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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni, til fullnaðar M.Ed.-prófi í 
stjórnun menntastofnana, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Verkefnið var unnið á árunum 2011-2012. Kveikjan að verkefninu kom í 

gegnum starf mitt sem kennari en ég hef lengi haft brennandi áhuga á 

upplýsingamiðlun og foreldrasamskiptum í skólastarfi. Rannsóknin var gerð í 

Norðlingaskóla, þar sem ég starfa, og könnuð eru viðhorf foreldra og 

kennara til upplýsingamiðlunar og foreldrasamskipta.  

Margir hafa lagt mér lið við verkið. Leiðbeinendur mínir voru Amalía 

Björnsdóttir og Börkur Hansen. Sérfræðingur var Ólafur H. Jóhannsson. Ég 

færi þeim bestu þakkir fyrir faglega og styðjandi leiðsögn. Ég vil einnig þakka 

kennurum, stjórnendum og foreldrahópnum fyrir traustið og að gefa sér 

tíma til að taka þátt í rannsókninni. Lofti Leifssyni og Sif Vígþórsdóttur færi 

ég bestu þakkir fyrir yfirlestur á handriti og Birni Gunnlaugssyni fyrir að 

koma að faglegri úrvinnslu ritgerðarinnar. Júlíönu Hauksdóttur vinkonu 

minni og samnemanda vil ég þakka sérstaklega fyrir gefandi stundir í 

meistaranámi okkar og einlægan stuðning meðan á vinnslu verkefnisins 
stóð. Þá vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði og hvatningu. 
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Ágrip 

Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis er að kortleggja almannatengsl í 

skólastarfi með áherslu á samskipti og upplýsingarmiðlun sem fram fer milli 

grunnskóla og foreldra. Kannað er að hve miklu leyti viðhorf kennara og 

foreldra til gagnsemi upplýsinga og boðleiða fer saman. Niðurstöðum er 

ætlað að vera grundvöllur að áætlanagerð um markvisst foreldrasamstarf 
sem eykur innsýn og hlutdeild foreldra í námi nemenda.  

Rannsóknin fór fram í Norðlingaskóla á vorönn 2012 og var beitt 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum við öflun gagna. Tekin 

voru fjögur hálfopin rýnihópaviðtöl við foreldra og spurningalistar voru 
lagðir fyrir kennara skólans.  

Niðurstöður sýna að væntingar foreldra og kennara til foreldrasamskipta 

og upplýsingamiðlunar samræmast í meginatriðum. Kennarar vilja auka 

samstarf sitt við foreldra á flestum sviðum og foreldrar eru tilbúnir í aukið 

samstarf um nám nemenda. Þannig gefa niðurstöður vísbendingar um að 

ríkur samstarfsvilji sé á milli kennara og foreldra. Foreldrum finnst þeir hafa 

möguleika á að hafa áhrif á skólastarfið og þeim finnst aðgengi að 

upplýsingum og viðmót starfsfólks gott. Kennurum og foreldrum finnst að 

áhrif foreldra í skólastarfinu eigi einna helst að gæta í námi nemenda, 

agamálum, þátttöku í félagsstarfi og viðburðum í almennu skólastarfi en 
síður í stefnumótun skólans og námsmati.  

Vilji kennara snýr að meiri áherslu á að upplýsa foreldra um starfs- og 

kennsluhætti á námskynningum og samræmist það þörfum foreldra sem 

kalla eftir frekari fræðslu um þessi mál. Kennarar treysta mest á að miðla 

upplýsingum um einstaka þætti sem snúa að sýn og stefnu skólastarfsins í 

gegnum heimasíðu og kynningar- og fræðslufundi. Aftur á móti virðast 

foreldrar sjaldan heimsækja heimasíðuna. Foreldrar lýsa yfir áhuga á að fá 

meiri upplýsingar um nám, líðan og hegðun í gegnum rafræna miðla og 
kennarar vilja að þessar boðleiðir verði betur nýttar í þeim tilgangi. 
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Abstract 

Public Relations in Schools 

Communication and the dissemination of information from schools to 
parents 

The main aim of this research project is to map public relations in schools 

with an emphasis on communication and the dissemination of imformation 

from primary schools to parents. In that context, the convergence of the 

attitudes of teachers and parents towards the usefulness of information 

and communication channels is examined. The results are intended to serve 

as a basis for planning efficient parent-teacher collaboration which 

enhances the insight and participation of parents in their children‘s 
education. 

The research was conducted in Norðlingaskóli during spring term 2012, 

using qualitative and quantitative research methods in collecting data. Four 

semi-open interviews were conducted with parents and questionnaires 
were put before teachers. 

The results show that the expectations of parents and teachers to 

communication and the dissemination of information are essentially in 

agreement. Teachers want to increase their cooperation with parents in 

most areas and parents are prepared to collaborate more on their 

children‘s education. The results thus indicate that there is a strong desire 

for collaboration between teachers and parents. Parents feel that they have 

opportunities to influence school activities and they are happy with their 

access to information and the conduct of school staff. Teachers and parents 

feel that parental influence on school activities should be most prominent 

when it comes to schoolwork, discipline, participation in social activities and 

general school events, but less when it comes to school policy and 

assessment. 

The teachers show a desire for increased emphasis on informing parents 

about working practices and teaching methods through parent meetings, 

which is congruent with the needs of parents, who call for increased 

education on these matters. Concerning the dissemination of information 

about specific areas regarding school policy and philosophy, teachers 

mostly rely on the school homepage and parent meetings. On the other 

hand, parents do not seem to visit the school homepage very often. Parents 
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declare an interest in getting more information about schoolwork, 

wellbeing and behaviour through electronic media and teachers want these 
channels to be better utilised for that purpose. 
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1 Inngangur 

Hvar sem drepið er niður fæti í ræðu og riti um skólasamfélag er mikilvægi 

þess tíundað að skólinn sem stofnun leitist við að mynda góð tengsl við 

kennara, foreldra, nemendur og aðra hópa, jafnt innan sem utan skólans. 

Almannatengsl (e. public relations) í skólum snúast um tengsl skóla við 

umhverfi sitt með það að markmiði að bæta skólastarfið. Lykilatriði í 

almannatengslum í skólastafi eru samskipti og upplýsingamiðlun og hvernig 

hægt sé að haga þessu tvennu svo að auka megi hlutdeild þeirra aðila sem 

tengjast skólastarfinu. Sterk tengsl við hina ýmsu hópa eru jafnan talin 

forsenda fyrir árangri nemenda og öflugu skólastarfi. Þeir hópar sem taldir 

eru hafa mest áhrif á námsárangur nemenda eru foreldrar og kennarar 

(Desforges og Abouchaar, 2003; Fullan, 2007; Kowalski, 2011; Sergiovanni, 

2009). Það er því áhugavert að rýna í samskipti þessara hópa út frá 

fræðilegum hugmyndum um almannatengsl í skólastarfi og athuga með 

hvaða hætti skólinn leitast við að styrkja tengsl sín við foreldra. 

Almannatengsl í skóla sem snúast um samskipti og upplýsingamiðlun frá 

skóla til heimila hafa lítið verið rannsökuð hér á landi. Samkvæmt Kowalski 

(2011) virðist sem algengustu leiðir til að koma upplýsingum á framfæri í 

skólum séu í gegnum miðla eins og dagblöð, útvarp og sjónvarp. Heimasíður 

skóla eru einnig algengur miðill ásamt opnu húsi, foreldrafundum 

hverskonar og einstökum viðburðum í skólalífinu. Oft vill brenna við að 

hugtakið almannatengsl sé einungis tengt markaðs- og auglýsingamálum og 

því þarf að huga að merkingu þess og í hvaða samhengi það er notað 
(Kowalski, 2011).  

Samhljómur er meðal fræðimanna sem fjalla um almannatengsl í 

skólastarfi að þau þurfi að efla með markvissum hætti. Í því sambandi má í 

fyrsta lagi nefna rannsóknir þeirra Epstein (2007) og Desforges og 

Abouchaar (2003) sem hafa verið gerðar á sviði foreldrasamskipta á síðustu 

tveimur áratugum. Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að þegar 

samstarf skóla og heimila gengur út á gagnkvæm samskipti og að þörfum 

foreldra sé mætt með það að markmiði að efla foreldrahlutverkið þá aukist 

hlutdeild foreldra í skólastafi og námsárangur batnar. Þetta gefur tilefni til 

að athuga samskipti og upplýsingamiðlun skóla svo að hægt sé að leggja 

mat á árangursríkar aðferðir við að efla samskiptin við heimilin og bæta þar 
með foreldrasamstarfið.  
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Í öðru lagi eru ýmsar vísbendingar um að efla beri almannatengsl í 

skólastarfi ekki síst vegna þeirra samfélagsbreytinga sem orðið hafa á 

síðustu áratugum. Áhersla á að mæta ólíkum menningarhópum, aukið 

valfrelsi um skóla, félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður meðal margra 

hagsmunahópa ásamt breyttu fjölskyldumynstri gera meðal annars síauknar 

kröfur til skólans um að mæta ólíkum þörfum (Glass, 2008). Af þeim sökum 

má því ætla að brýnt sé að skólinn sé meðvitaður um upplýsingamiðlun sína 

til að geta mætt ólíkum þörfum.  

Mikilvægi almannatengsla í skólastarfi kemur einnig glöggt fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar er skýrt kveðið á um upplýsinga-

miðlun og upplýsingaskyldu grunnskólans til foreldra. Þar segir meðal 

annars að upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð þessara aðila sé 
mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi.  

Umsjónarkennarar og skólastjórnendur bera meginábyrgð á að stuðla að 

virku samstarfi og auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu. Einnig er skýrt 

kveðið á um upplýsingaskyldu foreldra. Þeim er ætlað að veita skólanum 

viðeigandi upplýsingar um hagi barnsins og að taka þátt í námi barna sinna 

og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2011). 

Tilurð þessa rannsóknarverkefnis er sú að í amstri dagsins gefst sjaldan 

tími til að staldra við og henda reiður á, hvað öðru fremur í samskiptum og 

upplýsingamiðlun skólans mætir þörfum foreldra. Skólar miðla fjölbreyttum 

upplýsingum um nám, kennsluhætti og skólastarf og nýta bæði formlegar 

og óformlegar leiðir til þess. Reynsla mín er sú að skólum hætti gjarnan til 

að miðla sömu upplýsingum til allra foreldra og oft á sama hátt, án þess að 

ígrunda hvort upplýsingamiðlunin svari ólíkum þörfum þeirra. Markmið 

þessarar rannsóknar er að bera saman viðhorf foreldra og kennara til 

upplýsingamiðlunar í skólanum sem ég starfa í, Norðlingaskóla. Megin-
spurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er:  

Að hve miklu leyti eru boðleiðir og upplýsingar sem foreldrar 

vilja fá um skólastarfið í samræmi við það sem kennarar vilja 

miðla til foreldra?  

Í skólanum starfa kennarateymi sem stýra og sjá um kennslu hjá 

ákveðnum námshópum. Nemendum er kennt í fjórum aldursblönduðum 

námshópum þar sem eftirfarandi árgöngum er kennt saman: 1.-2. bekkur, 

3.-4. bekkur, 5.-7. bekkur og 8.-10. bekkur. Viðhorf kennara og foreldra eru 

borin saman og til frekari glöggvunar eru viðhorf kennara sem starfa í 
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mismunandi teymum borin saman við viðhorf foreldra sem tengjast ólíkum 

námshópum og athugað hvort skoðanir þeirra til upplýsingamiðlunar í 
skólastarfinu fari saman eða ekki. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er einkum ætlað að þjóna hagnýtum 

tilgangi sem er þríþættur. Í fyrsta lagi að veita kennurum og stjórnendum 

upplýsingar um gæði foreldrasamskipta og gagnsemi þeirra upplýsinga sem 

skólinn miðlar og einnig að sýna fram á hvort ákveðnar boðleiðir eru 

árangursríkari en aðrar við að miðla upplýsingum til foreldra. Í öðru lagi er 

niðurstöðum ætlað að varpa ljósi á hvort viðhorf kennara og foreldra til 

gagnsemi upplýsinga og boðleiða fari saman. Í þriðja lagi er niðurstöðum 

rannsóknarinnar ætlað að verða grundvöllur að áætlanagerð um hvernig 

skólinn getur styrkt tengsl sín við foreldra og byggt upp markvissara 
foreldrasamstarf sem bætir skólastarfið. 

Rannsóknin var gerð með rýnihópaviðtölum þar sem fulltrúar úr hópi 

foreldra af öllum aldurstigum skólans voru valdir til þátttöku og spurninga-
könnun sem lögð var fyrir kennara skólans. 

Uppbygging rannsóknarverkefnis er með þeim hætti að fyrst er lýsing á 

fræðilegum bakgrunni sem skipt er í þrjá meginkafla. Byrjað er á umfjöllun 

um boðskipti og boðskiptamiðlun. Síðan er greint frá almannatengslum í 

skólastarfi og að lokum fjallað um rannsóknir á upplýsingagjöf. Að lokinni 

fræðilegri umfjöllun er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og 
úrvinnslu. Síðan er greint frá niðurstöðum og að lokum er umræðukafli.  

Fræðilegi hlutinn hefst á umfjöllun um helstu einkenni boðskipta og 

boðskiptamiðlunar í stofnunum og með hvaða hætti hægt sé að miðla 

upplýsingum á markvissan hátt þannig að upplýsingagjöfin styrki sem best 

samskipti og tengsl fólks við stofnunina. Í þeirri umfjöllun er greint frá 

kenningum Richard L. Daft og Robert H. Lengel (1983, 1986) um boðskipti 

og boðskiptamiðlun í stofnunum. Einnig er stuðst við skrif Wayne K. Hoy og 

Cecil G. Miskel (2008) um boðskipti í skólastarfi en þeir hafa tekið saman 

viðamiklar niðurstöður úr rannsóknum fræðimanna á þessu sviði 
skólastarfs.  

Í umfjöllun um almanntengsl er leitast við að skilgreina hugtakið og þær 

hugmyndir sem liggja að baki almannatengslum í skólastarfi. Einkum er 

stuðst við hugmyndir Theodore J. Kowalski (2011) en hann er ötull fræði-

maður á þessu sviði. Reynt er að sýna fram á mikilvægi þess að efla 

almanntengsl og samstarf við foreldra út frá opinberum kröfum um 

upplýsingaskyldu eins og greint er frá í Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Auk 

þess er fjallað um samfélagsbreytingar sem gera auknar kröfur til skóla að 

sinna upplýsingagjöf með markvissum hætti. Einnig er greint frá mikilvægi 
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foreldrasamstarfs sem stuðlar að jákvæðri skólaþróun (Desforges og 

Abouchaar, 2003; Epstein, 2007; Fullan, 2007; Glass, 2008). 

Í þeim hluta sem fjallar um rannsóknir á upplýsingagjöf er einkum stuðst 

við könnun Reykjavíkurborgar 2012 á viðhorfum foreldra til upplýsinga-

gjafar og foreldrasamstarfs. Einnig er fjallað um tvær rannsóknir, aðra 

íslenska og hina kanadíska, um viðhorf foreldra til upplýsingagjafar í 

gegnum kynningarstarf skóla en þar kemur fram hvernig foreldrar upplifa 

kynningarstarf skóla og hvaða upplýsingar þeir eru einna helst að sækjast 

eftir.  

Í kaflanum um rannsóknina er fjallað um aðferðir við framkvæmd hennar 

en hún byggir bæði á megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum 

þar sem stuðst er við rýnihópaviðtöl og spurningalista. Spurningalisti fyrir 

kennara og viðtalsrammi fyrir rýnihópaviðtöl við foreldra (Viðauki B og C) 

byggja á fræðilegum skrifum um þetta svið skólastarfs ásamt áherslum í 
foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla (Viðauki A).  

Í niðurstöðukaflanum er greint frá niðurstöðum úr rýnihópaviðtölum við 

foreldra og spurningakönnun sem lögð var fyrir kennara. Í umræðukaflanum 

eru niðurstöður reifaðar og þær metnar út frá fyrirkomulagi upplýsinga-

miðlunar í Norðlingaskóla og einnig í ljósi fræðilegra skrifa og rannsókna. 

Einnig eru settar fram tillögur að áætlun um markvissari samskipti milli 

foreldra og skóla.  
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Boðskipti og boðskiptaleiðir  

Hoy og Miskel (2008) leita meðal annars í smiðju fræðimannsins Lewis um 

skilgreiningu á hugtakinu „communication“ sem verður í þessu rannsóknar-

verkefni ýmist íslenskað sem boðskipti eða samskipti. Samkvæmt Lewis 

teljast boðskipti vera þegar tveir eða fleiri einstaklingar skiptast á upp-

lýsingum, hugmyndum og viðhorfum á merkingarbæran hátt sem leiðir til 

sameiginlegs skilnings. Um er að ræða samskiptaferli sem felur í sér að 

upplýsingum er miðlað á margvíslegan hátt til að hafa áhrif á viðhorf eða 
hegðun móttakanda.  

Hoy og Miskel (2008) segja tilgang með boðskiptum í skólastarfi vera 

margþættan en höfuðmarkmið þeirra sé að lögum og reglum um nám og 

kennslu sé fylgt eftir. Þetta felur í sér boðskipti um markmiðssetningu og 

miðlun upplýsinga af margvíslegum toga innan skólans og út í samfélagið til 

foreldra og fleiri hagsmunaaðila. Boðskiptin hafa mikil áhrif á stjórnun því 

með þeim er reynt að hafa áhrif á og stjórna fólki. Í umbótastarfi skóla 

reynir einnig á boðskipti þar sem reynt er að hafa áhrif á hugmyndir og 

breytingar á skipulagi og starfsháttum. Auk þess hafa boðskipti í skólastarfi 

áhrif á félagslega líðan og hvernig fólk nær að tengjast innbyrðis og ekki 

hvað síst hvernig til tekst að samræma þarfir einstaklinganna sem að 
skólastarfinu koma við markmið þess.  

Til að boðskiptakerfið nái þessum margþætta tilgangi telja Hoy og Miskel 

(2008) að sameiginleg sýn þeirra sem að skólastarfinu koma verði að vera 

sett á oddinn og því sé mikilvægt að byggja upp sameiginlegan skilning á 

markmiðum skólastarfs. Þeim er svo fylgt eftir með mannlegum sam-

skiptum. Því meiri áhersla sem lögð er á að upplýsingar séu skýrar og að 

tilætluð merking sé lögð í þær, því meiri líkur eru á að stjórnendur, 
kennarar, nemendur og foreldrar sameinist um áherslur og markmið. 

Fullan (2007) tekur í sama streng og segir að árangur þeirra umbóta sem 

settar eru í skólastarfi fari að miklu leyti eftir því hvernig haldið er á 

boðskiptum í skólastarfinu. Þegar skólastjóri, kennarar, nemendur og 

foreldrar eru að vinna að sameiginlegum markmiðum og hrinda þeim í 

framkvæmd reynir á að boðskiptakerfið sé markvisst til að breytingar skili 

tilætluðum árangri.  
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Boðskiptamiðill (e. communication media) er farartækið sem flytur 

boðin. Boðskiptamiðlar geta verið margvíslegir allt frá óyrtum boðum eins 

og þögulli bendingu til háværra samskipta sem eiga sér stað augliti til 

auglitis og einnig rafrænna boðskipta eins og til dæmis í gegnum síma og 

tölvupóst. Boðskiptin geta einnig verið skrifleg, til dæmis í formi bréfa og 

minnismiða. Í skólanum skiptast einstaklingar á upplýsingum á merkingar-

bæran hátt sem ýmist eru yrt eða óyrt. Boðskipin geta meðal annars farið 

fram í gegnum fyrirlestra, rökræður og samræður. Þennan flutning boð-
skipta er hægt að greina í einátta og tvíátta boðskipti (Hoy og Miskel, 2008). 

 Einátta- og tvíátta boðskipti  2.1.1

Samkvæmt Hoy og Miskel (2008) eru einátta boðskipti einhliða af því að þau 

hefjast hjá þeim sem mælir og enda hjá þeim sem hlustar. Dæmi um slík 

boðskipti eru til dæmis fyrirlestrar og tilkynningar. Kostir einátta boðskipta 

felast einkum í því að þau eru skýr og hvetja stjórnendur og kennara til að 

hugsa hlutina til enda. Einátta boðskipti leggja áherslu á skilvirkni og 

markmiðssetningu og kennarar og stjórnendur sem nota slík boðskipti draga 
meðal annars úr slúðri og miðlun á óþarfa upplýsingum. 

Hoy og Miskel (2008) telja að einátta boðskipti séu oft á tíðum óvið-

eigandi í skólastarfi ef tilgangurinn er að tryggja sameiginlegan skilning. 

Hafa verði í huga að þó að sendandinn vandi sig við að koma boðum skýrt á 

framfæri þá er ekki endilega víst að þau verði skilin á þann hátt sem hann 

ætlaðist til. Tvíátta boðskipti eru því talin æskilegri því þau fela í sér 

gagnkvæm samskipti þar sem allir í samskiptaferlinu bæði senda og taka við 

skilaboðum. Um er að ræða víxlverkun boðskipta þar sem hver þátttakandi í 

samskiptaferlinu sendir skilaboð og að hvert skilaboð sem sent er hefur 

áhrif á það næsta. Á þennan hátt geta sendandi og móttakandi vegið og 

metið boðskiptin á gagnkvæman hátt í þeim tilgangi að ná sameiginlegum 

skilningi. Hæfni í notkun boðskipta felst í að nota þau í samræmi við 

aðstæður hverju sinni, hvaða fólk á í hlut og einnig hverju þarf að koma á 
framfæri (Hoy og Miskel, 2008). 

 Yrt og óyrt boðskipti 2.1.2

Einstaklingar nota tvennskonar táknkerfi í boðskiptum, yrt (e. verbal) og 

óyrt boðskipti (e. nonverbal communication). Yrt boðskipti er hægt að 

flokka í talmál og ritmál. Boðskipti í gegnum talmál eru samræður sem fara 

fram augliti til auglitis við einstaklinga eða innan hóps eða samræður sem 

fara í gegnum rafræna miðla eins og síma, útvarp, sjónvarp og fjarfundi. Yrt 

boðskipti í gegnum ritmál geta meðal annars verið í formi bréfa, minnis-
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miða, fréttabréfa og dagblaða og einnig með rafrænum hætti eins og 

tölvupósti, bloggi og vefsíðum (Hoy og Miskel, 2008).  

Beall (2004) telur að þrátt fyrir að notkun yrtra boðskipta hafi veruleg 

áhrif á að koma upplýsingum á framfæri og ná fram skilningi þá dugi þau 

ekki ein og sér. Óyrt boðskipti þurfa einnig að koma til, því þau hafa veruleg 

áhrif þegar kemur að túlkun og skilningi. Með óyrtum boðskiptum er átt við 

atferli sem einkennist af samskiptum sem eiga sér stað án þess að notuð 

séu orð. Um er að ræða látbragð eða líkamstjáningu eins og augnatillit, 

andlitssvipi, handahreyfingar og líkamsstellingar. Önnur óyrt tákn geta verið 

snerting, faðmlag, beiting raddar ásamt málhraða og tón í röddu. Snerting, 

nálægð viðmælanda, brosmildi og augnsamband gefur til kynna að hvaða 

marki samskiptin eru áhugaverð og hvort viðmót sé hlýlegt (Beall, 2004).  

Samkvæmt Beall (2004) gefa rannsóknir til kynna að um tveir þriðju 

hlutar samskipta fari fram í gegnum óyrt boðskipti. Jafnvel þó einstaklingar 

tjái sig ekki með orðum eru þeir samt að nota boðskipti sem hafa áhrif á 

túlkun og skilning annarra í umhverfi þeirra. Oftast eru þessir einstaklingar 

ómeðvitaðir um þetta samskiptaferli. Óyrt boðskipti eru því mikilvæg þegar 

kemur að túlkun og skynjun því þau gefa til kynna ímynd og viðmót þeirra 
sem í hlut eiga.  

Að mati Beall (2004) eiga boðskipti meðal annars að styrkja tengsl milli 

fólks og þá kemur þekking á yrtum og óyrtum boðskiptum að gagni. Það er 

því mikilvægt að kennarar og skólastjórnendur læri að nota óyrt boðskipti í 

samræmi við aðstæður. Á þann hátt er líklegt að auðveldara sé að eyða 

óánægju og koma réttum upplýsingum á framfæri. Fagfólk vill að viðmót 

þeirra sé trúverðugt og að það gefi af sér góðan þokka í samskiptum. Af 

þeim sökum er gott að kunna að bregðast við óyrtum boðskiptum á 

áhrifaríkan hátt. 

Til að markviss samskipti eigi sér stað þarf ákveðin samhæfing að ríkja í 

notkun yrtra og óyrtra boðskipta, það er að segja að orð og athöfn vinni 

saman. Bæði táknkerfin þurfa að styðja hvort annað. Ef skortir samhæfingu 

á milli yrtra og óyrtra borðskipta er talið líklegt að óyrtu boðin taki yfir-

höndina hvað merkingu og skilning varðar (Hoy og Miskel, 2008). Það má 

því segja að fólk geti orðið fyrir meiri áhrifum af því sem gert er en því sem 
sagt er.  

 Styrkleiki boðskipta og boðskiptamiðla 2.1.3

Upphafsmenn kenninga um styrkleika boðskipta og boðskiptamiðla eru Daft 

og Lengel og hafa fræðimenn lengst af stuðst við kenningar þeirra þegar 
samskipti í stofnunum eru rannsökuð (Ngwenyama og Lee, 1997). 
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Daft og Lengel (1986) skilgreina styrkleika boðskipta út frá því hvort 

upplýsingar sem verið er að miðla leiði til skilnings innan ákveðinna 

tímamarka. Styrkur boðskipta ákvarðast af því hvaða boðskiptamiðill er 

valinn til að miðla upplýsingum. Fjögur viðmið eru talin ákveða styrk 

miðilsins en það eru hraði endurgjafar, fjölbreytni miðlanna sem notaðir 

eru, hversu persónulegur sendandinn er og einnig hversu fjölbreytt eða 

auðugt málfar er notað í samskiptunum. Sterkur miðill sameinar mörg 

atriði. Hann er hraður og endurgjöf kemur á réttum tíma, hann aðlagar 

upplýsingar að aðstæðum og málfar er fjölbreytt og auðugt. Sterkur miðill 

nýtist því best ef koma þarf á framfæri flóknum upplýsingum og eyða þarf 

óvissu. Veikur miðill eða miðill sem hefur lágan styrk nýtist best til að koma 

á framfæri einföldum upplýsingum og gögnum eins og tölulegum 
upplýsingum (Daft og Lengel, 1983). 

Ýmsar rannsóknaniðurstöður benda til þess að styrkur boðskiptamiðla sé 

í samræmi við kenningar þeirra Daft og Lengel. Má þá einkum nefna að 

miðlun í gegnum hefðbundin boðskipti eins og samskipti sem fara fram 

augliti til auglitis hefur mestan styrk. Niðurstöður rannsókna á styrkleika 

miðla sem eru nýrri af nálinni eins og boðskipti í gegnum rafræna miðla eru 

hins vegar ekki samhljóma kenningum þeirra með eins afgerandi hætti (Hoy 

og Miskel, 2008.) Ngwenyama og Lee (1997) taka í sama streng og benda á 

að ýmsar rannsóknir gefi til kynna að styrkur tölvupóstsendinga er til dæmis 
öflugri en kenningar þeirra gera ráð fyrir. 

Hoy og Miskel (2008) byggja mynd 1 á hugmyndum Daft, Lengel og 

Trevino (1987) en hún sýnir hvernig hægt er að raða saman boðskipta-

leiðum og styrkleika þeirra. Með aukinni tæknivæðingu á síðari tímum og 

innleiðingu rafrænna miðla eru rafræn boðskipti staðsett á milli boðskipta í 

gegnum síma og skriflegra upplýsinga. Eins og myndin sýnir einkennist 

sterkur miðill af persónulegum boðskiptum sem fara fram augliti til auglitis. 

Veikur miðill einkennist hins vegar af ópersónulegri boðskiptum þar sem 

meira er stuðst við reglur og ferli (Daft og Lengel, 1986). Yrt boðskipti sem 

eiga sér stað augliti til auglitis hafa mestan styrk og bestu möguleikana á að 

koma upplýsingum á framfæri. Styrkleikinn felst í samskiptum sem fara 

fram augliti til auglitis og krefjast hraðrar endurgjafar í gegnum munnlegar 

og sjónrænar vísbendingar. Heilinn vinnur stanslaust úr óyrtum boðum sem 

gefa okkur vísbendingar sem við notum til að byggja upp fagmennsku og 

traust í samskiptum en þetta tvennt eru lykilatriði varðandi árangursrík 

samskipti og samvinnu. Enginn önnur boðskipti hafa eins mikinn styrk 

(Goman, 2007).  
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Boðskiptamiðlar

Augliti til auglitis

Símtal

Rafrænn póstur

Skrifleg - persónuleg

Skrifleg - formleg

Töluleg - formleg
Upplýsingaskjáir

Innra net

Boðskiptastyrkur 

Hæst

Hátt

Í meðallagi

Lágt

Lægst

(Hoy og Miskel, 2008, bls. 393)

Mynd 1. Samanburður á styrk ólíkra boðskiptamiðla. 

Þrátt fyrir að munnleg endurgjöf sé hraðvirk þá eru samskipti í gegnum 

síma áhrifaminni vegna þess að þá er ekki hægt að styðjast við sjónræna 

skynjun. Skriflegar upplýsingar eru taldar hafa miðlungsstyrkleika vegna 

þess að endurgjöfin er hæg og einungis stuðst við ritmál. Tölulegar upp-

lýsingar hafa lægstan styrk vegna þess að geta þeirra til að miðla 

upplýsingum er ekki eins mikil og geta upplýsingamiðlunar í gegnum mál-
notkun (Daft, Lengel og Trevino, 1987). 

Því meira sem samskiptin fara fram með rafrænum hætti því meiri þörf 

er talin vera á persónulegum samskiptum sem eru augliti til auglitis vegna 

þess að túlkunin í gegnum orðin ein er ekki nægileg til að hámarka skilning. 

Stjórnendur auka árangur sinn með því að þekkja hvenær þeir eiga að 

styðjast við tækni í boðskiptum og hvenær best er að hitta fólk í eigin 

persónu (Goman, 2008). Því flóknari og óljósari sem upplýsingar eru þeim 

mun sterkari miðil verður að velja til að tryggja að merking þeirra skili sér á 
tilætlaðan hátt (Daft og Lengel, 1986).  

Að mati Hoy og Miskel (2008) eykur fjölbreytni í notkun miðla styrkleika 

boðskipta og áreiðanleika flutningsins því þá eru meiri möguleikar á að 

upplýsingarnar komist til skila. Ef mikilvægt er að ná fram skilningi eru 

skrifleg skilaboð talin árangursrík leið en ef tilgangurinn er að sannfæra eða 
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skiptast á skoðunum eru munnleg boðskipti augliti til auglitis árangursríkust. 

Hoy og Miskel segja einnig að almennt sé talið að áhrifaríkustu boðskiptin 

einkennist af blöndu af munnlegum og skriflegum upplýsingum, næst 

áhrifaríkust eru þau munnlegu og þau sem hvað minnstu áhrifin hafa eru 

skriflegar upplýsingar.  

Trúverðugleiki sendanda segir einnig til um áhrifamátt upplýsinga. 

Samkvæmt Hoy og Miskel (2008) byggist trúverðugleikinn á því að búið er 

að skipuleggja upplýsingar þannig að þær skili þeirri merkingu sem til er 

ætlast. Tölvupóstur er til dæmis orðaður á annan hátt en skrifleg bréf og 

báðir miðlarnir eru gjörólíkir samræðum sem fara fram augliti til auglitis. 

Þetta þýðir einfaldlega að vel ígrundaðar upplýsingar auka líkurnar á að 

móttakandinn leggi trúverðugt mat á þær. Samskiptahæfni og trúverðug-

leiki sendanda mótar hvaða áhrif upplýsingarnar hafa á móttakandann (Hoy 
og Miskel, 2008).  

Vitneskja um styrkleika boðskipta skiptir máli þegar upplýsingum um 

skólastarf er komið á framfæri við foreldra. Ígrunda þarf innihald þeirra og 

velja miðil við hæfi til að foreldrar skilji tilgang og merkingu upplýsinganna. 

 Formleg og óformleg boðskipti 2.1.4

Boðskiptakerfi eða boðskiptanet í stofnunum byggir á formlegum og óform-

legum boðskiptum. Formleg boðskipti í skólastarfi eru notuð til að ná fram 

markmiðum eins og gert er ráð fyrir í lögum um skólastarf. Óformleg 

boðskipti byggjast á félagslegum samskiptum einstaklinga (Hoy og Miskel, 

2008). Tölvupóstur, fréttabréf, ræður, kynningar og fræðsla eru dæmi um 

formlegar boðskiptaleiðir en spjall sem fer fram á göngum, á kaffistofu og í 

gegnum dagleg samskipti eru dæmi um óformlegar boðskiptaleiðir (Goman, 
2004).  

Samkvæmt Hoy og Miskel (2008) eru formleg boðskipti samofin stjórn-

skipulagi skóla. Þegar kemur að vægi boðskipta skiptir máli hversu aðgengi-

legar upplýsingar eru, með öðrum orðum hversu mikil miðstýring eða 

dreifstýring er á upplýsingagjöf skólans. Stórir skólar gætu til dæmis átt í 

erfiðleikum með að koma upplýsingum réttar boðleiðir ef þrepaskipting í 

stjórnkerfinu er mikil. Tækni hefur einnig mikil áhrif á formleg boðskipti í 

skólum. Rafræn samskipti hafa stóraukist og tækninýjungar í samskiptum 

hafa mikil áhrif á hraða upplýsinga og þar af leiðandi alla skilvirkni í 
boðskiptum (Hoy og Miskel, 2008).  

Hoy og Miskel (2008) telja að óformleg boðskipti eigi sér alltaf stað í 

stofnunum óháð því hversu skilvirkt hið formlega boðskiptakerfi er. Kostir 

óformlega kerfisins er að það veitir stjórnendum endurgjöf á ákvarðanir 
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vegna þess að hægt er að kanna viðbrögð fólks við upplýsingum í gegnum 

óformlega kerfið. Einnig mætir það þörfum sem formlega boðskiptakerfið 

gerir ekki eins og til dæmis félagslegum þörfum þar sem fólk kynnist og 

skiptist á upplýsingum og skoðunum. Yfirleitt er hið formlega boðskiptakerfi 

bæði háþróaðra og stærra en hið óformlega en þrátt fyrir það eru kerfin 

nátengd og skipta sköpum fyrir stofnanir þar sem þau geta bætt hvort 

annað upp. Formlega kerfið er hægvirkara en það óformlega og þegar 

formlega kerfið er veikt eru líkur á að upp komi misskilningur og mistúlkanir.  

Í flestum stofnunum eru óformleg samskipti virk. Stjórnendur sem vilja 

leggja sig fram við að halda öllum boðleiðum opnum með árangursríkum 

hætti ættu að læra að nýta sér þessa boðskiptaleið með því að næra 

óformlega boðskiptakerfið með upplýsingum sem styrkja þekkingu og eyða 

óvissu. Rannsóknir hafa sýnt að áreiðanleiki upplýsinga í gegnum óformleg 

boðskipti er mikill eða allt að 80% (Rake og Cox, 1993). Af þessu má því 

draga þá ályktun að ýmsir óformlegir viðburðir sem skólinn býður foreldrum 

að taka þátt í þjóni mikilvægum tilgangi. Margvíslegar upplýsingar geta 

komið fram í spjalli sem eru mikilvægar bæði fyrir foreldra og starfsfólk 

skóla.  

Mikilvægt er fyrir skóla að átta sig á samspili formlega og óformlega boð-

skiptakerfisins til að hægt sé að koma upplýsingum um skólastarfið á 

framfæri með markvissum hætti. Því þarf að huga að upplýsingamiðlun og 
samskiptum í skólastarfi en það eru lykilatriði í almannatengslum skóla. 

2.2 Almannatengsl í skólastarfi 

Kowalski (2011) segir að tilgangur almannatengsla sé að stuðla að velvilja í 

garð tiltekinnar stofnunar og að almannatengsl hafi verið skilgreind með 

margvíslegum hætti í gegnum tíðina. Einnig segir hann að ranghugmyndir 

liggi gjarnan í loftinu varðandi merkinguna á bak við almannatengsl en 

algengt sé að líta svo á að þau snúist aðallega um auglýsinga- og markaðs-

mál, áróður hverskonar eða einstefnumiðlun fjölmiðla með upplýsingar. 

Kowalski (2011) heldur því fram að allir þessir þættir tengist með einum eða 

öðrum hætti almannatengslum en þau byggi ekki eingöngu á þessum 

áherslum.  

Kowalski (2011) bendir á nokkur lykilatriði sem almennt er talið að varpi 

skýru ljósi á tilgang almannatengsla og um hvað þau eigi að snúast. 

Samkvæmt því eiga þau að vera úthugsuð, skipulögð og einkennast af 

ákveðnu ferli. Huga á að hagsmunum almennings og leggja áherslu á 

gagnkvæm samskipti. Almannatengsl eru ákveðin starfsemi sem leitar leiða 
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til að ná settu marki og er því hluti af stjórnkerfi stofnunar og felur í sér 

samskipti við almenning innan sem utan stofnunar. 

Þessi skilgreining á almennatengslum í stofnunum er einnig lögð til 

grundvallar þegar almannatengsl í skólastarfi eru skilgreind. Kowalski (2011) 

er sá fræðimaður sem hvað mest hefur fjallað um almannatengsl í skóla-

starfi og hann segir að í gegnum tíðina hafi fræðimenn leitast við að leggja 

áherslu á að merkingin í hugtakinu almannatengsl í skólastarfi hafi 

merkingarblæ sem skírskoti til tengsla skólans við samfélagið. „Public 

relation in school“ eða „school PR“ hafa því verið skilgreind sem 

„community relations“ sem útleggja má á íslensku sem tengsl við 

samfélagið. Ástæðan fyrir þessari slagsíðu í merkingu hugtaksins er einkum 

komin til vegna þess að fræðimenn á sviði skólamála hafa viljað forðast það 

að almenningur líti á skólann út frá lögmálum um samkeppni, eftirspurn og 

markaðssetningu eins og ríkir um verslun og viðskipti. Önnur skýring á 

skírskotun til samfélagsins í merkingu hugtaksins segir Kowalski vera þá að 

fræðimenn séu í æ ríkara mæli að benda á rannsóknir sem renni stoðum 

undir það að þátttaka almennings í ákvörðunum um skólastarf skili 

skólastarfi ávinningi. Því sé skólastarf málefni sem varði allt samfélagið og 

mikilvægt sé að efla tengslin við hagsmunahópa skólans. Tilvísun í 

skólasamfélagið birtist einnig í orðræðu ýmissa hagsmunahópa skólans en 

þeir tala gjarnan um foreldrasamstarf eða samskipti milli heimilis og skóla. 

Kowalski (2011) segir að flestar skilgreiningar fræðimanna á þessu sviði 

lúti að því að upplýsingar séu notaðar til að hafa áhrif á túlkun og 

ákvarðanatöku fólks ásamt því að skólinn bæti tengsl sín við samfélagið í 

gegnum gagnkvæm samskipti. Hugtakið almannatengsl felur því í sér gildi 

samskipta og skilning á þeim. Samskiptum skólans við ólíka hópa er stjórnað 

og síðan er lagt mat á gæði þeirra vegna þess að þeim er ætlað að auka 

stuðning og skilning á skólastarfinu. Með almannatengslum í skólastarfi er 

því verið að huga að því hvað fólki finnst um málefni, þjónustu og viðmót 
einstaklinga og stofnana. 

Í skrifum sínum leggur Kowalski (2011) áherslu á að almannatengsl í 

skólastarfi eigi að snúast um það að bæta nám og kennslu og auka þar með 

árangur. Samkvæmt honum eru almannatengsl í skóla ferli sem er bæði af 

félagslegum og stjórnunarlegum toga þar sem notast er við margmiðlun í 

þeim tilgangi að byggja upp velvilja, bæta viðhorf almennings til gildi 

menntunar og auka gagnkvæm samskipti milli skólans og hagsmunahópa í 

skólasamfélaginu. Einnig er almannatengslum ætlað að koma mikilvægum 

upplýsingum til almennings og starfsmanna og gegna mikilvægu hlutverki 

við ákvarðanatöku.  
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Þegar fjallað eru um almannatengsl þarf að athuga hvernig sá hópur sem 

tengist skólastarfi er samsettur. Samkvæmt Kowalski (2011) er nauðsynlegt 

að skilgreina þennan hóp þannig að stjórnendur geti greint þarfir hans og 

styrkt þannig tengsl sín við hann. Hér verður enska orðið „stakeholder“ þýtt 

sem hagsmunaaðilar en það á við alla þá sem eiga hagsmuna að gæta 

gagnvart skólanum. Kowalski segir að yfirleitt séu þeir aðilar sem tengjast 
skólastarfi flokkaðir í fjóra hópa:  

1. Innri aðilar (e. internal publics), hópar innan stofnunarinnar eins og 

kennarar og nemendur. 

2. Ytri aðilar (e. external publics), hópar utan stofnunar eins og t.d. 

foreldrar og aðrir skattgreiðendur.  

3. Fjölmiðlafólk (e. media publics), fréttamenn frá sjónvarpi og 

dagblöðum. 

4. Fólk úr stjórnkerfinu (e. regulatory public), embættismenn frá hinu 

opinbera sem hafa völd til að hafa áhrif á skólastarf (Kowalski, 2011, 

bls. 153).  

Þessi flokkun byggir á því að hver hópur hafi í megindráttum einsleit 

einkenni og að hóparnir séu aðgengilegir og geti verið áhrifamiklir varðandi 

skólamál til dæmis í pólitísku samhengi sem þrýstihópar (Kowalski, 2011).  

Þrátt fyrir að almenningur og starfsfólk skólans ætlist til að skólayfirvöld 

leggi til hugmyndir um skólastarf þá segir Kowalski (2011) að þessir aðilar 

vilji hafa áhrif og tjá hugmyndir sínar og skoðanir. Til að svo geti orðið telur 

Kowalski að áætlanir um almannatengsl í skóla verði að leggja grunn að því 

að samskipti skólayfirvalda og skólans við hina ýmsu hópa einkennist af 

opnum, heiðarlegum og gagnkvæmum tjáskiptum. Samkvæmt Kowalski, 

Petersen og Fusarelli (2007) er áherslan á gagnkvæm samskipti grundvallar-

atriði í almannatengslum í skólastarfi þar sem þau taka mið af því að greiða 

úr ágreiningi og leggja grunn að sameiginlegum skilningi milli skólans og 

foreldra. Til að ýta undir þennan samskiptamáta verða stjórnendur og 

starfsfólk skólans að eiga samverustundir með foreldrum, bæði formlegar 

og óformlegar, til að styrkja tengslin og gefa foreldrum tækifæri til að tjá 

skoðanir sínar. Á þann hátt nær starfsfólk skólans og foreldrar að byggja 

upp sameiginlega sýn á skólastarfið (Kowalski o.fl., 2007). Það er mikilvægt 

að huga að þessu því ef hagsmunahópar upplifa að þeir eigi ekki hlutdeild í 

ákvarðanaferli með því að fá ekki tækifæri til opinskárra samræðna þá geti 
það leitt af sér sundrungu í skólasamfélaginu (Kowalski, 2011). 
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Fræðimenn sem fjalla um almannatengsl í skólastarfi eru sammála um 

að þau þurfi að efla með markvissum hætti. Rauður þráður í þeirri umræðu 

er að upplýsingagjöf um skólastarf hafi ákveðin margföldunaráhrif. Markviss 

upplýsingagjöf er talin auka þekkingu og skilningi á skólastarfi sem síðan 

eykur líkur á þátttöku og stuðningi við skólastarfið en rannsóknir sýna að 
slíkur stuðningur eykur heildarárangur skóla (Kowalski, 2011). 

 Upplýsingaskylda milli skóla og foreldra 2.2.1

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum breytingum er tekið fram 

að foreldrar eigi rétt á upplýsingum um skólastarf og skólagöngu barna 
sinna og að grunnskólinn skuli stuðla að góðu samstarfi við foreldra. 

Mikilvægi almannatengsla í skólastarfi kemur glöggt fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) en þar er skýrt kveðið á um upplýsingamiðlun og upp-

lýsingaskyldu grunnskólans til foreldra. Þar segir meðal annars að upp-

lýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð þessara aðila sé mikilvæg 
forsenda fyrir árangursríku skólastarfi.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga umsjónarkennarar og 

skólastjórnendur að bera meginábyrgð á að halda uppi virku samstarfi við 

foreldra og auka hlutdeild þeirra í skólastarfinu. Þar er einnig skýrt kveðið á 

um ábyrgð og upplýsingaskyldu foreldra en þeim ber skylda til að veita 

skólanum viðeigandi upplýsingar um hagi barnsins sem skipta máli fyrir 

skólagöngu þess og almenna velferð. Einnig eiga foreldrar að taka þátt í 

námi barna sinna og foreldrastarfi við skólann frá upphafi til loka 
grunnskólans. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) um upplýsingamiðlun segir:  

Brýnt er að skólar gefi reglulega skýrar upplýsingar um 
skólastarfið og áætlanir sem liggja fyrir um starfsemi skólans. 
Þetta má gera með ýmsum hætti, t.d. í foreldraviðtölum, á 
sameiginlegum kynningarfundum með foreldrahópum, í 
skólanámskrá, gegnum rafræn samskiptaforrit og á vefsíðu 
skólans. (bls. 51).  

Mikil áhersla er einnig lögð á að upplýsingagjöf í skólastarfi sé gagnkvæm 

og virk þegar kemur að samstarfi við foreldra. Upplýsingagjöfinni er ætlað 

að stuðla að trausti milli foreldra og starfsfólks skóla og hjálpa báðum 
aðilum við að deila ábyrgð og taka ákvarðanir sem varða nemandann.  

Sá tónn er sleginn í Aðalnámkrá grunnskóla (2011) að upplýsingagjöfin 

sé nokkurskonar hornsteinn að góðu foreldrasamstarfi og árangursríku 

skólastarfi því þar er gefið í skyn að í kjölfar virkrar upplýsingamiðlunar eigi 

sér stað ákveðin keðjuverkandi áhrif sem eru jákvæð fyrir nemandann og 
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skólastarfið. Þar er tilgreint að upplýsingamiðlun auki kynni foreldra á 

daglegu skólastarfi og samvinnu um skólastarfið. Það hefur síðan þau áhrif 

að líkur aukast á virkri þátttöku foreldra í tengslum við ákvarðanir og ábyrgð 

á námi og líðan nemanda. Aukin hlutdeild foreldra á síðan að stuðla að betri 

námsárangri og líðan nemenda. 

Hin mikla áhersla í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) á að efla tengsl 

heimilis og skóla er í anda þess sem Kowalski (2011) leggur áherslu á í 

skrifum sínum um almanntengsl í skólastarfi en það er að gagnkvæm 

upplýsingamiðlun auki skilning og stuðli að því að styrkja tengsl milli 

hagsmunahópa. Það er síðan talið liðka fyrir umbótastarfi og vera forsenda 

fyrir jákvæðri skólaþróun (Fullan, 2007; Kowalski, 2011). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) birtist þessi áhersla meðal annars í því að þar er sagt að 

menntun og velferð nemenda sé sameiginlegt verkefni heimila og skóla og 

að skólastjórnendur og umsjónarkennarar skuli „kappkosta að skapa 

tækifæri til að auka hlutdeild foreldra í skólastarfi og stuðla að virku 

samstarfi á jafnréttisgrundvelli.“ (bls. 51). Áhersla er lögð á að skóli og 

heimili eigi samstarf um meginviðmið, til dæmis um hegðun og umgengni, 

skólabrag og áhersluatriði í stefnu skólans. Samkvæmt þessu eiga foreldrar 

því að vera virkir þátttakendur í mótun skólasamfélagsins ásamt stjórn-

endum, kennurum og öðru starfsfólki skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

 Viðhorfin og samfélagið 2.2.2

Fullan (2007) segir rannsóknaniðurstöður gefa sífellt fleiri vísbendingar um 

að mörkin á milli skóla og heimilis séu að verða óljósari og krafan frá 

opinberum stofnunum um aukna ábyrgðarskyldu foreldra og annarra í 

skólastarfi verði sífellt háværari. Fullan heldur því einnig fram að í 

nútímasamfélagi sé allt of flókið að ætlast til þess að kennsla og menntun 

nemenda sé einungis á hendi kennara. Foreldrar og aðrir í skólasamfélaginu 

þurfi einnig að koma að menntun nemenda og því þurfi að samhæfa krafta 
þessara aðila sem hann segir vera lykilatriði í velgengni skóla. 

Með auknum fólksflutningum á milli landa um allan heim eru flest lönd 

að verða æ fjölmenningarlegri og er Ísland þar engin undantekning (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þegar kemur að því að kortleggja hvers eðlis 

foreldrasamskipti í skólastarfi ættu að vera þá þarf að taka með í 

reikninginn margbreytileika nemenda eins og þjóðerni, þjóðfélagsstöðu, 

aldur, kyn og menningu í umhverfi þeirra (Fullan, 2007). Ýmsar vísbendingar 

gefa til kynna að margbreytileiki nemendahópa í skólum sé að aukast hvað 

varðar þjóðerni og félagslegan og efnahagslegan bakgrunn þeirra (Hoy og 
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Miskel, 2008). Fjölskyldugerð í samfélagi nútímans er heldur ekki einsleit 

lengur þar sem börn alast upp í vaxandi mæli hjá öðru foreldri sínu, afa og 

ömmu eða öðrum aðila utan fjölskyldunnar. Af þessum sökum er nauðsyn á 

einstaklingsmiðaðri nálgun varðandi foreldrasamskipti sem grundvallast á 

skilningi á mismunandi fjölskylduaðstæðum (Kowalski, 2011). 

Vaxandi bil á milli ríkra og fátækra heimila er áhyggjuefni í skólastarfi og 

kallar á ný úrræði í foreldrasamskiptum. Fátækt fylgir vandi og rannsóknir 

sýna í auknum mæli að ýmsir minnihlutahópar sýna litla hlutdeild í námi 

barna sinna og þátttöku í skólastarfi almennt. Einnig sýna niðurstöður 

rannsókna að foreldrar sem eru minna megandi í efnahagslegu tilliti hafa 

aðrar áhyggjur og áherslur en þeir efnameiri. Má þar til dæmis nefna að þeir 

eru ekki eins áhrifamiklir talsmenn barna sinna þegar kemur að því að knýja 

fram breytingar. Vegna margbreytileika fjölskyldna er því ekki hægt að gera 
ráð fyrir að einsleit foreldrasamskipti henti öllum (Fullan, 2007). 

Azzam (2009) tekur í sama streng, hún fjallar um þörfina á að styrkja 

stöðu ýmissa minnihlutahópa sem margir eiga í erfiðleikum með að mæta 

námslegum þörfum barna sinna heima fyrir. Margir þurfa stuðning sem 

leggur áherslu á að upplýsa þá um gildi og væntingar sem felast í skólastarfi 

þannig að foreldrar og skóli geti átt samskipti byggð á gagnkvæmum 

skilningi. Hún segir einnig að einstefnumiðuð nálgun skóla varðandi 

foreldrasamstarf hindri þátttöku margra í skólastarfi vegna þess að sú 

nálgun leggi aðallega áherslu á að foreldrar styðji við nám barna sinna 

frekar en hvað skólinn geti gert til að styðja við heimilin. Hún segir að tengja 

þurfi þarfir samfélagsins betur við skólanámskránna til að vinna gegn 

þessum hindrunum. Samkvæmt Azzam á að styrkja foreldra sem þjóðfélags-

þegna en sá stuðningur eykur færni þeirra til að verða bakhjarlar barna 
sinna og styðja þau í námi.  

Mikilvægi almennatengsla í skóla birtast einnig í gegnum kröfu um skóla-

val. Samkvæmt John og Daun-Barnett (2008) verður krafan um skólaval 

sífellt háværari í nútímasamfélagi og niðurstöður rannsókna síðustu tvo 

áratugina sýna að um það bil helmingur bandarískra foreldra eru hlynntir 

valfrelsinu sem felst í því að geta valið um ólíka skóla fyrir börn sín. 

Meirihluti kennara virðist hins vegar mótfallinn þessum hugmyndum. Þetta 

gerir óneitanlega kröfur til skóla um að nálgast ólík sjónarmið. Að mati 

Kowalski (2011) ýtir valfrelsið undir samkeppni milli skóla um nemendur 

sem hefur í för með sér að skólar þurfa að huga að kynningarstarfi og vinna í 

því að styrkja tengslin við umhverfi sitt. Rannsóknaniðurstöðum Ólafar S. 

Sigurðardóttur (2011) um skólaval í Garðabæ sýna að ákvarðanataka 

foreldra um skólaval byggir að mestu á ríkjandi hefðum og frásögnum 
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annarra foreldra og vina. Ef skólar vilja hafa áhrif á valið gefa þessar 

niðurstöður vísbendingar um að skólar þurfi að huga að markvissara 
kynningarstarfi. 

Glass (2008) bendir einnig á athyglisverð sjónarmið sem hafa áhrif á 

framþróun skólamála. Hann segir að sú þróun hafi átt sér stað að tvenns-

konar viðhorf séu að verða æ meira ríkjandi hjá almenningi varðandi 

almenningsskóla. Ákveðinn hópur vill að skólinn þjónusti heimilin til fulls og 

þá er átt við ýmsa heilbrigðis- og félagsþjónustu en þetta er þjónusta sem 

heimilin hafa hingað til séð um sjálf. Ástæðan að baki þessari skoðun er að 

nemandi nái ekki námsárangri fyrr en þessum þörfum sé mætt og skólinn 

eigi að sjá til þess að uppfylla þessar þarfir. Hinn hópurinn beinir sjónum að 

því að skólinn geri auknar kröfur um árangur og að horft sé í auknum mæli 

til kennslunnar og þjálfunar nemenda í grunnfærni til að efla námsárangur. 

Þessi hópur vill meiri áherslu á miðstýringu og telur íhlutun stjórnavalda 

mikilvæga til að auka ábyrgðarskyldu fjölskyldna og einstaklinga. Glass 

bendir á að þessi tvö viðhorf sýni vel að erfitt sé að gera breytingar í 

menntamálum. Hann telur að skynsamlegasta leiðin til að kljást við þessi 

ólíku viðhorf sé að gera það á samfélagslegum grunni. Aukin krafa sé því á 

skólastjórnendur að blása glæður í náin samskipti milli skólans og ýmissa 

hagsmunahópa og greiða fyrir gagnkvæmum samskiptum frekar en að 

fyrirskipa. Glass (2008) leggur áherslu á að bera verði virðingu fyrir 

skoðunum almennings og byggja upp markviss tengsl til að stuðla að 

framþróun í skólastarfi. Þess vegna þarf að hlúa að samskiptum heimilis og 

skóla. Sameiginlegur brennipunktur í skrifum um foreldrasamstarf síðustu 

fjörutíu árin er að þátttaka foreldra er mikilvæg fyrir árangurríkt skólastarf. 

Því meira sem foreldrar taka þátt í menntun barna sinna því jákvæðari 

verða áhrifin á menntun og þroska barnsins (Fullan, 2007). 

  Foreldrasamskipti og árangursríkt skólastarf  2.2.3

Sergiovanni (2009) greinir frá athugunum Duttweiler á helstu rannsóknum 

um árangursríkt skólastarf sem fram fóru á árunum 1980-1990. Þar kemur 

meðal annars fram að árangursríkir skólar nota fjölbreyttar aðferðir í 

samskiptum og samstarfi við foreldra og aðra í umhverfi skólans. Þessir 

skólar leitast við að hafa foreldra með í ákvarðanatöku og nýta mannauðinn 

sem býr í foreldrahópnum. Í athugunum Duttweiler kemur einnig fram að 

skólarnir stóla á foreldra sem talsmenn sína og að þeir ýti undir góð 

almannatengsl skólans við umhverfið. Þeir leitast einnig við að tengja 

foreldra við nám barna sinna á sem flestum sviðum.  
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Rannsóknir Desforges og Abouchaar (2003) og Epstein (2007) síðustu tvo 

áratugi á sviði foreldrasamskipta sýna meðal annars fram á að þegar 

foreldrasamstarf skóla og heimila gengur út á gagnkvæm samskipti og að 

þörfum foreldra sé mætt þá eykst hlutdeild foreldra í skólastarfi og 

námsárangur eykst. Desforges og Abouchaar (2003) skoðuðu fjölda rann-

sókna, flestar breskar og bandarískar, sem gerðar hafa verið í því skyni að 

meta námsárangur barna í tengslum við foreldrasamskipti sem taka til 

samskipta forelda við börn sín inn á heimilum og samskipta foreldra við 

skólann. Það sem er áhugavert í niðurstöðum Desforges og Abouchaar er að 

uppeldi og samskipti foreldra við börn sín inn á heimilum er sá þáttur sem 

hefur mest afgerandi áhrif á námsárangur og hegðun barna þeirra. 

Samskonar niðurstöður er einnig að finna í íslenskri rannsókn um brotthvarf 

ungmenna úr námi, en þar kom fram að þau ungmenni sem töldu sig njóta 

stuðnings foreldra voru líklegri til að ljúka framhaldsskóla (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Aðrir þættir, samkvæmt 

Desforges og Abouchaar (2003), eins og samskipti við skóla, hafa áhrif á 

námsárangur en ekki á eins afgerandi hátt og uppeldið heima fyrir. Það sem 

vekur því mesta athygli í niðurstöðum þeirra félaga er að ávinningur af 

uppeldisaðferðum heima fyrir er langvinnari varðandi námsárangur en 

þátttaka foreldra í foreldrastarfi innan skóla og hefur mun meiri áhrif á 
námsárangur en menntunarstig og þjóðfélagsstaða foreldra.  

Hvaða þýðingu hafa þessar upplýsingar fyrir almannatengsl í skólastarfi? 

Desforges og Abouchaar (2003) halda því fram að ef skólinn leggur sitt af 

mökum til að styrkja foreldrahlutverkið þá væri hægt að ná umtalsverðum 

árangri í skólastarfi og minnka bilið á milli þeirra nemenda sem ná mestum 

og minnstum námsárangri. Í þessu sambandi benda Desforges og 

Abouchaar á að skólinn getur boðið foreldrum upp á námskeið og fræðslu 

af ýmsum toga til að efla færni þeirra í foreldrahlutverkinu með það að 

markmiði að auka námsárangur barna þeirra. Þeir segja að niðurstöður í 

athugunum þeirra gefi skýrt til kynna að það virðist bæði vera aukin þörf 

fyrir þessi úrræði og aukin eftirspurn. Niðurstöður sýna einnig að sum 

úrræðin höfða til foreldra sem að öllu jöfnu er oft erfitt að ná til eins og 

heimila sem búa við erfiðleika.  

Ofangreindar niðurstöður eru áhugaverðar og gefa tilefni til að gerðar 

verði athuganir á því hvernig best væri að mæta þörfum foreldra varðandi 

upplýsingagjöf um fræðslu og námskeið sem styrkja þá í foreldra-
hlutverkinu. 

Michael Fullan (2007) vitnar í rannsóknir Rosenholtz sem sýna fram á að 

framsæknir skólar sinna foreldrasamstarfi með markvissum hætti og líta á 
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foreldra sem samstarfsaðila í viðleitni sinni til að bæta skólastarfið. Þessir 

skólar veita foreldrum faglegan stuðning varðandi nám barna þeirra og 

leggja því grunn að því að minnka gjánna milli skóla og heimilis þegar kemur 

að aðstoð við nemendur. Skólar, í rannsóknum Rosenholtz, sem töldust vera 

staðnaðir eða þar sem lítil framþróun átti sér stað í skólastarfi, höfðu ekki 
sett sér nein markmið með foreldrasamstarfi .  

Á síðustu tveimur áratugum hefur Joyce L. Epstein rannsakað og skrifað 

hvað mest um samstarf heimilis og skóla. Epstein (2007) hefur með 

rannsóknum sínum sýnt fram á að hlutdeild foreldra í námi barna sinna 

hefur mikil áhrif á velgengni þeirra í skóla. Viðburðir í skólastarfi sem 

krefjast gagnkvæmra samskipta eða tvíátta boðskipta eru nauðsynlegir að 

mati Epstein. Þeir halda foreldrum upplýstum um árangur barna sinna og 

tengja foreldra við ýmsar uppákomur í skólastarfinu. Epstein segir að 

rannsóknir síðustu áratugi sýni að hægt er að auka tengsl skólans og heimila 

með markvissum og árangursríkum hætti sem þjóni þörfum beggja aðila.  

Það er einkum þrennt sem Epstein (2007) segir að rannsóknaniðurstöður 

um foreldrasamstarf gefi skýrt til kynna. Í fyrsta lagi kemur skýr krafa frá 

foreldrum að þeir vilja meiri og betri upplýsingar um hvernig þeir geti veitt 

börnum sínum sem besta aðstoð. Í því sambandi má nefna fræðslu eða 

upplýsingar um uppeldismál og þroskaferil barna. Foreldrar eldri nemenda 

vilja til dæmis fræðast meira um einkenni unglingsáranna, undirbúning fyrir 

framhaldsnám og afþreyingu sem í boði er fyrir unglinga. Einnig vilja 

foreldrar vita um ýmis stuðningsúrræði og hvernig þeir geta ýtt undir 

hæfileika barna sinna með sem bestum hætti. Í öðru lagi heldur Epstein því 

fram að rannsóknaniðurstöður sýni að árangur nemenda aukist í gegnum 

þátttöku foreldra í skólastarfi. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að skólar axli þá 

ábyrgð að hafa milligöngu um samstarfsáætlanir sem þjóni hagsmunum 

beggja aðila, skólans og allra foreldra, enda batni námsárangur í kjölfar 

slíkrar samvinnu.  

Epstein (2007) segir að raunverulegra áhrifa á námsárangur nemenda 

fari að gæta þegar foreldrasamstarf fer fram í gegnum stefnumarkandi og 

heilstæða áætlun sem nær til alls skólasamfélagsins og hún felld inn í náms- 

og kennsluáætlanir skóla. Ef ekki er tekið mið af þessu við skipulag skóla-

starfs verður samstarf við foreldra laust í reipum og skilar ekki markvissum 
árangri.  

Af þessu má ráða að það er töluverður ávinningur að gera athugun á því 

eftir hverju foreldrar eru að sækjast þegar kemur að samskiptum og upp-

lýsingamiðlun í skólastarfi. 
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2.3 Rannsóknir á upplýsingagjöf  

 Viðhorf til upplýsingagjafar  2.3.1

Upplýsingagjöf milli skóla og heimila hefur hvorki hér á landi né erlendis 

verið rannsökuð með markvissum hætti. Reykjavíkurborg hefur á tveggja 

ára fresti kannað viðhorf foreldra til grunnskólastarfs í borginni þar sem 

foreldrar eru meðal annars spurðir út í viðhorf sín til foreldrasamstarfs og 

upplýsingastreymis milli skóla og heimila. Hér verður leitast við að benda á 

niðurstöður úr viðhorfkönnunum Reykjavíkurborgar frá árunum 2010 og 

2012 sem varða Norðlingaskóla og reynt að rýna í gagnsemi þeirra og hvort 

þær gefi vísbendingar um hvernig hægt sé að nýta þær til að efla tengsl 
foreldra við skólastarfið.  

Í könnun Reykjavíkurborgar (2012) kemur fram að 85% foreldra sem þátt 

tóku í könnuninni eru ánægðir með almenna upplýsingagjöf skólans og er 

það hærra en meðaltal annarra grunnskóla í borginni sem er 78%. Í töflu 1 

má sjá samantekt á nokkrum þáttum í könnun Reykjavíkurborgar (2012) 

sem snúa að viðhorfum foreldra í Norðlingaskóla til foreldrasamskipta og 

upplýsingamiðlunar. Í töflunni er einnig hægt að sjá meðaltal annarra 

grunnskóla í sömu þáttum. Foreldrar voru spurðir út í nokkra þætti sem 

snúa beint að umsjónarkennara eins og viðmóti hans við foreldra, aðgengi 

að honum og upplýsingastreymi frá honum. Töluverð ánægja er meðal 

foreldra með alla þessa þætti og í flestum þáttum mælist svarhlutfall hærra 

en meðaltal í öðrum grunnskólum. Í könnun Reykjavíkurborgar (2012) voru 

foreldrar einnig spurðir út í samstarf um gerð námsáætlana og í töflu 1 má 

sjá að svarhlutfall þeirra sem aldrei hafa tekið þátt í slíkri samvinnu er hátt, 

um 85%. Niðurstöður sína einnig að 41% foreldra finnst mikilvægt að gera 

námsáætlun með barninu og að um helmingur er hlutlaus í afstöðu sinni. 

Foreldrar virðast ánægðir, eða í 83% tilvika, með að skoðanir þeirra skipti 

máli í ákvörðunum um barnið og er það hærra hlutfall en meðaltal annarra 

grunnskóla í borginni. Í töflu 1 má sjá að flestir vilja hafa svipuð áhrif og þeir 

hafa haft á nám barnsins og skólastarfið almennt. Um fjórðungur vill hafa 

meiri áhrif á nám barnsins. Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012) eru 

foreldrar í Norðlingaskóla spurðir út í hvað þeir vilji hafa áhrif á í skóla-

starfinu. Flestir eða 67%, vilja hafa áhrif á kennslufyrirkomulag, því næst 

áherslur á námsgreinar ásamt samskipti og agamál eða í 50% tilvika hvort 

um sig. Í þriðja sæti lenda foreldrasamskipti og félags- og tómstundastörf.  
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Tafla 1. Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 2012. Samanburður á Norðlingaskóla 
og öðrum skólum. 

 

Í töflu 1 má sjá að langflestir, 94%, eru ánægðir með upplýsingagildi 

heimasíðunnar og er það svarhlutfall töluvert hærra en meðaltal annarra 

grunnskóla. Í könnun Reykjavíkurborgar (2012) var ekki spurt hvaða upp-

lýsingar foreldrum fannst gagnlegt að skólinn birti á heimsíðu sinni og því er 

áhugavert að leita svara við þeirri spurningu bæði hjá kennurum og 

foreldrum Norðlingaskóla. 

Mentor þekkja allflestir kennarar vel þar sem hann hefur í gegnum tíðina 

verið einn helsti samskiptamiðill milli skóla og heimilis. Í gegnum Mentor 

geta foreldrar meðal annars fylgst með ástundun, námsframvindu og einnig 

sent tölvupóst um hagi barnsins í skólanum. Mentor heldur einnig utan um 

bekkja- og foreldralista og býður þannig foreldrum upp á þann möguleika 

að geta haft samskipti sín á milli. Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2010) 

kemur fram að helmingur foreldra úr öllum skólum sem þátt tóku í könnun-

inni fara vikulega inn á Mentor. Það sem foreldrar eru einkum að skoða eða 

gera inn á Mentor er í fyrsta lagi að afla sér upplýsinga um ástundun 

barnsins en tæpur helmingur merkir við þann möguleika. Næst á eftir því 

eru nefndar fréttir og tilkynningar og þar næst bekkjalistar eða 31%. Um 

Norðlingaskóli Aðrir  grunnskólar

Ertu ánægð(ur) eða óánægður með eftirfarandi: Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur) Meðaltal ánægðra

Upplýsingar á heimasíðu skólans 94% 6% 0% 74%

Almenna upplýsingagjöf skólans 85% 9% 6% 78%

Að skoðanir foreldra skipti máli í ákvörðunum um barnið 83% 13% 4% 69%

Viðmót umsjónarkennara í samskiptum foreldra 93% 7% 0% 91%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um barnið 80% 13% 7% 82%

Að ná sambandi við umsjónarkennara ef þarf 88% 11% 1% 88%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um líðan og 

félagsanda í bekk 74% 16% 10% 65%

Meiri Svipuð Minni

Meðaltal sem            

svarar meiri

Vil hafa meiri/minni áhrif á nám barnsins 24% 76% 0% 32%

Vil hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt 8% 92% 0% 20%

Oftar en       

einu sinni Einu sinni Aldrei

Meðaltal sem svarar 

oftar en einu sinni

Ég hef tekið þátt í að gera námsáætlun með barninu 14% 1% 85% 29%

Mikilvægt Hvorki né Lítilvægt

Meðaltal sem        

svarar mikilvægt

Mér finnst mikilvægt/lítilvægt að gera námsáætlun með 

barninu 41% 52% 7% 60%

Öllu/flestu Sumu Engu

Meðaltal sem        

svarar öllu/flestu

Að hve miklu leyti gefur námsmat í skólanum nægar 

upplýsingar um námslega stöðu 89% 11% 0% 72%

(Reykjavíkurborg, 2012)
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fjórðungur nefnir heimavinnu. Á þeim tíma sem könnun Reykjavíkurborgar 

(2010) var gerð kemur fram að rúm 32% foreldra telja starfsmenn 

Norðlingaskóla vera virka í upplýsingamiðlun til foreldra í gegnum Mentor. 

Viðhorf foreldra í hinum skólunum er hins vegar annað því rúm 65% telja 

starfsfólk vera virkt í að setja upplýsingar inn á Mentor. Viðhorf foreldra til 

upplýsingamiðlunar í gegnum Mentor voru ekki athuguð í könnun 
Reykjavíkurborgar árið 2012 og því ekki hægt að gera samanburð. 

Í könnun Reykjavíkurborgar (2010) var spurt um tölvupóst frá skólanum. 

Í Norðlingaskóla segjast allir foreldrar sem þátt tóku í könnuninni fá 

tölvupóst en hann er sendur í gegnum Mentor þar sem hann heldur utan 

um netföng forráðamanna. Könnunin birti ekki viðhorf foreldra í hinum 

þátttökuskólunum um virkni kennara varðandi notkun á tölvupósti og því er 

ekki hægt að gera samanburð. Ekki var heldur spurt um innihald tölvupóst-

sendinga né hversu gagnlegur eða áhrifaríkur foreldrum fannst þessi miðill. 

Slíkar upplýsingar frá foreldrum og einnig kennurum eru áhugaverðar því 
þær gætu gefið til kynna hvort þörf sé á að endurskoða notkun þessa miðils.  

 Kynningar  2.3.2

Með fjölbreyttri upplýsingamiðlun og kynningarstarfi leitast skólinn við að 

styrkja tengsl sín við foreldra. Hið svokallaða „opna hús“ er þekkt í 

kynningarstarfi skóla. Engin ein skilgreining er til yfir þetta kynningarform. 

Reynslan sýnir hins vegar að undir opið hús falla yfirleitt kynningar og 

viðburðir sem foreldrum er boðið á en þeir hafa frjálsar hendur með það 

hvort þeir sinna boðinu eða ekki. Fjölmargir viðburðir í skólastarfi geta fallið 

undir þetta kynningarform eins og til dæmis námskynningar, fræðslufundir, 

foreldrafundir, skemmtanir og fleira. Erlendis eru þessar kynningar eða opið 

hús þekkt í skólastarfi, því víða er hefð fyrir skólavali og skólar eru þá í 

samkeppni um nemendur og hafa opið hús fyrir foreldra til að kynna 

skólastarfið (Oplatka, 2007a). 

Könnun Oplatka (2007a) var gerð í Alberta í Kanada en þar er löng hefð 

fyrir skólavali og gegna opin hús veigamiklu hlutverki í kynningarstarfi 

skólanna. Í eigindlegri rannsókn Oplatka voru viðhorf sex kennara og 

foreldra sjö barna gagnvart mikilvægi opinna húsa borin saman. Börnin voru 

öll að ljúka námi í almennum grunnskóla og voru á leið í framhaldsskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hjá framhaldsskólunum hafi 

opnu húsin ekki verið sá vendipunktur sem réði vali á skóla hjá foreldrum og 

börnum. Þrátt fyrir að foreldrum hafi ekki þótt kynningar á opnu húsi hafa 

afgerandi áhrif á ákvörðun sína á skólavali voru þó einkum fjórir þættir sem 

þeir töldu skipta máli í slíkum kynningum. Þessir þættir voru: Upplýsingar 
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um aga- og eineltismál, vinalegt andrúmsloft, þátttaka nemenda skólans í 

kynningarstarfinu, samskipti og kynnisferðir um skólann (Oplatka, 2007a). 

Í rannsókn Oplatka (2007a) um opið hús kom í ljós að öllum, kennurum, 

nemendum og foreldrum, fannst vinalegt andrúmsloft vera mikilvægur 

þáttur í kynningarstarfinu. Það sem skipti foreldra mestu máli var upplifun 

þeirra á vinalegu andrúmslofti og viðmóti starfsfólks til þeirra. Öllum í 

rannsókninni fannst þátttaka nemenda skólans í kynningarstarfinu skipta 

máli. Þeim fannst jákvætt að nemendur sem stunda nám við skólann tækju 

þátt í að kynna skólann sinn. Með því móti töldu þeir að nemendur veittu 

hinum verðandi nemendum og foreldrum þeirra upplýsingar um það sem 

þeim finnst skipta raunverulegu máli. Þannig gæfist tækifæri til að blanda 

geði við nemendur. Sama má segja um samskipti og kynnisferðir um 

skólann en öllum þátttakendum bar saman um að „maður á mann“ 

samskipti hefðu jákvæð áhrif á það hvernig foreldrar upplifðu skólann. 

Foreldrar vildu komast í meiri tengsl við kennarana og eiga við þá samræður 
um það sem skipti þá máli. 

Í annarri rannsókn Oplatka (2007b) á því hvernig ísraelskir skólastjórar 

sem voru átta talsins auglýstu skóla sína fyrir nemendur á framhalds-

skólastigi, kom í ljós að þeim var umhugað um orðspor skólans. 

Skólastjórarnir töldu að orðspor hefði mikil áhrif á viðhorf foreldra til 

skólans. Þeir sögðust leggja sig fram við að skapa góðan skólaanda og 

hlýlegt viðmót. Þeir töldu að nemendur myndu flytja þá upplifun með sér 

heim og heimilin myndu í framhaldi af því tala jákvætt um skólann. Af þessu 

má ráða að nemendur geta verið áhrifamiklir þegar kemur að upplýsinga-
miðlun og ekki má vanmeta þátt þeirra varðandi orðspor. 

Í rannsókn Ólafar S. Sigurðardóttur (2011) um skólaval í Garðabæ voru 

foreldrar sex ára barna spurðir út í gagnsemi opnu húsanna en allir grunn-

skólar bæjarins bjóða verðandi nemendum og foreldrum þeirra á opið hús 

þar sem fram fer formleg kynning á skólastarfinu. Af þeim sem sóttu opið 

hús, sem var um helmingur þátttakenda, sögðust allflestir vera mjög 

sammála eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að kynningar skólanna væru 

mjög gagnlegar. Í rannsókninni voru þeir sem sótt höfðu kynningar spurðir 

út í hvaða þættir það væru sem þeim fannst skipta máli í kynningunni. Sá 

þáttur sem foreldrum fannst skipta mestu máli var viðmót starfsmanna en 

tæp 80% merktu við þann möguleika. Þeir þættir sem lentu í öðru sæti, eða 

í um 55% tilvika, var viðmót stjórnenda og einnig upplýsingar um stefnu 

skólans í aga- og eineltismálum. Í þriðja sæti lentu upplýsingar um náms-
kröfur skólans.  
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Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að foreldrum finnst viðmót 

stjórnenda og starfsfólks skipta mestu máli á kynningum skólanna. Það er 

því áhugavert að skoða hvernig foreldrar upplifa viðmót skólans í tengslum 
við foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun skólans. 

2.4  Samantekt  

Í fræðilegum skrifum um almannatengsl í skólastarfi er lögð áhersla á að 

þau eigi að bæta nám og kennslu. Með almannatengslum er átt við að 

samskiptum og upplýsingamiðlun er ætlað að samræma þarfir þeirra sem 

að skólastarfinu koma við markmið skólastarfsins og skapa sameiginlegan 

skilning. Almannatengsl þar sem samskipti og upplýsingamiðlun eru 

markviss og ígrunduð þar auka þau þekkingu og skilning á skólastarfi. Það 

hefur síðan jákvæð áhrif á skólaþróun vegna þess að aukin þekking og 

skilningur eru talin ýta undir virkari þátttöku foreldra í skólastarfi sem eykur 

heildarárangur skólans.  

Það er eftirsóknarvert markmið að reyna að auka árangur skólastarfs 

með þessum hætti og þess vegna beinist kastljós rannsóknarverkefnisins að 

innihaldi og gagnsemi samskipta og upplýsingamiðlunar. Áherslur í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) um upplýsingamiðlun og upplýsingaskyldu 

gefa glöggt til kynna hve mikilvægt er að afla upplýsinga um viðhorf foreldra 

og kennara til þessara þátta þannig að hægt sé að styrkja tengslin við 

foreldra og koma sem best til móts við þarfir þeirra og opinberar kröfur um 

samstarf skóla og heimilis. Þar er mikil áhersla lögð á gagnkvæm samskipti 

og að foreldrar fái sem flest tækifæri til að hafa áhrif á líðan og nám barna 
sinna og taka þátt á ákvörðunum sem lúta að skólastarfinu.  

Niðurstöður rannsókna um foreldrasamstarf og upplýsingamiðlun í skóla 

gefa einnig til kynna að foreldrar vilji meðal annars hafa áhrif á áherslur 

námsgreina, foreldrasamskipti og agamál. Einnig kemur í ljós að gott viðmót 

hefur áhrif á viðhorf foreldra til skólans. Það er því mikilvægt að skoða 

samskipti og upplýsingamiðlun skóla út frá því hvað öðru fremur styður við 

gagnkvæm samskipti og hversu vel upplýsingamiðlunin fellur að þörfum 
foreldra og markmiðum skólastarfsins. 

Þegar kemur að samskiptum og upplýsingamiðlun er mikilvægt að 

kennarar og skólastjórnendur átti sig á því hvernig hægt er að nota 

þekkingu á boðskiptum og boðskiptamiðlum til að auka færni sína til að 

velja miðil sem hæfir viðkomandi upplýsingum og hámarka þannig skilning. 

Fræðileg skrif um boðskipti og boðskiptamiðla gefa til kynna að boðskipti í 

stofnunum eru með margvíslegum hætti og samspil margra þátta ræður því 
hvort samstarf við foreldra og upplýsingamiðlun verður markviss eða ekki. 
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Rauði þráðurinn í almannatengslum í skólastarfi er að samskiptum og 

upplýsingum er stjórnað en jafnframt verður að leggja mat á gæði þeirra 

þar sem þeim er ætlað að auka skilning á skólastarfi. Til að upplýsinga-

miðlun verði markviss þarf að leggja mat á hvað fólki finnst um ýmis málefni 

skólans, þjónustuna sem hann veitir og viðmót starfsmanna sem við skólann 

starfa. Þegar byggja á upp markviss foreldrasamskipti þarf því að skoða þá 

upplýsingamiðlun sem liggur til grundvallar skólastarfinu og meta gæði 

hennar í ljósi fræðilegra skrifa og einnig út frá þörfum foreldra og kennara 
sem tengjast skólanum.  

Í þessu rannsóknarverkefni er kastljósinu því beint að samskiptum þeirra 

hópa innan skólasamfélagsins sem hvað mest áhrif hafa á námsárangur 

nemenda samkvæmt Kowalski (2011) en það eru kennarar, sem tilheyra 

innri aðilum, og foreldrar, sem tilheyra ytri aðilum. Af þeim sökum hef ég 

valið að afmarka rannsóknarverkefnið við almannatengsl sem lúta að 

samskiptum og upplýsingaflæði milli þessara aðila. Markmiðið er að skoða 

hvernig samskipti og upplýsingar um þjónustu og ýmis málefni í skólastarfi 

geta ýtt undir árangursríkt samstarf þessara aðila. Rannsóknin kannar 

viðhorf foreldra og kennara til upplýsingamiðlunar í Norðlingaskóla. 
Eftirfarandi rannsóknarspurning liggur til grundvallar.  

Að hve miklu leyti eru boðleiðir og upplýsingar sem foreldrar 

vilja fá um skólastarfið í samræmi við það sem kennarar vilja 

miðla til foreldra? 
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3 Rannsóknin 

Hér er greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina. Fyrst er 

sagt frá tilgangi rannsóknarinnar og fjallað um val á þátttakendum. Því næst 

eru áherslur í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla 

kynntar en þær mynda ásamt fræðilegum skrifum grunninn að rann-

sókninni. Þá er sagt frá aðferðum við gagnaöflun og gagnagreiningu. Að 
lokum er rætt um framkvæmd rannsóknarinnar og siðferðileg atriði.  

3.1 Tilgangur  

Niðurstöðum rannsóknarinnar er einkum ætlað að þjóna þríþættum 

hagnýtum tilgangi. Í fyrsta lagi að veita kennurum og stjórnendum í 

Norðlingaskóla upplýsingar um gæði foreldrasamskipta og gagnsemi þeirra 

upplýsinga sem skólinn miðlar og kanna hvort ákveðnar boðleiðir eru 

árangursríkari en aðrar við að miðla upplýsingum til foreldra. Í öðru lagi er 

niðurstöðum ætlað að varpa ljósi á hvort samhljómur sé í viðhorfum 

kennara og foreldra til gagnsemi upplýsinga og boðleiða. Í þriðja lagi er 

niðurstöðum rannsóknarinnar ætlað að vera grundvöllur að áætlanagerð 

um hvernig skólinn geti styrkt tengsl sín við foreldra og byggt upp 

markvissara foreldrasamstarf. Til að ná þessu markmiði er leitast við að 

athuga að hve miklu leyti boðleiðir og upplýsingar sem foreldrar vilja fá um 
skólastarfið samræmist því sem kennarar vilja miðla til foreldra.  

3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni eru kennarar, stjórnendur og foreldrar í 

Norðlingaskóla. Rafrænn spurningarlisti var lagður fyrir kennara og stjórn-

endur og rýnihópaviðtöl voru tekin við foreldra.  

Þátttakendur í spurningakönnuninni voru 40 talsins og svöruðu 38 

manns. Svarhlutfall var því 95%. Við upphaf könnunar voru kennarar beðnir 

um að merkja við hvaða kennarateymi þeir tilheyrðu og þannig gafst 

tækifæri til að bera saman heildarniðurstöður við niðurstöður einstakra 

kennarateyma. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir þau teymi sem starfa í skólanum 
ásamt svarhlutfalli hvers teymis. 
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Tafla 2. Fjöldi teyma og svarhlutfall. 

 

Eins og sést í töflu 2 er árgöngum kennt saman og nemendum skipt upp í 

fjóra námshópa sem eru 1.-2. bekkur, 3.-4. bekkur, 5.-7. bekkur og 8.-10. 

bekkur og er nemendafjöldi í hverjum námshópi á bilinu 90-100. Hverjum 

námshópi er stýrt af kennarateymi þar sem starfa um það bil sex til sjö 
kennarar. 

Fjögur hálfstöðluð rýnihópaviðtöl voru tekin við foreldra úr öllum 

námshópum, samtals 15 manns. Fjórir foreldrar voru í hverjum hópi nema í 

rýnihópi úr 5.-7. bekk þar voru þrír foreldrar. Foreldrar voru valdir til 

þátttöku með markvissu úrtaki, þar sem valið er úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Með 

markvissu úrtaki eru þeir valdir sem taldir eru áhugaverðastir og henta best 

rannsókninni en jafnframt þarf að vanda val á þátttakendum (Silverman, 

2010). Haft var í huga að þátttakendur endurspegluðu dæmigerða fjölskyldu 

sem á í hefðbundnum samskiptum við skólann og að ekki væri um að ræða 

sértæka námsörðugleika eða fötlun hjá viðkomandi fjölskyldu sem krefst 

aukinna samskipta. Valdar voru mæður í úrtakið þar sem reynsla mín er sú 
að oftast er fyrst haft samband við mæður um hagi barnsins í skólanum. 

3.3 Norðlingaskóli – Áherslur í foreldrasamskiptum og 
upplýsingamiðlun 

Undirbúningur hófst á því að búa til yfirlit um áherslur í foreldrasamskiptum 

og upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla (Viðauki A). Í töflu 3 má sjá helstu 

áhersluþætti í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun skólans. 

Tafla 3. Áherslur í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla. 

Kynningarfundir         

Opið hús

Viðburðir                                    

Opið hús

Formleg 

foreldrasamskipti

Rafræn 

samskipti Töskupóstur Foreldrafélagið

Námskynningar Foreldraskóladagur Samráðsfundur Mentor Fréttabréf Foreldrasamskipti

Vorskóli Heimsóknir í kennslustundir Skólaboðun Símhringingar Tilkynningar Bekkjafulltrúastarf

Morgunskraf Foreldrahádegi Áformsbækur Heimasíða Áformsbækur Fræðsluerindi

Fræðsla um uppeldi Söngur á sal

Fræðsla um skólaþróun Bekkjavöld

Stórhátíðir

Fjöldi í teymi Fjöldi sem svarar Svarhlutfall

1. og 2. bekkur 7 7 100%

3. og 4. bekkur 6 6 100%

5.-7.  bekkur 7 7 100%

8.-10. bekkur 6 5 83%

List-, verk- og íþróttakennsla 8 7 88%

Stjórnendur 6 6 100%

Samtals 40 38 95%
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Hér verður gerð stutt grein fyrir hverjum þætti fyrir sig en í yfirlitinu um 

áhersluþætti í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun (Viðauki A) má sjá 

helstu markmið sem liggja að baki hverjum þætti. Kynningarfundir og 

viðburðir eru látnir falla undir opið hús þar sem foreldrahópum er boðið í 

skólann á ákveðna kynningarfundi og viðburði en þeir hafa frjálsar hendur 

um hvort þeir sinna boðinu eða ekki. Aðrir þættir eru formleg foreldra-

samskipti, rafræn samskipti, töskupóstur og samskipti í gegnum foreldra-

félagið. 

Námskynningar, vorskóli og morgunskraf ásamt fræðslufundum um 

uppeldi og skólaþróun eru flokkuð undir kynningarfundi en þar er upp-

lýsingum um áherslur í starfi skólans komið á framfæri. Foreldrum er einnig 

veitt fræðsla um nám og kennslu ásamt uppeldi og þroska barna. Á þessum 

fundum gefst kennurum og skólastjórnendum tækifæri til að miðla upp-

lýsingum um skólastarfið og fá endurgjöf frá foreldum í formi umræðna og 

fyrirspurna. Námskynningar eru að hausti og þar fer fram kynning á 

námsefni og námsmarkmiðum einstakra námsgreina. Einnig eru starfs- og 

kennsluhættir kynntir á námskynningum þar sem meðal annars er farið yfir 

stundatöflur, fyrirkomulag á samkennslu og sérkennslu og þætti sem snúa 

að samvinnu við foreldra. Vorskólinn er haldinn að vori fyrir verðandi fyrstu 

bekkinga og foreldra þeirra og þar er einkum lögð áhersla á að kynna starfs- 

og kennsluhætti. Morgunskraf stjórnenda eru fundir sem foreldrum er 

boðið á til að eiga óformlegt spjall um það sem brennur helst á þeim. 

Meginmarkmið þessara funda er að veita upplýsingar, skapa vettvang fyrir 

foreldra til að tjá skoðanir sínar og hafa áhrif á skólastarfið.  

Skólinn bíður foreldrum á fjölbreytta viðburði í skólanum en þeim er 

ætlað að auka þátttöku foreldra í skólastarfinu, efla tengsl starfsfólks við 

foreldra og tengsl foreldra innbyrðis. Einnig er þessum viðburðum ætlað að 

skapa jákvæðan skólabrag, veita foreldrum innsýn í skólastarfið og auka 

hlutdeild þeirra í námi barna sinna. Af helstu viðburðum í skólastarfinu má 

nefna foreldraskóladaga þar sem foreldrum er boðið að taka þátt í skóla-

starfi þar sem nemendur kenna áhugaverða hluti sem þeir hafa verið að 

læra. Aðrir viðburðir eru til dæmis heimsóknir foreldra í kennslustundir, 

söngstundir og foreldrahádegi þar sem foreldrum barna í hverjum 

námshópi er boðið í hádegismat með barni sínu. Bekkjarkvöld skipa einnig 

stóran sess þar sem bekkjarfulltrúar halda utan um skipulag þessara kvölda 

ásamt kennurum. Af stórhátíðum sem skólinn stendur fyrir má einkum 

nefna jólaskólann, Norðlingaleika og árshátíðarleikrit. Fjölskyldum nemenda 

er boðið að taka þátt í jólaskóla á síðasta degi fyrir jólafrí en þar fer fram 

fjölbreytt dagskrá. Á Norðlingaleikum er foreldrum boðið að fylgja barni 

sínu eftir í gegnum hópleik þar sem nemendur spreyta sig í að leysa ýmsar 
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þrautir. Nemendur á miðstigi taka árlega þátt í árshátíðarleikriti og er öllum 

nemendum skólans og foreldrum boðið á leiksýninguna.  

Formleg foreldrasamskipti eiga sér stað á skólaboðunardegi og á sam-

ráðsdögum. Þau skera sig úr í flokkuninni sem birtist í yfirlitinu (Viðauki A) 

því gerð er meiri krafa til foreldra að sinna þeim en öðrum þáttum sem 

tilgreindir eru. Ef foreldrar sjá sér ekki fært að mæta á samráðsfundi eða 

sinna skólaboðun á tilsettum tíma er fundin leið sem hentar foreldrum 

þannig að tryggt sé að upplýsingum sé komið á framfæri. Á samráðsdögum, 

sem eru þrisvar á skólaárinu, fara fram formlegir samráðsfundir þar sem 

nemendur og forráðamenn þeirra eru sérstaklega boðaðir í skólann til að 

fara yfir námsstöðu, líðan og hegðun barnsins. Undanfari þessara funda er 

námsmat og matssamtöl sem kennarar hafa tekið einslega við nemendur 

um námslega stöðu, líðan og áhugamál þeirra. Áherslur úr matssamtölum 

ásamt vitnisburðarblöðum eru send heim til upplýsinga fyrir foreldra og 

síðan lögð til grundvallar á samráðsfundi með kennara. Skólaboðunardagur 

felur í sér heimsóknir starfsmanna inn á heimili nemenda í upphafi skólaárs, 

ár hvert. Í skólaboðun er upplýsingum um starfshætti og kennslu-

fyrirkomulag vetrarins komið á framfæri og er foreldrum afhent ýmis 

skrifleg gögn og eyðublöð. Nemendur eru með svokallaðar áformsbækur 

þar sem þeir gera áform um námsmarkmið vikunnar. Áformsvinna nemenda 

fellur undir formleg foreldrasamskipti þar sem áformsbækur eru alltaf í 

töskum nemenda til að foreldrar séu sem best upplýstir um námsframvindu 
barna sinna.  

Upplýsingum er að miklu leyti komið á framfæri með rafrænum hætti en 

þau fara einkum fram í gegnum tölvupóst í Mentor og heimasíðu auk 

símhringinga. Upplýsingar, sem miðlað er með tölvupósti, eru fjölbreyttar 

en þar hafa kennarar og foreldrar samskipti sín á milli um námið og líðan 

nemenda. Kennarar miðla til foreldra því sem helst er á döfinni í hverri viku í 

föstudagspósti. Skólastjóri sendir foreldrum bréf reglulega og mikilvægum 

tilkynningum frá skólanum er einnig komið á framfæri í gegnum almennan 

tölvupóst. Foreldrar og kennarar hafa einnig samskipti sín á milli símleiðis 

og eru upplýsingar af svipuðum toga og í tölvupósti. Heimasíðan geymir efni 

um stefnu og áherslur í skólastarfi. Þar eru daglega birtar fréttir og 
tilkynningar og einnig eru myndir úr skólastarfinu að finna á heimsíðunni.  

Skriflegar upplýsingar sem sendar eru heim með nemendum eru 

flokkaðar undir töskupóst. Þessi miðill er að verða æ sjaldgæfari og er einna 

helst notaður þegar koma þarf mikilvægum upplýsingum á framfæri og oft 

hafa þá sömu upplýsingar einnig verið sendar með tölvupósti. Þetta eru 

meðal annars áríðandi tilkynningar eins og tímasetning samráðsfunda, 
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upplýsingar frá hjúkrunarfræðingi, fréttabréf skólans, samantekt úr mats-

samtölum og vitnisburðarblöð nemenda.  

Foreldrafélagið miðlar upplýsingum um samstarfið milli skóla og heimilis 

og heldur utan um bekkjarfulltrúastarf ásamt kennurum skólans. Foreldra-

félaginu er ætlað að efla tengslin milli skóla og heimilis og sinna félagsstarfi 

nemenda í skólanum. 

Yfirlitið um áherslur í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun skólans 

var lagt til grundvallar við gerð spurningalista fyrir kennara (Viðauki B) og 

viðtalsramma fyrir rýnihópa foreldra (Viðauki C). Einnig var stuðst við fræði-

greinar um kenningar og rannsóknir á sviði almannatengsla og upplýsinga-

miðlunar. 

3.4 Gagnaöflun og mælitæki 

Rýnihópaviðtöl við foreldra byggjast á eigindlegri aðferðafræði og er stuðst 

við rannsóknarsnið fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology). Í gegnum 

viðtölin var leitast við að kanna reynslu og upplifun foreldra af foreldra-

samskiptum og upplýsingamiðlun sem fram fer í skólastarfinu, en það er að 

mati Lichtman (2010) hlutverk fyrirbærafræðinnar að lýsa og skilja megin-
kjarna í reynslu og upplifun einstaklings af tilteknu fyrirbæri.  

Rýnihópar (e. focus group) eru dæmi um hópviðtöl en kostirnir sem 

fylgja þeirri nálgun eru að mati Lichtman (2010) tímasparnaður, þar sem 

miklar upplýsingar fást á skömmum tíma. Einnig telur Lichtman að hópviðtöl 

komi af stað meiri umræðu en einstaklingsviðtöl því mörg sjónarmið komi 

gjarnan fram í hópviðtölum. Rýnihópaviðtöl eru talin henta vel þegar öðlast 

þarf skilning á reynslu hóps á ákveðnu viðfangsefni (Sóley S. Bender, 2003). 

Í viðtölum við foreldra var stuðst við viðtalsramma en hann er notaður í 

hálfopnum viðtölum þar sem spurningum er ætlað að leiða samræður 
fremur en að stýra þeim. 

Rafrænn spurningalisti var lagður fyrir kennara og stjórnendur í gegnum 

vefkannanakerfið Outcome en sú nálgun að nota spurningarlista byggir á 

megindlegri aðferðafræði. Með spurningalistum má safna fjölbreyttum 

gögnum á skömmum tíma. Samkvæmt Þorláki Karlssyni (2003) er styrkur 

slíkra spurningalista að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og 

þess sem það gerir og því má ætla að niðurstöður gefi raunhæfa mynd af 

vinnubrögðum kennara varðandi upplýsingamiðlun skólans. Spurningarnar 

eru lokaðar þar sem allir svarmöguleikar eru settir fram. Það sem einkennir 

spurningalistann er að nokkur hluti spurninga er settur fram á fimm þrepa 

Likert-kvarða þar sem svarendur merkja við svarmöguleika á kvarða sem 

hefur bæði jákvæða og neikvæða stefnu. Einnig eru notaðir talnakvarðar við 
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nokkrar spurningar þar sem beðið er um að gefa svarmöguleikum einkunn 

eftir mikilvægi (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Við gerð spurningalista og viðtalsramma var gengið út frá fimm megin-

flokkum og stuðst var við yfirlit um áherslur í foreldrasamskiptum og 

upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla. Þessir flokkar eru: Kynningarfundir, 

viðburðir, formleg foreldrasamskipti, rafræn samskipti og foreldrasamskipti 

og upplýsingamiðlun Spurningar til kennara byggja á sömu flokkum og 

spurningar til foreldra og var það gert til að auðvelda samanburð á 

viðhorfum foreldra og kennara til viðfangsefnisins. 

3.5 Framkvæmd 

Rýnihópaviðtölin fjögur voru hljóðrituð og afrituð strax að loknu hverju 

viðtali. Í upphafi viðtals fengu foreldrar í hverjum rýnihópi afhent yfirlitið 

um áherslur í samskiptum og upplýsingagjöf skólans til að veita umræðunni 

ákveðið aðhald auk þess sem allir hefðu sömu útgangspunkta í umræðunni. 

Til að gæta réttmætis í rannsókninni var leitast við að fylgja viðurkenndum 

aðferðum eigindlegra rannsókna. Ég gerði mér grein fyrir því að skoðanir 

mínar gætu haft áhrif á skoðanir viðmælenda minna og gætti að því að láta 

mínar eigin skoðanir ekki í ljós í viðtölunum. Auk þess lagði ég áherslu á 

opnar spurningar, valdi út orð til að spyrja enn frekar út í viðfangsefnið og 

fékk foreldra til að nefna dæmi og útskýra skilning sinn. Öll viðtölin voru 

tekin með viku millibili í apríl og maí 2012 og fóru fram seinnipart dags í 

fundarherbergi skólans. 

Hljóðupptökur af rýnihópaviðtölum voru afrituð og gagnasafnið greint í 

meginflokka. Úrvinnsla rýnihópaviðtala byggir á lyklun og flokkun gagna í 

meginhugtök. Á þann hátt er leitast við að túlka og ná samhengi í frásögn 

viðmælenda til að ná fram hver skilningur þeirra er á viðfangsefninu en 

þetta er að mati Lichtman (2010) grundvallaratriði í greiningu gagna 
samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð.  

Kennarar og stjórnendur svöruðu rafrænum spurningalista á kennara-

fundi og voru niðurstöður spurninga teknar saman strax að lokinni fyrirlögn. 

Úrvinnsla á upplýsingum úr spurningalistum fyrir kennara byggir á gagna-

greiningu megindlegrar aðferðafræði. Notuð er lýsandi tölfræði til að geta 

veitt lýsandi upplýsingar um breytur sem mældar voru á nafn- og raðkvarða 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Vefkannanakerfið Outcome ásamt 
tölvuforritinu Microsoft Excel var notað til að vinna úr niðurstöðum.  

Það er mikilvægt að rannsakendur hugi að siðferði rannsókna og því er 

áhersla lögð á að þátttakendur þekki hver tilgangur rannsóknarinnar er, 

hver stendur fyrir henni og hvað felst í þátttökunni (Sigurður Kristinsson, 
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2003). Máli skiptir að upplýsa þátttakendur um meðhöndlun gagna, 

úrvinnslu, trúnað og nafnleynd (Lichtman, 2010). Haft var samband við 

viðmælendur með því að senda þeim bréf um kynningu á rannsókninni 

(Viðauki D) þar sem greint var frá ofangreindum þáttum. Viðmælendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki (Viðauki E) fyrir þátttöku. Leitað var eftir 

samþykki skólastjórnenda til að leggja spurningalista fyrir og kennurum var 

gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar, úrvinnslu, nafnleynd og trúnaði. 

Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina en formlegar rannsóknir eru 
tilkynningaskyldar. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Í rannsókninni er dregin fram mynd af viðhorfum kennara og foreldra til 

foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar í Norðlingaskóla. Þar sem þátt-

takendur tilheyra allir sama skólanum má vera að það kalli fram ákveðin 

líkindi í svörum. Ef rannsóknin væri endurtekin eða spurningarnar lagðar 

fyrir hópa í öðrum skólum er líklegt að ekki fengjust sömu niðurstöður og 
því er ekki hægt að alhæfa um áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Reynsla mín og áhugi á skólastarfi hafa óneitanlega einhver áhrif á þá 

þætti sem lagðir voru til grundvallar við gerð spurninga. Sem starfsmaður 

skólans gerði ég mér einnig grein fyrir því að viðhorf mín og hugmyndir til 

upplýsingamiðlunar í skólastarfinu gætu haft áhrif á rannsóknina og túlkun 

niðurstaðna. Ég gerði mér því far um að setja eigin skoðanir til hliðar og 

leitaðist við að gera nákvæmar skráningar á niðurstöðum og setja þær fram 

á þann hátt að þær væru í samræmi við gögnin. Vegna tengsla við skólann 

voru ekki valdir til þátttöku foreldrar sem eiga börn sem hafa verið 

umsjónarnemendur mínir. Þetta var gert til að reyna að draga sem mest úr 

eigin áhrifum á rannsóknina en samkvæmt Lichtman (2010) er mikilvægt að 

rannsakandinn leitist við að aðgreina eigin sjónarmið (e.bracketing) til að 

átta sig á eigin áhrifum á rannsóknina.  

 





 

47 

4 Niðurstöður  

Spurningar sem lagðar voru fyrir kennara og foreldra byggja á fræðilegum 

skrifum og áherslum Norðlingaskóla í foreldrasamskiptum og upplýsinga-

miðlun (Viðaukar A, B, C). Hér er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar á 

eftirfarandi hátt: Viðhorfum til kynningarfunda, viðburða, formlegra 

foreldrasamskipta, rafrænna samskipta og að lokum viðhorfum til almennra 

foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar. Fyrst eru viðhorf kennara til 

þessara þátta kynnt og síðan viðhorf foreldra. Að því loknu er samantekt á 

niðurstöðum sem gefur til kynna að hve miklu leyti viðhorf kennara og 

foreldra fara saman. Bæði kennarar og stjórnendur tóku þátt í rannsókninni 

en í niðurstöðunum er oftast talað um kennara jafnvel þó að það eigi bæði 
við stjórnendur og kennara. Vísað er til stjórnenda þegar það á við. 

4.1 Viðhorf kennara til foreldrasamskipta og 
upplýsingamiðlunar 

 Kynningarfundir  4.1.1

Kennarar voru inntir eftir viðhorfum sínum til helstu kynningarfunda sem 

skólinn stendur fyrir en það eru námskynningar, vorskóli og morgunskraf. Í 

svörum við spurningalista kemur fram að flestir kennarar í öllum teymum 

eða 80% telja morgunskraf skólastjórnenda vera mikilvægt í upplýsinga-

miðlun skólans. Einnig kemur fram í niðurstöðum að öllum kennurum ber 

saman um að námskynningarnar séu mikilvægar. Í rannsókninni voru 

kennarar annars vegar beðnir um að merkja við þær upplýsingar sem þeirra 

teymi er aðallega að koma á framfæri við foreldra á námskynningum og hins 

vegar voru þeir beðnir um að forgangsraða upplýsingum sem þeir vilja 

leggja mesta áherslu á að koma á framfæri við foreldra. Gefnir voru upp sjö 

möguleikar sem hægt var að taka afstöðu til: Námsefni, starfshættir (s.s. 

stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, samkennsla), námsmarkmið 

einstakra námgreina, námsmat, áherslur í aga- og eineltismálum, áherslur í 
foreldrasamskiptum, frístundaheimili og/eða félags- og tómstundastarf. 

Í spurningunni um hvaða upplýsingar kennarateymin eru aðallega að 

koma á framfæri birtist afstaða kennara til upplýsingamiðlunar í gegnum 

formlegar námskynningar á þann hátt að langflestir, um 94%, segjast aðal-

lega vera að upplýsa foreldra um námsefni, því næst nefna tæp 88% starfs-

hætti, í þriðja sæti eru námsmarkmið og námsmat nefnd með jafnt svar-
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hlutfall, rúm 59%. Áherslur í foreldrasamskiptum eru nefnd í helmingi tilvika 

og langt innan við helmingur kennara nefnir áherslur í aga- og eineltis-

málum og upplýsingamiðlun um frístundaheimili og félags- og tómstunda-
starf. 

Í spurningunni sem snýr að forgangsröðun á upplýsingum til foreldra 

gafst kennurum kostur á að forgangsraða fimm af áðurnefndum sjö mögu-

leikum. Niðurstöður sýna að breytingin er ekki mikil á milli þess sem 

kennarar segjast aðallega vera að miðla og upplýsingum sem þeir vilja leggja 

mesta áherslu á að koma á framfæri. Starfshættir, námsefni og náms-

markmið einstakra námsgreina eru þeir þættir sem kennarar vilja áfram 

hafa í forgangi á námskynningum. Flestir kennarar vilja setja starfshætti í 

mestan forgang eða í um 65% tilvika. Næst á eftir er námsefni nefnt og þar 

á eftir koma námsmarkmið einstakra námsgreina og áherslur í foreldra-

samskiptum. Námsmat, áherslur í aga- og eineltismálum ásamt upp-

lýsingum um frístundaheimili og/eða félags- og tómstundastarf eru ekki sett 

í fyrsta forgang. Þessir þættir, að undanskildum þeim síðastnefnda, eru hins 
vegar nefndir þegar beðið er um að velja næst mesta forgang.  

Í töflu 4 má sjá hvernig niðurstöður dreifast milli teyma varðandi upp-
lýsingar sem kennarar vilja setja í fyrstu forgangsröð á námskynningum.  

Tafla 4. Upplýsingar sem kennarateymi vilja setja í mestan forgang á 
námskynningum. 

 

Í töflu 4 sést að meira en helmingur allra umsjónarkennara í 1.-10. bekk 

setja starfshætti í fyrsta sæti í forgangsröð. Kennarar í 1.-2. bekk hafa 

afgerandi afstöðu því allir merkja starfshætti sem fyrsta val. Kennarar í 
verk,- list,- og íþróttagreinum skera sig úr því flestir nefna námsefni. 

Kennarar í 1.-2. bekk ásamt stjórnendum eru þeir aðilar sem koma einna 

helst að undirbúningi og framkvæmd vorskólans og er það um fjórðungur 

kennara. Annars vegar voru þessir aðilar beðnir um að svara hvaða upp-

lýsingum skólinn væri aðallega að koma á framfæri við foreldra í 

1. og 2. 

bekkur

3. og 4. 

bekkur

5.–7.  

bekkur

8.–10. 

bekkur

List-, verk- og 

íþróttakennsla 
Stjórnendur Allir

Fjöldi í hverju teymi 7 6 7 5 7 6 38

Starfshættir 100% 50% 71% 80% 67% 61%

Námsefni 17% 14% 75% 19%

Námsmarkmið einstakra námsgreina 20% 25% 33% 12%

Áherslur í foreldrasamskiptum 33% 14% 8%

Námsmat

Áherslur í aga- og eineltismálum

Frístundheimili, félags- og tómstundastarf
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vorskólanum og hins vegar voru þeir beðnir um að forgangsraða upp-

lýsingum sem þeir vilja að skólinn leggi mesta áherslu á að koma á framfæri.  

Gefnir voru upp sjö möguleikar sem hægt var að taka afstöðu til: 

Starfshættir (s.s. stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, sam-

kennsla), námsmarkmið einstakra námgreina, námsmat, áherslur í aga- og 

eineltismálum, áherslur í foreldrasamskiptum, frístunda-heimili og/eða 

félags- og tómstundastarf og námskeið/fræðsluerindi um nám og uppeldi 

barna. Bæði kennarar og stjórnendur telja upplýsingar um starfshætti vera 

þann þátt sem aðallega er komið á framfæri við foreldra og eru einnig 

sammála um að setja eigi upplýsingar um starfshætti í mestan forgang á 

kynningarfundi vorskólans. Undir mestan forgang raðast einnig 

námskeið/fræðsluerindi um nám og uppeldi barna sem nefnd eru af 
kennurum og foreldrasamskipti sem stjórnendur nefna.  

Morgunskraf skólastjórnenda sem einnig flokkast undir kynningarfundi 

telja flestir kennarar í öllum teymum eða 80% vera mikilvægt í upplýsinga-
miðlun skólans.  
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 Viðburðir  4.1.2

Flestir kennarar telja að viðburðir og skemmtanir í skólastarfinu hafi jákvæð 

áhrif á samskipti og tengsl þeirra við foreldra almennt því rúmlega 80% 

segja þá hafa mjög jákvæð áhrif. Kennarar voru beðnir um að forgangsraða 

viðburðum og skemmtunum í skólastarfinu sem þeir telja vera mikilvæga 

með tilliti til þess að auka þekkingu foreldra á skólastarfi. Gefinn var kostur 

á að forgangsraða fimm af eftirfarandi sjö möguleikum: Söngur á sal, 

foreldraskóladagur, jólaskóli, Norðlingaleikar, árshátíðarleikrit, bekkjarkvöld 

og heimsóknir foreldra í kennslustundir. Niðurstöðurnar sýna að viðburðir 

og skemmtanir sem kennarar telja einna helst auka þekkingu foreldra á 

skólastarfi eru heimsóknir foreldra í kennslustundir og foreldraskóladagar, 

þar sem nemendur kenna foreldrum sínum. Báðir viðburðir eru settir í 

fyrstu og aðra forgangsröð. Í þriðju forgangsröð eru jólaskóli, Norðlinga-

leikar og bekkjarkvöld oftast nefnd. Á mynd 2 má sjá hvaða viðburði hvert 

kennarateymi vill setja í mestan forgang.  

Mynd 2. Viðburðir sem kennarar vilja setja í forgang í foreldrasamstarfi. 

Samkvæmt mynd 2 sýna niðurstöður að því eldri sem nemendur eru því 

meiri áherslu virðast kennarar leggja á heimsóknir foreldra í kennslustundir 

þótt kennarar í 8.-10. bekk gefi foreldraskóladögum og heimsóknum í 

kennslustundir jafnmikið vægi. Foreldraskóladagar fá hins vegar meira vægi 
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hjá kennurum á yngra stigi og einnig stjórnendum sem telja þá skipa 

veigamesta sessinn. Flestir kennarar í 5.-7. bekk og kennarar í list-, verk- og 

íþróttagreinum telja hins vegar heimsóknir foreldra í kennslustundir vera 
þýðingarmesta þáttinn.  

 Formleg foreldrasamskipti  4.1.3

Í rannsókninni voru kennarar spurðir út í viðhorf sín til formlegra foreldra-

samskipta sem eiga sér stað í skólastarfinu eins og skólaboðunardaga og 

matssamtöl við nemendur sem tekin eru fyrir samráðsfundi kennara og 

foreldra. Einnig voru könnuð viðhorf kennara til frekara samstarfs við 
foreldra um nám nemenda.  

Niðurstöðurnar sýna að ánægja er með skólaboðunardaga og mats-

samtöl. Kennarar eru flestir eða rúm 77% ánægðir með þá upplýsinga-

miðlun sem fer fram á skólaboðunardögum. Rúm 10% segjast vera óánægð 

og í athugasemdum um það sem betur mætti fara nefna tveir aðilar mikið 

magn upplýsinga og pappírsflóð og hve mikill tími fari í að fylla það út hjá 

foreldrum. Flestum eða rúmum 80% finnst matssamtöl við nemendur hafa 
mikið upplýsingagildi á samráðsfundum með foreldrum.  

Þegar kennarar eru beðnir um að svara hversu fylgjandi eða andvígir þeir 

eru því að efla foreldrasamstarf um námsmat þá kemur í ljós að 66% eru því 
fylgjandi. 

Í afstöðu kennara til foreldrasamstarfs um markmiðssetningu í námi 

nemenda kemur fram að rúm 70% eru fylgjandi því. Þegar niðurstöður sem 

sýna dreifingu milli teyma eru skoðaðar kemur í ljós að afstaða kennara í 8.-

10. bekk er skýr, allir eru fylgjandi samstarfinu og langflestir íþrótta-

kennarar, list- og verkgreinakennarar eru hlutlausir. Niðurstöðurnar sýna 

hins vegar að tæpur helmingur kennara segir foreldra hafa mikla hæfni til 

að setja námsmarkmið fyrir börn sín í samvinnu við kennara og þriðjungur 

lýsir yfir hlutlausri afstöðu. Um 19% telja foreldra hafa frekar litla hæfni til 
samstarfsins.  

Kennarar voru spurðir hvernig þeir telja skólann geta veitt foreldrum 

stuðning við að bæta námsárangur barna þeirra og sýnir mynd 3 mat 

kennara á því. Um þriðjungur kennara telur stuðning skólans við foreldra 

einkum felast í því að efla þátttöku foreldra í að setja námsmarkmið fyrir 

börn sín, því næst eru oftast nefnd námskeið eða fræðsla fyrir foreldra um 

þroska og uppeldi og námsmarkmið námsgreina. Kennurum finnst fjölgun 

samráðsfunda kennara og foreldra koma einna síst til greina í þessu 

sambandi og enginn nefnir þátttöku foreldra í námsmati þegar kemur að 
úrræðum sem styðja eiga við foreldra.  
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Mynd 3. Mat kennara á því hvernig skólinn getur stutt foreldra í að bæta 
námsárangur barna þeirra. 

 Rafræn samskipti 4.1.4

Í rannsókninni voru viðhorf kennara til rafrænna samskipta við foreldra 

könnuð. Kennarar voru meðal annars spurðir út í áherslur í upplýsinga-

miðlun í gegnum Mentor, hversu jákvæðar eða neikvæðar upplýsingar þeir 

telja sig flytja foreldrum í gegnum tölvupóst og hvert vægi símhringinga og 

tölvupósts væri í samskiptum þeirra við foreldra. Auk þess var könnuð 

afstaða kennara til upplýsingamiðlunar í gegnum heimasíðu og föstudags-

póst sem umsjónarkennarar senda foreldrum einu sinni í viku.  

Í rannsókninni voru kennarar annars vegar beðnir um að merkja við þær 

upplýsingar sem þeirra kennarateymi er aðallega að koma á framfæri við 

foreldra í gegnum Mentor og hins vegar voru þeir beðnir um að forgangs-

raða upplýsingum sem þeir vilja leggja mesta áherslu á að koma á framfæri. 

Gefnir voru upp sex möguleikar: Dagbókarfærslur um nám, líðan og hegðun, 

ástundun, einkunnir/umsagnir, verkefnabækur, námsmarkmið, tölvupóstur 
til foreldra um nám líðan og hegðun.  

Þegar kennarar eru spurðir út í skráningar upplýsinga í Mentor segjast 

flestir eða rúm 70% vera aðallega að skrifa tölvupóst um nám, líðan og 

hegðun ásamt ástundun. Þeir þættir sem kennarar vilja setja í mestan 

forgang þegar kemur að upplýsingamiðlun til foreldra í gegnum Mentor er 

aukin áhersla á skráningu á ástundun og upplýsingar um nám, líðan og 
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hegðun í gegnum tölvupóst og dagbókarfærslur. Einnig vilja kennarar leggja 

meiri áherslu á upplýsingagjöf um námsmarkmið en þeir hafa gert.  

Föstudagspóstur er sendur í gegnum tölvupóst í Mentor og langflestir 

eða 92% kennara telja föstudagspóst hafa mikilvægt upplýsingagildi. 

Aðspurðir sögðust rúm 40% kennara miðla jákvæðum upplýsingum í 

tölvupósti, tæp 38% neikvæðum upplýsingum og eru hlutlausir um 22%.  

Ekki er mikill munur á því hvort kennarar nota símhringingar, tölvupóst 

eða hvort tveggja í samskiptum sínum við foreldra þegar upplýsa þarf um 

nám, líðan og hegðun nemenda. Oftast eða í um 38% tilvika eru sím-

hringingar og tölvupóstur notaður jöfnum höndum. Á mynd 4 má sjá 

samanburð á milli teyma á notkun símhringinga og tölvupósts í samskiptum 

við foreldra. Niðurstöður sýna að eftir því sem nemendur verða eldri þá 

dregur úr því að umsjónarkennarar noti síma og tölvupóst jöfnum höndum 

og meiri áhersla verður á notkun tölvupósts í samskiptum við foreldra.  

Mynd 4. Notkun á tölvupósti og síma í samskiptum við foreldra. 

Þegar kennarar eru spurðir út í gæði upplýsingamiðlunar á heimasíðu 

skólans telja um 80% heimasíðuna veita góðar upplýsingar og er þessi 

jákvæðni ríkjandi hjá meira en helmingi kennara í öllum teymum. Mynd 5 

sýnir hvaða upplýsingar kennarar vilja leggja mesta áherslu á að birta á 

heimasíðu skólans. Rúmur helmingur eða um 57% leggur mesta áherslu á að 

birta myndir og fréttir af skólastarfinu á heimasíðunni, næst í röðinni eru 
upplýsingar um sýn og stefnu skólans og þar næst starfshættir.  
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Mynd 5. Upplýsingar sem kennarar vilja leggja mesta áherslu á að birta á 
heimasíðu. 

 Foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun 4.1.5

Í rannsókninni voru viðhorf kennara til almennra samskipta og upplýsinga-

miðlunar könnuð. Í því sambandi voru kennarar meðal annars beðnir um að 

leggja mat á gæði upplýsingamiðlunar og hvaða áherslur þeir vildu einna 
helst hafa í samstarfi sínu við foreldra. 

Langflestir eða rúm 86% eru ánægðir með upplýsingagjöf skólans til 

foreldra. Um 95% kennara telja að fréttir og upplýsingar af skólanum berist 

helst til foreldra í gegnum formlega upplýsingamiðlun frá skóla og þegar 

dreifing á svarhlutfalli er skoðað milli teyma er þessi afstaða allsstaðar 

ríkjandi. Nemendur eru taldir vera helstu boðberar frétta í 68% tilvika hjá 

kennurum. Því næst eru aðrir foreldrar og vinir nefndir og sjaldnast eða í um 

þriðjungi tilvika er tilgreindur sá möguleiki að fréttir og upplýsingar berist í 
gegnum óformlegt spjall við starfsmenn skólans.  

Fréttabréf um viðburði líðandi stundar er sent út í töskupósti einu sinni í 

mánuði og eru rúm 80% kennara ánægðir með upplýsingagildi þess. Allir 

kennarar í 1.-2. bekk lýsa yfir ánægju með fréttabréfið en fæstir úr röðum 

kennara í 8.-10. bekk eða 60% eru ánægðir með það. Athugasemdir bárust 

frá tveimur aðilum þess eðlis að nemendur leituðu einungis að myndum af 

sjálfum sér. Allar upplýsingar í blaðinu væri einnig að finna á heimasíðunni, 

útgáfa á pappír væri pappírseyðsla þar sem fréttabréfið berst ekki alltaf 

foreldrum og safnast upp sem rusl eða dagar uppi í töskum nemenda og því 

þurfi að leggja meiri áherslu á rafræna útgáfu þess.  

Kennarar voru spurðir hversu vel eða illa þeir telja skólann miðla upp-

lýsingum um áherslur og stefnu skólans í ýmsum þáttum skólastarfsins og á 
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mynd 6 má sjá mat kennara á því. Rúmlega helmingur kennara telur skólann 

standa sig vel í að miðla upplýsingum um sýn og stefnu skólans, 

einstaklingsmiðað nám og samkennslu, áformsvinnu, smiðjur, námsmat og 

foreldrasamskipti. Flestum kennurum finnst skólinn standa sig einna síst í að 

miðla upplýsingum um námsmarkmið einstakra námsgreina. Einnig sýna 

niðurstöður að kennarar telja sig ekki miðla upplýsingum vel um lestrar-
kennslu, áhugasvið og eineltis- og agamál.  

Mynd 6. Mat kennara á því hvernig skólinn miðlar upplýsingum. 

Þegar kennarar eru inntir eftir því hvernig standa eigi að upplýsinga-

miðlun einstakra þátta í skólastarfinu þá kemur í ljós að þeir treysta mest á 

miðlun upplýsinga í gegnum heimasíðu og kynningar- og fræðslufundi. 

Kennarar gátu valið um sjö leiðir sem þeir telja henta best til að miðla 

einstaka þáttum: Heimasíða, kynningar- og fræðslufundir, morgunskraf, 

skólaboðunardagur, samráðsfundir auk tölvu- og töskupósti. Krossa mátti 

við alla þá möguleika sem þeir töldu eiga best við. Niðurstöður sýna að 

annað hvort heimasíða eða kynningar- og fræðslufundir eru nefnd í yfir 

helmingi tilvika. Því næst eru tölvupóstur og samráðsfundir oftast nefndir 

sem gagnleg boðleið. Sjaldnast er merkt við töskupóst. Mesta fjölbreytni í 

notkun boðleiða birtist í miðlun upplýsinga um áherslur í eineltis- og 

agamálum og áherslur í foreldrasamskiptum þar sem um og yfir 50% 

kennara nefna fimm boðleiðir við hvorn þátt: Heimasíðu, kynningar- og 
fræðslufundi, morgunskraf, samráðsfundi og tölvupóst.  
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Könnuð var afstaða kennara til þess hversu mikla eða litla möguleika þeir 

telja foreldra hafa til að móta skólastarfið og svaraði rúmur helmingur, 51%, 

því til að foreldrar hefðu mikla möguleika til að hafa áhrif. Um þriðjungur 

lýsti yfir hlutlausri afstöðu. Einnig voru kennarar spurðir út í hvaða þætti 

þeir telji að foreldrar eigi einna helst að hafa áhrif á í skólastarfinu í dag og 
má sjá niðurstöður á mynd 7.  

Mynd 7. Þættir sem kennarar telja að foreldrar eigi að hafa áhrif á í skólastarfi. 

Mynd 7 sýnir að áformsvinna nemenda, félags og tómstundastarf ásamt 

markmiðssetningu í námi og agamál eru þeir þættir sem kennarar vilja í yfir 

75% tilvika að foreldrar hafi áhrif á í skólastarfi. Stjórnun og stefnumótun 
fær hærra svarhlutfall en námsmat. 

Þegar kennarar eru beðnir um að raða í forgangsröð þeim þáttum sem 

þeir vilja leggja mesta áherslu á í foreldrasamstarfi þá eru þessir þættir 

nefndir: Þátttaka foreldra í almennu skólastarfi eins og heimsóknir, við-

burðir og skemmtanir, agamál, samstarf um markmiðssetningu í námi og 
samráðsfundir. 

4.2 Viðhorf foreldra til foreldrasamskipta og 
upplýsingamiðlunar 

 Kynningarfundir 4.2.1

Hér er greint frá niðurstöðum úr rýnihópaviðtölum við foreldra og viðhorf 

þeirra til foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar kynnt. Fyrst er greint frá 

viðhorfum foreldra til helstu kynningarfunda sem skólinn stendur fyrir en 

það eru námskynningar, vorskóli og morgunskraf. 
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Foreldrum finnst námskynningarnar mikilvægar og veita gagnlegar 

upplýsingar. Þeim finnst þeir fá nægilegar upplýsingar um námsefni, 

námsmarkmið og námsgreinar og finnst kennarar yfirleitt gera þessum 

þáttum góð skil. Í því sambandi má vitna í orð foreldris sem á barn í 5 -7. 

bekk: „Gríðarlega mikilvægar, þarna fær maður sýn kennaranna á 

námsefnið sem verið er að kenna.“ Foreldrar barna í 8.-10. bekk tala 

sérstaklega um mikið magn upplýsinga og þætti gott að fá eitthvað af upp-

lýsingunum á prenti til að „melta betur“ eins og eitt foreldri komst að orði.  

Það sem foreldrum finnst einna helst ábótavant eru upplýsingar um 

starfs- og kennsluhætti. Í öllum rýnihópum kom fram sú upplifun foreldra 

að skólastefna skólans, um einstaklingsmiðun og samkennslu árganga, sé 

frábrugðin því skólastarfi sem þeir hafi upplifað sjálfir og því séu þeir lengi 

að venjast breytingunum. Einn viðmælandi í rýnihópi 1.-2. bekkjar sem 

einnig á barn á eldra stigi segir: „Maður lærir þetta hægt og bítandi.“ 

Foreldri barns í 5.-7. bekk sem á barn sem hefur útskrifast úr 10. bekk hefur 

á orði: „Maður er enn að læra eftir öll þessi ár.“ Í niðurstöðum kemur fram 

að foreldrar leita eftir meiri upplýsingum um hvernig skipulagi innra 

starfsins er háttað frá degi til dags. 

Mér finnst vanta meira um fyrirkomulagið, þetta opna rými og 
einstaklingsmiðaða nám, meiri umræðu um sérkennslu, 
samkennslu, hvað er bekkjarkerfi versus einstaklingsmiðað nám 
því nú er samkennsla í hópum og annað slíkt og það er líka 
sérkennsla þannig að maður er svolítið óöruggur einhvern 
veginn þegar maður stendur fyrir utan þetta. 

Þetta segir foreldri barns í 5.-7. bekk og í sama streng tekur foreldri úr hópi 

3.-4. bekkinga sem talar um breyttar áherslur: „Maður skilur þetta ekki 

alveg fyrst vegna þess að þetta er svo allt, allt öðruvísi en almennt hvernig 

þetta er byggt upp.“  

Í umræðum við foreldra koma fram ábendingar um námskynningarnar 

sem hafa nokkurn samhljóm hjá rýnihópunum. Í rýnihópum 1.-4. bekkjar 

vilja foreldrar fá tækifæri til að ræða málin og skapa þannig meiri nánd við 

kennarann á námskynningum. „Að umsjónarkennari mundi bara tala við 

foreldrahópinn sinn að maður upplifi líka að maður sé hluti af einhverri 
minni heild“ segir foreldri barns í 1.-2. bekk.  

Foreldrar barna í 8.-10. bekk tala sérstaklega um að gott væri ef 

kennarar hefðu af og til fundi með foreldrum þar sem foreldrar væru 

upplýstir um almenna stöðu nemendahópsins „hvernig gengur með hópinn, 

hvernig þau eru að standa sig, hvernig þau eru stemmd.“ Foreldrar væru 
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þannig betur með á nótunum og foreldrahópurinn gæti í sameiningu gripið 

inn í málefni sem snéru að hópnum í heild eftir ábendingum kennara.  

Viðhorf foreldra til vorskólans koma aðallega frá foreldrum í rýnihópum 

af yngsta stiginu. Foreldrum finnst vel að vorskólanum staðið og eru mjög 

ánægðir með fyrirkomulagið vegna þess að það skapar „mjúka lendingu“ við 

skólann fyrir börnin og foreldrana. Foreldrar hrósa samkennslunni í þessu 

fyrirkomulagi þar sem hún eigi ríkan þátt í að skapa góða tengingu fyrir 

börnin. „Það er svo gott að það sé samkennsla að það skuli vera 1. bekkur 

sem tekur á móti þeim og þau þekkja þau jafnvel fyrir“ segir eitt foreldri 
sem á barn í 1.-2. bekk.  

Foreldrum finnst þeir fá góðar upplýsingar um skólastarfið á kynningar-

fundi vorskólans. Helstu ábendingar frá foreldrum eru að gott væri að skipta 

fræðslunni í tvennt, annars vegar að vori í tengslum við vorskólann og hins 

vegar að hausti áður en skólinn byrjar. Mikið af upplýsingum fer fram á 

þessum kynningarfundi og sumt af upplýsingunum eigi betur heima á 

haustin þegar skólinn byrjar því „þá hefur maður allt í einu fullt af 

spurningum þegar þetta er allt að bresta á sem maður hafði ekki í júní“ segir 

foreldri barns í 3.-4. bekk. Foreldrum finnst mikilvægt að leggja áherslu á að 
upplýsa foreldra um praktíska hluti sem snúa að byrjun skólagöngunnar.  

Flestir foreldrar í rýnihópunum hafa mætt á morgunskraf stjórnenda og 

þeir eru sammála því að morgunskrafið sé gagnlegt og áhrifaríkt. Foreldrar 

segja að þeim finnist gott að hitta stjórnendur, það sé gott að geta borið 

upp ýmis erindi, heyrt hljóðið í hinum og fundið að málum sé fylgt eftir. 

Foreldrar tala um að þeir geti sagt skoðanir sínar „og mér sýnist fólk einmitt 

ekkert vera feimið við það, þetta er einhvern veginn þannig andrúmsloft“ 
segir foreldri barns í 1.-2. bekk.  

Fræðslufundir um þroska og uppeldi barna telja foreldrar vera hæfilega 

marga yfir veturinn og lýsa almennt ánægju sinni með þau erindi sem 

skólinn og foreldrafélagið hefur boðið foreldrum upp á. Foreldrum í 1.-2. 

bekk finnst áhugavert ef boðið væri upp á fræðslu um uppeldi og þroska 

barna við upphaf skólagöngu að hausti. Foreldrar barna í 8.-10. bekk finnst 

skipta máli að fræðsla til foreldra sé í tengslum við það sem er að gerast hjá 

nemendum. „Ef að það er til dæmis verið að innleiða i-padinn þá fá 

foreldrar kynningu á því, krakkarnir fá Maritafræðslu og foreldrarnir fá líka, 

mér finnst þetta þurfa að vera svona í tengslum“ segir eitt foreldrið.  

 Viðburðir 4.2.2

Foreldrar voru spurðir hvaða viðburði og skemmtanir þeir telja vera áhuga-

verða eða gagnlega og veita þeim mesta innsýn inn í skólastarfið. Langflestir 
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í öllum rýnihópunum nefna foreldraskóladaga í þessu sambandi og áhuga 

skólans fyrir því að fá foreldra í heimsóknir í skólann. Einnig eru bekkjar-

kvöld talin mikilvæg hjá öllum rýnihópum og mikil ánægja ríkir með 

foreldrahádegi en þar er foreldrum boðið í hádegismat með börnum sínum. 

Af skemmtunum ber jólaskóli mest á góma.  

Foreldrar barna í 8.-10.bekk telja að þátttaka foreldra í foreldraskóladegi 
mundi verða meiri ef nemendur væru með uppákomur á ákveðnum tímum.  

Foreldrar í unglingadeild þurfa alveg sérstaka hvatningu virðist 
vera, að það væri gott að það væri svona eitthvað, við erum að 
fara að gera þetta og klukkan þetta.  

Þetta segir til dæmis eitt foreldri í tengslum við umræður um dræma 

mætingu foreldra í unglingadeild. Foreldrar, sérstaklega yngri barna, tala 

um að heimsóknir þeirra í skólann veiti börnum þeirra mikla ánægju og 

gjarnan ríki mikil eftirvænting að fá þá í skólann. Í rýnihópunum kemur fram 

að oft sé erfitt að sinna ákveðnum heimsóknum eins og til dæmis foreldra-

hádegi og foreldraskóladegi ef foreldrar eiga tvö til þrjú börn í skólanum. 

Þrátt fyrir ánægju með viðburðina þá segja foreldrar að heimsóknirnar geti 

stundum orðið „svolítið yfirþyrmandi“ eins og eitt foreldri barns í 5.-7. bekk 

komst að orði. Erfitt sé að mæta væntingum allra barnanna og því þurfi að 

bjóða upp á skipulag sem geri foreldrum betur kleift að sinna öllum börnum 

sínum og valda þeim ekki vonbrigðum. Eitt foreldri í 1.-2 bekk lýsir upplifun 

sinni á eftirfarandi hátt:  

Þetta er orðið svolítið mikið, þú veist, þetta er mikið að mæta í 
þetta allt saman þegar maður á barn í fleiri en bara einum 
árgangi. Þannig að ef að maður ætlar að sleppa einu þá eru það 
bara svik. 

Í öllum rýnihópunum kemur fram að foreldrum finnst jákvætt hvað 

skólinn býður foreldra alltaf velkomna í skólann hvenær sem er til að spjalla 

eða kíkja í kennslustundir og mikil ánægja ríkir með þetta viðhorf skólans. 

„Að foreldrar séu svona velkomnir alltaf það er bara góð tilfinning, 

algjörlega“ segir foreldri barns í 8.-10. bekk og í þessu sambandi má nefna 

afstöðu hjá foreldri barns í 3.-4. bekk til þessa viðmóts sem foreldrar tala 

um að skólinn sýni þeim: „Að ömmum og öfum og systkinum er alltaf boðið 

með og það er bara stórkostlegt, að stórfjölskyldan sé velkomin og það er 
bara eitthvað sem að ég hef aldrei kynnst áður.“ 

Allir foreldrar lýstu miklum áhuga fyrir heimsóknum í kennslustundir en 

fæstir höfðu sinnt þeim. Í viðtölunum kom fram að heimsóknir í kennslu-
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stundir mundu auka innsýn í skólastarfið eða eins og eitt foreldri barns í 5.-

7. bekk sagði: „Ég er oft að spá í það þá mundi maður sjá inn í þennan 

skilning.“ Ástæðan fyrir fátíðum heimsóknum voru yfirleitt af sama toga. 

Foreldrar vilja ekki stinga í stúf með því að birtast allt í einu í kennslustund 

og eiga á hættu að vera eina foreldrið sem mætir og gera heimsóknina því 

vandræðalega fyrir barnið sitt. Þessi afstaða kom skýrt fram hjá foreldrum 

barna á mið- og unglingastigi: „Þegar maður er kominn með gaur í 9. bekk 

þá finnst honum bara alveg hrikalega hallærislegt að móðir hans skuli sitja 

þarna.“ Þegar foreldrar voru spurðir hvað væri til ráða til að auka þennan 

þátt í skólastarfi þar sem áhugi væri fyrir því hjá þeim þá komu meðal 

annars fram ábendingar um að tengja heimsóknir í kennslustundir við aðra 

viðburði eins og til dæmis söng á sal og foreldrahádegi og þá yrðu 

heimsóknir í kennslustundir eðlilegur hluti af skólastarfi. Einnig komu 

ábendingar um að skipuleggja heimsóknir í kennslustundir á ákveðnum 

dögum og höfða sérstaklega til foreldra með því að kennarar ræddu þetta á 
samráðsfunum við foreldra og nemendur.  

Í öllum rýnihópum kom fram sú afstaða að bekkjarkvöld eru mikilvægur 

„vettvangur fyrir foreldrana að hittast og spjalla og tengjast“ eins og foreldri 

barns í 3.-4. bekk komst að orði. Þeir sem segjast hafa mætt illa á þessi 

kvöld sakna þess að þekkja ekki krakkana og foreldrahópinn betur. Innan 

allra rýnihópa er einkum tvennt sem foreldrar telja skipta máli varðandi 

árangursríkt bekkjarstarf meðal foreldra og nemenda. Í fyrsta lagi er talað 

um að virkja bekkjarfulltrúana meira og koma „strúktúr“ á bekkjarfulltrúa-

starfið, eins og eitt foreldri úr 3.-4 bekk sagði. Foreldrar í 8.-10. bekk tala um 

að skipulag bekkjarfulltrúastarfsins sé flókið í unglingadeild því ekki sé hægt 

að ákveða fyrir unglingana hvað þeir eigi að gera og því þurfi að finna farveg 

fyrir samráð um þessa hluti þar sem kennarar, nemendur og foreldrar vinna 

saman að því að ákveða hlutina. Í öðru lagi finnst foreldum einnig mikilvægt 

að huga að minni hópum á bekkjarkvöldum þar sem þeim finnst í flestum 

tilvikum fjöldinn í hverjum námshópi mikill. Með því að minnka hópana telja 

foreldrar að meiri nánd skapist innan hópsins. Eitt foreldri barns í 5.-7. bekk 

lýsir ástæðunni fyrir lélegri mætingu sinni á bekkjarkvöld á eftirfarandi hátt: 

„Já kannski af því að þetta eru svo margir. þetta eru svo mörg börn og 
margir foreldrar þess vegna nenni ég oft ekki að fara.“  

Af þeim stórhátíðum sem mikil ánægja er með meðal allra í 

rýnihópunum er jólaskólinn. Foreldrar tala um að jólaskólinn sé skemmti-

legri en hefðbundin jólaböll sem flestir þekkja og í umræðum við foreldra 

barna í 3.-4. bekk kemur skýrt fram viðhorf rýnihópanna til jólaskólans: 

„Jólaskólinn alveg magnaður, mér finnst eitthvað rosalega gaman við 

jólaskólann“ segir eitt foreldið og annað foreldri tekur undir með því að 
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segja: „Skemmtilegt þegar þau hafa bara verið með sína eigin hljómsveit 

bara krakkarnir þetta er svona heimagert.“ 

Í öllum rýnihópum kemur fram að foreldrum finnst viðburðir sem þeir 

sækja hafa mikið félagslegt gildi þar sem þeir hafa jákvæð áhrif á samskipti 
og tengsl við starfsmenn skólans og aðra foreldra.  

 Formleg foreldrasamskipti 4.2.3

Foreldrar í öllum rýnihópum segja að matssamtöl við nemendur séu 

upplýsandi og góður grundvöllur fyrir samráðsfund með kennara. Einnig er 

samhljómur innan rýnihópanna að á samráðsfundum sé gagnkvæmt samráð 

milli kennara og foreldra. Foreldrar tala um að hlustað sé á þarfir þeirra og 

beiðnum yfirleitt fylgt eftir. Innan tveggja hópa kemur fram beiðni um að 

eitt viðtal eða hluti viðtals sé án barns þar sem foreldrar geti hitt kennarann 

og talað einslega við hann. Eitt foreldri í 3.-4. bekk lýsir upplifun sinni á 

eftirfarandi hátt: „Ég veit að ég get alltaf hringt í umsjónarkennarann en það 

er samt alltaf gott að geta átt þetta eina samtal þar sem að maður getur 

talað bara dálítið opinskátt.“  

Foreldrum finnst gagnlegt að hitta umsjónarkennarana á samráðs-

fundum og vera upplýstir um námslega stöðu strax í kjölfar námsmats sem 

er tvisvar á ári. Allir telja að samráðsfundir veiti gagnlegar upplýsingar um 

nám, líðan og hegðun. Námsleg staða nemenda miðað við aðra í hópnum er 

rædd á meðal foreldra á yngra stigi og finnst foreldrum skorta upplýsingar 

um það. Tveir foreldrar í þessum hópi segja til dæmis í þessu sambandi: 

„Við hvað er maður að miða?“, „Mér finnst stundum meira vera talað um 

þetta bara líðan og hegðun og eitthvað svoleiðis sko, heldur en beinlínis 
hver staðan námslega er.“ 

Mikil ánægja ríkir með skólaboðunardagana hjá öllum foreldrum og 

þegar spurt er út í gæði þessara samskipta við heimilin ber öllum saman um 

að skólaboðunardagur hafi yfir sér persónulegt yfirbragð og upplýsingagildi 

sé gott. „Þetta er eiginlega óformlegt spjall“ segir foreldri barns í 5.-7. bekk. 

Foreldrum finnst undantekningarlaust þægilegt að fá upplýsingar sem koma 

á prenti heim og geta fyllt út ýmis eyðublöð öll í einu. Gott sé að fá 

upplýsingar um helstu áherslur skólastarfsins og hvaða breytingar eru í 

starfsmannhópnum. „Maður er að fá svo mikinn haug af pósti í gegnum 

tölvupóst að þetta er þá allavega komið í hendurnar á manni og maður 
geymir þetta á sérstökum stað“ segir foreldri barns í 8.-10. bekk.  

Þegar foreldrar eru spurðir hvaða skoðun þeir hafa á því að efla 

foreldrasamstarf sem snýr að markmiðssetningu í námi nemenda kemur 

fram að mikill áhugi er á því í öllum rýnihópunum. Foreldri barns í 8.-10 
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bekk lýsir viðhorfum sínum til þessa samstarfs á eftirfarandi hátt: „Mér 

finnst það alveg svakalega metnaðargjarnt og flott og væri alveg alvöru 

einstaklingsmiðað nám, að börnin séu svolítið með í því og gerð ábyrg með, 

þetta verði þá svona samvinna.“ Í rýnihópunum eru ýmis dæmi nefnd sem 

foreldrar vildu hafa meiri aðkomu að í samráði við kennarann og barn sitt 

og má nefna að eitt foreldri vildi gjarnan fylgja skriftarkennslu hjá sínu barni 

betur eftir og sagði: „Það væri náttúrulega mjög gott að hafa eitthvað svona 

utanumhald þegar maður er að reyna heima að agitera fyrir einhverju.“ 

Annað foreldri sagðist til dæmis vilja vinna í að losa barn sitt við ákveðna 

feimni í að koma fram og æfa tjáningu með markvissum hætti heima og í 

skóla. Þegar foreldrar voru spurðir um kostina við þetta samstarf þá höfðu 

margir á orði að foreldrar mundu fylgjast betur með og vera meira inni í 

námi barnanna. Foreldri barns í 3.-4. bekk sagði til dæmis að þá væru 

„foreldrar mjög meðvitaðir um að þetta væri svona það sem við erum að 

fókusera á.“ Þegar foreldrar voru spurðir út í hvar hæfni þeirra lægi í þessu 

samstarfi við kennara voru allir á sama máli að foreldrar væru ákveðnir 

sérfræðingar í sínu barni. Þeir þekktu best veikar og sterkar hliðar barnsins, 
áhugasvið þess og skapgerð.  

Umræður um stærðfræði spruttu upp þegar foreldrar voru spurðir með 

hvaða hætti þeir telja skólann geta betur stutt þá í að bæta námsárangur 

barnsins. Foreldrar barna á öllum aldursstigum kalla eftir sérstakri fræðslu 

eða námskeiði frá kennurum um kennsluaðferðir og áherslur í stærðfræði 

þannig að þeir geti betur stutt við nám barna sinna heima. Foreldrar tala um 

öðruvísi nálgun í stærðfræði og annarskonar uppbyggingu á námsbókum en 

þegar þeir voru í skóla og segjast finna fyrir óöryggi heima fyrir þegar þeir 

þurfa að aðstoða börn sín. Foreldrar barna í 8. -10. bekk vilja fá fræðslu um 

nýjar áherslur í skólastarfi, þætti sem ekki voru kenndir þegar þeir voru í 

skóla eins og áherslur í heimspekikennslu, fjölmiðlalæsi og tölvutækni í 

kennslu. Slíka fræðslu telja foreldrar auka umræður heima fyrir og styrkja 

þekkingu hjá börnunum því það er „margt á netinu sem foreldrarnir eru 

ekkert inni í sem er svo spennandi heimur að opnast og við þurfum að vera 
svolítið á tánum foreldrar“ segir til dæmis eitt foreldrið.  

Þegar foreldrar eru spurðir út í hvaða skoðun þeir hafa á því að efla 

foreldrasamstarf um námsmat er fátt um svör og hik kemur á foreldra í 

öllum rýnihópum. Foreldrar virðast ekki hafa áhuga á að taka þátt í 

námsmati með kennara. Þeir telja sig ekki hafa forsendur fyrir því og finnst 

þetta vera hlutverk kennarans. Hins vegar telja nokkrir foreldrar að þeir 

gætu hugsanlega komið að námsmati í formi umsagnar um viðhorf til náms 

og vinnusemi eins og hún birtist heima fyrir. Foreldrar töldu að auðveldara 
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væri að koma að námsmati þegar foreldrar hefðu komið markvisst að mark-

miðssetningu með kennara um ákveðna náms- eða færniþætti hjá barninu.  

Foreldrar sýna mikinn áhuga á því að efla foreldrasamstarf um agamál og 

telja vera þörf á slíkri samvinnu. Þeir áttu hins vegar í erfiðleikum með að 

svara því með hvaða hætti slíkt samstarf ætti að vera. Í rýnihópunum var 

talað um samstöðuleysi hjá foreldrum almennt í þjóðfélaginu og eitt foreldri 

barns í 1.-2. bekk segir til dæmis í þessu sambandi „við þurfum einhvern 

veginn þessi hópur að ákveða það betur hvað er ásættanlegt í útivistartíma, 

hvað er ásættanlegt í hegðun í skólanum eða munnsöfnuði eða hvað sem 

er, háttatími og annað, facebook notkun.“ Til að framkvæma þetta telja 

foreldrar meðal annars að virkja þurfi þá sjálfa betur í að fylgja eftir 

viðmiðum skólans um hegðun og samskipti með umræðum við börnin 

heima fyrir. Einnig eru nefndir stefnumótunarfundir eða skólaþing til að ná 
fram sameiginlegri sýn á agamál í skólasamfélaginu. 

 Rafræn samskipti 4.2.4

Þegar rætt er um viðhorf foreldra til upplýsingamiðlunar í gegnum Mentor 

kemur í ljós að foreldrar nota þennan miðil lítið og þá einna helst til að 

kanna mætingu barna sinna. Þetta kemur fram í öllum rýnihópum. 

Foreldrum finnst skólinn leggja litla áherslu á Mentor og þeir þekkja best til 

tölvupóstsins sem sendur er í gegnum Mentor. Þeir foreldrar sem fá 

tölvupóst um persónuleg málefni barnsins segja að sú upplifun hafi verið 

jákvæð. Í öllum rýnihópum er kallað eftir meiri virkni af hálfu kennara þar 

sem foreldrar fagna slíkum upplýsingum. Í þessu sambandi segir til dæmis 

eitt foreldri í 5.-7. bekk. „Ég er bara ekkert að fá svona persónulegt en 

mundi gjarnan vilja fá það, persónulegt um mitt barn.“ 

Föstudagspóstur er sendur í gegnum tölvupóst í Mentor og allir foreldrar 

í rýnihópunum finnst hann „upplýsandi og þarfur“ eins og foreldri barns í 3.-

4. bekk komst að orði. Foreldrum finnst gott að fá yfirlit yfir það sem gert 

var í viðkomandi viku og það sem verður efst á baugi í skólastarfinu í 

komandi viku. Þegar foreldrar eru spurðir hvort þeir mundu sakna 
föstudagspóstsins ef hann kæmi ekki, svara allir því játandi.  

Foreldrar telja að heimasíðan veiti gagnlegar upplýsingar en langflestir 

segjast heimsækja hana sjaldan, einu sinni til tvisvar í mánuði. Í öllum 

rýnihópum kemur fram að foreldrar eru aðallega að afla sér upplýsinga á 

heimasíðunni um matseðil, skóladagatal og myndir úr skólastarfinu. Auk 

þess finnst þeim nauðsynlegt að á heimasíðunni sé hægt að nálgast upp-

lýsingar um stefnu skólans í ýmsum málum, stundaskrár, námskrár og 
upplýsingar um stoðkerfi skólans og netföng kennara. 
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Foreldrar voru spurðir hvort kennarar ættu frekar að leggja áherslu á að 

veita upplýsingar um nám, líðan og hegðun barnsins þeirra í gegnum síma 

eða tölvupóst. Í rýnihópunum kemur fram að foreldrum finnst símhringing 

persónulegri og talað er um að það sé auðvelt að misskilja tölvupóst og því 

kjósa þeir símhringingu ef málefnið er sérstakt en tölvupóst ef málefnið er 

almenns eðlis. „Þú lest, hefur ekki tóninn, þú hefur hvorki tóninn né 

andlitið“ segir til dæmis eitt foreldri barns í 3.-4. bekk í tengslum við 

umræðu um hve vandmeðfarinn tölvupóstur getur verið. Einnig kemur fram 

að ekki eru allir foreldrar í miklu návígi við tölvur og þeir kjósa símhringingu 

frá kennara eins og foreldri barns í 5.-7. bekk segir. “Ég get alveg sagt 100% 

fyrir mig að ég mundi vilja hafa símhringingar, ég er mjög svona ótölvu-

vædd, mér finnst það persónulegra, mér finnst það einhvern veginn 
þægilegri máti sko.“ 

 Foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun  4.2.5

Þegar foreldrar eru spurðir hvernig þeim berist aðallega fréttir og 

upplýsingar af skólastarfinu eru foreldrar á einu máli að tölvupóstur gegni 

þar lykilhlutverki ásamt fréttabréfi og föstudagspósti og einnig segjast 

foreldrar fá fréttir í gegnum barnið eftir því sem það eldist. 

Foreldrar segja að fréttabréfið hafi fyrst og fremst skemmtanagildi. Það 

hafi að geyma góða blöndu af praktískum og skemmtilegum upplýsingum 

þar sem flestir eru spenntastir fyrir myndunum sem birtast af nemendum 

og því sé gaman að skoða það með börnunum. Foreldrar vilja fá blaðið og 

finnst það ómissandi en eftir því sem ofar dregur í aldri nemenda berst talið 

í meira mæli að rafrænni miðlun þess í gegnum heimasíðu þar sem mörgum 

finnst útgáfa blaðsins á pappír vera óumhverfisvæn. Foreldrar nemenda í 8.-

10. bekk tala meira en aðrir um hvað blaðið berst illa heim til þeirra með 
börnunum.  

Þegar foreldrar eru spurðir um viðhorf sín almennt til foreldrasamskipta 

og upplýsingamiðlunar þá segjast þeir vera sáttir við samskipti sín við 

skólann og telja upplýsingamiðlunina almennt vera gagnlega. Foreldrar voru 

spurðir hvert þeir leita fyrst ef þá vantar upplýsingar um skólastarfið og í 

öllum rýnihópum eru heimsóknir í skólann til að hitta kennarann, sím-

hringingar og tölvupóstur ásamt heimasíðu nefnd. Í rýnihópunum var 

samhljómur um að aðgengi að starfsfólki og upplýsingum sé gott og að 

viðmót starfsmanna við foreldra sé einnig gott. „Það sem að mér finnst með 

þennan skóla er að mér finnst maður hafa mjög mikið aðgengi að kennurum 

og ef að maður er eitthvað týndur þá veit maður alveg að það er ekkert mál 

að fá svör við því.“ Þetta segir til dæmis foreldri barns í 1.-2. bekk í þessu 
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sambandi. Í öllum rýnihópum kemur fram það viðhorf að foreldrar telja sig 

vera ófeimna við að hafa samband við skólann ef þá vanhagar um eitthvað 

og finnst málefnum jafnan vel tekið og þeim sinnt hratt og örugglega í 

langflestum tilvikum. Aðeins eitt foreldri lýsir yfir óánægju með foreldra-

samskipti þar sem kennari sinnti illa beiðni um eftirfylgni varðandi sérþarfir 
hjá barninu.  

Þegar foreldrar eru spurðir um möguleika sína til að hafa áhrif og móta 

skólastarfið er það upplifun langflestra að svo sé. Í þessu sambandi vísa 

flestir í góð samskipti sín við starfsfólk og að hlustað sé á foreldra og 

beiðnum þeirra sé fylgt eftir. Langflestir í rýnihópunum vitna í reynslu sína 

af morgunskrafi og segja þann viðburð vera grundvöll fyrir foreldra til að 

hafa áhrif. Þar sé hægt að segja skoðun sína og málum sé fylgt eftir. 

Einstaka raddir innan rýnihópanna töldu að raunveruleg áhrif á mótun 

skólastarfsins kæmu hins vegar ekki til nema umræður um skólastefnuna 

væru settar í ákveðinn farveg eins og til dæmis markvissar umræður sem 

ættu sér stað á sérstöku skólaþingi eða „þjóðfundarplani“ eins og eitt 
foreldri orðaði það.  

Samhljómur ríkti um það innan rýnihópanna að foreldrar telja sig geta 

haft áhrif á nám nemenda með því til dæmis að koma meira að markmiðs-

setningu í námi nemenda. Einnig töldu þeir sig geta haft áhrif á félagslíf 

nemenda með því að taka virkan þátt í bekkjarkvöldum og öðrum 

viðburðum sem efla félagslega þátttöku nemenda og foreldra. Þegar 

foreldrar eru spurðir um hvað ættu að vera mikilvægustu þættirnir að þeirra 

mati í áætlun um foreldrasamstarf þá var markmiðssetning í námi nemenda 

og agamál einkum nefnd ásamt þátttöku foreldra í almennu skólastarfi eins 

og félagstarfi og heimsóknum í skólann. Foreldrum í 8.-10. bekk er tíðrætt í 

þessu sambandi um að vekja þurfi foreldra almennt til vitundar um 
mikilvægi foreldrasamstarfs.  

4.3 Samantekt  

Helstu niðurstöður sýna að væntingar foreldra og kennara til foreldra-

samskipta og upplýsingamiðlunar samræmast í meginatriðum. Kennarar 

vilja auka samstarf sitt við foreldra á flestum sviðum skólastarfsins og 

foreldrar eru tilbúnir í aukið samstarf um nám nemenda. Foreldrar telja sig 

einnig geta haft áhrif á nám og félagsstarf nemenda. Bæði kennurum og 

foreldrum finnst að áhrif foreldra í skólastarfinu eigi einna helst að gæta í 

námi nemenda, agamálum, þátttöku í félagsstarfi og viðburðum í almennu 
skólastarfi en síður í stefnumótun skólans og námsmati. 
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Niðurstöðurnar sýna að kennarar og foreldrar vilja leggja áherslu á 

foreldrasamstarf og viðburði í skólastarfinu sem auka innsýn og hlutdeild 

foreldra í námi nemenda eins og til dæmis að efla foreldrasamstarf um 

markmiðssetningu í námi og heimsóknir í kennslustundir. Einnig kemur fram  

að kennarar vilja leggja meiri áherslu á að upplýsa foreldra um starfs- og 

kennsluhætti á námskynningum og samræmist það þörfum foreldra sem 
kalla eftir frekari fræðslu um þessi mál. 

Kennarar treysta mest á að miðla upplýsingum, um einstaka þætti sem 

varða sýn og stefnu skólastarfsins, í gegnum heimasíðu og kynningar- og 

fræðslufundi. Foreldrar virðast aftur á móti sjaldan heimsækja heimasíðuna. 

Í niðurstöðunum kemur einnig fram að foreldrar lýsa yfir áhuga á að fá meiri 

upplýsingar um nám, líðan og hegðun í gegnum rafræna miðla eins og 

Mentor og kennarar vilja að þessar boðleiðir verði betur nýttar í þeim 
tilgangi. 

Niðurstöður sýna að foreldrar eru almennt ánægðir með samskipti sín 

við skólann og telja þau einkennast af góðu viðmóti starfsfólks og samstarfs-

vilja við foreldra. 
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5  Umræða 

Meginspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni var, að hve miklu 

leyti boðleiðir og upplýsingar sem foreldrar vilja fá um skólastarfið eru í 
samræmi við það sem kennarar vilja miðla til foreldra?  

Niðurstöður sýna að væntingar foreldra og kennarar til foreldra-

samskipta og upplýsingamiðlunar samræmast í meginatriðum. Helstu 

niðurstöður eru að kennarar og foreldrar eru sammála um að vilja leggja 

áherslu á foreldrasamstarf og viðburði í skólastarfinu sem auka innsýn og 

hlutdeild foreldra í námi nemenda. Í þessu sambandi má nefna vilja beggja 

aðila til að efla foreldrasamstarf um markmiðssetningu í námi og heim-

sóknir í kennslustundir. Einnig gefa niðurstöður til kynna að foreldrum 

finnst þeir hafa góða möguleika á að hafa áhrif á skólastarfið og finnst 

aðgengi að upplýsingum og viðmót starfsfólks gott. 

Í þessum kafla er rýnt í niðurstöðurnar út frá fræðilegum skrifum um 

almannatengsl í skólastarfi þar sem foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun 

eru lykilatriði. Vangaveltur um niðurstöður og nýjar spurningar sem hafa 

vaknað eru einnig reifaðar. Fyrst er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar 

sem snúa að samskiptum og upplýsingamiðlun milli foreldra og kennara. Því 

næst er rætt um samstarf kennara og foreldra. Að lokum er reynt að meta 

niðurstöðurnar með hagnýtum hætti fyrir skólastarf í Norðlingaskóla og 

lagðar fram hugmyndir um leiðir til að efla foreldrasamskipti og auka gæði 
upplýsingamiðlunar.   

5.1 Samskipti og upplýsingamiðlun 

Í niðurstöðunum kemur fram að kennarar og foreldrar vilja að náms-

kynningar og vorskóli leggi megináherslu á upplýsingamiðlun um starfshætti 

skólans en undir þann lið falla meðal annars stundatöflur, áformsvinna, 

smiðjur, sérkennsla og samkennsla. Á námskynningum hefur verið hefð fyrir 

því að kynna aðallega námsefni og í rannsókninni kemur fram að kennarar 

segjast aðallega hafa sinnt því ásamt kynningu á starfsháttum og náms-

markmiðum. Niðurstöður sýna að kennara vilja hins vegar leggja mesta 

áherslu á starfshætti. Í niðurstöðum úr viðtölum við foreldra kemur fram að 

upplýsingar á námskynningum um námsefni, námsmarkmið og námsgreinar 

samræmast væntingum foreldra. Upplýsingar um það hvernig kennslufyrir-

komulagi er háttað og ýmislegt í tengslum við starfshætti skólans er hins 
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vegar óljóst í hugum foreldra og kemur þetta viðhorf fram í öllum rýni-

hópunum. Svo virðist sem áhersla á upplýsingar um starfs- og kennsluhætti 
á námskynningum sé því ekki að skila sér með markvissum hætti til foreldra.  

Foreldrar sem sótt hafa kynningarfund vorskólans tala um mikið magn 

munnlegra upplýsinga. Sama segja foreldrar unglingadeildar um upplýsinga-

gjöf á námskynningum og telja gott að fá eitthvað af upplýsingunum á 

prenti til að geta sjálfir haft tækifæri til að glöggva sig betur á einstaka 

þáttum. Þetta gefur vísbendingar um að ýmislegt á kynningum sé framandi 

og flókið fyrir foreldra og því þurfi að huga að því að miðlun upplýsinga sé 

skýr og aðgengileg. Þetta er í samræmi við það sem Hoy og Miskel (2008) 

benda á en það er að áhrifaríkustu boðskiptin einkennist af blöndu af 

munnlegum og skriflegum upplýsingum.  

Í rýnihópunum kom fram almenn ánægja með morgunskraf stjórnenda 

þar sem foreldrar telja þau gagnleg og langflestir kennarar eru sammála því 

að þessir fundir hafi mikið upplýsingagildi. Foreldrar upplifa að þeir geti rætt 

skólamálin á nokkuð opinskáan hátt. Þeir virðast einnig upplifa að þeir geti 

haft áhrif þar sem þeir finna að málum er fylgt eftir. Morgunskrafið virðist 

því ná tilætluðum árangri. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður og einnig 

jákvæðar fyrir skólann vegna þess að samkvæmt Kowalski (2011) markast 

gæði skólastarfs að verulegu leyti á því hvernig skólanum tekst að opna fyrir 

gagnkvæm samskipti við foreldra. Það að foreldrar fái tækifæri til að hafa 

áhrif er samkvæmt Fullan (2007) einn af lykilþáttum varðandi umbætur í 

skólastarfi. Styrkur þessara funda felst einnig í því að þarna fara fram gagn-

kvæm samskipti sem eiga sér stað augliti til auglitis þar sem fólk skiptist á 

skoðunum en slík boðskipti hafa samkvæmt Goman (2007) mestan styrk og 

bestu möguleikana á að koma upplýsingum á framfæri. 

Foreldrum og kennurum finnst sömu viðburðir veita foreldrum mesta 

innsýn inn í skólastarfið en það eru foreldraskóladagar og heimsóknir í 

kennslustundir. Eins og fram kemur í niðurstöðum eru foreldraskóladagar 

taldir mikilvægir og þeir eru jafnan vel sóttir en heimsóknir í kennslustundir 

eru frekar fátíðar. Bæði kennurum og foreldrum finnst heimsóknir í kennslu-

stundir vera mikilvægar og foreldrar vilja taka meiri þátt í þeim þar sem þeir 

telja slíkar heimsóknir auka skilning þeirra á skólastarfinu. Ætla mætti að 

með aukinni áherslu á heimsóknir inn í kennslustundir væri hægt að koma 

til móts við þarfir foreldra varðandi meiri upplýsingar um starfs- og kennslu-

hætti. Heimsóknirnar skapa tækifæri til að sjá hvernig kennslufyrirkomulagi 

er háttað og einnig tækifæri til að ræða við kennara um það sem veldur 

óvissu. Foreldrar komu með nokkrar áhugaverðar uppástungur um hvernig 

hægt væri að auka heimsóknir þeirra í kennslustundir. Í því sambandi var til 
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dæmis nefnt að tengja heimsóknirnar við aðra viðburði í skóastarfinu eins 

og söngstundina. Mikilvægt er að setja hugmyndir foreldra í framkvæmd því 

að mati Kowalski (2011) eykur það þátttöku þeirra í skólastarfinu og 
sameinar foreldrahópinn um tilgang skólastarfsins.  

Kennarar og foreldrar nefna jólaskóla og bekkjarkvöld sem einna áhuga-

verðustu viðburðina sem skólinn bíður upp á. Foreldrum og kennurum 

finnst félagslegt gildi viðburða í skólastarfinu mikilvægt og foreldrar segja 

viðburðina vera vettvang til að mynda tengsl við starfsfólk og foreldra. Það 

er ljóst að viðburðir eins og foreldrahádegi, foreldraskóladagar og bekkjar-

kvöld þarfnast endurskoðunar og skapa þarf meiri tækifæri fyrir gagnkvæm 

samskipti. Foreldrar gera að því skóna að þessir viðburðir geti valdið 

nokkurri togstreitu. Mikill fjöldi nemenda og foreldra á ýmsum viðburðum 

geti komi í veg fyrir að hin óformlegu samskipti fái notið sín en tilgangur 

þeirra er meðal annars að mati Hoy og Miskel (2008) að mæta félagslegum 

þörfum þar sem fólk kynnist og skiptist á skoðunum. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður úr rannsóknum Oplatka (2007a) og Ólafar S. Sigurðardóttur 

(2011) þar sem foreldrar töldu viðmót og þægilegt andrúmsloft skipta 

mestu máli í viðkynningu sinni við skóla þegar kom að skólavali. Því er 

mikilvægt að foreldrar og starfsfólk fái notið sín og hafi svigrúm til óform-

legra samskipta því samkvæmt Beall (2004) gefa óyrtu boðskiptin til kynna 

ímynd og viðmót einstaklinga og stofnana.  

Niðurstöðurnar sýna að viðburðirnir virðast hafa jákvæð áhrif á skóla-

starfið en að mati Epstein (2007) eru viðburðir í skólastarfi sem krefjast 

gagnkvæmra samskipta nauðsynlegir. Þeir halda foreldrum upplýstum og 

tengja foreldra við ýmsar uppákomur í skólastarfinu en slík hlutdeild hefur 

að mati Epstein jákvæð áhrif á velgengni nemenda.  

Í tengslum við umræður um viðburði í skólanum kemur skýrt fram í 

niðurstöðum úr rýnihópaviðtölum við foreldra hversu gott viðmót þeim 

finnst starfsfólk sýna foreldrum. Jákvæð viðhorf til skólans birtast einnig 

með afgerandi hætti í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012). Þessar 

niðurstöður sýna að foreldrar bera skólanum vel söguna en það að byggja 

upp velvilja í garð stofnunar er samkvæmt Kowalski (2011) eitt af mark-

miðum með almannatengslum í skólastarfi. Þetta gefur vísbendingar um að 

hið jákvæða viðhorf sem ríkir til skólans af hálfu foreldra verði gott vega-
nesti við uppbyggingu á markvissara foreldrasamstarfi.  

Í niðurstöðunum kemur fram að væntingar foreldra og kennara til upp-

lýsingamiðlunar með rafrænum hætti eru svipaðar. Kennurum er umhugað 

um að leggja meiri áherslu á að upplýsa foreldra um ástundun, nám, líðan 

og hegðun í gegnum Mentor, ýmist með tölvupósti eða skráningum eins og 
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dagbókarfærslum sem foreldrar hafa aðgang að. Rúm 70% kennara segjast 

aðallega vera að upplýsa foreldra um nám, líðan og hegðun í gegnum 

tölvupóst. Niðurstöður sýna að þeir telja upplýsingar til foreldra um þessi 

mál vera til jafns af neikvæðum og jákvæðum toga. Foreldrar fagna því að fá 

upplýsingar um persónuleg mál barnsins en finnst kennarar ekki vera virkir í 

upplýsingamiðlun á Mentor og kalla því eftir meiri samskiptum um barnið í 

gegnum þennan miðil. Það sem foreldrar eru einkum að skoða er ástundun 

nemenda og er það í samræmi við niðurstöður í viðhorfskönnun 
Reykjavíkurborgar (2010). 

Ljóst er að þessi samskipti þarf að ígrunda betur, ekki síst þar sem að 

meirihluti kennara telur sig aðallega vera að miðla upplýsingum um nám, 

líðan og hegðun en foreldrar í rýnihópunum virðast ekki verða varir við 

þessa miðlun að neinu marki. Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012) er 

ekki spurt út í upplýsingaflæði í gegnum Mentor heldur almennt um upp-

lýsingastreymi frá umsjónarkennara og telja 80% sig vera ánægða en það er 

örlítið minna hlutfall en meðaltal annarra grunnskóla. Í viðhorfskönnun 

Reykjavíkurborgar (2010) kemur fram að einungis 32% foreldra finnst 

kennarar vera virkir í upplýsingamiðlun í gegnum Mentor. Ef mæta á 

þörfum foreldra um aukna upplýsingamiðlun í gegnum Mentor, eins og 

fram kemur í niðurstöðum þessarar rannsóknar, þá gefa ofangreindar 

kannanir vísbendingar um að skólinn þurfi að íhuga betur upplýsingamiðlun 
sína í gegnum þennan miðil. 

Föstudagspósturinn er sendur í gegnum Mentor og mikil ánægja ríkir 

með hann þar sem 92% kennara og allir foreldrar í rýnihópunum telja hann 

hafa mikið upplýsingagildi. Foreldrum finnst föstudagspósturinn ómissandi 

og niðurstöður gefa til kynna að hann sé ein mikilvægasta upplýsingaveitan 

um atburði og áherslur í skólastarfinu. Það er því mikilvægt að hlúa vel að 

þessum þætti upplýsingamiðlunar. Föstudagspósturinn heldur foreldrum 

vel upplýstum og myndar sterk tengsl milli heimilis og skóla sem er eitt af 

grundvallaratriðum almannatengsla í skólastarfi samkvæmt Kowalski 

(2011). Fréttabréfið hefur einnig mikið upplýsingagildi að mati foreldra og 

kennara og foreldrar tala mikið um skemmtanagildi þess. Vísbendingar eru 

um að leggja þurfi áherslu á rafræna útgáfu þess samhliða prentaðri útgáfu 

þar sem blaðið berst síður heim með unglingunum og mörgum þykir 

pappírsnotkunin óumhverfisvæn.  

Ljóst er að það skiptir kennara eða foreldra ekki meginmáli hvort miðlun 

upplýsinga um barnið þeirra fari fram símleiðis eða í gegnum tölvupóst. 

Samt sem áður finnst foreldrum símhringing ákjósanlegri í flestum tilvikum 

af því að hún er persónulegri en tölvupóstur og er það í samræmi við 
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kenningar Daft, Lengel og Trevino (1987) um styrkleika boðskipta. Í þessu 

sambandi er áhugavert að skoða hvernig afstaða kennarateyma til notkunar 

á síma og tölvupósti er vegna þess að því ofar sem dregur í aldri nemenda 

því meiri vísbendingar eru um að notkun á tölvupósti aukist hjá kennurum. 

Hugsanlega þurfa kennarar yngstu barnanna að nýta sér símhringingar í 

meira mæli þar sem mjög ungir nemendur eiga gjarnan í erfiðleikum með 

að segja foreldum sínum frá ýmsu sem hendir þá í skólastarfinu. Einnig eru 

kennarar á yngsta stigi að mynda tengsl við nýja foreldra og finnst því 

ákjósanlegt að vera í persónulegum tengslum og leggja áherslu á sím-

hringingar. Að sama skapi mætti ætla að foreldrar barna á unglingastigi 

þekki betur til skólastarfsins og nemendur sjálfir segi meira frá högum 

sínum í skólanum heima fyrir og því sé áhersla á tölvupóstssendingar meiri 

hjá kennurum á unglingastigi. Ekki er heldur úr vegi að ætla að aukið vægi á 

tölvupóst hjá kennurum í unglingadeild gefi vísbendingar um ákveðna 

fjarlægð kennara við foreldra. Þarna reynir á hæfni starfsmanna að meta 

styrkleika boðskiptanna og hámarka skilning því samkvæmt Goman (2008) 

verður að hafa í huga að þörfin á persónulegum samskiptum verður meiri 

eftir því sem samskiptin fara meira fram með rafrænum hætti eins og til 
dæmis tölvupóstur.  

Kennarar og foreldrar eru ánægðir með upplýsingamiðlunina sem fram 

fer á skólaboðunardögum. Sérstök ánægja er hjá foreldrum með persónu-

legan blæ sem fylgir skólaboðuninni og foreldrum finnst gott að fá upp-

lýsingar afhentar á prenti. Styrkleiki boðskiptanna er einnig mikill við þessar 

aðstæður þar sem saman fara persónuleg samskipti þar sem munnlegum og 

skriflegum upplýsingum er komið á framfæri (Hoy og Miskel 2008). Þetta 

eru jákvæðar niðurstöður fyrir skólann þar sem skólaboðun er ein 

mikilvægasta boðleið skólans til foreldra þar sem upplýsingamiðlunin nær til 
allra heimila sem tengjast skólanum.  

Heimasíðan er talin hafa mikið upplýsingagildi bæði hjá kennurum og 

foreldrum. Það sama kemur í ljós í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

(2012) þar sem langflestir eru ánægðir með upplýsingagjöf á heimasíðunni. 

Foreldrar og kennarar eru í meginatriðum sammála því að leggja mesta 

áherslu á að birta myndir og fréttir úr skólastarfinu auk þess sem foreldrar 

segjast einkum heimsækja síðuna til að nálgast hagnýtar upplýsingar eins og 

matseðil og skóladagatal. Það sem er einkum athyglisvert er að foreldrar 

heimsækja heimasíðuna mjög sjaldan, um það bil tvisvar í mánuði. Þetta er 

ekki síður athyglisvert í ljósi þess að kennarar virðast leggja mikið traust á 

heimasíðuna þegar kemur að upplýsingamiðlun um einstaka þætti í 

skólastarfinu. Í langflestum tilvikum telja kennarar heimasíðuna ásamt 

kynningar- og fræðslufundum vera áhrifaríkustu boðleiðirnar til að miðla 
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upplýsingum til foreldra um einstaka þætti í skólastarfinu. Miðað við mikla 

trú kennara á upplýsingamiðlun í gegnum heimasíðu og fátíðar heimsóknir 

foreldra inn á síðuna er ljóst að þörf er á að athuga hvernig bæta má upp-
lýsingaflæði til að auka virkni foreldra á heimasíðunni. 

Auk heimasíðu og fræðslu- og kynningarfunda segja kennarar samráðs-

fundi og tölvupóst vera gagnlegustu boðleiðirnar til að miðla upplýsingum 

til foreldra. Það má því segja að kennarar leggi nokkuð jafna áherslu á að 

miðla upplýsingum með rafrænum hætti og í gegnum persónuleg samskipti. 

Sama má segja um foreldra því þrátt fyrir litla virkni foreldra á heimasíðunni 

segjast þeir ýmist leita þangað, hitta kennarann, hringja eða senda tölvu-
póst ef þeir þarfnast sérstakra upplýsinga.  

Um 95% kennara telja að fréttir og upplýsingar frá skólanum berist helst 

til foreldra í gegnum formlega upplýsingamiðlun og einnig eru nemendur 

taldir vera boðberar frétta að stórum hluta eða í 68% tilvika. Foreldrar eru 

þessu sammála og nefna aðallega tölvupóst því næst föstudagspóst, frétta-

bréf og barnið sitt í þessu sambandi. Nemendur vega töluvert þungt í 

almennri upplýsingagjöf um skólann að mati kennara. Því mætti ætlað að 

fréttaflutningur þeirra gæti haft áhrif á orðspor skólans að einhverju leyti. 

Af þeim sökum er mikilvægt samkvæmt Oplatka (2007b) að skapa hlýlegt 

viðmót og góðan skólaanda því niðurstöður úr rannsókn hennar sýna að 

skólastjórar höfðu trú á því að nemendur flyttu þá upplifun með sér heim 

og foreldrar myndu í framhaldi af því tala jákvætt um skólann. Þarna reynir 

á færni kennara og stjórnenda að mati Rakes og Cox (1993) að reyna að 

hafa áhrif á óformlega boðskiptakerfið og veita upplýsingar sem styrkja 
þekkingu og auka velvilja til skólans. 

Kennarar og foreldrar eru langflestir ánægðir með upplýsingamiðlun 

skólans. Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012) kemur einnig fram að 

85% foreldra eru ánægðir með almenna upplýsingagjöf skólans. Foreldrar 

eru sáttir við samskipti sín við skólann og telja aðgengi að starfsfólki og 

upplýsingum vera gott. Kennarar telja skólann miðla upplýsingum vel um 

langflesta þætti í skólastarfinu. Athyglisvert er að skoða upplýsingamiðlun 

um einstaklingsmiðað nám og samkennslu í tengslum við þarfir foreldra um 

upplýsingar sem snúa að kennslufyrirkomulagi. Af niðurstöðum að dæma 

má greina ákveðið ósamræmi. Kennarar telja sig miðla upplýsingum um 

einstaklingsmiðun og samkennslu einna best til foreldra en foreldrar kalla 

eftir meiri upplýsingum á námskynningum um þessa þætti og þá aðallega 

um kennslufyrirkomulag þar sem þeim finnst ýmislegt óljóst í þeim efnum. 

Kennarar telja sig miðla upplýsingum um markmið námsgreina einna verst 

og einnig sýna niðurstöður að huga þarf að úrbótum varðandi upplýsinga-



 

73 

miðlun um lestrarkennslu, áhugasvið og eineltis- og agamál. Foreldrar nefna 

ekki að þá skorti sérstaklega upplýsingar um þessa þætti. Þeir telja sig fá 

nægilegar upplýsingar um námsgreinar á námskynningum og sýna vilja til að 

efla samstarf við skólann um agamál þegar þeir eru spurðir út í 

foreldrasamstarf um agamál. Þörf kennara til að bæta fræðslu til foreldra 

um námsmarkmið einstakra námsgreina kemur hins vegar fram á nokkrum 

stöðum í niðurstöðunum. Þeir vilja til dæmis hafa það eitt af forgangs-

málum á námskynningum og nefna það sem þriðja mikilvægasta þáttinn 

varðandi stuðningsúrræði fyrir foreldra í þeim tilgangi að bæta náms-

árangur nemenda. Ætla mætti að úrbætur á þessu sviði mundu styrkja 

foreldrasamstarf um markmiðssetningu í námi umtalsvert.  

5.2 Samstarf kennara og foreldra 

Upplýsingamiðlun sem fram fer á samráðsfundum eru í samræmi við 

væntingar foreldra þar sem þeir telja sig eiga gagnkvæmt samráð við 

kennara um hagi nemenda. Niðurstöður sýna að þörf er á að huga vel að 

persónulegum samskiptum vegna þess að í niðurstöðunum kemur fram að 

það skiptir foreldra máli að geta hitt kennara persónulega þó svo að þeir 
telji sig auðveldlega geta haft samráð við þá með öðrum hætti.  

Viðhorf kennara og foreldra til samstarfs um nám nemenda voru 

könnuð. Báðir aðilar sýna mikinn áhuga á því að efla samstarf um 

markmiðssetningu í námi nemenda. Það má líta á sem jákvætt þar sem 

þessi viljayfirlýsing endurspeglar kröfur Aðalnámskrár grunnskóla (2011) 

um upplýsingagjöf en henni er meðal annars ætlað að hjálpa báðum aðilum 

að deila ábyrgð og taka ákvarðanir sem varða nemandann. Niðurstöðurnar 

gefa til kynna að áhugavert er að reyna að miða þetta samstarf við þarfir 

foreldra og nemenda því foreldrar hafa mjög einstaklingsbundnar þarfir í 

þessu tilliti. Mikill ávinningur gæti fylgt þessu samstarfi þar sem ýtt er undir 

hlutdeild allra foreldra, einnig þeirra sem sýna börnum sínum hvað 

minnstan stuðning í námi. Einstaklingsmiðuð nálgun í foreldrasamskiptum 

þar sem skilningur er fyrir mismunandi fjölskylduaðstæðum er nauðsynlegur 

að mati Kowalski (2011) því hann mætir þörfum foreldra og bætir náms-

árangur nemenda. Með samstarfi um markmiðssetningu í námi nemenda er 

verið að samhæfa krafta foreldra og kennara en það er lykilatriði í velgengni 

skóla að mati Fullan (2007). Einnig mæti ætla að þessi nálgun laði foreldra 

til samstarfs því hún byggir á forsendum foreldra en ekki einstefnumiðaðri 

nálgun skólans sem Azzam (2009) telur að hindri þátttöku margra í 

skólastarfi. 
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Í viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012) voru foreldrar í skólanum 

spurðir út í samstarf um gerð námsáætlana. Langflestir eða 85% foreldra 

hafa ekki tekið þátt í gerð námsáætlana en vísbendingar eru um að áhugi sé 

fyrir því þar sem 41% finnst slíkt samstarf mikilvægt og rúmur helmingur 

lýsir yfir hlutleysi. Samkvæmt könnuninni eru langflestir foreldrar einnig 

ánægðir með að skoðanir þeirra skipti máli í ákvörðunum um barnið. Þetta 

gefur vísbendingar um að grundvöllur sé fyrir því að auka þátttöku foreldra í 

skólastarfi með gerð námsáætlana eða markvissri aðkomu að námi 

nemenda enda sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að kennarar og 

foreldrar hafa áhuga fyrir samstarfinu. Foreldrar telja hæfni sína til þessa 

samstarfs fyrst og fremst liggja í sérþekkingu sinni á barni sínu eins og til 

dæmis veikum og sterkum hliðum þess. Kennarar eru varkárari í afstöðu 

sinni til hæfni foreldra á þessu sviði því tæpur helmingur kennara telur 

foreldra búa yfir mikilli hæfni og um þriðjungur er hlutlaus. Hugsanlega er 

hægt að skýra hátt hlutfall hlutlausra á þann hátt að þarna sé samstarfið við 

foreldra að einhverju leyti farið að teygja sig inn á sérfræðiþekkingu 

kennara og því sé samstarfið komið á grátt svæði.  

Þegar borin eru saman viðhorf kennara og foreldra til foreldrasamstarfs 

varðandi námsmat kemur í ljós að þau samræmast ekki. Meirihluti kennara 

eða 66% er fylgjandi samstarfinu, 21% er hlutlaus en foreldrar sýna sam-

starfinu ekki áhuga. Aðkomu sína að námsmati telja foreldrar einna helst 

geta átt sér stað ef þeir hafa komið að markmiðssetningu í námi barnanna. 

Að öðru leyti finnst foreldrum þeir ekki búa yfir færni til þessa samstarfs og 

telja þetta vera sérsvið kennara. Niðurstöðurnar sýna að námsmat fær 

almennt lítið vægi í foreldrasamstarfi og í því sambandi má nefna að 

kennarar telja þátttöku foreldra í námsmati ekki vera eitt af stuðnings-

úrræðum sem eflt geti foreldra í að bæta námsárangur barnsins þeirra. Svo 

virðist sem almenn ánægja ríki með námsmat skólans og það getur meðal 

annars verið ein skýringin á því hvers vegna námsmat fær ekki meira vægi 

þegar kemur að foreldrasamstarfi. Í þessu sambandi má benda á niður-

stöður í könnun Reykjavíkurborgar (2012) þar sem fram kemur að tæp 90% 

foreldra telja námsmat skólans veita nægar upplýsingar um námslega stöðu 

barnsins og í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur einnig fram að 

flestum foreldrum finnst þeir fá gagnlegar upplýsingar um námslega stöðu á 

samráðsfundum við kennara. Svo virðist sem foreldrar treysti á fagþekkingu 

kennara þegar kemur að námsmati og þeim finnist að námsmatið eigi að 
vera í þeirra höndum. 

Kennarar telja að stuðningur skólans við foreldra sem á að miða að því 

að bæta námsárangur nemenda felist einkum í því að efla samstarf við 

foreldra um markmiðssetningu í námi nemenda, fræða foreldra um þroska 
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og uppeldi barna ásamt fræðslu um námsmarkmið námsgreina. Samhljómur 

er meðal foreldra en þeir telja skólann styðja sig best með því að veita þeim 

fræðslu um áherslur í stærðfræðikennslu þannig að þeir eigi auðveldara 

með að aðstoða börn sín heima við. Foreldrar vilja námskeið um uppeldi og 

þroskaferil barna og foreldrar unglinga kalla meðal annars eftir fræðslu um 

einkenni unglingsáranna. Samkvæmt Epstein (2007) sýna rannsóknir um 

foreldrasamskipti að foreldrar sækjast eftir þess háttar fræðslu. Í þessu 

sambandi má benda á að foreldrar í 8.-10. bekk vilja námskeið eða fræðslu 

um það sem börnin þeirra eru að vinna að til að þeir geti verið samstíga 

unglingunum sínum í umræðu heima fyrir. Foreldrar í unglingadeild vilja 

einnig að kennarar upplýsi þá um stemninguna í nemendahópnum með 

tilliti til hegðunar og samskipta nemenda. Vangaveltur eru um það hvernig 

foreldrahópurinn geti komið að því að byggja upp jákvæðan félagsanda ef á 

þarf að halda. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og eftirsóknarvert er að 

reyna að ná að framfylgja þeim í skólastarfinu. Samkvæmt Desforges og 

Abouchaar (2003) sýna rannsóknir að samstarf og fræðsla til foreldra sem 

eflir þá í foreldrahlutverkinu eykur færni og þátttöku þeirra í námi barnanna 
sem hefur jákvæð áhrif á námsárangur. 

Aga- og eineltismál eru oft í brennidepli þegar kemur að foreldrasam-

skiptum. Ýmist kalla foreldrar eftir því að fá upplýsingar um þessi mál eða 

vilja hafa bein áhrif á þau og er það í samræmi við niðurstöður Ólafar S. 

Sigurðardóttur (2011) og Oplatka (2007a). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna mikinn áhuga foreldra til að efla samstarf um agamál þó þeir hafi ekki 

nein ráð í hendi sér hvernig að samstarfinu skuli staðið. Að sama skapi sýna 

niðurstöðurnar einnig að markvisst upplýsingaflæði mætti vera meira af 

hálfu skólans um áherslur í agamálum og í könnun Reykjavíkurborgar (2012) 

kemur til dæmis í ljós að helmingur þátttakenda vill hafa áhrif á agamál. Af 

þessu má sjá að grundvöllur er fyrir formlegu samráði við foreldra um 
stefnumótun í agamálum.  

Niðurstöðurnar sýna að foreldrar og kennarar telja foreldra hafa 

möguleika á að móta skólastarfið og einnig telja báðir aðilar að áhrifa 

foreldra eigi að gæta í námi, félagslífi og agamálum. Í niðurstöðunum kemur 

fram að kennarar vilja leggja töluverða áherslu á þátttöku foreldra í námi 

nemenda því þeir nefna áformsvinnu og markmiðssetningu í námi þegar 

kemur að þáttum sem þeir vilja að foreldrar hafi áhrif á. Í viðhorfskönnun 

Reykjavíkurborgar (2012) koma svipaðar áherslur fram en flestir vilja þó 

hafa áhrif á kennslufyrirkomulag en það er sá þáttur sem foreldrar kalla 

hvað mest eftir upplýsingum um samkvæmt þessari rannsókn. Þrátt fyrir að 

niðurstöður úr rýnihópaviðtölum sýni áhuga foreldra á því að hafa áhrif á 

nám barna sinna í gegnum markmiðssetningu í námi sýna niðurstöður í 
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viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar (2012) að flestir eða 76% vilja hafa 

svipuð áhrif á nám barna sinna og þeir hafa haft. Það má því segja að erfitt 

sé að spá fyrir um virka hlutdeild foreldra í þessum efnum en samkvæmt 

könnun Reykjavíkurborgar vill fjórðungur þátttakenda hafa meiri áhrif sem 

sýnir að nokkur möguleiki er fyrir skólann að virkja samstarf um meiri 
aðkomu foreldra að námi nemenda. 

Þegar foreldrar og kennarar eru spurðir um hvað helst eigi að leggja 

áherslu á í foreldrasamstarfi vilja þeir að áhersla sé lögð á samstarf um 

markmiðssetningu í námi nemenda, agamál, þátttöku foreldra í almennu 

skólastarfi eins og félagsstarfi nemenda, viðburði og heimsóknir í skólann. 

Af þessu má sjá að vísbendingar eru um að foreldrar og kennarar hafa 

áhuga á auknu samstarfi á flestum sviðum skólastarfsins. 

5.3 Hvert er ferðinni heitið? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að viðhorf foreldra og 

kennara til foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar samræmist í megin-

atriðum. Það gefur til kynna að ákveðin samhæfing ríki meðal kennara og 

foreldra um áherslur í skólastarfinu en slík samhæfing er lykilatriði í 

velgengni skóla að mati Fullan (2007). Bæði foreldrar og kennarar vilja efla 

samstarf um þætti sem auka hlutdeild og innsýn foreldra í nám nemenda. 

Þessar niðurstöður samræmast hugmyndum um almannatengsl en að mati 

Kowalski (2011) eiga almannatengsl í skólastarfi að snúast um að bæta nám 

og kennslu og auka þar með námsárangur. Í niðurstöðunum kemur í ljós vilji 

kennara til að efla þátttöku foreldra í flestum þáttum skólastarfsins og það 

gefur vísbendingar um að kennarar líta á foreldra sem samstarfsmenn en 

það er samkvæmt Fullan (2007) eitt af þeim einkennum sem rannsóknir um 

árangursríka skóla hafa sýnt fram á. Það er jákvætt fyrir skólann að niður-

stöðurnar sýna að foreldrum finnst þeir geta haft áhrif á skólastarfið og 

finnst aðgengi að upplýsingum og viðmót starfsfólks gott. Ríkur 

samstarfsvilji foreldra og kennara um nám nemenda ásamt jákvæðu 

viðhorfi foreldra til skólans er því grunnur sem hægt er að byggja á til að 

virkja foreldra til frekara samstarfs.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að skólinn sýnir viðleitni til að nota 

fjölbreyttar aðferðir í samskiptum og samstarfi við foreldra. Kennarar leitast 

einnig við að hafa foreldra með í ákvarðanatöku og tengja þá við nám 

nemenda á sem flestum sviðum. Þetta er áhugavert því samkvæmt 

rannsóknaniðurtöðum Duttweiler (Sergiovanni, 2009) styður slík viðleitni 
við árangursríkt skólastarf.  
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Niðurstöðurnar sýna að grundvallaratriði er að efla skilning foreldra á 

starfs- og kennsluháttum þar sem framkvæmd einstaklingsmiðunar og sam-

kennslu árganga er óljós að mati margra foreldra. Einnig sýna niðurstöður 

að nýta þarf fjölbreyttar leiðir til að foreldrar öðlist skilning á kennslu-

fyrirkomulagi. Þá virðist sem áherslubreytingar á námskynningar og 

heimsóknir í kennslustundir ásamt upplýsingum á prenti mundu auka 

skilning foreldra á þessum þætti. Einnig virðist morgunskraf vera áhrifarík 

boðleið og því þurfa stjórnendur enn frekar að nýta sér hana í þessu 
sambandi.  

Foreldraskóladagar, heimsóknir í kennslustundir, markmiðssetning í 

námi nemenda, stuðningsúrræði fyrir foreldra og agamál eru þeir þættir 

sem bæði foreldrar og kennarar sýna áhuga á að efla og eiga samstarf um. 

Foreldraskóladagar og heimsóknir foreldra í kennslustundir þarf að hlúa 

sérstaklega að þar sem þessar heimsóknir auka þátttöku og efla skilning 

foreldra á námi nemenda. Æskilegt væri að skipuleggja heimsóknir í 

kennslustundir í tengslum við viðburði í skólanum þannig að þær verði 
eðlilegur hluti skólastarfsins.  

Markmiðssetning í námi nemenda er áhugaverður samstarfsgrundvöllur 

kennara og foreldra. Fyrsti samráðsfundur skólaársins væri kjörinn vett-

vangur fyrir foreldra, nemendur og kennara til að setja markmið og nota 

aðra samráðsfundi til að meta hvort settu marki hafi verið náð. Einnig þarf 

að gæta að þörfum foreldra varðandi stuðningsúrræði sem eflir þá í 

foreldrahlutverkinu og athuga hvernig hægt sé að koma því við í skóla-

starfinu, annað hvort á námskynningum eða á sérstökum fræðslu og 
kynningarkvöldum. 

Bæði kennarar og foreldrar vilja að foreldrar hafi áhrif á agamál. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrar telja að ákjósan-

legasta leiðin sé að mynda samstöðu meðal foreldra um þetta málefni. Í 

þessu sambandi mætti nýta bekkjarfulltrúastarfið með markvissum hætti 

þar sem bekkjarfulltrúar gegna veigamiklu hlutverki í að tengja foreldra 
saman.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðburðir í skólastarfinu hafa 

jákvæð áhrif á félagsleg tengsl en hins vegar gefa niðurstöðurnar til kynna 

að setja þurfi upp betra skipulag á viðburðum sem auðveldar foreldrum 

þátttöku.  

Einnig kemur fram í niðurstöðunum að skólinn notar fjölbreyttar boð-

leiðir til að miðla upplýsingum um skólastarfið til foreldra. Það er því mikil-

vægt að skoða upplýsingamiðlunina í tengslum við styrk boðleiða til að 

upplýsingar berist með markvissum hætti til foreldra. Kennarar og foreldrar 
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telja tölvupóst, föstudagspóst, heimasíðu, fræðslu- og kynningarfundi, 

samráðsfundi, fréttabréfið og nemandann sjálfan vera sterkustu miðlana. 

Bæði foreldrar og kennarar hafa mikla trú á upplýsingagildi föstudags-

póstsins og skólinn þarf að vera vakandi fyrir möguleikum til að styrkja 

tengslin við foreldra. Til dæmis mætti krækja fréttabréfið við föstudags-

póstinn til að tryggja betri útbreiðslu á því og einnig mætti krækja við 
föstudagspóstinn áhugaverðum greinum um uppeldi og þroska barna.  

Þrátt fyrir að nokkuð almenn ánægja ríki með upplýsingamiðlun skólans 

sýna niðurstöðurnar að bæði kennarar og foreldrar vilja að upplýsingum 

með rafrænum hætti um persónuleg málefni nemenda verði betur sinnt. 

Þess vegna er brýnt að tekin verði upp markviss umræða meðal kennara og 

foreldra um það hvernig þessum samskiptum er fundinn farvegur.  

Samstarf og þátttaka í skólastarfinu sem reyna á gagnkvæm samskipti 

eins og til dæmis morgunskraf, samráðsfundir og kynningarfundir um 

skólastarfið er það sem skólinn ætti að leggja áherslu á í samskiptum sínum 

við foreldra þar sem slík samskipti laða fólk til samstarfs um skólastarfið. Í 

niðurstöðunum kemur fram samstarfsvilji foreldra og kennara og því er lag 

fyrir skólann að sýna metnað í að viðhalda góðum tengslum við foreldra og 

vera vakandi fyrir tækifærum sem reyna á gagnkvæm samskipti. 
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6  Lokaorð 

Hér hefur verð varpað ljósi á samskipti og upplýsingamiðlun milli skóla og 

foreldra í Norðlingaskóla. Meginviðfangsefnið var að athuga að hve miklu 

leyti viðhorf kennara og foreldra til samskipta og upplýsingamiðlunar fara 

saman. Niðurstöðum er meðal annars ætlað að leggja grunn að því hvernig 
hægt er að styrkja tengslin við foreldra og efla skólastarfið. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að frjór jarðvegur er fyrir 

auknu samstarfi milli kennara og foreldra. Foreldrar telja sig hafa möguleika 

á að hafa áhrif á nám barna sinna. Samstarfsvilji kennara er fyrir hendi og 

foreldrar eru opnir fyrir aukinni þátttöku í skólastarfinu, ekki síst þeim 
þáttum sem snúa beint að námi nemenda.  

Viðhorf kennara og foreldra til samstarfs og upplýsingamiðlunar fara 

saman í meginatriðum. Foreldrum finnst aðgengi að upplýsingum gott og 

eru ánægðir með samskipti sín við skólann. Foreldrar tala einnig um að 

almennt mæti þeim gott og hlýlegt viðmót þegar þeir leita til starfsmanna. 

Kennarar telja sig almennt upplýsa foreldrar vel um flesta þætti skóla-

starfsins. Þessar niðurstöður sýna að foreldrasamstarfið stendur á nokkuð 
góðum grunni sem hægt er að nýta til að samstarfið megi vaxa og dafna. 

Svo virðist sem skilningur foreldra á starfs- og kennsluháttum skólans sé 

ekki nægilegur og því ætti skólinn að huga að árangursríkari leiðum til að 

upplýsa foreldra enn betur. Auk þess má sjá ákveðið misvægi þegar kemur 

að upplýsingamiðlun í gegnum rafræna miðla eins og Mentor. Kennarar 

telja sig aðallega vera að upplýsa foreldra um nám, hegðun og líðan en 

upplifun foreldra er önnur og þeir kalla eftir meiri upplýsingum um þessi 

mál.  

Gildi rannsóknarinnar liggur meðal annars í því að upplýsingamiðlun á 

milli skóla og heimilis hefur lítið verið rannsökuð áður hér á landi. 

Takmörkun rannsóknarinnar felst í því að hér er einungis um hóp kennara 

og foreldra að ræða þar sem báðir hópar tilheyra sama skólanum og því 

getur yfirfærslugildi rannsóknarinnar verið takmarkað fyrir aðra skóla. Hins 

vegar eru margir þættir í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun skóla af 

sama meiði og því gefst öðrum skólum tækifæri til að spegla niðurstöðurnar 

við viðhorf sín til foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar. Í ljósi þess að 

vægi og gildi foreldrasamstarfs í skólastarfi er sífellt að aukast væri æskilegt 

að huga enn frekar að rannsóknum á þessu sviði. Mikilvægt er að heyra 
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raddir foreldra um málefni skólans, þjónustu og viðmót svo að sameining 

verði um skólastarfið og samstarf heimilis og skóla nái að blómstra sem 
mest. 
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Viðauki A 

Yfirlit um áherslur í foreldrasamskiptum og upplýsingamiðlun í 
Norðlingaskóla, sjá bls. 87-88. 
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Boðleiðir Markmið upplýsingamiðlunar

Kynningarfundir í skólanum - opið hús
Námskynningar

Foreldrum boðið á kynningar hjá hverjum námshópi 1 x á ári

Starfs-og kennsluhættir (s.s. stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla 

einstaklingsmiðun og samkennsla), námsgreinar, námsmarkmið, námsefni, námsmat, 

áherslur í agamálum og foreldrasamskiptum

Vorskóli

Foreldrum verðandi 1. bekkinga boðið á kynningarfund um skólastarfið að vori Starfs- og kennsluhættir, frístundaheimili, fræðsla um nám og þroska við upphaf skólagöngu

Morgunskraf

Skólastjóri býður foreldrum hvers námshóps í morgunkaffi 1 x á önn Upplýsingar og samráð um áherslur. Óformlegt spjall um það sem hvílir á foreldrum

Fræðslufundir um uppeldi

Foreldrafélagið og skólinn býður foreldrum á fræðslufundi 1 x á önn Utanaðkomandi erindi um málefni sem varða nám, þroska og uppeldi

Fræðslufundir um skólaþróun Stefna, áherslur og niðurstöður á mati á skólastarfi

Fræðsla skólastjórnenda

Viðburðir í skólanum - opið hús
Foreldraskóldagur

Starfs- og kennsluhættir og skólabragur

Heimsóknir foreldra í kennslustundir

Foreldrum boðið í heimsókn inn í kennslustund til að fylgjast með. Starfs- og kennsluhættir

Foreldrahádegi

Foreldrum barna í hverjum námshópi boðið í hádegismat með barni sínu 1x á önn Þátttaka foreldra í skólastarfi

Söngur á sal

Foreldrum boðið í söngstund 1 x í viku

Bekkjakvöld

Efla tengsl milli foreldra og samráð þeirra á milli varðandi sameiginlegar áherslur

Efla þátttöku foreldra í félagstarfi nemenda á vegum skólans

Stórhátíðir

Jólaskóli

Norðlingaleikar Námsefni og námsgreinar

Þátttaka foreldra í skólastarfi

Efla félagsleg samskipti

Skólasetning og skólaslit Starfs- og kennsluhættir og skólabragur

Foreldrum boðið í Björnslund, útikennslusvæði skólans Fjölbreyttir kennsluhættir, skapandi skólastarf

Dagur íslenskrar tungu

Foreldrum boðið að taka þátt í kynningu nemenda á menningararfinum

Árshátíðarleikrit

Foreldrum boðið að taka þátt í skólastarfi þar sem nemendur kenna áhugaverða 

hluti sem þeir hafa verið að læra 1 x á önn

Bekkjarfulltrúar og umsjónarkennarar hafa samráð um bekkjarkvöld með foreldrum 

sem ýmist eru með nemendum eða án þeirra 2 x á önn.

Foreldrum, systkinum, ömmum og öfum boðið að taka þátt í fjölbreyttri 

dagskrá á síðasta degi fyrir jólafrí

Foreldrum boðið að fylgja barni sínu eftir í gegnum hópleik þar sem 

nemendur spreyta sig í að leysa þrautir sem reyna á allar fjölgreindirnar
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Framhald  

Boðleiðir Markmið upplýsingamiðlunar

Formleg foreldrasamskipti
Samráðsfundur

Foreldrar, kennarar og nemandi hafa samráð 3x á ári, haust, áramót og vor Áherslur í námi nemanda, hugað að félagsfærni, líðan og áhuga nemenda

Matsamtöl við nemendur sem umræðugrunnur á samráðsfundi Námsmarkmið 

Vitnisburðarblöð Námsmat og framfarir

Skólaboðun Áherslur skólastarfs á komandi skólaári. Ýmis gögn afhent

Starfsfólk heimsækir nemendur og forráðamenn þeirra að hausti.

Áformsbækur Vikuleg áform nemenda um námsmarkmið

Rafræn samskipti

Mentor

Ástundun og dagbók: Mæting nemenda, námsframvinda, hegðun og líðan

Skráning kennara á ástundun og dagbókarfærslum Kennarar hafa samskipti við foreldra

Tölvupóstur:

Tilkynningar Tilkynning  um skólastarfið og helstu viðburði líðandi stundar

Fréttabréf 1x í mánuði Umsjónarkennarar segja frá því sem helst var á döfinni í liðinni viku

Bréf frá skólastjóra

Föstudagspóstur frá kennurum

Tölvupóstur frá foreldrum Tilkynningar og skilaboð m.a. um mætingu, nám, líðan og hegðun

Tilkynningar um veikindi og beiðni um leyfi

Símhringingar

Foreldrar og kennarar/starfsmenn hafa samband sín á milli Foreldrar og kennarar hafa samskipti varðandi mætingu, námsframvindu, hegðun og líðan

Tilkynningar um veikindi og beiðni um leyfi

Heimasíða Fréttir, fréttabréf og tilkynningar

Stefna og áherslur í starfsháttum

Skóladagatal og viðburðir

Myndir úr skólastarfi

Töskupóstur 
Fréttabréf

1x í mánuði

Áríðandi tilkynningar

Foreldraviðtöl Tímasetning viðtala

Tilkynningar frá skólahjúkrunarfræðingi Eftirlit á heilsufari

Vitnisburðarblöð Námsmat

Matsamtöl Væntingar í námi, áhugasvið, líðan og félagsleg staða

Áformsbækur Vikulega áform nemenda um námsmarkmið

Utanaðkomandi tilkynningar Íþrótta- og tómstundastaf 

Foreldrafélagið
Foreldrasamskipti Samstarf skóla og heimilis

Bekkjafulltrúastarf Félagslíf nemenda og samstarf milli foreldra

Fræðsluerindi Fræðsla um þroska og uppeldi barna

Tilkynningar/fréttir frá kennurum og skólastjórnendum um skólastarfið og helstu viðburði 

líðandi stundar
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Viðauki B 

Spurningalisti fyrir kennara 

 

 

  

Ábyrgðarmaður þessarar könnunar er Adalbjorg.Ingadottir@reykjavik.is 

Norðlingaskóli - Almannatengsl í skólastarfi 

Þessi könnun er lögð fyrir kennara í Norðlingaskóla og er ætlað að gefa kennurum tækifæri til að 
koma viðhorfum sínum til foreldrasamskipta og upplýsingamiðlunar milli skóla og heimilis á 
framfæri. Könnunin hefur það markmið að leggja grunn að stefnumótun um foreldrasamstarf og 
upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla.  

Til þess að könnunin skili sem bestum árangri er mikilvægt að allir þátttakendur svari. Best er að 
ljúka við allan spurningalistann í einu og skrá svör viðstöðulaust. Heimilt er að sleppa einstaka 
spurningu ef þátttakendur telja sig ekki geta svarað. Það tekur um það bil 20 mínútur að svara 
könnuninni.  

 Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál. Þetta er nafnlaus könnun og þannig er trúnaður 
við starfsmenn tryggður.  

 Niðurstöður verða birtar á þann veg að ómögulegt er að rekja svör til einstaka starfsmanna 
(niðurstöður eru ávallt birtar fyrir hópa, en ekki einstaklinga).  

Þegar þú svarar könnuninni er mikilvægt að þú lesir öll fyrirmæli vandlega og að þú svarir hverju 
atriði eftir bestu sannfæringu.  
 

  Athugið:  Aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni  

 

1.Hvaða teymi innan skólans tilheyrir þú aðallega? 
1. og 2. bekkur 
3. og 4. bekkur 
5.–7. bekkur 
8.–10. bekkur 
Listgreina-, verkgreina- og íþróttakennsla 

Stjórnendur 

 

2. Hvernig telur þú að upplýsingar eða fréttir af skólanum berist helst til 
foreldra? Krossaðu við þrjár af eftirfarandi fullyrðingum. Fréttir berast einna 
helst til foreldra, 

með nemendum 
í gegnum aðra foreldrar og vini 
í gegnum formlega upplýsingamiðlun frá skóla 

í gegnum óformlegt spjall við starfsmenn skólans 



 

90 

 

  

3. Hversu mikilvægar eða léttvægar telur þú námskynningar á haustin vera í 
upplýsingamiðlun skólans? 

Mjög mikilvægar 
Frekar mikilvægar 
Hvorki mikilvægar eða léttvægar 
Frekar léttvægar 

Mjög léttvægar 

 

4. Tekur þú þátt í formlegum námskynningum? 
Já 
Nei 

 

4.a. Hvaða upplýsingum eru skólastjórnendur og kennarar í þínu teymi 
aðallega að koma á framfæri við foreldra á námskynningum? Krossaðu við 
allt sem við á. 

Námsefni 
Starfshættir (s.s. stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, samkennsla) 
Námsmarkmið einstakra námsgreina 
Námsmat 
Áherslur í aga- og eineltismálum 
Áherslur í foreldrasamskiptum 
Frístundaheimili og/eða félags- og tómstundastarf skólans 

 

4.b. Hvernig mundir þú forgangsraða upplýsingum til foreldra á 
námskynningum? - Forgangsraðaðu eftirfarandi atriðum. Talan 1 þýðir mesta 
áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla og svo koll af kolli.  
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Námsefni", 1 = "Starfshættir (s.s.stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, 
sérkennsla, samkennsla)", 1 = "Námsmarkmið einstakra námsgreina", 1 = "Námsmat", 1 = "Áherslur í 
aga- og eineltismálum", 1 = "Áherslur í foreldrasamskiptum", 1 = "Frístundaheimili og/eða félags- 

og tómstundastarf skólans" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

5. Tekur þú þátt í vorskóla? 
Já 

Nei 
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5.a. Hvaða upplýsingum eru kennarar í þínu teymi og skólastjórnendur 
aðallega að koma á framfæri við foreldra í vorskóla? Krossaðu við allt sem við 
á. 

Námskeið/fræðsluerindi um nám og uppeldi barna 
Starfshættir (s.s. stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, samkennsla) 
Námsmarkmið einstakra námsgreina 
Námsmat 
Áherslur í aga- og eineltismálum 
Áherslur í foreldrasamskiptum 

Frístundaheimili og/eða félags- og tómstundastarf skólans 

 

5.b. Hvernig mundir þú forgangsraða upplýsingum til foreldra varðandi 
vorskólann? - Forgangsraðaðu eftirfarandi atriðum. Talan 1 þýðir mesta 
áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla og svo koll af kolli. 
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Námskeið/fræðsluerindi um nám og uppeldi barna", 1 = "Starfshættir 
(s.s.stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, samkennsla)", 1 = "Námsmarkmið einstakra 
námsgreina", 1 = "Námsmat", 1 = "Áherslur í aga- og eineltismálum", 1 = "Áherslur í 

foreldrasamskiptum", 1 = "Frístundaheimili og/eða félags- og tómstundastarf skólans." 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

6. Hversu mikilvægt eða léttvægt telur þú morgunskraf skólastjórnenda vera í 
upplýsingamiðlun skólans? 

Mjög mikilvægt 
Frekar mikilvægt 
Hvorki mikilvægt eða léttvægt 
Frekar léttvægt 

Mjög léttvægt 

 

7. Hvað af eftirfarandi viðburðum og skemmtunum telur þú vera mikilvæga 
með tilliti til þess að auka þekkingu foreldra á skólastarfi? - Forgangsraðaðu 
eftirfarandi atriðum. Talan 1 þýðir mesta áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla 
og svo koll af kolli. 
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Söngur á sal", 1 = "Foreldraskóladagar", 1 = "Jólaskóli", 1 = "Norðlingaleikar", 
1 = "Árshátíðarleikrit", 1 = "Bekkjakvöld", 1 = "Heimsóknir foreldra í kennslustundir" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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8. Hversu jákvæð eða neikvæð áhrif telur þú að viðburðir og skemmtanir í 
skólastarfinu hafi á samskipti og tengsl þín við foreldra almennt? 

Mjög jákvæð áhrif 
Frekar jákvæð áhrif 
Hvorki jákvæð eða neikvæð áhrif 
Frekar neikvæð áhrif 

Mjög neikvæð áhrif 

 

9. Finnst þér upplýsingagildi matssamtala við nemendur á samráðsfundum 
með foreldrum vera mikið eða lítið?  

Mjög mikið 
Frekar mikið 
Hvorki mikið né lítið 
Frekar lítið 
Mjög lítið 
Hef ekki tekið þátt í slíkum matssamtölum 

 

10. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að efla foreldrasamstarf sem snýr að 
markmiðssetningu í námi nemenda? 

Mjög fylgjandi 
Frekar fylgjandi 
Hvorki fylgjandi né andvíg(ur) 
Frekar andvíg(ur) 

Mjög andvíg(ur) 

 

11. Hversu mikla eða litla hæfni finnst þér foreldrar hafa til að setja 
námsmarkmið fyrir börn sín í samvinnu við kennara? 

Mjög mikla 
Frekar mikla 
Hvorki mikla né litla 
Frekar litla 
Mjög litla 

 

12. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að efla foreldrasamstarf varðandi 
námsmat? 

Mjög fylgjandi 
Frekar fylgjandi 
Hvorki fylgjandi né andvíg(ur) 
Frekar andvíg(ur) 

Mjög andvíg(ur) 
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13. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með upplýsingamiðlun sem fer fram á 
skólaboðunardögum? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) - Hvað þarf að vera öðruvísi? 

 

 

14. Með hvaða hætti telur þú að skólinn geti betur stutt foreldra í að bæta 
námsárangur barna þeirra? - Forgangsraðaðu eftirfarandi atriðum. Talan 1 
þýðir mesta áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla og svo koll af kolli.  
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Námskeið/fræðsla fyrir foreldra um námsmarkmið í einstaka námsgreinum", 
1 = "Námskeið/fræðsla fyrir foreldra um þroska og uppeldi barna", 1 = "Námskeið/fræðsla fyrir 
foreldra og nemendur í námstækni", 1 = "Fjölga samráðsfundum kennara með foreldrum og 
nemendum", 1 = "Efla þátttöku foreldra í námsmati", 1 = "Efla þátttöku foreldra við að setja 

námsmarkmið fyrir börn sín" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

15. Hvaða upplýsingar ertu aðallega að skrá á Mentor (Námfús)? - Krossaðu 
við allt sem við á. 

Dagbókarfærslur um nám, líðan og hegðun 
Ástundun 
Einkunnir/umsagnir 
Verkefnabækur 
Námsmarkmið 

Tölvupóstur til foreldra um nám, líðan og hegðun 
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16. Hvaða upplýsingar telur þú að kennarar í þínu teymi ættu að leggja meiri 
áherslu á að veita foreldrum í gegnum Mentor (Námfús)? - Forgangasraðaðu 
eftirfarandi atriðum. Talan 1 þýðir mesta áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla 
og svo koll af kolli. 
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Dagbókarfærslur um nám, líðan og hegðun", 1 = "Ástundun", 1 = 
"Einkunnir/umsagnir", 1 = "Verkefnabækur", 1 = "Námsmarkmið", 1 = "Tölvupóstur til foreldra um 
nám, líðan og hegðun" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

17. Hversu jákvæðar eða neikvæðar upplýsingar telur þú að kennarar veiti 
foreldrum almennt í gegnum tölvupóst? 

Mjög jákvæðar 
Frekar jákvæðar 
Hvorki jákvæðar né neikvæðar 
Frekar neikvæðar 

Mjög neikvæðar 

 

18. Hversu mikilvægt eða lítilvægt upplýsingagildi telur þú föstudagspóst 
hafa ? 

Mjög mikilvægt 
Frekar mikilvægt 
Hvorki mikilvægt né lítilvægt 
Frekar lítilvægt 
Mjög lítilvægt 

 

19. Við notum helst tölvupóst og símhringingar til að upplýsa foreldra um 
nám, líðan og hegðun barna þeirra. Hvort notar þú oftar tölvupóst eða síma í 
þessum tilgangi?  

Nota oftar tölvupóst 
Nota oftar síma 
Nota jöfnum höndum síma og tölvupóst 
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20. Hvaða upplýsingar vilt þú að skólinn leggi áherslu á að miðla til foreldra á 
heimasíðu skólans? - Forgangsraðaðu eftirfarandi atriðum. Talan 1 þýðir 
mesta áhersla, 2 þýðir næst mesta áhersla og svo koll af kolli. 
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Myndir og fréttir af skólastarfinu (s.s. tilkynningar, vettvangsferðir, ferðlög, 
afrek nemenda, viðburðir)", 1 = "Starfshættir (s.s.stundatöflur, áformsvinna, smiðjur, sérkennsla, 
samkennsla)", 1 = "Sýn og stefna skólans (s.s. skóli án aðgreiningar, einstaklingsmiðað nám, 
áherslur í námsmati)", 1 = "Námsmarkmið einstakra námsgreina", 1 = "Upplýsingar um starfsmenn 

og stoðþjónustu skólans" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

21. Telur þú að heimasíða skólans veiti foreldrum góðar eða lélegar 
upplýsingar um skólastarfið? 

Mjög góðar 
Frekar góðar 
Hvorki góðar né lélegar 
Frekar lélegar 
Mjög lélegar 

 

22. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með upplýsingamiðlun í fréttabréfi 
skólans? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) - Hvað þarf að vera öðruvísi? 

 

 

23. Hversu vel eða illa telur þú skólann miðla upplýsingum um áherslur og 
stefnu skólans varðandi: 

 
Mjög 
vel 

Frekar 
vel 

Hlutlaus 
Frekar 

illa 
Mjög 
illa 

Sýn og stefna skólans 
     

Einstaklingsmiðað nám og samkennsla 
     

Lestrarkennsla 
     

Námsmarkmið einstakra námsgreina 
     

Námsmat 
     

Áformsvinna nemenda 
     

Áhugasvið 
     

Smiðjur 
     

Eineltis-og agamál 
     

Foreldrasamskipti 
     

Frístundaheimili og félags- og tómstundastarf 
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24.a. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um "Sýn og stefnu 
skólans"? Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.b. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um 
"Einstaklingsmiðað nám og samkennslu"? Krossaðu við alla þá möguleika 
sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.c. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um 
"Lestrarkennslu"? Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.d. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um 
"Námsmarkmið einstakra námsgreina"? Krossaðu við alla þá möguleika sem 
þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.e. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um "Námsmat"? 
Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 
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24.f. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um "Áformsvinnu 
nemenda"? Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.g. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um "Áhugasvið"? 
Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.h. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um "Smiðjur"? 
Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.i. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um áherslur í 
"Eineltis- og agamálum"? Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga 
best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

24.j. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um áherslur í 
"Foreldrasamskiptum"? Krossaðu við alla þá möguleika sem þú telur eiga 
best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 
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24.k. Hvernig telur þú að standa eigi að upplýsingamiðlun um 
"Frístundaheimili og félags- og tómstundastarf"? Krossaðu við alla þá 
möguleika sem þú telur eiga best við. 

Heimasíða 
Kynninga- og fræðslufundir 
Morgunskraf 
Skólaboðunardagur 
Samráðsfundir 
Tölvupóstur 

Töskupóstur 

 

25. Hversu mikla eða litla möguleika hafa foreldrar til að móta skólastarfið? 
Mjög mikla 
Frekar mikla 
Hvorki mikla né litla 
Frekar litla 

Mjög litla 

 

26. Hvað af eftirfarandi þáttum telur þú að foreldrar ættu einna helst að hafa 
áhrif á í skólastarfinu í dag? - Krossaðu við fjóra möguleika sem þú telur eiga 
við  

Áformsvinnu barna sinna 
Agamál 
Markmiðssetningu í námi barna sinna 
Félags- og tómstundastarf 
Námsmat 
Stjórnun og stefnumótun 
Annað: 

 

 

27. Hverja af eftirtöldum þáttum ætti að þínu mati að leggja mesta áherslu á í 
foreldrasamstarfi? - Forgangsraðaðu. Talan 1 þýðir mesta áhersla, 2 þýðir 
næst mesta áhersla og svo koll af kolli. 
Skráið eftirfarandi svarmöguleika inn í kassana hér fyrir neðan. Einungis má nota hvern möguleika 
einu sinni. 
Svarmöguleikar: 1 = "Þátttaka foreldra í almennu skólastarfi (s.s. heimsóknir, viðburðir, 
skemmtanir)", 1 = "Samráðsfundir", 1 = "Þátttaka foreldra í félagsstarfi (s.s. ferðalög, 
bekkjakvöld)", 1 = "Heimsóknir foreldra í kennslustundir", 1 = "Foreldrasamstarf varðandi 
markmiðssetningu í námi barna þeirra", 1 = "Þátttaka foreldra í námsmati", 1 = "Samstarf um 

agamál" 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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28. Ertu almennt ánægð(ur) eða óánægð(ur) með upplýsingagjöf skólans til 
foreldra? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) 
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Viðauki C 

Viðtalsrammi fyrir rýnihópa foreldra 

 

Viðmælendur fá afhent yfirlit um áherslur í foreldrasamskiptum og 

upplýsingamiðlun Norðlingaskóla sem þeir hafa meðan á viðtalinu stendur 

en því er ætlað að halda viðtalinu innan ákveðins ramma. Yfirlitið er skoðað 

og farið yfir flokkun á samskiptum og upplýsingamiðlun áður en hafist er 
handa við spurningarnar. 

Mér leikur forvitni á að vita hvernig ykkur berast helst upplýsingar eða 
fréttir af skólanum. Hvað kemur ykkur fyrst til hugar?  

 

Kynningarfundir 
Kynningarfundum er ætlað að veita upplýsingar um áherslur í skólastarfi. 

Hvað finnst ykkur um gagnsemi upplýsingamiðlunar sem fram fer á þessum 
kynningarfundum?  

Hvað er gott? Hverju er ábótavant? 

 Hvaða upplýsingar skipta foreldra máli: Námsefni, námsmarkmið, 
starfshættir, áherslur í foreldrasamskiptum, agamálum og stefnu 
skólans í ýmsum málum. 

 Ætti að auka hlut einhverra kynninga? 

Viðburðir  
Hvað af þessum viðburðum og skemmtunum teljið þið vera áhugaverða 
eða gagnlega og veita ykkur mesta innsýn inn í skólastarfið? 

Hverju er ábótavant? 

 Upplifun: Jákvæð eða neikvæð?  

 Skilningur á skólastarfi: Varpa þessir viðburðir nýju ljósi á hugmyndir 
foreldra og skilning á skólastarfi?  

 Félagslegt gildi.  

 Ætti að auka hlut einhverra viðburða eða skemmtana? 
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Formleg foreldrasamskipti 
Hver er skoðun ykkar á upplýsingamiðlun á samráðsfundum?  

Hvað er gott, hvað þarf að bæta? 

 Upplýsingagildi matssamtala við nemendur fyrir samráðsfundi með 
foreldrum.  

 Gæði upplýsingar um námslega stöðu og líðan barna ykkar ?  

 Gefa samráðsfundir tækifæri fyrir gagnkvæmt samráð um 
námsframvindu barnsins? 

Hvaða skoðun hafið þið á upplýsingamiðlun sem fer fram á 
skólaboðunardögum?  

Hvað er gott? Hvað þarf að bæta? 

 

Hvaða skoðun hafið þið á því að efla foreldrasamstarf sem snýr að 

markmiðssetningu í námi barna ykkar?  

 Eiga foreldrar að koma að markmiðssetningu? 

 Í hverju liggur styrkleiki/hæfni foreldra. 

 Hvernig væri þessari samvinnu best háttað? 

Hvaða skoðun hafið þið á því að efla foreldrasamstarf varðandi námsmat? 

• Hvernig sjáið þið það í framkvæmd? 

 

Hvaða skoðun hafið þið á því að efla foreldrasamstarf um agamál.  

 Með hvaða hætti ætti samstarfinu að vera háttað? 

Með hvaða hætti teljið þið að skólinn geti betur stutt ykkur í að bæta 
námsárangur barnsins ykkar? 

 Úrræði sem styrkja ykkur varðandi skólagöngu barnsins. 

Rafræn samskipti 
Hver er skoðun ykkar á upplýsingastreymi í gegnum Mentor? 

 Mikil eða lítil notkun 

 Hvað er aðallega verið að skoða/gera á Mentor?  

 Hvaða upplýsingar eru gagnlegar? 

 Virkni kennara 
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Hverskonar upplýsingar eru þið aðallega að fá frá skólanum í gegnum 

tölvupóst? 

 Jákvæð eða neikvæð upplifun af tölvupósti.  

 Upplýsingagildi föstudagspósts? 

Hvaða upplýsingar eru þið aðallega að skoða á heimasíðu skólans? 

 Hvað er verið að skoða? Hvað vantar? 

 Hvaða upplýsingar á að leggja mesta áherslur á að hafa á heimasíðu? 

 Tíðni heimsókna  

Sími/tölvupóstur 

Samskipti um nám, líðan eða hegðunar barnsins ykkar fara oft fram í 

gegnum tölvupóst eða símhringingar hvort ættu kennarar að ykkar mati að 

leggja meiri áherslu á að veita upplýsingar í gegnum síma eða tölvupóst? 

 

Foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun  
Hvað finnst ykkur um fréttabréfið? 

 Hversu áhugaverðar eru upplýsingarnar þar? Hvernig skilar það sér 
heim? 

Hvernig nálgist þið aðallega upplýsingar um ýmsa þætti í skólastarfinu?  

 Hvar er byrjað að leita upplýsinga? 

Þegar þið skoðið yfirlitið um foreldrasamskipti og upplýsingamiðlun milli 

skólans og foreldra, hvert er almennt álit ykkar á upplýsingamiðluninni? 

 Hvað er gott? Hverju er ábótavant? 

 Aðgengi að upplýsingum og starfsfólki. Viðmót starfsmanna. 

Hvaða skoðun hafið þið á foreldrasamstarfi í Norðlingaskóla? 

 Möguleikar foreldra til að móta/ hafa áhrif á skólastarfið.  

 Hvað eiga foreldrar að hafa áhrif á? 

 Ef gerð yrði áætlun um foreldrasamstarf hvaða þættir væru 
mikilvægir í slíkri áætlun?  

Er eitthvað sem þið viljið segja að lokum? 
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Viðauki D 

Kynning á rannsókn 

         

      Reykjavík, _______2012 

Kæra foreldri/forráðamaður      
  

Ég undirrituð, kennari og deildarstjóri við Norðlingaskóla, er í meistaranámi 

við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna að rannsóknarverkefni. Ég leita 
til þín varðandi þátttöku í rannsókn sem ég vinn að vegna verkefnisins. 

Rannsóknarverkefnið fjallar um samskipti og upplýsingamiðlun milli 

skóla og heimilis. Tilgangur verkefnisins er að bera saman að hve miklu leyti 

boðleiðir og upplýsingar sem foreldrar vilja fá um skólastarfið í 

Norðlingaskóla eru í samræmi við það sem kennarar skólans vilja miðla til 

foreldra.  

Niðurstöðum rannsóknar er ætlað að leggja grunn að stefnumótun um 

foreldrasamstarf og upplýsingamiðlun í Norðlingaskóla. Rannsóknin byggir á 

spurningalista fyrir kennara og stjórnendur skólans og fjórum hópviðtölum 

við foreldra og leita ég því til þín varðandi þátttöku í hópviðtali. 

Viðmælendur verða fjórir fulltrúar foreldra úr hverjum námshópi skólans 

sem valdir hafa verið af handahófi til þátttöku. Um er að ræða fjóra foreldra 
úr 1.-2. bekk, fjóra úr 3. -4. bekk, fjóra úr 5.-7. bekk og fjóra úr 8.-10. bekk.  

Hópviðtölin geta tekið 40-60 mínútur. 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.  

Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt eins og kostur er. Að því 

loknu verður hljóðupptökunni eytt. Við skil á rannsóknarverkefni verður 

öllum rannsóknargögnum eytt. Trúnaði er heitið við viðmælendur og hvergi 

koma fram nöfn þeirra.  

Ég mun hafa samband við þig innan fárra daga til að fá staðfest hvort þú 

ert tilbúin til þátttöku en fyrirhugað viðtal fer fram í skólanum 
_______________ kl.:_______. 

 

Með góðri kveðju, 

Aðalbjörg Ingadóttir, kennari og M.Ed. nemi  

Netfang: adalbjorg.ingadottir @reykjavik.is 
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Viðauki E 

Upplýst samþykki 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem settir 

eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti 
það með undirskrift minni.  

 

 

         
    __________________________________ 

    Staður og dagsetning 

 

 

         

    __________________________________ 

    Undirskrift þátttakanda 


