunverulegan 

áhuga á skólanum. Reyna að laða og lokka það fólk til að koma 

til starfa. 

Í Hæðarskóla er ákveðin stefna um það innan skólans hvernig 

samstarfinu við foreldra skuli háttað. Þar leggur skólastjórinn ákveðinn 

grunn að samstarfi þar sem stefna skólans er til dæmis sú að við 

skólasetningu og skólaslit gegna bæði skólastjóri og formaður 

foreldrafélagsins veigamiklu hlutverki: 
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Jú! Stefnan hjá okkur er.. hún snýst til dæmis um það, við 

setjum skólann með foreldrafélaginu og slítum honum með 

foreldrafélaginu.Til dæmis með því að formaðurinn kemur 

alltaf og heldur semsagt fund með mér. Ég held alltaf fimm 

mínútna ræðu og formaður foreldrafélagsins heldur fimm 

mínútna ræðu. Þannig að við setjum tóninn svolítið saman. 

Eins og hér hefur komið fram er nokkur mismunur á milli skólastjóra 

hvaða viðhorf þeir hafa gagnvart samskiptum sínum við foreldrafélag 

skólans. Sumir meta það svo að þeir eða meðstjórnandi verði ávallt að vera 

til staðar þegar stjórn foreldrafélagsins kemur saman til að geta staðið vörð 

um starfsemi skólans og svarað spurningum sem vakna um skólastarfið svo 

ekki fari af stað einhverjar sögusagnir. Þó að allir viðmælendur tali um að 

samstarf við foreldra sé mikilvægt er greinilegt að sumum 

skólastjórnendum er það mikilvægara en öðrum. Þá er einnig athyglisvert 

að flestir skólastjórarnir meta það svo að mikilvægt sé að fá réttu foreldrana 

til starfa og því þurfi þeir að beita áhrifum sínum með hvaða hætti fólk er 

valið.  

4.3.2 Tilgangur skólaráðs − hlutverk skólastjóra  

Í 8. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008, segir að við hvern grunnskóla 

skuli starfa skólaráð sem í skuli sitja tveir fulltrúar foreldra ásamt tveimur 

fulltrúum kennara, einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum 

nemenda og einum fulltrúa grenndarsamfélags ásamt skólastjóra. Í 

lögunum segir að hlutverk skólaráðs sé að vera samráðsvettvangur 

skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Þar segir ennfremur að 

skólaráð eigi að taka þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna 

hans. Hlutverk skólaráðs er að fjalla um skólanámskrá skólans, árlega 

starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Auk þessa á 

skólaráð að fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 

nemenda. Í viðtalsgögnum mátti greina að skólastjórarnir höfðu 

mismunandi viðhorf gagnvart þessari nýlegu löggjöf um að skólaráð ætti að 

vera starfandi við skólann og koma í stað foreldraráða, sem í sátu þrír 

fulltrúar foreldra auk skólastjóra. Mátti greina að sumir þeirra mátu það svo 

að með aðkomu svo margra aðila eins og skólaráð gerir ráð fyrir, yrðu 

umræður ekki eins hreinskiptar og áttu sér stað milli aðila í Foreldraráði 

meðan aðrir voru mjög ánægðir með hvernig skólaráð starfaði. 

Til að kanna hvernig skólastjórar líta á hlutverk sitt gagnvart þessum 

samráðsvettvangi skóla og skólasamfélags voru viðmælendur beðnir um að 
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lýsa starfsháttum sínum gagnvart skólaráði. Greina má að allir 

viðmælendurnir sinna sínu lögboðna hlutverki og sjá til þess að skólaráð sé 

starfandi við þeirra skóla og að það fundi reglulega. Nokkuð mismunandi er 

milli skólanna hvernig fulltrúar foreldra eru kosnir í ráðið. Þá kom fram að 

flestir skólastjóranna telja mikilvægt að góð tenging sé á milli skólaráðs og 

stjórnar foreldrafélagsins. Því hafa fimm af sex skólastjórum það svo að 

fulltrúi í stjórn foreldrafélagsins sitji einnig sem fulltrúi foreldra í skólaráði. 

Þá kemur fram að þrír af sex skólastjórum meta það svo að með þátttöku 

nemenda í ráðinu dragi úr hreinskiptri umræðu eða eins og skólastjóri 

Tangaskóla segir: 

...Það að hafa börnin inni skapar kannski svolítið það að menn 

veigra sér við að fara út í það sem heitir kröftugar samræður ef 

þess gerist þörf. Og ekki svo að skilja að það hafi verið einhver 

ágreiningur eða tilefni til þess heldur bara ég sé fyrir mér þar 

sem eru kannski, ef við förum út úr þessum skóla og förum í 

einhvern skóla þar sem eru 10, 11 ára gamlir krakkar inn í 

skólaráðinu þá sé ég alveg fyrir mér að það geti verið svolítið 

erfitt að ræða opinskátt um málefni sem þarf að tala um, 

þannig að mín afstaða til skólaráðanna er það að þetta er 

ágætis vettvangur en mér finnst hafa dregið úr gildi kröftugrar 

samræðu. 

Hins vegar talar skólastjóri Eyrarskóla um að með fyrirkomulagi 

skólaráðs þar sem bæði starfsmenn, foreldrar og börn sitji, verði 

samræðurnar einhvers konar punt umræður: 

Það verða allt aðrar umræður þegar maður hefur bæði 

starfsfólk skólans, og kennara skólans og foreldra og tala nú 

ekki um ef það ættu að vera nemendur. Þá er þetta bara svona 

punt umræður... Mér fannst ég geta haft miklu meira „debatt“ 

við foreldrana, þegar kennararnir voru ekki viðstaddir. Þá 

gátum við tekist meira á. Ég fer ekkert að takast á um einhver 

svona fræðiefni fyrir framan þrjá starfsmenn hjá mér.  

Þá talar skólastjóri Hæðarskóla á svipuðum nótum um hlutverk nemenda 

í skólaráði og vekur upp spurningu um hvert sé raunverulegt lýðræði 

nemenda í skólaráði: 
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Þau eru náttúrulega mjög upp með sér yfir að vera í þessu ráði. 

Voða glöð að koma. En svo finn ég bara að um leið og þau eru 

sest í stólinn þá eru þetta... eru auðvitað ekkert skemmtilegir 

fundir og þá detta þau bara dáldið út. Mér finnst við soldið að 

vera að skreyta okkur með börnum, til að við getum sagt að við 

séum með nemendalýðræði. 

Þá bendir skólatjóri Múlaskóla á að honum finnist að það lýðræði sem 

ætti að fylgja þeim fulltrúum sem sitja í skólaráði ekki vera virkt en hann 

segir: 

… það er kannski samt nauðsynlegt að hafa það í huga að ef að 

til dæmis skólaráðið er að taka einhverjar... eða þegar skólinn 

er að leita til skólaráðsfulltrúa um einhverjar svona megin 

ákvarðanir, svo að maður gæti þá að því, að þessir fulltrúar hafi 

eitthvað meira á bakvið sig, en þeir eru náttúrulega kosnir líka 

á fundum sem mæta fáir! Og þetta er bara svona í 

foreldrasamfélaginu. Það eru mjög fáir sem standa á bakvið 

þetta. Og stundum náttúrulega bara svoldið fáránlegt hvað 

hvað menn taka sér svona hvað má segja mikil völd, eða koma 

fram eins og þeir séu að koma fram í nafni mjög margra en eru 

raunverulega ekki að því. 

Af ummælum skólastjóranna sex að dæma fara fram ágætis umræður í 

skólaráði en jafnframt eru þeir þó flestir á því að breytingin sem varð árið 

2008 þegar foreldraráð voru lögð niður og skólaráð stofnuð að umræða 

milli fulltrúa foreldra og skólans hafi verið kröftugri og betri í Foreldraráði 

þegar einungis fulltrúar foreldra og skólastjóri funduðu saman.  

4.3.3 Innleiðing verklags − hlutverk skólastjóra  

Eins og kemur fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar hafa rannsóknir sýnt 

fram á að hæfni skólastjórnenda til að stjórna (e. leadership capacity) skiptir 

mestu máli um hvernig skólamenning ríkir innan skóla og þá um leið hvaða 

árangri skólinn nær sem stofnun (Leithwood, Harris og Strauss, 2010). Til að 

komast að því hvers konar stjórnunarhætti skólastjórarnir nota, voru þeir 

spurðir um hvernig þeir færu að því að innleiða í skólann nýja starfshætti. Í 

svörum viðmælenda kemur fram að þeir voru allir á því að til þess að 

innleiða nýtt verklag þyrfti meirihluti starfsmanna að vilja taka þátt sjálfir í 

að breyta eða trúa á tilgang breyttra aðferða. Því væru aðferðir eins og að 

reyna að sá fræum meðal starfsmanna það sem skipti mestu máli fyrir 
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skólastjóra til að koma hugðarefnum sínum að. Þá töluðu þeir flestir um 

mikilvægi þess að afla málefninu fylgis meðal starfsmanna því það hefði ekki 

góð áhrif að reyna að innleiða með valdboði. Eða eins og skólastjóri 

Ásaskóla segir að það sé ekki nóg fyrir skólastjórnendur að vera alltaf að 

útbúa einhverja vinnuferla: 

... heldur þurfa að vera stöðugt vinna að því, bæði á fundum og 

meðal bara starfsfólksins, maður þarf alltaf að vera að sá 

fræum, alls staðar svo að upp vaxi blóm sem blómstrar, getur 

borið höfuðið hátt og er vökvað, það er mikilvægt, miklu 

mikilvægara heldur en það sé bara ferill um hvað er hægt að 

gera, það er þetta mannlega og þetta, það finnst mér svo 

nauðsynlegt, að hlúa að, halda áfram að þróa, viðhalda, hlú að 

og þú gerir það, hlúir að með því að fara um skólann og ræða 

við fólk. 

Á svipuðum nótum talar skólstjóri Hæðarskóla, en hann telur það 

einmitt vera sitt hlutverk að prédika yfir starfsmönnum hvað hann vill að 

skólinn standi fyrir: 

Maður þarf náttúrulega að segja þeim hvað manni finnst. 

Þannig að maður þarf soldið að prédika. Þau þurfa að vita fyrir 

hvað maður stendur. Ég hef bara svo mikla trú á lýðræði. Ég 

held að þú getir prédikað hvað þér finnst og hvaða línur þú vilt 

leggja og svo leggur þú það í þeirra hendur að útfæra það. Svo 

reynir þú að fylgjast svoldið vel með því hvað þau eru að gera 

og hérna ef þau eru komin út í móa að þér finnst, þá verður 

náttúrulega að taka það upp en ekki með því að skamma, ég 

held að það þýði ekki neitt. Heldur bara með því að taka 

umræðuna upp aftur. 

Skólastjóri Múlaskóla talar um mikilvægi þess að afla málefninu lið með 

því að finna öfluga stuðningsmenn sem síðan hjálpa til við að breiða út 

nýjan boðskap. Þá talar hann um mikilvægi þess að geta leitað stuðnings og 

álits hjá því samstarfsfólki sem hann treystir vel: 

Já ég held að ég reyni að afla mér fylgismanna, svona við 

hugmyndina á bakvið tjöldin svona fyrst. Það er minn stíll. Það 

er ef ég vil koma svona mínum, hvort sem það er við einhverja 

breytingu eða hugmyndum við eitthvað þá reyni ég að blanda 
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því svona á milli, svona meðal þeirra sem ég treysti, áður en 

hugmyndin er svona opinberlega framkvæmd. Svona undirbý 

aðeins jarðveginn. Já þreifa svona fyrir hvar mótstaðan er. Já 

og svo er ég líka svolítið varkár, ég ráðfæri mig mjög gjarnan 

við fólk áður en ég geri nokkuð. Og sumar hugmyndir sem ég 

fæ, þær fara kannski aldrei mjög langt af því að einhverjir sem 

ég treysti vel þeir telja þær ekki góðar. Ég svara mjög gjarnan 

svona stórum spurningum ekki öðruvísi en að ráðfæra mig við 

hérna. Ég er mjög meðvitaður um það að og hef líka mjög gott 

eða mitt nánasta samstarfsfólk er mjög gott. 

Skólastjóri Tangaskóla fjallar um mikilvægi þess að hugmyndir séu 

kynntar vel í tíma áður en reynt er að innleiða þær: 

Það er allavega eitt sem ég hef lært en það er að það þýðir ekki 

ef maður ætlar að koma inn einhverjum breytingum að koma 

inn með valdi, það er alla vegana þáttur sem að maður hefur 

séð því miður of marga brenna sig á. Við höfum hér 

blessunarlega verið farsæl með það að geta átt hreinskiptar 

samræður, tekist á án þess að menn fari í fýlu eða fari út í horn, 

ég held að meginleiðin sé í rauninni að, selja fólki hugmyndir, 

það er að kynna það nokkuð vel. Kynna það tímanlega, ekki 

endilega með tímapressu og svo svona smá saman að taka það 

upp öðru hvoru og leggja það inn og fá kannski að lokum þegar 

menn vilja fara að taka ákvörðun eða vera búin að svona 

húkka, ef við getum orðað það þannig, kennarahóp á 

hugmyndina sem að er þá svolítið sterkir einstaklingar í 

hópnum til þess að vera með. 

Hér gildir því sama viðhorf meðal skólastjóranna að til þess að koma 

málefnum á framfæri, þá þurfi þeir að sá ákveðnum fræum og halda vel á 

lofti þeim gildum sem þeir vilja að starfsfólkið fari eftir. Einungis skólastjóri 

Eyrarskóla talar um að ef starfsmaður er ekki að starfa samkvæmt því sem 

skólastjóri leggur upp með þá reynir hann að komast að því hvers vegna, og 

síðan reyna að styðja starfsmanninn í að taka upp ásættanleg vinnubrögð:  

Það er auðvitað bara ... það bara verið að spjalla ... og sá 

fræum í samvinnu við starfsfólk. ... ég held að það sé mjög 

erfitt að vera með einhver boð og bönn. Ef að maður kemst að 

því að starfsfólk er ekki að gera hlutina eins og upp er lagt með 
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þá reynir maður að komast að því hvers vegna eða hvort þetta 

er þeim erfitt á einhvern hátt. Ef að fólki finnst þetta ekki vera 

ómaksins vert þá þarf ég að rökstyðja mikilvægi þess og 

undirstrika að þetta sé eitt af því sem skólinn stendur fyrir. 

Í framangreindum tilvitnunum er ljóst að skólastjórarnir reyna að starfa í 

samvinnu við sitt starfsfólk og leitast við að vera ekki með stjórnunarhætti 

sem tengjast valdboði. Hins vegar er ljóst að hlutverk þeirra er að halda 

starfsfólki stöðugt við efnið svo að því gefist ekki of mikið svigrúm til að 

stíga af leið. 

4.4 Samantekt 

Ekki var hægt að greina mun milli skólastjóranna hvað varðar starfsaðbúnað 

og menntun. Helst er mælanlegur munur á starfsreynslu, en þó er hún það 

mikil hjá þeim að það ætti ekki að breyta miklu. Menntun viðmælenda er 

nokkuð áþekk. Allir nema einn hafa bætt við sig námi tengt stjórnun.  

Flestir skólastjóranna telja að samstarf skóla við foreldra eigi að snúast 

um námsárangur og vellíðan nemenda. Þó telja tveir þeirra að megin 

tilgangur samstarfsins sé að efla skólastarfið í heild. Þá eru skólastjórarnir 

meðvitaðir um mikilvægi þess að skólinn stuðli að trausti við foreldra. Stór 

liður í því að þeirra mati er góð upplýsingagjöf til foreldra. Þar af leiðandi 

leggja þeir allir mikla áherslu á, að starfsmenn upplýsi foreldra um þær 

væntingar sem skólinn gerir til nemenda sem og að upplýsa um ástundun 

og framvindu náms.  

Sumir skólastjóranna hafa áhyggjur af upplýsingum á rafrænu formi um 

nemendur þar sem möguleiki er á að þær verði misnotaðar í framtíðinni. 

Þeir skólastjórar sem óttast slíkt láta það stjórna því verklagi sem viðhaft er í 

þeirra skólum um skráningu og geymslu upplýsinga.  

Þá kom fram að algengt er að hluti hefða í skólastarfi feli í sér ákveðna 

þátttöku foreldra. Algengast er að þær feli í sér heimsókn foreldra í skólann 

til að horfa á uppákomur nemenda. Þá kom skýrt fram að eftir því sem 

nemendur eldast því færri eru þeir viðburðir sem foreldrar eru boðaðir á. 

Einungis barnaskólarnir tveir gera ráð fyrir ákveðinni þátttöku foreldra í 

skólastarfi þar sem þeir eru hluti af uppákomu nemenda. Slík þátttaka felur í 

sér samstarf við kennara og nemendur. 

Hlutverk skólastjórnenda í foreldrasamstarfi virðist að mestu fólgið í 

ákveðinni hvatningu til kennara um að vera í góðu sambandi við foreldra 

með því að upplýsa þá jafnóðum um skólastarf barna þeirra. Einnig að 

viðhalda verklagi sem reynst hefur vel í samstarfinu eins og skipulag 
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foreldraviðtala og verkefna sem gefa foreldrum tækifæri til að kynna sér 

starfsemi skólans.  

Allir skólastjórarnir vilja að foreldrar líti á skólann jákvæðum augum. 

Hlutverk þeirra er að bjóða foreldra velkomna í skólann og svara 

fyrirspurnum þeirra svo fljótt sem kostur er. Einnig felst í hlutverkinu að 

styðja við kennara um að koma á og viðhalda frjóu foreldrasamstarfi.  

Allir viðmælenda telja að best sé að starfsfólk starfi samkvæmt eigin 

sannfæringu og því sé mikilvægt að skólastjóri reyni að samhæfa 

sannfæringu sína og skólans yfir á starfsfólkið með því að vera stöðugt að sá 

fræum. Í viðtalsgögnum kemur fram talsverður munur á milli viðhorfa þeirra 

skólastjóra sem starfa með nemendur á yngsta stigi og unglingastigi 

gagnvart því hvernig þeir hvetja starfsmenn sína til ákveðinna verka. Þá 

kemur fram að skólastjórar á unglingastigi eru mun minna að reyna fá 

starfsmenn til að samræma verklag sitt. 

Við móttöku nýrra kennara er leitast við að upplýsa þá um helstu siði og 

venjur skólans og sumir leggja kennurum ákveðnar línur um hvernig ætlast 

er til að þeir starfi. Slík upplýsingagjöf fer oftast fram í ráðningarviðtalinu 

sjálfu eða að nýjir kennarar fá upplýsingafund áður en þeir hefja störf. Hins 

vegar virðist stuðningur við nýráðna kennara vera lítill að öðru leyti en því 

að skólastjórar eru ávallt tilbúnir til viðtals ef hann óskar eftir. Algengast er 

að nýjum kennurum sé ætlað að aðlaga sig að starfsháttum skólans með því 

að afla sér upplýsinga og leiðbeininga hjá samstarfsfólki. Þó kom fram 

undantekning hjá einum skólastjóra þar sem hann afhendir nýráðnum 

kennurum handbók um þá siði og venjur sem ríkja í skólanum. 

Aðkoma skólastjóra að móttöku nýrra nemenda var nokkuð breytileg, þó 

að þeir væru með ákveðið ferli um hvernig móttöku er háttað. Áhersla var á 

jákvætt viðmót gagnvart foreldrum og nemendum. Greina mátti 

mismunandi áherslur á mikilvægi upplýsingagjafar um nemandann sjálfan 

eða hvernig henni var aflað. Einnig var misjafnt hver bar ábyrgð á móttöku 

nýs nemanda. En ábyrgðin gat verið hjá skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, 

námsráðgjafa eða umsjónarkennara. Flestir lögðu áherslu á að kynna nýjum 

nemenda og foreldrum hans það helsta um skólann sem og húsnæði hans.  

Að mati skólastjóranna er hlutverk foreldrafélaga mikilvægt til að byggja 

upp félagslega samkennd meðal foreldra og þá sérstaklega með tilliti til 

bekkjareiningarinnar. Nokkur munur kom fram á viðhorfum þeirra eftir því 

hvort viðkomandi skóli var unglingaskóli eða barnaskóli. Skólastjórar 

unglingaskólanna litu frekar á hlutverk foreldrafélagsins sem stuðning við 

skólann sem heild þar sem foreldrar styddu við skólastarfið með 

fjárframlögum eða með því að efna til fjáraflana fyrir ákveðin verkefni eins 
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og ferðalög nemenda. Skólastjórum yngsta stigs fannst aftur á móti 

mikilvægast að foreldrafélagið styddi við starf hvers bekkjar til að foreldrar 

mynduðu góð tengsl sín á milli. 

Lögbundnu hlutverki skólaráða var vel sinnt af skólastjórunnum. Hins 

vegar mátu þeir allir nema einn að ekki náist eins hreinskiptar umræður í 

skólaráði þegar svo margir fulltrúar skólasamfélagsins koma saman 

samanborið við umræður í foreldraráði sem var lagt niður þegar skólaráð 

voru stofnuð. En hlutverk foreldaráðs var að mörgu leyti svipað og skólaráðs 

að fjalla um og gefa umsögn til skólans og skólanefndar um skólanámskrá 

og áætlanir sem varða skólahaldið. Meðan foreldraráð störfuðu sátu þar 

þrír fulltrúar foreldra en ekki fulltrúar kennara og nemenda.  

Allir skólastjórarnir reyndu að koma til móts við ungan aldur fulltrúa 

nemenda í skólaráði, með því að skipuleggja dagskrá svo að þeir þyrftu 

einungis sitja þá dagskrárliði sem þeir hefðu grundvöll til að taka þátt í. 

Greina mátti að skólastjórar barna- og heildstæðu skólanna höfðu 

takmarkaða trú á veru nemenda í skólaráði og leit einn þeirra svo á að 

þarna væru fullorðnir að skreyta sig með börnum til að þykjast stunda 

lýðræðisleg vinnubrögð. Annar leit svo á að vera starfsmanna á fundum 

gerði kröfur um samráð til þess að tryggja að afstaða skólans til málefna 

væri samstillt gagnvart foreldrum. 

Reynt var að greina hvert hlutverk skólastjóra er við að innleiða ný 

vinnubrögð. Allir telja að þeir leitist við að afla hugmyndum sínum fylgis og 

þeir komi þeim áleiðis í samstarfi við starfsmenn. Enginn þeirra telur sig 

beita valdboði heldur reyni þeir að gefa starfsfólki hlutdeild í verkefnum. 

Starfshættir felist í því að sá fræum meðal starfsmanna og halda því á lofti 

sem þeir vilja að skólinn standi fyrir. Einhverjir nefna að mikilvægt sé að fá 

lykilstarfsmenn í lið með sér áður en reynt er að ná til annarra starfsmanna. 

Þá tala sumir um að mikilvægt sé að hlusta og ef lykilstarfsmönnum líst illa á 

hugmynd sem skólastjóri vill framkvæma þá sé vænlegt að bíða með hana 

þar til síðar. Ljóst er að allir viðmælendur reyna að viðhafa vinnubrögð þar 

sem samvinna er grundvöllur framkvæmda. 

Hlutverk skólastjóra í samstarfi skóla og foreldra virðist helst felast í því 

að leggja grunn að jákvæðri ímynd skólans og hvetja kennara til að eiga í 

sem bestum samskiptum við foreldra, þar sem þau felast í góðri 

upplýsingagjöf. Ekki var hægt að greina að skólastjórarnir leggðu áherslu á 

ákveðin vinnubrögð sem kennarar eiga að viðhafa í samskiptum sínum við 

foreldra eða að þeir leggðu ákveðna áherslu á að skilgreina hlutverk 

foreldra í samstarfinu við skólann. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að draga saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hver eru viðhorf skólastjóra til 

hlutverks síns gagnvart því samstarfi sem skólinn á við foreldra nemenda í 

ljósi þeirra viðhorfa sem ríkja í þjóðfélaginu í dag og þeirra samfélagslegu 

krafna sem samtíminn gerir. Rannsóknarspurningin var: Hvernig líta 

skólastjórar grunnskóla á hlutverk sitt við að koma á og viðhalda því 

samstarfi sem þeir telja að sé ákjósanlegt að ríki á milli skóla og foreldra á 

tímum síðnútíma?  

Til þess að svara spurningunni var reynt að fá viðmælendur til að skýra 

frá viðhorfum sínum til mögulegra þátta í starfi sínu sem fela í sér samstarf 

við foreldra sem og að rýna í mögulega þætti samstarfs milli skóla og 

foreldra, og jafnframt skoðað hvort skólastjórar hefðu þar ákveðna aðkomu 

eða hlutverk. Einnig var kannað hvort skólastjórar líti á foreldra sem 

samstarfsmenn eða viðskiptavini/skjólstæðinga í því sameiginlega verkefni 

skóla og foreldra að stuðla að farsælli skólagöngu hvers nemenda. 

Helstu niðurstöður virðast benda til þess að skólastjórar líti svo á að gott 

samstarf milli skóla og foreldra felist í góðri upplýsingagjöf og að samvinna 

milli foreldra og skóla felist í því að skólinn uppfylli þær væntingar sem 

foreldrar gera til hans. Ekki komu fram neinar vísbendingar um að foreldrar 

og skóli tækju sameiginlegar ákvarðanir um nám nemenda nema þegar um 

var að ræða nemendur með frávik í getu og hegðun. Hins vegar kom fram 

að mjög misjafnt er eftir skólastjórum hvort þeir leiti eftir samvinnu foreldra 

um að skipuleggja regluverk skólasamfélagsins og ljóst að nýfenginn 

hvatning frá Skóla- og frístundasviði um bætt samstarf við foreldra hefur ýtt 

við sumum skólastjóranna um að gera áætlun um aukið foreldrasamstarf. 

Einungis einn skólastjóranna hafði þó tekið nýja áætlun í framkvæmd. Þá 

kom fram talsverður munur á viðhorfum skólastjóranna um hversu 

mikilvægt þeir telja samstarfið við foreldra vera eða allt frá því að vera 

viðbót við skólastarfið í það að líta á samstarfið sem lykilatriði í velgengni 

skólasamfélagsins. 

Einnig kom fram að skólastjórarnir eru tilbúnir til að hlusta á raddir 

foreldra og taka tillit til þeirra athugasemda ef þeir telja það mögulegt og að 

því gefnu að það komi skólastarfinu til góða. Ekki var hægt að greina að 

skólastjórnendurnir leituðu markvisst eftir viðhorfum foreldra til 

skólastarfsins eða að þau námsmarkmið sem skólarnir settu fram séu 

formlega studd af foreldrum. Þá kom fram að skólastjórarnir virðast líta á 



84 

hlutverk sitt gagnvart kennurum og foreldrasamstarfi með þeim hætti að 

þeir eigi að vera hvetjandi afl til kennara, svo kennarar viðhafi sem 

jákvæðust samskipti við foreldra. Þá kemur fram í niðurstöðum mikil áhersla 

skólastjóra á jákvætt viðmót gagnvart foreldrum en þeir vilja að foreldrar 

upplifi jákvæðar móttökur þegar þeir eiga í samskiptum við skólann. 

Undirstrikast slík viðhorf af þeim verkferlum sem meðal annars eru 

viðhafðir við móttöku nýrra nemenda að þeir upplifi jákvæðar móttökur í 

upphafi skólagöngu. Að þessu sögðu má draga þá ályktun að samstarfið við 

foreldra sé helst til þess fallið að skólinn sé í þjónustuhlutverki þar sem 

mikilvægt er að hafa viðskiptavini eða foreldra ánægða frekar en að aðilar 

samstarfsins beri sameignlega ábyrgð á gengi nemandans í skólanum. 

Ekki var hægt að greina áhrif foreldra á skólastarfið hvað varðar einstaka 

nemendur nema að litlu leyti. Hins vegar eru áhrif foreldra á skólastarfið 

talsverð þegar litið er til þeirrar menningar sem ríkir í skólum viðmælenda. 

Ljóst er að sá stuðningur sem foreldrar veita í gegnum foreldrafélag og 

skólaráð hefur umtalsverð jákvæð áhrif á skólasamfélagið og er mikils 

metinn af skólastjórunum. Auk þess er stór hluti þeirrar menningar sem ríkir 

í skólanum háður stuðningi foreldra og viðhorfi þeirra til skólans. Að mati 

skólastjóranna eiga foreldrar möguleika til áhrifa með tillögurétti sínum á 

fundum skólaráðs sem og fundum sem skólastjórnendur eiga til dæmis með 

stjórn foreldrafélagsins. Allir skólastjórar virðast meta mikils að fulltrúar 

foreldra hafi skoðun á skólastarfinu. Þá kemur fram að skólastjórar vilja 

heyra frá foreldrum hvað þeim finnst um skólastarfið og eiga við foreldra 

innihaldsríkar umræður skólastarfinu til hagsbóta, en að mati flestra 

skólastjóranna mættu slíkar umræður eiga sér stað oftar. 

Eins og kom fram í niðurstöðukaflanum virðast flestir skólastjóranna líta 

svo á að samstarf skóla við foreldra eigi að snúa að námsgengi nemanda og 

vellíðan í skólanum. Þó kom fram að sumir skólastjóranna telja að 

samstarfið við foreldra eigi að snúast um meira en vellíðan og námsgengi 

hvers nemenda, það er að segja um velgengni skólasamfélagsins í heild. Þá 

virðast flestir skólastjórnendur vera sáttir við samstarfið við foreldra eins og 

það er útfært hjá þeim, en sumir þeirra gætu alveg séð fyrir sér að nýta 

samstarfið betur þó þeir gerðu sér ekki grein fyrir með hvaða hætti. 

Til að skýra þessar niðurstöður enn frekar mun ég skoða þær í ljósi 

fræðilegs samhengis en í eftirfarandi undirköflum fjalla ég í fyrsta lagi um 

gildi samstarfsins um nemandann og hvort hægt sé að auka ávinning 

samstarfs foreldra og skóla. Þá mun ég ræða um fagmennsku skólastjóra og 

hvernig mögulegt sé að skilgreina hana í ljósi þeirra samfélagslegu krafna 

sem ríkja í dag.  
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5.1  Samstarfsaðili eða viðskiptavinur 

Til að skilgreina hver viðhorf skólastjóranna eru gagnvart hlutverki sínu við 

að koma á samstarfi milli skóla og foreldra er horft til ýmissa þátta sem geta 

haft áhrif á hvernig viðhorf mótast. Hefðir, samfélagslegar kröfur, löggjöf, 

stefna yfirvalda og persónulegar skoðanir eru allt áhrifavaldar hvað þetta 

varðar. Hér hafa komið fram vísbendingar sem benda til þess að skólastjórar 

líti á sig sem þjónustuaðila og þá um leið foreldra sem viðskiptavini. Til að 

útskýra þessar niðurstöður er mikilvægt að skoða fyrrnefnda áhrifavalda. 

Bæði í nýrri löggjöf um grunnskóla nr. 91/2008 og í stefnu yfirvalda má 

greina að skólayfirvöld líti á sig sem þjónustuaðila gagnvart foreldrum. Slíkar 

vísanir í þjónustuhlutverk gagnvart foreldrum kemur til dæmis fram í 

stefnu- og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur 2011, nú Skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkur, þegar talað er um að öll „þjónusta“ þeirra miði 

að innihaldsríkum skóladegi þar sem barnið eigi að vera í fyrirrúmi. Þá 

kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að allir nemendur eigi rétt á 

kennslu við hæfi í hvetjandi námsumhverfi. Slíkur réttur felur í sér að 

starfsmenn skóla eigi að sjá til þess að börn fái nám við hæfi, sem er bein 

vísun í þá þjónustu sem skólastofnunin þarf að inna af hendi. Með slíkri 

löggjöf og stefnu yfirvalda má gera ráð fyrir að margir foreldrar líti á sig sem 

neytendur gagnvart skólanum og hegði sér í samræmi við það. En þá ætlast 

þeir til þess að fá þá kennslu sem hentar fyrir barn sitt eins og lög gera ráð 

fyrir, að öðrum kosti muni þeir leita annað ef þjónustan er ekki eins og þeir 

telja að þeir eigi rétt á (Lewis og Bridger, 2001). Hlutverk skólastjóra er jú að 

framkvæma stefnu yfirvalda og að fylgja ríkjandi löggjöf. Því kemur ekki á 

óvart að skólastjórnendur virðist líta á sig sem þjónustuaðila gagnvart 

foreldrum eins og greina má úr gögnunum. 

Samkvæmt niðurstöðunum felst hlutverk skólastjóranna gagnvart 

samstarfi skóla og foreldra aðallega í því að stuðla að jákvæðu viðmóti 

foreldra gagnvart skóla með því að taka vel á móti foreldrum þegar þeir eiga 

erindi við skólann sem og að hvetja kennara og annað starfsfólk til þess að 

vanda sig í samskiptum við foreldra, til að leggja grunn að trausti milli aðila. 

Einnig kom fram að hlutverk skólastjórnenda sé að koma á hefðum í 

skólastarfi sem styður við samstarfið milli foreldra og skóla. 

Vera nemenda í grunnskóla er dágóður hluti af lífi hvers og eins 

grunnskólanema. Sérhver nemandi ver um þriðjungi af vökutíma sínum í 

skóla þá 180 daga sem skólinn varir á hverju ári eins og lög um grunnskóla 

nr. 91/2008 segja til um. Ef nemandi á að geta stundað skólann er ljóst að 

skóli og foreldrar þurfa að eiga í ákveðnu samstarfi. Velgengni nemandans í 

námi er undantekningarlaust háð því hversu gott samstarfið er milli skóla og 
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foreldra eins og niðurstöður úttektar Desforges og Abouchaar (2003) á 

samstarfi skóla og foreldra hafa sýnt fram á. 

Ef reynt er að greina hvers konar samvinna á sér stað milli foreldra og 

skóla eins og hún birtist  í þeim gögnum sem hér er stuðst við, er ljóst að 

samstarfið virðist ekki fela í sér að aðilar deili ábyrgð jafnt eða að aðilar eigi 

jafna aðild að ákvarðanatöku um nám nemandans. Ef litið er til 

skilgreiningar Friend og Cook (2007) á hugtakinu samvinnu þá tala þeir um 

að árangursríkt samstarf feli í sér gagnkvæm áhrif milli aðila þar sem litið er 

á samstarfsaðilana sem jafningja sem sjálfviljugir deila ákvarðanatöku og 

stefna að sameiginlegu markmiði eins og segir í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Þar með vaknar sú spurning hvort hægt sé að álykta að 

samstarfið milli skóla og foreldra gæti verið betra og markvissara og skilað 

þar af leiðandi meiri árangri.  

Samkvæmt Friend og Cook (2007) ætti árangursríkt samstarf að byggjast 

á sameiginlegum markmiðum og þeir sem eru í samstarfi ættu að koma 

sjálfviljugir að því. Jöfnuður ætti að ríkja og þeir ættu að deila ábyrgð auk 

þess sem þeir ættu að eiga jafna aðild að ákvarðanatöku. Traust ætti að 

ríkja á milli aðila, þeir ættu að deila með sér þekkingu og báðir þurfa að trúa 

því að samstarfið beri árangur. Ef reynt er að bera saman það samstarf sem 

skólastjórarnir virðast viðhafa við foreldra, við skilgreiningu þeirra Friend og 

Cook (2007) á undirstöðum árangursríks samstarfs, kemur í ljós að 

skólastjórarnir teja að samstarfið sé byggt á sameiginlegum markmiðum, 

þar sem þeir líta svo á að það eigi að snúast um nám og vellíðan nemenda. 

Gera má ráð fyrir að foreldrar séu því sammála, því hvaða foreldri vill ekki 

að námið snúist um námsárangur og vellíðan nemanda í skólanum. 

Sameiginleg markmið eru mikilvægar undirstöður fyrir árangursríku 

samstarfi. Í gögnunum kemur fram að skóli og foreldrar eru ekki að deila 

upplýsingum jafnt. Alla vega virðast skólastjórarnir leggja meiri áherslur á 

að upplýsingum sé miðlað til foreldra frekar en að upplýsinga sé aflað frá 

foreldrum. Skortur á gagnkvæmri upplýsingagjöf dregur úr árangri 

samstarfs eins og Friend og Cook (2007) benda á. Þá er ekki hægt að 

fullyrða að foreldrar komi að samstarfinu alveg sjálfviljugir þar sem 

grunnskólanám er skylda. Þar með er líklegt að einhverjir foreldrar telji sig 

þvingaða til samstarfs. Þá má gera ráð fyrir að ráðandi hlutverk skólans ýti 

undir ójöfnuð í samstarfinu því það er skólans en ekki foreldra að koma á 

samstarfi milli skóla og foreldra eins og kemur fram í lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008. Hlutverk skólans er augljóslega meira ráðandi þar sem það er 

skólans að boða til viðtala. Slíkt ráðandi hlutverk eykur líkur á því að dregið 

sé úr jafnræði milli foreldra og skóla eins og Friend og Cook (2007) benda á. 

Þá var ekki hægt að greina úr gögnunum að skóli og foreldrar væru að taka 
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sameiginlegar ákvarðanir eða að þeir væru að deila ábyrgð jafnt nema 

þegar samstarfið snéri að nemendum með hegðunar- og eða námsvanda. 

Þrátt fyrir að talsvert vanti upp á alla þá þætti sem einkenna árangursríkt 

samstarf töluðu allir viðmældur um að þeir væru nokkuð ánægðir með 

samstarfið við foreldra eins og það er í framkvæmd. Þá var ekki hægt að 

greina að viðmælendur teldu að eitthvað skorti í samstarfi við foreldra 

nema að samstarfið mætti stundum vera meira. 

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum leggja allir skólastjórarnir 

mikla áherslu á að upplýsingar frá skóla til foreldra séu góðar. Þessi ríka 

áhersla á að upplýsa foreldra og sú áhersla skólastjórnenda um að foreldrar 

séu sem ánægðastir vísar til þess að skólinn sé þjónustuaðili. Þetta er í 

samræmi við eins og  Lewis og Bridger (2001) greina hlutverk þjónustuaðila 

þar sem hlutverk hans er að þóknast kröfuhörðum viðskiptavinum sem 

stöðugt sækjast eftir upplýsingum því þekking veitir aukin völd. Þessi 

áhersla á upplýsingagjöf samræmist þeim kröfum sem ríkja í samfélaginu í 

dag þar sem neytandinn, skilgreindur sem hinn „nýji neytandi“ vill geta 

tekið afstöðu á grundvelli upplýsingagjafar. Skólinn sem í þessu tilviki er 

fagaðilinn, nálgast skjólstæðing sinn með því að veita honum sem mestar 

upplýsingar til að hjálpa honum að taka upplýstar ákvarðanir eins og Trausti 

Þorsteinson (2003) bendir á. Því má ætla að ef foreldrar gera engar 

athugasemdir þá séu þeir samþykkir þeirri framkvæmd sem viðhöfð er í 

skólastarfinu.  

Í gögnunum mátti greina að skólastjórarnir meti það svo að traust ríki á 

milli foreldra og skóla. Þeir tala um að ef upp komi ágreiningur sé hann 

yfirleitt leystur í góðri samvinnu við foreldra. Friend og Cook, (2007), 

Crozier, (2000), Epstein, (2001) og fleiri tala um að til að samstarf geti borið 

árangur þurfi að ríkja traust á milli aðila. Miðað við þau gögn sem hér er 

stuðst við er hægt að draga þá ályktun að skólastjórar séu að byggja upp 

traust foreldra á skólastarfinu með því að hvetja kennara til jákvæðra 

samskipta við foreldra. Því eins og Hoy og Miskel benda á verður lítið um 

samstarf ef ekki ríkir traust á milli aðila. Þetta undirstrikast einmitt í 

fyrrgreindri tilvitnun í skólastjóra Eyrarskóla þar sem hann segir að eitt 

megin hlutverk kennara sé að vinna traust foreldra svo hægt sé að eiga 

samstarf við þá um nám nemandans. Hins vegar er ljóst að alltaf er einhver 

hluti foreldra sem ber ekki fullt traust til skóla. Oft má slíkt vantraust rekja 

til slæmrar upplifunar foreldra af þeirra eigin skólagöngu (Hanhan, 2008). 

Slík staðreynd styður ennfrekar þá áherslu sem skólastjórar leggja á við 

kennara um að byggja upp traust foreldra á skólanum. 
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Mikilvægur liður í árangursríku samstarfi er að jöfnuður ríki á milli 

samstarfsaðila (Friend og Cook, 2007). Eitt af því sem getur haft áhrif á 

upplifun einstaklinga hvort þeir upplifi sig sem lakari aðila í samstarfi er 

meðvitund um að vera með minni menntun en samstarfsaðilinn (Crozier, 

2000). Í samstarfi foreldra og skóla getur slík upplifun foreldra dregið úr 

möguleikum samstarfs. Gera má ráð fyrir að talsverður hluti foreldra upplifi 

ekki jafnræði milli sín og kennara þar sem hlutfall þeirra einstaklinga á 

aldrinum 25- 64 ára sem lokið hafa sambærilegu námi og kennarar hér á 

landi eru einungis um 36% eins og kemur fram í skýrslu OECD Education at 

glance 2011. 

Eins og hér hefur komið fram, vantar talsvert upp á að það samstarf sem 

ríkir milli skóla og foreldra sé eins og árangursríkt samstarf er skilgreint 

samkvæmt Friend og Cook (2007). Viðhorf flestra skólastjóranna virðist ekki 

fela í sér næga vitund um mikilvægi samstarfs við foreldra til að ná betri 

árangri í skólastarfi og þá sérstaklega hvað varðar námsárangur nemenda ef 

horft er til niðurstaða sem Desforges og Abouchaar (2003) hafa sýnt fram á. 

Þar af leiðandi eru megin áherslur þeirra á upplýsingagjöf og að mæta þeim 

kröfum sem viðskiptavinirnir eða foreldrar gera, frekar en að leggja áherslu 

á aukna samvinnu aðila og dreifðari ábyrgð með það að markmiði að efla 

námslegan árangur nemanda.  

Ef horft er til skilgreiningar Nönnu Kristínar Christiansen (2005) á 

þrepaskiptu samstarfi er hægt að segja að samstarfið sem hér er lýst í 

gögnunum sé á fyrsta þrepi, hugsanlega í einhverjum tilvikum á öðru þrepi, 

en eins og áður sagði þá felst samstarfið á fyrsta þrepi í gagnkvæmri 

upplýsingagjöf meðan að samstarf á öðru þrepi felst í gagnkvæmri umræðu 

milli aðila og síðan á þriðja þrepi eiga báðir aðilar hlutdeild í ákvarðanatöku. 

Eins og kemur fram í niðurstöðum var ekki hægt að greina að skóli og 

foreldrar ættu báðir hlutdeild í ákvarðanatöku nema í undantekningar-

tilvikum.  

Ef reynt er að greina möguleg áhrif sem samfélagslegar kröfur gera til 

samstarfs skóla og foreldra kom fram að skólastjórar greindu að samstarf 

við foreldra hafi eitthvað aukist á undanförnum árum. Til dæmis metur einn 

skólastjóranna það svo að það séu auknar kröfur af hálfu skólans um aukið 

samstarf frekar en foreldranna. Því til stuðnings talar hann um að hans 

skólinn hafi fjölgað þeim skiptum sem foreldrar eru boðaðir til viðtals á 

hverju ári eftir að skólaárinu hafi verið skipt í þrjár annir í stað tveggja. Slík 

breyting feli í sér aukið samstarf við foreldra þar sem kennarar boða 

foreldra þrisvar á fund á hverju skólaári í stað þess að hittast tvisvar á 

skólaárinu. 
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Allir skólastjórarnir tala um að þeir séu með fundi þar sem foreldrar, 

kennari og nemandi hittast. Samkvæmt þeim upplýsingum sem greina má 

úr viðtalsgögnum er tilgangurinn með slíkum fundum yfirleitt að fara yfir 

námsgengi og framfarir nemandans tengt vitnisburði fyrir þá önn eða 

starfstímabil sem verið er að ljúka. Þrátt fyrir að slíkir fundir séu mikilvægir 

eru þeir yfirleitt einhliða upplýsingagjöf frá kennara til foreldra eins og 

Hanhan (2008) bendir á. 

Þrátt fyrir að vísbendingar séu um að skólastjórar líti á skólann sem 

þjónustuaðila og foreldra sem neytendur þá er ljóst að foreldrar og skóli 

þurfa að eiga í ákveðnum samskiptum til að nemandinn geti verið í skóla. En 

eins og segir í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011), í almennum hluta, skulu foreldrar bera ábyrgð á uppeldi 

barna sinna og að þau sæki skóla. Til þess að nemandi nái sem mestum 

árangri í námi þarf ákveðið samstarf að eiga sér stað milli skóla og foreldra 

en eins og Nanna Kristín Christiansen (2005) bendir á, er mikill munur á 

samskiptum og samstarfi. 

Þrátt fyrir að margt bendi til þess að foreldrar lifi og starfi samkvæmt 

skilgreiningu „hins nýja neytenda“ sem skiptir um þjónustuaðila um leið og 

hann er ekki sáttur við þjónustuna, þá kom fram að ekki væri algengt að 

foreldrar færðu börn sín úr skóla vegna óánægju. Slíkt er auðvitað 

vísbending um að flestir foreldrar séu ánægðir með þá skóla sem börn 

þeirra dvelja í. Hins vegar er það nokkrum vandkvæðum bundið að skipta 

um skóla fyrir barn ef það ætlar að sækja skóla utan þess skólahverfis sem 

búseta þess skilgreinir. Slíkir flutningar milli skóla þarfnast samþykkis 

skólastjóra hins nýja skóla og þeir geta neitað nemendum um skólavist búi 

þeir ekki í skólahverfinu. Aftur á móti er ekkert í löggjöf sem bannar 

foreldrum að sækja um skólavist fyrir börn sín annars staðar en þar sem 

búseta þeirra gefur þeim rétt til eða eins og segir í Aðalnámskrá (2011): 

„Foreldrar eiga rétt á því að velja grunnskóla innan sveitarfélagsins fyrir 

börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins.“ Þá má einnig gera ráð fyrir að 

hin félagslegu tengsl sem nemendur hafa myndað við skólafélaga hafi áhrif 

á hvort foreldri velji að flytja börn sín milli skóla séu þeir ekki fyllilega 

ánægðir með þann grunnskóla sem barn þeirra sækir. Í gögnunum var ekki 

hægt að greina vísbendingar um að foreldrar séu í miklum mæli að viðhafa 

vinnubrögð í anda hins „nýja neytenda“ og skipta um þjónustuaðila um leið 

og þeim mislíkar þjónustan, en ljóst er að fyrrgreindar hindranir draga úr 

möguleikum foreldra á skjótum skiptum á skóla fyrir barn þeirra. 

Það viðhorf sem helst má greina hjá skólastjórum gagnvart 

foreldrasamstarfi bendir því helst til þess að þeir líti á hlutverk sitt sem 
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þjónustuaðila gagnvart foreldrum og að skólinn sé þjónustustofnun sem eigi 

að koma til móts við þarfir allra nemenda. Þjónustan eigi að felast í því að 

mennta hvern nemanda á þann veg að hann færist áfram í getu og færni. 

Þar af leiðandi mætti draga þá ályktun að gögnin bendi til þess að 

skólastjórarnir líti frekar á foreldra sem viðskiptavini frekar en 

samstarfsaðila. 

5.2 Fagmennska skólastjóra 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er talað um að hægt sé að meta 

fagmennsku skólastjóra út frá því hversu vel þeim tekst til við að láta alla 

aðila vinna saman sem heild að markmiðum skólans sem er nám og velferð 

nemenda. Þar af leiðandi er hluti af fagmennsku skólastjóra að efla 

samvinnu og skilning milli foreldra og skóla. Þá kemur einnig fram að 

árangur skóla má að miklu leyti rekja til stjórnunar og hvernig haldið er um 

skólamenninguna og nærsamfélagið, Fullan (2007). Eins og segir í 7. grein 

laga um grunnskóla nr. 91/2008 er hlutverk skólastjóra að stuðla að 

samstarfi allra aðila skólasamfélagsins og veita skólanum faglega forystu.  

Lögbundið hlutverk skólastjóra er að koma á samstarfi milli skóla og 

foreldra. Því má halda því fram að skólastjórarnir sinni bæði lögbundnu 

hlutverki sínu og eru þá um leið að sinna því af fagmennsku þegar þeir 

leggja grunn að jákvæðum samskiptum við foreldra, bæði þegar þeir taka á 

móti nýjum nemendum sem og þegar þeir hvetja kennara til jákvæðra 

samskipta við foreldra. 

Mjög flókið er að skilgreina hvort stjórnendur vinni af nægilegri 

fagmennsku því mismunandi er eftir aðstæðum hvaða stjórnunarstíll hentar 

hverju sinni (Hoy og Miskel, 2008). Greina má úr gögnunum að allir 

skólastjórarnir viðhafi stjórnunarstíla þar sem þeir leggja áherslu á að starfa 

í samvinnu við sitt starfsfólk og að þeir beiti starfmenn sína ekki valdboði. 

Hér benda gögnin til þess að skólastjórar séu að einhverju leyti að starfa 

samkvæmt þeim gildum að það sé hlutverk þeirra og skólans að mæta 

þörfum nemandans frekar en að það sé nemandans að mæta kröfum 

skólans. Þetta fellur vel að skilgreiningu Ribbins (1990) að því sem hann 

nefnir „sjálfstæða fagmennsku“ þar sem skólastjórar virðast líta á 

nemendur sem skjólstæðinga og þá á kennara sem fagmenn sem ákvarða 

hverjar séu þarfir nemandans og hvernig þeim skuli mætt. Ekki er hægt að 

spegla verklag í samstarfi við foreldra við þriðju skilgreiningu Ribbins á 

fagmennsku, eða „samvirkri fagmennsku“ þar sem ekki var hægt að greina 

að foreldrar og skóli séu að bera sameiginlega ábyrgð eða taka 

sameiginlegar ákvarðnir á námi nemenda eins og „samvirk fagmennska“ 
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gerir ráð fyrir. En þar segir einmitt að samstarf aðila skuli byggjast á þeirri 

heildarsýn hvernig markmiðum skuli náð. Eða að aðilar skilgreini saman þá 

sýn sem að er stefnt og sameinist um að skilgreina hvert sé hlutverk hvers 

og eins til þess að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. 

Erfitt er að greina annað en að allir skólastjórarnir telji sig vera að gera 

nokkuð vel hvað varðar samskipti milli skóla og foreldra þrátt fyrir að greina 

mátti talsverðan mun hversu miklar áherslur skólastjórarnir leggja á 

mikilvægi þess að kennarar og foreldrar skuli eiga í samstarfi. 

Þessi áherslumunur á viðhorfum skólastjóranna til mikilvægis samstarfs 

vekur upp spurningar hvort skólastjórarnir séu yfirleitt að gera sér grein fyrir 

þeim auknu möguleikum til aukins árangurs nemenda og skóla ef samstarfið 

næði að færast upp á þriðja þrep, þar sem foreldrar og skóli eiga jafna 

hlutdeild í ákvarðantöku um nám nemenda (Nanna Kristín Christiansen, 

2005). Ekki er ólíklegt að ætla að þau viðhorf sem ríkja í samfélaginu í dag 

gagnvart foreldrasamstarfi hafi áhrif á hvernig skólastjórarnir líta á hlutverk 

sitt en eins og Margrét Pála Ólafsdóttir (2011) bendir á þá telur hún að í 

samfélagi samtímans ríki sátt um að stór hluti uppeldis hafi færst yfir á 

uppeldisstofnanir leikskóla og skóla sem hefur haft í för með sér að dregið 

hefur úr ábyrgð foreldra á uppeldi barna sinna. Hér vaknar því sú spurning 

hvort löggjafinn þurfi ekki að skilgreina betur hlutverk beggja aðila, eins og 

hverjar eru skyldur foreldra gagnvart námi og uppeldi barna sinna og þá um 

leið hverjar eru skyldur skólans. Því þegar horft er til núverandi löggjafar um 

skyldur foreldra og skyldur skóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008) þá er 

skólastofnunum skylt að sinna öllum nemendum óháð andlegri og 

líkamlegri getu, hvort sem foreldrar þeirra starfi í sátt við skólann eða ekki. 

Þar af leiðandi er ljóst að foreldrar geta starfað í andstöðu við skólann án 

þess að skólinn geti spornað við því, að því undanskildu að hægt sé að 

merkja að foreldrar vanræki börn sín. Helsta hlutverk foreldra er að sjá til 

þess að koma börnum sínum á réttum tíma í skólann, sjá til þess að þau séu 

úthvíld og nærð auk þess sem þau bera ábyrgð á námi og námsframvindu í 

samvinnu við nemendurna sjálfa og kennara þeirra. (Lög um grunnskóla nr 

91 /2008). 

Benda má á að sú stefnumörkun sem hefur átt sér stað í hinum vestræna 

heimi um aðgengi menntunar fyrir öll börn undirstriki hlutverk grunnskólans 

um að hann eigi að þjónusta alla óháð getu og þroska til líkama og sálar eins 

og samþykkt var af 92 þjóðríkjum og 25 alþjóðasamtökum í Salamanca-

yfirlýsingunni (1994). Með slíkri stefnumörkun er faglegt hlutverk 

stjórnanda að sjá til þess að allir nemendur fái þjónustu við hæfi. Í nýrri 

Aðalnámskrá (2011), almennum hluta segir um hlutverk og skyldur 
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grunnskólans, að grunnskólum sé skylt að mennta öll börn á árangursríkan 

hátt og því eigi allir nemendur rétt á námi við hæfi, bæði bóklegu námi, 

verk- og listnámi. Jafnframt að sveitarfélögum sé skylt að sjá nemendum 

fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. 

Þetta á við um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, afburðagreind og börn 

með þroskaröskun, börn úr afskekktum byggðarlögum og börn úr 

minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða 

menningu. 

Þegar litið er til þessarar stefnumörkunar er augljóst að hlutverk 

grunnskólans er að þjóna öllum börnum á þann veg að þau menntist á 

árangursríkan hátt sama hvernig ástatt er um líkamlegt og tilfinningalegt 

atgerfi þeirra. Eins og áður hefur verið vikið að er skólastarf flókið þar sem 

ótal þættir hafa áhrif á árangur þess. Þegar leitast er við að máta þá 

starfshætti skólastjóra sem hér er hægt að greina úr gögnunum inn í 

ákveðin módel, eins og módel Ribbins um þrenns konar gerð fagmennsku, 

þá er hætt við því að verið sé að einfalda hlutina að einhverju leyti. Hins 

vegar er ekki hægt að greina úr þeim gögnum sem hér liggja fyrir að skóli og 

foreldrar séu almennt að taka sameiginlegar ákvarðanir um nám nemenda. 

Þó er ljóst að foreldrar hafa alltaf þurft að bera ákveðna ábyrgð til að 

nemandi geti verið í skóla og er partur af samstarfi foreldra og skóla, en það 

er að sjá til þess að nemandinn mæti í skólann og sé vel nærður og úthvíldur 

til að geta tekist á við vinnudag sinn í skólanum. Því má segja að foreldrar 

séu samstarfaðilar skóla og hafi alltaf verið.  

Hins vegar eru aðrir þættir eins og viðhorf heimilis til skóla, væntingar 

foreldra til getu barna sinna í námi og það sem kalla mætti skólauppeldi 

barna heimavið (home school parenting), sem hafa mikil áhrif á getu barns í 

skóla eins og Desforges og Abouchaar (2003) ásamt fleirum hafa sýnt fram á 

með rannsóknum sínum. Ábyrgð foreldra á því hlutverki, skólauppeldi barna 

heima við, er hugsanlega ekki foreldrum nægjanlega ljóst og spurning hvort 

skólinn þurfi að skýra betur væntingar sínar gagnvart þeirri ábyrgð foreldra. 

Þáttur í faglegu hlutverki skólastjóra er því væntanlega að skilgreina betur 

þær væntingar sem skólinn gerir til nemenda sem og til foreldra til þess að 

ná auknum árangri í skólastarfi. Hins vegar þá hefur verið sínt fram á að því 

betra sem samstarfið er milli foreldra og skóla því meiri möguleikar eru um 

aukinn árangur hjá nemanda í námi, eins og fræðimennirnir Desforges og 

Abouchaar (2003) hafa bent á.  

Þegar horft er til þeirra upplýsinga sem gögnin veita um verklag og 

viðhorf skólastjóra er erfitt að komast að annarri niðurstöðu en að 
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skólastjórarnir séu að starfa af fagmennsku þegar þeir eru að hvetja 

kennara til þess að hafa jákvæð samskipti við foreldra. Slík hvatning 

skólastjóra eykur líkurnar á því að kennarar viti hvert er gildismat 

skólastjóra gagnvart foreldrasamstarfi og þá um leið gefur kennurum 

tækifæri til að finna samhljóm í starfsumhverfi sínu við sínar eigin skoðanir 

gagnvart tilgangi samstarfsins við foreldra eins og niðurstöður rannsóknar 

Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2008) á 

starfsumhverfi kennara og líðan í starfi, gefa til kynna. Hins vegar er erfitt að 

meta hversu mikil sú hvatning skólastjóranna raunverulega er. 

Þá kemur fram í gögnunum hver áhersla skólastjóra er við að upplýsa 

nýráðna kennara um hvernig þeir skuli haga samstarfinu við foreldra 

nemenda sinna. Þar má greina að stuðningur við nýráðna kennara af hálfu 

skólstjórnenda er frekar lítill, þar sem þeir upplýsa oftast um mikilvægustu 

þætti skólastarfsins einungis í ráðningarviðtali og stundum á kynningarfundi 

að hausti. Skólastjórarnir ætla yfirleitt öðru starfsfólki að koma upplýsingum 

um skólastarfið til skila samhliða því samstarfi sem það á við nýja kennara. 

Þetta fyrirkomulag dregur nokkuð úr trúverðugleika þess að allir starfsmenn 

fái sömu upplýsingar um skólastarfið, hver séu helstu gildin sem skólinn 

stendur fyrir og þar með hversu mikilvægan sess í skólastarfi samstarfið við 

foreldra hefur. Þetta er vísbending um að skólastjórarnir upplýsi nýja 

kennara ekki nægilega vel um þá starfshætti sem þeir eiga að viðhafa í 

samstarfi við foreldra og því má draga þá ályktun að í þeim tilvikum skorti á 

fagmennsku skólastjóra en samkvæmt rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur 

og Valgerðar Magnúsdóttur er mikilvægt að kennarar viti hvert er gildismat 

skólans. Hins vegar kom fram að skólastjórarnir eru reiðubúnir til viðtals 

óski kennari eftir því.  

5.3 Samstarfið um einstaklinginn eða skólasamfélagið 

Þær athyglisverðu niðurstöður fengust um viðhorf skólastjóranna gagnvart 

samstarfi við foreldra nemenda, að þeir voru allir sammála um að 

samstarfið ætti að snúast um nám og vellíðan nemenda. Þegar 

skólastjórnendur eru aftur á móti beðnir um að skýra hvernig samstarfinu 

við foreldra er háttað í þeirra skólum beindist svarið yfirleitt fyrst að því 

starfi foreldra sem snéri að bekkjareiningunni eða skólasamfélaginu og 

árangri þess, í stað þess að tala um öflugt samstarf kennara við foreldra um 

námsgengi nemenda. Einkennandi var fyrir skólastjórana að tala um að hjá 

þeim væri öflugt foreldrastarf eða eins og einn skólastjóranna talar um að 

hjá honum sé mikið foreldrastarf sem beinist ekki að skólastarfinu sjálfu 

heldur beinist samastarf foreldra að félagsstarfi þeirra í kringum börnin. 
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Ætla má að þetta sé vísbending um að skólastjórnendur séu ekki nægilega 

meðvitaðir um mikilvægi samstarfsins um hvern nemanda og þann ávinning 

sem mögulega fylgir slíku samstarfi. Einnig kemur fram að 

skólastjórnendurnir tala frekar um öflugt foreldrastarf en ekki að skólinn 

eigi í öflugu samstarfi við foreldra en það bendir til þess að hlutverk foreldra 

sé fremur hliðargrein eða félagslegur stuðningur og viðbót við 

skólasamfélagið frekar en að skóli og foreldrar séu að vinna í samstarfi að 

hagsmunum skólasamfélagsins. 

Þrátt fyrir að skólastjórarnir sex séu í flestum tilvikum ánægðir með 

samstarfið sem snýr að skólasamfélaginu tala þeir flestir um að erfitt sé að 

fá áhugasama foreldra til að vera í forsvari fyrir foreldrasamfélagið og halda 

utan um starfsemi þess. Þá kom fram hjá flestum þeirra að þeir hefðu oft 

þurft að aðstoða stjórnir foreldrafélaga til að finna nýja stjórnarmenn, þar 

sem allt of fáir foreldrar sýni skólastarfinu áhuga. Þetta áhugaleysi foreldra 

komi berlega fram á aðalfundum foreldrafélaga þar sem slíkir fundir séu 

yfirleitt illa sóttir af foreldrum þrátt fyrir að skólinn og stjórn 

foreldrafélagsins reyni að bjóða foreldrum upp á áhugaverða dagskrárliði 

utan hefðbundinna aðalfundastarfa. Sumir skólastjóranna ganga svo langt 

að segja að þeir hafi þurft að beita foreldra fortölum til að gerast fulltrúar í 

stjórn foreldrafélagsins.  

Þetta gefur vísbendingu um að foreldrar virðast almennt ekki vera 

tilbúnir til að styðja skólasamfélagið sem heild eða axla ábyrgð fyrir hönd 

skólasamfélagsins nema að takmörkuðu leyti, eins og þegar stuðningurinn  

snýr að þeirra eigin barni. Því sé það oft í höndum skólastjórnenda að reyna 

að finna foreldra sem eru tilbúnir til að taka að sér sjálfboðastörf í þágu 

skólasamfélagsins.  

Einungis einn skólastjóranna, skólastjóri Eyrarskóla, talar um að stöðug 

almenn hvatning til foreldra og góð upplýsingagjöf til þeirra geri útslagið um 

hversu áhugasamir foreldrar starfi í stjórn foreldrafélagsins. Hann þakkar 

þeirri miklu hvatningu sem stjórnendur skólans legga til við skólasamfélagið, 

hversu góðir og hæfir foreldrar hafa iðullega fengist til sjálfboðastarfa fyrir 

hönd foreldrasamfélagsins. Slík hvatning hafi mikil áhrif á hvaða foreldrar 

veljast til starfa.  

Eins og áður sagði, þá eru flestir skólastjóranna sex, sammála um að 

almennur vilji foreldra til þátttöku í starfi fyrir skólasamfélagið sé lítill eins 

og sjáist á þeim fundum sem foreldrar eru boðaðir á, en þar mæti oftast 

lítið hlutfall foreldra. Þegar svo fáir foreldrar mæta til funda þá er 

auðveldlega hægt að draga í efa hið raunverulega lýðræði sem ætti að ríkja 

um ákvarðanir stjórnar foreldrafélagsins eins og einn skólastjóranna bendir 
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á. Þeir fulltrúar foreldra sem veljist til þátttöku standi í rauninni aðeins fyrir 

sínar eigin skoðanir í stað þess að standa fyrir hvað foreldrar vilja sem 

hópur. Einn skólastjóranna bendir einmitt á að það sé í raun ótækt að 

foreldri geti lagt fram óskir og tillögur eins og hann sé að tala máli fjöldans, 

þegar hann er í rauninni einungis að styðjast við sínar eigin skoðanir. 

Að mati skólastjóranna er hlutverk foreldrafélagsins mikilvægt fyrir 

skólasamfélagið sem heild en sá stuðningur sem foreldrafélagið veitir felst 

aðallega í því að vera fjárhagslegur bakhjarl við ákveðin verkefni eins og að 

styrkja ferðalög fyrir nemendur og að efla hina félagslegu einingu 

skólasamfélagsins með því að vera með viðburði eða uppákomur þar sem 

foreldrar og nemendur eiga góðar stundir saman. Einnig kom fram að flestir 

skólastjóranna höfðu á einhverjum tímapunkti reitt sig á stuðning 

foreldrafélagsins til að þrýsta á stjórnvöld gagnvart ákveðnu baráttumáli 

skólans eins og að berjast fyrir stækkun á húsnæði skólans eða endurgerð 

skólalóðar, auknu öryggi nemenda vegna vegna bílaumferðar við skólalóð, 

berjast gegn sameiningaráformum við aðra skóla og svo framvegis.  

Þær vísbendingar sem hér fást benda til þess að allir skólastjórarnir líti á 

hlutverk félags foreldra sem góðan bakhjarl fyrir skólasamfélagið sem þeim 

finnist gott að geta leitað til ef nauðsyn krefur. Þá er einnig ljóst að 

skólastjórarnir virðast flestir líta svo á að mikilvægt sé fyrir skólann að 

foreldrafélag skólans sé virkt. Samrýmist það því sem Epstein (2001) segir 

um áhrif foreldra á jákvæðan skólabrag þar sem allt félagsstarf foreldra 

eykur jákvæðni foreldra gagnvart skóla og skilar sér sem jákvæð umræða 

um skóla til nemenda sem um leið hefur góð áhrif til viðhorfa nemenda til 

skólans. Hins vegar kemur fram að nokkuð misjafnt er að hve miklu leyti 

skólastjórarnir koma að starfsemi félags foreldra. Sumum skólastjóranna 

finnst mikilvægt að styðja við foreldrafélagið meira en öðrum með því að 

sitja alla fundi þess og með því að láta það vera hlutverk kennara að kjósa 

bekkjarfulltrúa foreldra á hverju hausti, meðan aðrir skólastjórar sitja 

einungis þá fundi sem þeir eru sérstaklega boðaðir á og láta kosningu 

bekkjarfulltrúa foreldra vera alfarið í höndum stjórnar foreldrafélagsins. 

Greina mátti mun milli skólastjóra eftir gerð skóla en skólastjórar 

barnaskólanna virtust vera meira tilbúnir til að leggja foreldrafélaginu lið 

samanborið við skólastjóra unglingaskólanna. 
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6 Lokaorð 

Hvatinn að þessari rannsókn var áhugi minn á áhrifum stjórnandans í 

árangri skólastofnunar og þeim  áhrifum sem skólastjórnandi getur haft á 

árangur og líðan nemenda með stjórnunarstíl sínum. Í mínum huga hlýtur 

meginmarkmið hvers stjórnanda að vera sá að auka árangur stofnunar 

sinnar á sem flestum sviðum. Eftir að ég gerði mér grein fyrir að foreldrar 

hafa meiri áhrif námsárangur og líðan nemenda en kennarinn og skólinn þá 

vaknaði hjá mér sú spurning hvort skólastjórar og foreldrar gerðu sér grein 

fyrir hversu miklu máli skiptir fyrir árangur nemenda og árangur skólans að 

samstarfið milli skóla og foreldra sé nýtt á markvissan hátt.  

Í rannsókninni sem liggur til grundvallar þessari ritgerð var leitað svara 

við því hvernig skólastjórar sex grunnskóla líta á hlutverk sitt við að koma á 

og viðhalda því samstarfi sem þeir telja að sé ákjósanlegt að ríki á milli skóla 

og foreldra. Til að reyna fá svör við þessari spurningu var reynt að skoða 

hver viðhorf skólastjóra voru til hlutverks síns gagnvart því samstarfi sem 

skólinn á um einstaka nemanda og einnig hvert viðhorf skólastjóra er til 

hlutverks síns gagnvart því samstarfi sem skólinn á við foreldra um 

skólasamfélagið. Í viðtölum var leitast við að fá svör skólastjóra bæði um 

viðhorf þeirra og einnig aðkomu að samstarfi foreldra og skóla. 

Helstu niðurstöður virðast benda til þess að talsverður munur er á því 

hversu mikilvægt skólastjórarnir telja hlutverk sitt vera hvað varðar 

samstarf skólans við foreldra. Þá var hægt að greina  að skólastjórarnir 

lögðu mismunandi áherslu á samstarfið við foreldra. Þrátt fyrir mismunandi 

viðhorf til mikilvægi samstarfsins við foreldra kom fram að þeir voru allir 

ánægðir með samstarfið eins og þeir höfðu útfært það í sinni skólastofnun. 

Að mínu mati gefa þau svör vísbendingu um að íslenskt samfélag hafi ekki 

skilgreint nægilega vel hvert sé hlutverk og ábyrgð aðila í samstarfinu um 

nemandann. Einnig styður það við þær samfélaglegu kröfur, þegar báðir 

foreldrar vinna langan vinnudag, að skólastofnanir eigi sífellt meiri hlutdeild 

í uppeldi barna. Það er að segja að grunnskólinn er orðinn að 

uppeldistofnun jafnt sem menntastofnun eins og Nanna Kristín Christiansen 

(2010) orðar það að skólinn sé „móralskur ruslahaugur samfélagsins“ því 

um leið og uppgötvast að samfélagið hefur sofið á verðinum gagnvart heilsu 

og siðferði æskunnar er ábyrgðin um að leiðrétta mistökin færð yfir á 

skólann frekar en á foreldra. 

Þrátt fyrir að mikilvægt sé fyrir samfélagið að skilgreint sé með skýrum 

hætti hvert eigi að vera hlutverk foreldra og hvert eigi að vera hlutverk 

skóla í að tryggja barni grunnskólamenntun þá verður skólastofnunin að 
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fylgja lögum og reglum og koma til móts við alla nemendur á þeirra 

forsendum óháð því hvort foreldrar standi við þá ábyrgð sem þeim er ætlað. 

Þessi litla rannsókn er vísbending um að að flestir skólastjórar þurfi að 

skoða betur þá möguleika sem „raunverulegt“ samstarf við foreldra 

nemenda getur falið í sér. Þá er að mínu mati nauðsynlegt fyrir bæði 

foreldra og skóla að skilgreina hverjar eru væntingar þeirra til samstarfsins 

til að draga úr mögulegum ágreiningi samstarfsaðila. Það er von mín að 

þessi rannsókn varpi ljósi á hversu mikilvægu hlutverki skólastjóri gegnir í 

samstarfi foreldra og skóla, en að mínu mati er það viðhorf skólastjórans 

sem ræður miklu um hvernig heilt skólasamfélag, foreldrar, nemendur og 

skóli, tekst á við að koma nemendum til manns. Það er mín trú að ef 

stjórnendur leggja meiri áherslu á að gefa foreldrum leiðbeiningar um til 

hvers er ætlast af þeim sem foreldrum barns í grunnskóla sé hægt að auka 

árangur nemenda og skóla til muna. 
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Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

1. Upphaf samtals – farið yfir helstu atriði. 

 Þakka fyrir  

 Ítreka að allt sem hér verður sagt er trúnaðarmál og öllum þeim 

gögnum sem hér verður safnað verður eytt að rannsókn lokinni 

 Minna á nafnleynd þátttakenda 

 Fá staðfestingu um að kynningarbréf hafi verið lesið 

 Fá staðfestingu um að viðmælandi hafi ritað undir upplýst samþykki 

 

 

2. Viðhorf skólastjórnenda til samstarfsins milli heimila og skóla 

(a) Hver eru helstu markmið með samstarfinu milli heimila og skóla? 
a. Hvað telur þú að hafi mest áhrif á nám og vellíðan 

nemenda? 
b. Hvernig byggir skólinn upp traust milli foreldra og 

skóla? 
c. Hvernig fer miðlun upplýsinga frá skóla til foreldra og 

frá foreldrum til skóla fram? 

d. Telur þú að hægt sé að auka námsárangur 

(b) Hvað finnst þér einkenna samstarfið við foreldra í þínum skóla? 

a. Hver er þín hugmynd um fullkomið foreldrasamstarf 

(c) Ertu ánægð/ur með samstarfið sem skólinn á við foreldra eins og 

það er eða myndir þú vilja sjá það á einhvern hátt öðruvísi? 

a. Ef öðruvísi þá hvernig? 
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3. Foreldrafélag - tilgangur og viðhorf til samstarfs 

Hver finnst þér vera meginn 

tilgangur með starfsemi 

foreldrafélaga skóla? 

  Hvað skiptir mestu máli í störfum 
foreldrafélagsins? 

Getur þú lýst hvernig 

samstarfinu er háttað við 

foreldrafélag skólans? 

 Hver ákveður hversu oft skólinn 
fundar með stjórn foreldrafélagsins? 
–hve oft ? Hverjir sitja fundi? Telur þú 
það nægjanlegt? 

 Hver telur þú að sé þitt hlutverk 
gagnvart foreldrafélagi skólans?  

Hefur skólinn markað sér 

stefnu um hvernig samstarfi 

skuli háttað milli foreldrafélags 

og skóla. 

 Af hverju? Af hverju ekki? 

 Hver er þín aðkoma í að mynda þá 
stefnu skólans 

 hvernig er sú stefna kynnt fyrir 
kennurum annars vegar og fyrir 
foreldrum hinsvegar? 

Hefur breytt löggjöf um 

foreldrafélög frá 2008 breytt 

þínum starfsháttum við 

foreldrafélagið? 

 Foreldrafélög áður valkvæð en núna 
bundin í lög? Hlutverk 
skólastjórnenda að sjá til þess að 
foreldrafélag starfi við skólann? 

Uppfylla störf foreldrafélagsins 

þær væntingar sem þú gerir til 

slíks félags eða myndir þú vilja 

sjá störf foreldrafélagsins 

útfærð á einhvern annan hátt 

 Finnst þér að tilgangur foreldrafélaga 
ætti að vera annar en hann er í dag? 

 

4. Skólaráð - tilgangur og viðhorf til samstarfs 

Hver er þín reynsla af skólaráði í 

samanburði við foreldraráð? 

  Hefur vægi foreldra til áhrifa í 
skólastarfinu aukist? 

 Telur þú að hlutverk skólaráðs sé 
skólanum til hagsbóta. 

Hver telur þú að sé meginn 

tilgangur með stofnun 

skólaráða? 

  skv. reglugerð: Skólaráð tekur þátt 
í stefnumörkun fyrir skólann og 
mótun sérkenna hans í samræmi 
við stefnu sveitarfélags um 
skólahald.  

 Finnst þér skólaráð hafa þarna 
áhrif til að móta sérkenni skólans. 
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5. Samstarf milli foreldra og umsjónarkennara 

Getur þú lýst samstarfi foreldra 

og umsjónarkennara?  

  Hefur skólinn markað sér stefnu 
um hvernig samstarfi 
umsjónarkennara og foreldra skuli 
háttað.Hlutverk kennara í 
uppákomum tengda bekkjarstarfi 
sb. kökukvöld – bingó etc.. 

 Hefðir? Óskrifaðar reglur? 

 Hvetur þú t.d. kennara til að vera 
með bekkjarskemmtun eða fundi 
með foreldrum eftir hefðbundinn 
vinnutíma? Af hverju? Af hverju 
ekki? 

Hefur skólinn markað sér stefnu 

hvernig umsjónarkennarar skuli 

starfa með foreldrum og hvernig 

þeir eigi að viðhalda því 

samstarfi? 

 Er til verkferill um 
foreldrasamstarf og hvaða tilgangi 
það þjónar? 

 Miðlun upplýsinga Hverju skal 
miðla og hvenær 

 Kosning bekkjarfulltrúa hverjir 
skipuleggja? Hlutverk 
bekkjarfulltrúa? 

 hversu oft á kennara að hafa 
samband við foreldra og í hvaða 
tilgangi. 

 Hvernig vita kennarar til hvers er 
ætlast af þeim í foreldrasamstarfi 

Telur þú að það sé ávinningur 

fólginn í því auka við núverandi 

samstarf milli umsjónarkennara 

og foreldra?  

 Ef svo er hver þá helst? 

 

6. Samstarf annarra kennara en umsjónarkennara við foreldra 

Hvert er samstarf  kennara en 

umsjónarkennar við foreldra? 

  Hvað telur þú að felist í því 
samstarfi? 
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7. Hlutverk skólastjórnenda gagnvart nýráðnum kennara 

Hvað finnst þér mikilvægast að 

upplýsa nýráðinn kennara um? 

Leggur þú einhverja áherslu á 

að miðla nýráðnum kennara 

um foreldrasamskipti áður en 

hann hefur störf? 

Finnst þér skipta máli að ræða 

við nýráðinn kennara um 

tilgang og markmið foreldra-

samstarfs og kannski hvernig 

þú vilt að kennarar komi að 

slíku samstarfi?  

 

  Sýn og áherslur í skólastarfi? 

 hvernig samskiptum skuli háttað við 
foreldra nemenda.  

 leiðbeiningu um hvernig Mentor 
samskiptakerfið skuli notað? hvað 
skuli ritast inn í Mentor og hvað 
ekki. etc 

 leibeiningu um hvað varast beri í 
viðtölum og tölvupóstsamskiptum.. 

 upplýsir um hvernig hefðbundið sé 
að samstarfi við foreldra sé háttað. 

 Finnst þér kennarar hafa nægilegt 
samstarf við foreldra? 

 Fær kennari afhenda 
kennarahandbók? 

 Ef svo er stendur eitthvað um 
foreldrasamstarf í 
kennarahandbókinni? 

 

8. Hlutverk skólastjórnenda gagnvart nýjum nemendum og 

foreldrum þeirra 

Hefur skólinn markað sér 

stefnu hvernig skuli tekið á 

móti nýjum nemendum? 

Hver telur þú að sé helsti 

tilgangurinn við að vera með 

slíka stefnu? 

  Móttökuáætlun fyrir íslenska 
nemendur? 

 Hvað með mótttökuáætlun fyrir 
nemendur af erlendu bergi. 

 Skipulagður fundur með nýjum 
foreldrum? 

 Er ákveðið hvaða upplýsingum skuli 
miðlað og hver skuli miðla þeim. 
Einnig og hvaða upplýsinga skuli 
aflað, hver skuli afla þeirra og 
hvenær? 
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9. Samantekt um hið þríþætta samstarf: hagsmunir skóla og skóla-
samfélags, hagsmunir nemandans og hagsmunir bekkjarheildarinnar 

Er samstarfið í þessum þremur 

þáttum að þínu mati ásættanlegt 

eða myndir þú vilja sjá samstarfið 

milli skóla og foreldra að 

einhverju leyti öðru vísi en það 

er? 

  Ættu foreldrar á fa aukin áhrif á 
skólastarf? 

 Meiri gagnvirkni 

 Telur þú að séu einhverjar 
hindranir fyrir því að samstarf við 
foreldra er ekki eins og það væri 
ákjósanlegast. 

 

10. Skólastjóri og starfsfólk 

Hvernig aflar þú þér stuðnings 

starfsfólks við þær hugmyndir 

sem þú vilt innleiða? 

  

Hvernig fylgir þú áherslum þínum 

eftir í skólastarfinu? 

  

 

11. Bakgrunnsupplýsingar um viðmælanda 

Hver er starfsferli þinn innan 

grunnskólans? 

Hve lengi þú hefur verið í 

stjórnunarstöðu? 

Hvaða menntun þú hefur lokið.  

  Menntun 

 framhaldsmenntun 

 starfsreynsla 

Hvað er það sem hvetur þig 

áfram starfi? 

   

Er eitthvað sem þú vilt bæta við 

að lokum 
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Viðauki 2 –Kynning á rannsókn 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed námi 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ég undirrituð er nemi í meistaranámi í Stjórnunarfræði menntastofnana 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég er nú í námsleyfi frá stöðu minni 

sem aðstoðarskólastjóri við Ölduselsskóla í Reykjavík, þar sem ég hef 

starfað frá árinu 2006. Viðfangsefni rannsóknar minnar er að skoða hvert sé 

hlutverk skólastjóra í að byggja upp samstarf milli skóla og foreldra þess 

skóla sem hann er í forsvari fyrir.  

Leiðbeinandi minn við rannsóknina er Friðgeir Börkur Hansen, prófessor í 

stjórnunarfræði menntastofnana. 

Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er: Hvernig líta skólastjórar 

grunnskóla á hlutverk sitt við að koma á og viðhalda því samstarfi sem þeir 

telja að sé ákjósanlegt að ríki á milli skóla og foreldra á tímum síðnútíma? 

Rannsókninni er ætlað að byggja á viðtölum við sex skólastjóra þar sem 

leitað verður eftir þeirra viðhorfum gagnvart samstarfi við foreldra og 

hvernig þeir meti hvert þeirra faglega hlutverk sé í að koma á og viðhalda 

samstarfi milli foreldra og skóla. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan ritunnin 

orðrétt. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið frá 30 – 60 

mínútum. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef 

hann kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum 

spurningum. Áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi 

persónulegri upplifun af einlægni. 

Farið verður með það sem kemur fram í viðtalinu sem trúnaðarmál og 

þess gætt að hvergi komi fram nöfn á fólki, stofnunum eða öðrum 

staðháttum. Því er einnig heitið að rannsakandi hafi einn aðgang að 

hljóðskrám og að þeim verði eytt við verklok, sem eru áætluð í október 

2011. 

 

Reykjavík, október 2011. 

 

__________________________________________ 

Aðalheiður Diego Hjálmarsdóttir 
S:894-3939 
M.Ed.-nemi við Menntavísindasvið HÍ 
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Viðauki 3 – Samþykkisblað 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókn Aðalheiðar Diego Hjálmarsdóttur og þar 
með alla þá skilmála sem eru settir fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn 
verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í 
rannsókninni og staðfesti það hér með undirskrift minni. 

 

 

__________________ 
Staður og dagsetning: 

 

 

 

 

 

______________________ 
Samsarfsaðili 

(má setja merki í stað nafns) 
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