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Ágrip 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna upplifun foreldra á grunnskólabyrjun barna 

sinna og hvort grunnskólabyrjunin hafi í för með sér breytingar á högum fjölskyldunnar og 

daglegu lífi hennar. Ennfremur var athugað hvort samskiptin við skóla barnsins breytast.  

Rannsóknin var gerð í byrjun árs 2007 og er um megindlega rannsókn að ræða. Sendir voru 

spurningalistar til foreldra barna sem byrjað höfðu í 1. bekk haustið 2006. Úrtakið var 

klasaúrtak, þ.e.a.s. valdir voru þrír hópar foreldra; 150 foreldrar búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu, 150 úr stærri sveitarfélögum á landsbyggðinni og 150 úr minni 

sveitarfélögum. Alls svöruðu 290 foreldrar af 450 spurningalistanum eða 64% foreldra í 

úrtaki. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að  foreldrar upplifa grunnskólabyrjunina jákvætt en þó 

báru margir kvíða fyrir þessum tímamótum. Háskólamenntaðir  foreldrar kviðu minnst 

grunnskólabyrjun barna sinna en foreldrar með grunnskólamenntun kviðu henni mest.  

Menntun og búseta foreldra hefur áhrif á þær breytingar sem skólabyrjun barnsins hefur á 

fjölskylduna og daglegt líf hennar og samskipti heimilis og skóla barnsins breytast einnig 

töluvert. Í rannsókninni kemur fram að tíunda hvert foreldri skipti um vinnu vegna breytinga 

á skóla barnsins og eiga mæður erfiðara að samræma vinnu sína og grunnskóla barnsins. 

Foreldrar eru almennt jákvæðir gagnvart samstarfi við grunnskólann og telja sig fá þær 

upplýsingar sem þeir þurfa frá grunnskólanum á þessum tímamótum. Menntun foreldranna 

virðist hafa mikil áhrif á viðhorf foreldra til mikilvægis samskipta heimilis og skóla. Almennt 

er þátttaka foreldra í skólastarfi barnsins ekki mikil. 
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Abstract 
“This is a big step in our life” 

Changes in the daily life of the family at the transition to school. 

 

The aim of this research was to explore parent’s experience as their children start school and 

the effects  the transition had on their daily life. It also focused on whether there were any 

changes in the relations with the child´s new school.  

The research was done at the beginning of 2007 and it was quantitative research. A 

questionnaire was sent to 450 parents of children which started school autumn 2006 in 

Iceland. Cluster samples of three groups of parents were chosen; 150 parents from the capital 

city area, 150 parents from larger towns and 150 parents from smaller villages. Out of 450 

parents, 290 answered the questionnaire or 64% of the sample. 

Findings suggest that parents experienced a wide range of emotional reactions as children 

started school. Most of the feelings were positive but parents also felt worried and stressed. 

Parents with a college education showed the least worries at this point in time, but parents 

with only high school education worried the most. The education of parents and their place of 

residence affects the changes that the transition had on the daily life of the family and the 

relationship between the home and the school. The findings of the study shows that 10% 

parents changed their job because of the transition to school and more often the mothers of 

the children. They also had more difficulties in balancing their work and their children´s 

school. 

Most of the parents  were positive towards home-school relationships and got the information 

they needed from their children’s school and again, parents education was a factor in the 

perception of importance of home-school relationships.  
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Formáli 
Verkefni þetta er meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.Ed.- gráðu í uppeldis- og kennslu-

fræðum við Kennaraháskóla Íslands með áherslu á menntunar- og kennslufræði ungra barna. 

Vægi verkefnisins er 20 einingar. Í verkefninu er gerð grein fyrir rannsókn á upplifun foreldra 

á grunnskólabyrjun barna sinna og þeim breytingum sem verða á daglegu lífi fjölskyldunnar 

þegar börn hefja grunnskólagönguna. 

Það er von mín að  verkefnið gefi innsýn í þær breytingar sem verða þegar börn hætta í 

leikskóla og byrja í grunnskóla og mikilvægi góðra tengsla á milli þeirra sem að þeim 

tímamótum koma. Ég hef kennt á yngsta stigi grunnskólans í 14 ár og tekið þátt í samstarfs-

verkefni grunnskólans og leikskólans í minni heimabyggð. Margt hefur áunnist á þessum 

tíma en ég tel að samstarf skólastiganna verði að vera í stöðugri endurskoðun og þróun. 

Aðdragandi rannsóknarinnar var lokaverkefni okkar Katrínar Elísdóttur í diplómanámi í 

Námi og kennslu ungra barna, sem fjallaði um samstarf leikskóla og grunnskóla á 

norðanverðu Snæfellsnesi.  Að því loknu langaði mig að dýpka skilning minn á því hvernig 

foreldrar upplifa þessi tímamót og á hvaða hátt þau snerta fjölskyldu barnsins.  

Verkefnið fékk styrk frá Verkefna- og námsstyrkjasjóði FG og SÍ fyrir árið  2007 til að  standa 

straum af kostnaði vegna spurningakönnunar og frágangi verkefnisins. 

Leiðbeinandi minn við vinnu þessa verkefnis var dr. Jóhanna Einarsdóttir prófessor við KHÍ 

og meðleiðbeinandi var dr. Amalía Björnsdóttir dósent við sama skóla. Þakka ég þeim 

kærlega fyrir hvatningu, gott samstarf og leiðsögn. Sérfræðingur rannsóknarinnar var dr. 

Baldur Kristjánsson dósent við Kennaraháskóla Íslands.  

Kennurum og foreldrum sem tóku þátt í rannsókn minni færi ég mínar bestu þakkir fyrir 

aðstoðina. Einnig vil ég þakka skólastjórnendum Grunnskólans í Stykkishólmi fyrir aðstoðina 
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og skilninginn, einkum í lokaátakinu. Eyþóri Benediktssyni þakka ég kærlega fyrir yfir-

lesturinn og Sólrúnu Júlíusdóttur fyrir aðstoð við þýðingu á ágripi. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla hjálpina, eiginmanni mínum 

Þorsteini Jónassyni fyrir ómælda þolinmæði og hvatningu og dætrunum, Dagnýju Elísu og 

Bryndísi Ingu ásamt ömmum og öfum fyrir sinn þátt í að þetta hafðist allt á endanum. Án 

ykkar allra hefði ég aldrei getað þetta. 

 

 

Stykkishólmi, maí 2008 

Sigurborg Sturludóttir 
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1. Inngangur 
Síðustu áratugi hafa orðið gríðarlegar breytingar á skólakerfi okkar. Þegar ég hóf grunnskóla-

göngu, í byrjun 8. áratugar síðustu aldar, voru tengsl á milli skólastiganna lítil.  Þá voru 

leikskólar eða dagheimili eingöngu fyrir börn fátækra foreldra og námsmanna og 

megináhersla lögð á umönnun enda var ekki litið á dagheimilin eða leikskólana sem 

menntastofnanir og tengsl eða samstarf á milli leikskóla og grunnskóla voru því lítil. Tveimur 

áratugum síðar var leikskólinn orðinn fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi og öllum 

börnum gefinn kostur á að nýta sér hann. Hann heyrð i undir menntamálaráðuneytið líkt og 

önnur skólastig íslenska menntakerfisins og starfsheitið leikskólakennari var tekið upp í stað  

fóstru heitisins (Lög um leikskóla, nr. 78/1994). Fósturskólinn varð síðan hluti af 

Kennaraháskóla Íslands áramótin 1997–1998 og námið flutt á háskólastig líkt og 

grunnskólakennaranám. Í dag er leikskóla- og grunnskólakennaranemum kennt samkvæmt 

endurskoðaðri námskrá Kennaraháskólans og er rúmur þriðjungur náms þeirra nemenda sem 

sérhæfa sig í kennslu yngri barna, sameiginlegur (Kennaraháskóli Íslands, 2008). 

Leikskólinn og grunnskólinn eru tvö fyrstu skólastigin og um margt ólík. Umræðan síðustu ár 

hefur beinst að því hvernig tengja megi þessi fyrstu skólastig betur saman; með samvinnu 

kennara og nemenda skólastiganna, samfellu í námi barna og með fljótandi skilum á milli 

skólastiganna (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2006; Margrét Ásgeirsdóttir, 1997; Reykjavíkur-

borg-leikskólasvið, 2007; Reykjavíkurborg-menntasvið, 2006). 

Farsæll flutningur, samfella og framvinda í námi barnanna er að mati Dunlop og Fabian 

(2002) lykilþættir í velgengni barna í grunnskóla. Með  flutningi (e. transition) er átt við  

færslu á milli staða, á milli námsgreina eða frá einu skólastigi til annars. Samfella (e. 

continuity) í skólagöngu barna er þegar eðlilegt flæði og samhengi er á þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra í stað snöggra breytinga eða umskipta og með  framvindu (e. progression) í námi 
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er átt við þróun eða hreyfingu fram á við og samþættingu þess lærða og þess sem þau læra 

síðar. 

Breytingar í lífi barna hafa verið flokkaðar í lóðréttar og láréttar breytingar. Láréttar 

breytingar (e. horizontal transition) eru daglegar í lífi nútíma barna en það eru færslurnar á 

milli t.d. heimilis, skóla, lengdrar viðveru eftir skóladaginn og tómstundastarfs. Með 

lóðréttum breytingum (e. vertical transition) er átt við breytingar á milli tímabila í lífi 

barnsins (Kagan, 1991). Í þessu verkefni er sjónum beint að lóðréttu breytingunum þegar 

börn fara úr leikskóla og byrja í grunnskóla. 

Verkefnið sem hér er til umfjöllunar er byggt upp með þeim hætti að í öðrum kafla er sjónum 

beint að fræð ilegri umræðu um börn og umhverfi þeirra og mun ég hafa að leiðarljósi 

kenningar John Dewey, sem fjallaði í bók sinni Reynsla og menntun um nauðsyn samfellu í 

lífi barna og að  nám þeirra byggist á reynslu. Þá mun ég einnig fjalla um kenningar 

fræðimannanna Urie Bronfenbrenner og Lars Dencik en þeir hafa báðir fjallað í ritum sínum 

um einstaklinginn og aðlögun hans að mismunandi heimum eða sviðum í umhverfi sínu. 

Báðir leggja þeir mikla áherslu á mikilvægi þess að tengja mismunandi svið  eða heima barna 

með öflugu samskiptaneti svo samfella verði í lífi þeirra. Í þriðja kafla er greint frá 

rannsóknarspurningunum og greint frá aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar og í fjórða 

kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar á upplifun foreldra á grunnskólabyrjun barna 

sinna og hvaða breytingar verða á daglegu lífi fjölskyldunnar á þessum tímamótum. Í fimmta 

kafla eru síðan umræður, þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við  

kenningar fræðimanna og niðurstöður annarra rannsókna. 

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim breytingum sem verða á fjölskyldu-

lífinu þegar barn byrjar í grunnskóla. Ekki hafa verið unnar rannsóknir hér á landi þar sem 

sjónum er beint að  þessum breytingum. Þessari rannsókn er ætlað að  bæta úr því. Það  er afar 

mikilvægt að  fá innsýn inn í reynsluheim íslenskra foreldra svo hægt sé að  byggja ofan á það  



 12 

sem vel er gert og lagfæra það sem betur má fara við yfirfærsluna á milli leikskólans og 

grunnskólans. 
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2. Fræðileg umræða 
Daglegt líf ungra barna hefur tekið  gríðarlegum breytingum á síðustu áratugum og ræður þar 

mestu aukin vinna beggja foreldra og meiri skilningur á mikilvægi náms og þroska ungra 

barna. Þessar breytingar hafa leitt til þess að stofnanir utan heimilisins hafa nú meira vægi í 

lífi þeirra. Árið 2006 voru rúmlega 80% eins árs til fimm ára barna í leikskóla og rúmlega 

83% þeirra dvöldu þar lengur en sjö klukkustundir á dag (Hagstofa Íslands, 2008). Líf barna 

nútímans einkennist því af breytingum eða skiptingum á milli staða. Það er því hlutverk 

okkar sem fagaðila innan skólakerfisins og sem foreldra að auðvelda þeim menntaveginn og 

mynda samfellu í námi þeirra.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvað breytist þegar börn hætta í leikskóla og byrja í 

grunnskóla, aðlögun barnsins að breytingum í umhverfi þeirra og mikilvægi tengslanets í 

umhverfi þeirra svo eðlileg samfella verð i í daglegu lífi barnanna. 

 

2.1 Hvað breytist þegar barn byrjar í skóla? 
Að byrja í grunnskóla er mikilvægur áfangi í lífi barna og fyrsti skóladagurinn er í hugum 

margra einn af eftirminnilegustu dögum ævinnar. Þessi áfangi er talinn marka ákveðin 

kaflaskil í lífi barna (Fabian, 2002) og hefur í för með sér ákveðnar breytingar á hlutverki 

þeirra innan fjölskyldunnar og samfélagsins. Griebel og Niesel (2003) skipta þessum 

breytingum í þrennt;  

• Í fyrsta lagi breytist einstaklingurinn sjálfur, sjálfsmynd hans og sjálfstæði.  

• Í öðru lagi breytast samskiptin við aðra, ný tengsl myndast og þau eldri breytast eða 

jafnvel rofna. 

• Í þriðja lagi verða breytingar á aðstæðum, þar sem grunnskólinn er ólíkur 

leikskólanum að mörgu leyti og einnig verða jafnvel breytingar innan fjölskyldunnar. 
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En þessi breyting snertir ekki eingöngu börnin heldur alla sem koma að skólabyrjun þeirra 

(Bronfenbrenner, 1979; Fabian, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að breytingar verða á daglegum 

venjum fjölskyldunnar, stundvísi verður mikilvægari þáttur í daglegu lífi hennar og margir 

foreldrar verða á nýjan leik að samræma vinnu sína, fjölskyldulíf og hinn nýja skóla barnanna 

(Dockett og Perry, 2007; Griebel og Niesel, 2002). 

Fjölskyldan er aðaltengiliður barnsins, leikskóla og grunnskóla og styður það á þessum 

tímamótum ásamt því að mynda samfellu á milli heimilis og skóla (Dockett og Perry, 2003; 

Griebel og Niesel, 2002). Það hvernig til tekst þegar börn hætta í leikskóla og byrja í 

grunnskóla byggist að  miklu leyti á tengslum einstaklinganna í þessu ólíka umhverfi 

barnanna sem leikskóli og grunnskóli er (Rimm-Kaufman og Pianta, 2000). Jákvæð og góð  

tengsl á milli foreldra þeirra og kennara geta haft áhrif á námsárangur og námsframvindu 

(Kraft-Sayre og Pianta, 2000; Rimm-Kaufman og Pianta, 2000). 

 

2.1.1 Breyting eða samfella.  
Til þess að farsæll flutningur verði á milli skólastiganna hefur verið bent á mikilvægi þess að  

börn upplifi sambland breytinga og stöðugleika. Ákveðin samfella þarf að vera á milli 

skólastiganna og er undirstaða hennar sterk og góð tengsl á milli ólíkra svæða í umhverfi 

barnanna; á milli fjölskyldu, leikskóla og grunnskóla. Samhengi eða samfella í námi þeirra 

felur í sér öryggi og traust við nýjar aðstæður þar sem nám þeirra er byggt á þeirra eigin 

reynslu og þekkingu. En börnin þurfa einnig á þessum tímamótum að fá ný verkefni til að  

takast á við sem fela í sér áskoranir og spennu. Ef jafnvægi á milli þessara þátta næst munu 

börnin hvorki verða fyrir vonbrigðum vegna endurtekninga né upplifa grunnskólabyrjunina 

sem erfiða reynslu (Broström og Wagner, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  

Með samfellu í skólagöngu barna er átt við samræmingu á hugmyndafræði, kennslufræði og 

skipulagi á báðum skólastigum. Með hugmyndafræðilegri samfellu er átt við þær hugmyndir 
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sem liggja að  baki starfinu, um börn, uppeldi, nám og kennslu. Kennslufræðileg samfella nær 

síðan yfir kenns luaðferðirnar sem eru notaðar og námskrár skólanna. Með skipulagi er átt við  

samræmdar reglur og reglugerð ir sem móta starfsemina á hvoru skólastiginu fyrir sig 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1999; Kagan, 1991). 

Ekki er talið æskilegt að samstarf skólastiganna einkennist af fullkominni samfellu, þ.e.a.s. 

hvað varðar hugmyndafræð i, kennslufræð i og skipulag, því þá verða litlar breytingar á 

þessum tímamótum. Það getur verið mikil samfella í skipulagi og hugmyndafræði 

skólastiganna þó svo að skólastigin marki sér mismunandi stefnu í kennslufræði. Börn gera 

ráð fyrir breytingum þegar þau byrja í grunnskóla og því verða skólastigin að halda sínum 

séreinkennum en tryggja um leið að breytingarnar verð i ekki of miklar (Dockett og Perry, 

2006). Á Íslandi er ákveðin samfella í skipulagi fyrstu skólastiganna þar sem bæði heyra 

undir menntamálaráðuneytið og mikið verk hefur verið unnið í að samræma menntun 

leikskólakennara og grunnskólakennara (Kennaraháskóli Íslands, 2008; Lög um leikskóla, nr 

78/1994), en minna er um hugmyndafræðilega og kennslufræð ilega samfellu eins og fram 

kom í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á samstarfi leikskóla og 

grunnskóla í Reykjavík. Þar kom í ljós að þrátt fyrir aukið samstarf á milli skólastiganna var 

ekki lögð áhersla á samfellu í hugmyndafræði, kennslufræð i eða skipulagi þátttökuskólanna. 

Í aðalnámskrám leikskóla og grunnskóla er talað um mikilvægi samfellu í námi barnanna: 

„Mikilvægt er að samstarf sé á milli leikskóla og grunnskóla til að stuðla að samfellu í 

uppeldi og menntun barnsins og að það  upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af 

leikskólanum“ (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 33). „Því færra sem kemur börnunum og 

foreldrum þeirra á óvart þegar skipt er um skóla og vinnustað,  því betri samfella sem er á 

milli skólastiganna, því meiri líkur eru á farsælu upphafi grunnskólagöngunnar“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 9). 
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Í skýrslum OECD (2001, 2005, 2006) um skólamál aðildarlandanna er lögð áhersla á 

samfellu í námi barna frá fæðingu og til átta ára aldurs og er því haldið fram að mikil 

ósamfella eða gjá ríki á milli umönnunar og menntunar barna á þessum aldri. Aukin 

samvinna skólastiganna er að mati skýrsluhöfunda, nauðsynleg til þess að tengja ólíkar 

hugmyndir og aðferð ir skólastiganna og einnig til þess nýta styrkleika hvors skólastigs.  

 

2.2 Kenningar 
Hugtakið samfella er ekki nýtt af nálinni. Bandaríski fræðimaðurinn John Dewey (2000) gaf 

út bók sína, Reynsla og menntun (e. Experience and Education) árið 1938. Hann taldi að allt 

nám ætti sér stað í gegnum reynslu og hélt því fram að frumreglurnar tvær, samfella og 

samspil eða víxlverkun, væru ekki aðskildar, heldur gripu þær hvor inn í aðra og tengdust.  

„Þær eru, ef svo mætti segja, langskurður og þverskurður af reynslunni.“ (bls. 54). Hann taldi 

nauðsynlegt að athafnir og upplifanir barnanna byggðu á einhverju sem þau hefðu fengist við  

áður eða reynt og að skólastarfið yrði að taka mið af þeirri reynslu sem þau kæmu með í 

skólann. Og að  um leið  og einstaklingurinn skipti um umhverfi eða skipti um aðstæður, 

víkkaði heimur hans, hann færi ekki yfir í annan heim, heldur í annan hluta eða annað horf 

sama heimsins. 

Samkvæmt hugmyndum John Dewey á því grunnskólinn að byggja nám og kennslu ungra 

barna á fyrri reynslu þeirra frá heimilum sínum og leikskólagöngu. Þegar börn byrja í 

grunnskóla eru þau flest með heilmikla reynslu af því að læra í hópi jafnaldra frá 

leikskólaárum sínum. Þá reynslu ættu þau að fá tækifæri til að nota sem tæki til að skilja og 

fást við ný og óþekkt viðfangsefni í grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). 
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2.2.1 Tengsl einstaklingsins og umhverfisins.  

Líkön byggð  á vistkerfisnálgun sálfræðingsins Urie Bronfenbrenner hafa verið  notuð til að  

útskýra mikilvægi tengsla á milli heimilis, leikskóla og grunnskóla. Bronfenbrenner (1979) 

horfði á einstaklinginn útfrá heildrænu samhengi; félagslegra, sögulegra, menningarlegra og 

umhverfislegra þátta og talaði um vistkerfisþroska einstaklingsins (e. The ecology of human 

development) í umhverfi sínu. Hann skipti umhverfi einstaklingsins í fjögur lög eða kerfi; 

nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi 

(e. macrosystem). Hann líkti lögunum eða kerfunum við Babúsku, þar sem einstaklingurinn 

er innsti kjarninn í lagskiptu umhverfi. Í nærkerfinu, eða hversdagssviðunum eins og það er 

einnig kallað, er nánasta umhverfið  eða þau svæði þar sem einstaklingurinn er í beinum 

tengslum við þær persónur sem standa honum næst, t.d. foreldra og systkini heima hjá sér og 

við kennara og samnemendur skólanum eða leikskólanum.1  

Einstaklingar innan nærkerfisins hafa samskipti innbyrðis og mynda samskiptanet sem kallast 

millikerfi. Þar er t.d. átt við samskipti barnsins við vinina í hverfinu, samstarf heimilis og 

skóla og samstarfsverkefni á milli skólastiganna. Millikerfi verður til í hvert sinn sem 

einstaklingurinn skiptir um umhverfi, þar sem óhjákvæmilega verða alltaf einhver tengsl eða 

samskipti á milli svæða. 

Utan um nær- og millikerfið er síðan þriðja lagið sem kallast stofnanakerfi. Það snertir 

einstaklinginn á óbeinan hátt en hefur áhrif á hversdagssvið hans í gegnum stofnanir innan 

þess, t.d. skólakerfið, fjölmiðla og vinnustaði foreldranna. Yst er síðan lýðkerfið en þar er 

menning samfélagsins og gildismat, siðir og skipulag sem hefur einnig óbein áhrif á 

einstaklinginn sjálfan. 

Bronfenbrenner skilgreindi einnig aðlögun einstaklingsins að umhverfi eða stofnunum utan 

heimilisins sem vistfræðilega yfirfærslu (e. ecological transition). Með  vistfræðilegri 

                                                 
1 Dr. Baldur Kristjánsson dósent við KHÍ íslenskaði hugtök Bronfenbrenners (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 
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yfirfærslu breytist einstaklingurinn, sjálfsmynd hans, staða og tengsl. Vistfræðileg breyting á 

sér stað í hvert sinn sem einstaklingur stendur frammi fyrir breytingum á stöðu sinni eða 

umhverfi eða hvoru tveggja (Bronfenbrenner, 1979). Anna Kienig (2002) hefur líkt og margir 

fræðimenn fjallað um hugmyndir Bronfenbrenners og tengdi hún þær við mikilvægi 

samstarfs og tengsla á milli hversdagssviða einstaklingsins, t.d. samstarfs leikskóla og 

grunnskóla og heimilis og skóla í athugunum sínum á grunnskólabyrjun barna.  

 

     Leikskóli        Grunnskóli 

 

Mynd 1. Vistkerfis- og breytingalíkan 2 
 
Robert Pianta og samstarfsfólk hans við Virginíuháskóla í Bandaríkjunum (Pianta, Rimm-

Kaufman og Cox, 1999; Pianta og Kraft-Sayre, 1999; Pianta, Kraft-Sayre, Rimm-Kaufman, 

Gercke og Higgins, 2001; Pianta og Walsh, 1996) gerðu líkan (mynd 1) byggt á 

vistkerfisnálgun Bronfenbrenners sem skýrir tengsl og samskipti einstaklinga og stofnana í 

umhverfi barna þegar þau hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla.  

Líkanið er tilraun til að sýna myndrænt, hvernig tengsl á milli barns, heimilis, skóla, vina og 

umhverfis geta myndað virkt tengslanet sem hefur bein og óbein áhrif á breytinguna. Það  

undirstrikar einnig hvernig tengslin á milli hversdagssviðanna breytast með tímanum. 
                                                 
2 Heimild: Rimm-Kaufman og Pianta, bls. 497. 
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Breytingin er í huga Pianta og félaga, ferli (e. process), sem allir í umhverfi barnsins upplifa 

en ekki einstakur atburður eða atvik (e. event) sem aðeins barnið upplifir (Dockett og Perry, 

2007; Rimm-Kaufman og Pianta, 2000).  

Líkan Pianta og félaga sýnir samskiptin eða tengslin á milli svæðanna sem börn lifa í og 

hvernig þessi samskipti flytjast með  þeim á milli svæða (Dockett og Perry, 2007). Grönnu 

örvarnar á mynd 1 tákna víxlverkandi áhrif á milli hversdagssviða barna. Breiða, dökka örin á 

milli leikskólans og grunnskólans táknar breytinguna sem verður þegar börn færast á milli 

skólastiganna og skáröndóttu örvarnar tákna breytingar á tengslum eða samskiptum; efri örin 

táknar þær breytingar sem verða á samskiptum við kennara og vini, á milli skólastiganna og 

sú neðri sýnir breytingar í umhverfi og innnan fjölskyldna barnanna (Rimm-Kaufman og 

Pianta, 2000).  

 

Mynd 2. Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian. 3 

                                                 
Heimild: Dunlop og Fabian, 2002, bls.151. Jóhanna Einarsdóttir (2007a) íslenskaði líkanið. 
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Aline-Wendy Dunlop og Hilary Fabian (2002) hafa einnig gert líkan sem byggir á 

hugmyndum Bronfenbrenners (1979). Líkan þeirra er samsett af nokkrum sammiðja hringjum 

sem raðast stigskipt eins og sést á mynd 2. Barnið er í miðju líkansins og utan um það  eru þrír 

hringir sem tákna eiga hversdagssviðin sem barnið er þátttakandi í, við byrjun grunnskóla-

göngu sinnar; heimilið, grunnskólinn og leikskólinn. Hversdagssviðin skarast og til verður 

millikerfi með samstarfi og tengslum á milli þeirra, t.d. með samstarfi heimilis og skóla. 

Líkan Dunlop og Fabian tekur meira mið af áhrifum frá ytra umhverfi barnins, þ.e.a.s. 

áhrifum stofnana- og lýðkerfisins en líkan Pianta og félaga (Corsaro, Molinari og Rosier, 

2002).  

Líkön sem þessi eru þægileg til að koma reglu á hugmyndir okkar og gefa okkur tilbúna 

mynd af raunveruleikanum en eins og Lars Dencik (2005) hefur bent á geta þau aldrei sýnt 

raunveruleikann eins og hann er í raun og veru vegna síbreytileika hans. 

 

2.2.2 Tvöföld félagsmótun.  

Lars Dencik hefur fjallað um þær breytingar sem orðið hafa í lífi barna á síðustu áratugum. 

Að mati Dencik (2005) hefur gerð og hlutverk fjölskyldunnar í samfélaginu breyst mikið; 

fjölskyldurnar eru ekki eins fastmótaðar og þær voru áður og oft ríkir meiri losarabragur 

innan þeirra í dag. Báðir foreldrar eru nær undantekningalaust útivinnandi og börn verja því 

mörg hver megninu af deginum í samvistum við aðra en fjölskyldu sína. Degi flestra barna er 

því skipt á milli heimilis þeirra og stofnana utan þess og telur hann að nútímabörn séu 

þátttakendur í a.m.k. tveimur ólíkum hversdagssviðum eða heimum sem þau upplifa daglega 

breytingar eða færslur á milli (Dencik, 1999a, 1999b, 2001, 2005; Dencik, Bäckström og 

Larsson, 1988).  

Eitt hugtak sem Dencik er hugleikið  er félagssvæði (s. sociotop) sem að  mörgu leyti líkist 

hversdagssviðum Bronfenbrenners. Þessi svæði eða heimar eru ólíkir innbyrð is og hafa ólíkar 
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væntingar til barnanna en hafa víxlverkandi áhrif á hver annan. Að mati Dencik o.fl. (1988) 

er farsælla að horfa á þá alla sem jafn mikilvæga eða sem heildstæða veröld í stað þess að  

reyna að forgangsraða þeim. Einnig telur Dencik (1999b) mikilvægt að horfa á og reyna að  

skilja veröld barna útfrá þeirri hugmynd að veröld þeirra sé í raun tveir aðskildir heimar sem 

hafa þó víxlverkandi áhrif hvor á annan. FRASBO rannsóknin (Fransk-Svenska 

Barnomsorgs-projektet),  sem Dencik og fleiri gerðu í Svíþjóð og Frakklandi á árunum 1980–

1985, varpaði ljósi á þá staðreynd að börn geta mjög auðveldlega lifað í tveimur ólíkum 

heimum, sýnt ólíka hegðun við ólíkar aðstæður eða með öðrum orðum verið  því sem næst 

tveir persónuleikar (Dencik o.fl., 1988). 

 

 

Mynd 3. Fiðrildalíkan (tvöföld félagsmótun).4 

 

Degi nútímabarna er, eins og áður hefur komið fram, skipt á milli ólíkra sviða eða heima; 

fjölskyldunnar og stofnana á borð við leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttafélaga eða 

frístundaheimila, sem Dencik nefnir tvöfalda félagsmótun (s. dobbelt-socialisation).  

                                                 
4 Heimild: Dencik, o.fl. 1988, bls. 3. 
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Að mati Denciks má líta á hina tvöföldu félagsmótun sem eins konar fiðrildi, með barnið í 

hlutverki miðjupunktsins sem heldur vængjunum saman. Samkvæmt fiðrildalíkaninu (sjá 

mynd 3) starfa báðir fiðrildavængirnir saman, eru báðir jafnmikilvægir en innri bygging 

þeirra er ólík.  

Í fjölskylduvængnum (F) eru foreldrar barnsins helstu áhrifaaðilarnir en í stofnanavængnum 

(S) eru það einstaklingar innan stofnananna, þ.e. kennarar og starfsfólk (K) og börnin (B) í 

skólanum (Dencik, 1999b, 2005; Dencik o.fl., 1988). Það er því nauðsynlegt að vængirnir 

starfi vel saman ef flug fiðrildisins á að verða árangursríkt.  

Í næsta kafla verður nánar fjallað um helstu hversdagssvið eða heima barna á mótum 

leikskóla og grunnskóla, þ.e.a.s. heimilið,  leikskólann og grunnskólann og tengslanetið sem 

tengir þessa heima saman.  

 

2.3 Mismunandi heimar barna 
Þegar börn byrja í grunnskóla tekur á móti börnunum nýtt umhverfi með mótaðar væntingar 

til þeirra og ef lítil eða engin samskipti eru á milli heimilis og skóla þá lifa börnin í tveimur 

aðskildum heimum (Brooker, 2002). Heimilið og skólinn eru tvö mikilvæg hversdagssvið eða 

heimar í umhverfi barna samkvæmt Bronfenbrenner (1979) og Dencik (1999a; Dencik o.fl.,  

1988) og því mikilvægt að þau starfi saman.  

2.3.1 Hversdagssviðin leik– og grunnskóli.  

Fyrstu tvö skólastigin, leikskóli og grunnskóli, byggja á ólíkum uppeldis- og kennslu-

fræðilegum hefðum og er jafnframt talað um að skólastigin hafi frá upphafi haft ólíka sýn á 

börn, að leikskólinn hafi byggt á rómantískri sýn, þar sem litið  er á að börn vaxi og dafni sem 

hluti af náttúrunni og í samskiptum við  aðra en grunnskólinn hafi hins vegar litið  á börn sem 

móttakendur þekkingar og menningar. Einnig er mikill munur á skipulagi skólastiganna, 



 23 

væntingum til barnanna og daglegum venjum (Dahlberg og Lenz Taguchi, 1994; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 

Samkvæmt núgildandi lögum og námskrám leikskóla og grunnskóla eru meginmarkmið  

skólastiganna svipuð. Bæði skólastigin vinna að því að efla alhliða þroska barna, búa þau 

undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, stuðla að umburðarlyndi og víðsýni, styrkja sjálfstæði 

þeirra og samvinnu og efla kristilegt siðgæði (Lög um grunnskóla, nr. 66/1995; Lög um 

leikskóla, nr. 78/1994). Í aðalnámskrám beggja skólastiganna (Menntamálaráðuneytið,  

1999a; 1999b) eru almenn markmið sambærileg en útfærslur og starfshættir eru ólíkir. Í 

leikskólanum er megináhersla lögð á leik, skapandi starf,  lífsleikni, daglegar venjur og 

námssvið en í grunnskólanum er megináhersla lögð á kennslu ólíkra greina. 

Innra og ytra skipulag skólanna er um margt ólíkt, leikskólar eru minni stofnanir en 

grunnskólar og þó svo að stærð  hópa eða bekkja sé oft sambærileg þá hafa yfirleitt verið mun 

færri börn á hvern starfsmann í leikskólum en grunnskólum. Skóladagurinn er einnig ólíkur, 

því í grunnskólum er skipulag dagsins oftast fastmótað með stundaskrám sem skiptir 

deginum niður á námsgreinar en í leikskólum er dagskipulagið mun sveigjanlegra. Dagur 

leikskólabarna getur verið frá fjórum og allt að níu klukkustundum á dag en skóladagur barna 

í yngstu bekkjum grunnskólans er 30 kennslustundir á viku eða að jafnaði í sex 

kennslustundir á dag sem jafngildir rúmlega fjórum klukkustundum og síðan er í flestum 

skólum boðið upp á lengda viðveru eða gæslu eftir að kennslu lýkur (Jóhanna Einarsdóttir,  

2007a). 

2.3.1.1 Tengsl leikskóla og grunnskóla.  
Í aðalnámskrám leikskóla og grunnskóla er mælst til þess að skólastigin efli tengsl sín í milli 

og komi á sambandi og samstarfi milli leikskólakennara sem hafa umsjón með elstu 

börnunum á leikskóla og grunnskólakennara sem taka við  þeim í fyrsta bekk grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a) svo börnin upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af 
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leikskólanum og til að stuðla að samfellu í skólagöngu þeirra (Menntamálaráðuneytið,  

1999b). Samkvæmt skólastefnu Kennarasambands Íslands (2002) er nám sem byggist á 

samfelldri menntun allt frá leikskóla til fullorðinsfræðslu forsenda þess að þekking og 

hæfileikar einstaklinga fái notið sín. 

Segja má að stigið hafi verið stórt skref í þeirri viðleitni að tengja saman fyrstu skólastigin 

þegar Norræna ráðherranefndin setti á laggirnar norrænt samstarfsverkefni um skólabyrjun, 

Skolestart í norden, árið 1993. Markmið verkefnisins var að efla samstarf á milli þeirra 

menntastofnanna í hverju landi sem sjá um menntun leikskóla- og grunnskólakennara. 

Myndaður var starfshópur í hverju landi og var hann um leið  stýrihópur þróunarverkefnis sem 

beindist að  því að  finna leiðir til að  brúa bilið á milli leikskóla og grunnskóla, bæði með tilliti 

til aukins samstarfs þeirra skóla sem sáu um menntun fagaðila á báðum skólastigum og 

jafnframt samstarfs á milli leikskóla og grunnskóla. Markmið þess var í upphafi að stuðla að 

vellíðan barna við flutning milli skólastiga, byggja kennslu á fyrri reynslu barnanna og 

tryggja að samfella skapaðist í námi barnanna. Út frá því hófst þróunarverkefni hér á Íslandi á 

milli skólastiganna þar sem hugmyndin beindist að því að finna leiðir til að mynda samfellu, 

bæði hvað varðar inntak náms og starfshætti á báðum skólastigum. Verkefnið hlaut nafnið  

„Brúum bilið“ og var afrakstur þess útgáfa bæklings um tengsl leikskóla og grunnskóla og í 

kjölfarið voru haldin námskeið  fyrir leikskóla- og grunnskólakennara út um allt land (Margrét 

Ásgeirsdóttir, 1997). Árangur þróunarverkefnisins  hefur ekki verið  rannsakaður sérstaklega 

en án efa hafa námskeiðin og þróunarverkefnið skilað sér í fleiri samstarfsverkefnum á milli 

skólastiganna. 

2.3.1.2 Áherslur á tengsl skólastiganna.  
Sharon L. Kagan og Michelle Neuman (1998) gerðu úttekt á rannsóknum á tengslum 

leikskóla og grunnskóla og leiddu niðurstöður úttektar þeirra í ljós að hægt er að greina 

mismunandi hugmyndir og áherslur á tengslum skólastiganna í þrjá megin flokka. Í fyrsta 
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lagi er samstarf þar sem lögð  er áhersla á viðfangsefni við lok leikskólans, svo sem skriflegar 

skýrslur um stöðu barnanna, skilafundir og heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann. Í öðru 

lagi eru það aðferðir sem hafa vistfræðilega sýn Bronfenbrenners að leiðarljósi, að markmið  

samstarfsins sé að  skapa tengsl á milli barna, fjölskyldu þeirra, skólanna og samfélagsins. Og 

í þriðja lagi eru það aðferðir sem leggja megináherslu á að  mynda hugmyndafræðilega 

samfellu á milli skólastiganna og að skólastigin hafi sameiginlega sýn á nám barna (Kagan og 

Neuman, 1998). 

Í nýlegri rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á þeim leiðum sem leikskóla- og 

grunnskólakennarar í Reykjavík notuðu til að tengja skólastigin kom í ljós að yfirleitt er um 

einhverja samvinnu að ræða á milli skólastiganna og algengastar voru heimsóknir 

leikskólabarna með leikskólakennurum í grunnskólann. Algengustu leiðirnar höfðu það að  

markmiði að kynna grunnskólann fyrir börnunum en fátítt var að lögð væri áhersla á samfellu 

í hugmyndafræði, kennslufræð i eða skipulagi þátttökuskólanna eða að lögð væri áhersla á 

tengsl milli barnanna, fjölskyldu þeirra, leikskólans, grunnskólans og samfélagsins eins og 

fræðimenn hafa lagt áherslu á (Jóhanna Einarsdóttir, 2004).  

Í skýrslum OECD (2001; 2006) um menntamál aðildalanda þess hefur verið bent á 

hugsanlegar hættur samfara auknu samstarfi skólastiganna og þá aðallega að  áherslur 

grunnskólans á bóknám barna verð i ráðandi og færist niður í leikskólann eins og tilhneigingin 

virðist vera í nágrannalöndunum. 

Þóra Rósa Geirsdóttir vill leggja áhersluna annars staðar en á samstarf milli skólastiganna. Í 

stað þess vill hún horfa til þess  

...að gera skólagönguna að samfelldri heild fyrir börnin með samvinnu kennara og 

samstillingu í vinnubrögðum. Ekki bara að byggja brú heldur gera nemendum fært að 
klífa skólastigann í litlum og samfelldum þrepum. Þá þurfa bæði skólastig þegar þau 

mætast að nýta það besta sem hitt hefur upp á að bjóða. … Ekki til að undirbúa börnin 

fyrir grunnskóla heldur til að þau hefji nám. Það er ekki einkaréttur grunnskólans að 
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halda utan um nám. Þarna þarf á raunverulegu samstarfi að halda þar sem kennarar 

beggja stiga vinna saman, koma saman með sína fagþekkingu og setja saman heildstæða 

námskrá fyrir fimm til sjö ára börn. (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2002, bls. 2) 

Með heildstæðri námskrá væri, að hennar mati, orðið „lágt þrep á milli fjögurra og fimm ára 

barna og svo aftur lágt þrep á milli sjö og átta ára barna. Þarna yrði til þrep eða stig með  

einkennum beggja skólastiga og tæki yfir þrjú ár“ (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2002, bls. 2).  

 

2.3.2 Hversdagssviðið heimilið.  
Niðurstöður Bronfenbrenners benda til þess að foreldrar barna eru lykilaðilar í heimi þeirra, 

uppspretta öryggis og tengiliðir við ókunnugar aðstæður og mynda því ákveðna samfellu í lífi 

þeirra (Bronfenbrenner, 1979). Heimilið er og verður fastur punktur í lífi barnanna, eins og 

bent hefur verið á, þrátt fyrir að nýir aðilar eða hversdagssvið komi til sögunnar (Dockett og 

Perry, 2001; Epstein, 2001; Griebel og Niesel, 2002; Pianta og Kraft-Sayre, 1999). 

Foreldrar eru, að margra mati, fyrstu og mikilvægustu kennarar barna sinna og góð tengsl á 

milli skóla þeirra og heimilisins eru nauðsynleg fyrir samfelluna í lífi barnanna (Andersson, 

2004; Kagan, 1991). Það eru því góð  og gild rök að halda fram mikilvægi þess að mynda góð  

tengsl á milli skóla og heimilis barnanna. Með  góðu samstarfi á milli heimilis og skóla verða 

foreldrar barnanna að samstarfsaðilum skólans í námi þeirra og fjölskylda barnsins 

viðurkennd sem samherji skólans. Upplifun foreldra á stöðu sinni gagnvart skólanum og námi 

barna sinna hefur áhrif á samstarf heimilis og skóla, það skiptir því miklu máli fyrir 

samstarfið hvaða viðhorf kennarar og foreldrar hafa til þess, hvort litið sé á foreldra sem 

samstarfsaðila skólans í námi barnanna eða að  skólinn beri höfuðábyrgðina (Bohan-Baker og 

Little, 2004; Epstein, 2001; Epstein o.fl., 2002; Keyes, 2002). 

2.3.2.1 Þátttaka foreldra í námi barna sinna.  
Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að virk þátttaka foreldra í skólastarfi og tengsl heimila og 

skóla hefur jákvæð  áhrif á þroska barna og námsárangur þeirra í skólanum (Connors og 
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Epstein, 1995; Epstein, 2001). Samstarfið er hagur beggja aðila; með því fá kennarar aukinn 

skilning á lífi og aðstæðum barnanna og foreldrarnir öðlast aukið öryggi í uppeldishlutverki 

sínu og almenna þekkingu á þroska og námi barna. Þá benda rannsóknir einnig til að foreldrar 

sem taka þátt í skólas tarfi barna sinna öðlast betri skilning á þeim væntingum sem skólinn 

hefur til barnanna og hvernig fjölskyldan og skólinn geta í sameiningu stutt við nám þeirra 

(Baum og McMurray-Schwarz, 2004; Connors og Epstein, 1996; Epstein, 2001).  

Joyce L. Epstein (1996, bls. 8) flokkar þátttöku foreldra eða samskiptaleiðir á milli heimila 

og skóla í sex flokka: 

1. Uppeldi. Skólinn er fjölskyldunni til stuðnings og aðstoðar hana við  

barnauppeldið. Dæmi: Fræðslufundir fyrir foreldra um þroska barna. 

2. Samskipti. Skólinn og foreldrar hafa gagnkvæm samskipti. Dæmi: 

Foreldraviðtöl, vikuáætlanir, skilaboð, fréttabréf, heimasíða skólans, o.fl. 

3. Sjálfboðaliðar. Skólastarfið er aðlagað þannig að foreldrar geti tekið þátt eða 

fylgst með skólastarfinu. Dæmi: Kennarinn lætur vita að kraftar allra eru vel 

þegnir og foreldrar boðnir velkomnir í skólann. 

4. Heimanám. Foreldrar taka þátt í heimanámi barna sinna. Dæmi: Vikuáætlun 

eða heimavinnuáætlun send heim og foreldrar vinna að verkefnum með  

barninu. 

5. Ákvarðanataka. Foreldrar taka þátt í ákvarðanatökum og stjórnun skólans með  

setu í foreldrafélögum, foreldraráðum og fræðslunefndum. 

6. Tengsl við samfélagið.  Skólinn kemur á tengslum við fyrirtæki og stofnanir í 

samfélaginu til að styrkja skólastarfið. Dæmi: Mentor-verkefni, tengsl við  

heilsugæslu, menningarmál, umhverfismál o.fl.  

Hornsteinar í samskiptum, foreldra og kennara sem og annarra einstaklinga, er að mati Ingu 

Andersson (2004) traust, virðing og viðurkenning, það að hlusta á hvert annað. Það sem hefur 
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síðan áhrif á samskiptin er staða einstaklinganna innbyrðis og samskiptin þeirra á milli og 

síðan athafnirnar eða eðli samskiptanna. Þessi þrjú hugtök eru einnig grunnhugtökin í 

kenningum Bronfenbrenners um vistkerfisþroska einstaklingsins, þ.e.a.s. hlutverk 

einstaklingsins, samskipti og athafnir. 

 

2.3.2.2 Samstarf heimilis og skóla.  
Á þeim mikilvægu tímamótum þegar börn byrja í grunnskóla eru foreldrarnir mikilvægir 

stuðningsaðilar barna sinna og þáttur foreldranna í að skapa samfellu á milli leikskólans og 

grunnskólans er afar mikilvægur. Foreldrarnir þekkja börn sín best og geta miðlað  

upplýsingum um þroska þeirra og reynslu til grunnskólans. Samfella í námi barna eykst þegar 

heimili og skóli skiptast á upplýsingum og nota svipaðar uppeldisaðferð ir. Eins og vænta má 

hafa rannsóknir sýnt að það auðveldar börnum grunnskólabyrjunina þegar þau upplifa 

svipaðar væntingar í skólanum og á heimili sínu (Christenson, 1999; Connors og Epstein, 

1995; Dockett og Perry, 2007; Epstein, 2001; OECD, 2006; Pianta og Kraft-Sayre, 1999; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  

Nanna Kristín Christiansen (2007, bls. 2) skilgreinir hugtakið samstarf á þann veg að  

samstarf eigi sér stað “þegar tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt markmið sem báðir  

eða allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.“ Góð samvinna eða samstarf á milli 

heimilis og skóla krefst að mati Andersson (2004) tíðari samskipta og að báðir aðilar hafi 

ákveðna verkaskiptingu sem er báðum aðilum ljós. Í viðtölum Andersson við foreldra barna 

sem voru nýbyrjuð í grunnskóla í Svíþjóð kom fram að þeir töldu kennarana hafa meira með  

nám barna sinna að gera því að þeir hefðu meiri upplýsingar um námið. Foreldrarnir upplifðu 

sig því oft valdlausa þar sem þeir höfðu ekki greiðan aðgang að upplýsingum um nám barna 

sinna.  
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2.3.2.3 Eru allir foreldrar þátttakendur í námi barna sinna?  
Anne T. Henderson og Nancy Berla (1999) hafa skoðað  rannsóknir á samstarfi heimila og 

skóla og leiddu niðurstöður þeirra í ljós að gott samstarf foreldra og skóla virðist vega þyngra 

í námsárangri barna en bakgrunnur foreldra, s.s. starf, tekjur eða menntun þeirra.  

Í skýrslu OECD (2006) er bent á að  samfella í reynslu barna á heimilum og skólum eykst 

verulega ef foreldrar og kennarar hafa regluleg samskipti sín á milli og tileinka sér svipaðar 

aðferðir sem snerta daglegt líf barnanna. Þá er einnig bent á að ólíkur félagslegur bakgrunnur 

foreldra og kennara getur haft áhrif á samstarf heimilis og skóla og því er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að kennarar geri sér grein fyrir ólíkri valdastöðu og viðhorfamun. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að einstæðir foreldrar, útivinnandi foreldrar, foreldrar 

sem búa langt frá skólanum og feður koma sjaldnar í skóla barnanna og taka sjaldnar þátt í 

skólastarfinu, nema skólinn leggi sig sérstaklega fram við að skapa foreldrum aðstæður og 

tækifæri til þess (Epstein, 2001). Hoover-Dempsey og félagar (2002) telja skólann oft vera 

búinn að ákveða fyrirfram að foreldrar í lægri þrepum samfélagsins hafi ekki nauðsynlega 

hæfni, áhuga, færni, tíma, drifkraft eða þekkingu til að taka þátt í skólastarfinu.  

Knopf og Swick (2007) hafa bent á mikilvægi þess að kennarar hafi frumkvæðið að samstarfi 

heimila og skóla og að þeir láti í ljós áhuga á þátttöku foreldra í skólastarfinu. Að mati Knopf 

og Swick er ekki nóg að kennarar myndi tengsl við hluta foreldrahópsins, heldur finni leiðir  

og tíma sem henta öllum foreldrum.  

Það er mikilvægt að fagfólk innan skólanna hafi þessar niðurstöður í huga og hagi samstarfi 

sínu við heimili barnanna á þann hátt að allir foreldrar hafi tök á að taka þátt í námi barna 

sinna (Epstein, 2001). Skólinn þarf að ná til allra foreldra, einnig þeirra sem kennarinn álítur 

áhugalausa en eru e.t.v. með lítið sjálfstraust gagnvart skólanum, vegna menntunar eða 

neikvæðrar upplifunar í gegnum eigin skólagöngu og hafa sig þess vegna ekki í frammi 

(Drummond og Stipek, 2004). Það þarf að hafa í huga að mismunandi bakgrunnur foreldra, 
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getur haft áhrif á hvenær, hvers vegna og hvernig foreldrar taka þátt í námi barna sinna 

(Lopez, Scribner og Mahitivanichcha, 2001). Grunnskólar verða því að endurskoða 

skólamenninguna og samskiptin við heimili barnanna til þess að finna tækifæri og úrræð i sem 

tryggja öllum foreldrum tækifæri til að taka þátt í námi barna sinna (Lee og Bowen, 2006). 
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3. Um rannsóknina 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að  skoða upplifun foreldra á grunnskólabyrjun barna 

sinna og þær breytingar sem hún hafði í för með sér á daglegar venjur fjölskyldunnar og 

samskipti hennar við skóla barnsins. Eftirfarandi rannsóknarspurningar leiddu rannsóknina:  

1. Hvernig upplifa foreldrar grunnskólabyrjun barna sinna? 

2. Hvaða breytingar á högum fjölskyldunnar hefur grunnskólabyrjunin í för með sér? 

Verða breytingar á daglegu lífi fjölskyldunnar? Eða á atvinnu foreldranna? 

3. Breytast samskipti foreldra við skóla barnanna þegar þau hefja grunnskólagönguna? 

Með rannsókninni var reynt að fylla upp í ákveðið þekkingargat þar sem lítið hefur verið  

rannsakað hver áhrif skólabyrjunar barna er á daglegt líf fjölskyldu þeirra. 

 

3.1 Aðferðir 
Ákveðið var að nota spurningalista til að afla gagna um upplifun foreldra á skólabyrjuninni 

og til að skoða hvaða breytingar eiga sér stað í daglegu lífi fjölskyldunnar. Spurningalistar 

eru taldir réttmætir í þeim skilningi að  sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og 

þess sem það síðan gerir og þeir eru hentugir til að safna fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma 

(Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Þetta byggist að sjálfsögðu á því að 

spurningalistinn sé vel unninn. Forritið SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) var 

síðan notað til að vinna úr upplýsingunum, m.a. bera saman svör foreldra eftir mismunandi 

bakgrunnsupplýsingum. 

  

3.2 Þátttakendur 
Til að fá svör við rannsóknarspurningunum var spurningakönnun send foreldrum barna sem 

hófu nám í grunnskóla haustið  2006. Markmið spurningakönnunarinnar var að fá fram 
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upplifun foreldra á skólabyrjun barna sinna og reyna að varpa ljósi á þær breytingar sem hún 

hafði í för með sér fyrir fjölskylduna. 

Að fengnu leyfi fræðsluyfirvalda og skólastjórnenda, voru umsjónarkennarar fyrsta bekkjar í 

völdum skólum beðnir um aðstoð við  dreifingu og innheimtu á spurningalistunum. Úrtakið  

var klasaúrtak. Valdir voru þrír hópar foreldra og í hverjum hópi voru 150 einstaklingar; í 

hópi eitt voru foreldrar búsettir á höfuðborgarsvæðinu, í hópi tvö foreldrar búsettir í stærri 

sveitarfélögum á landsbyggðinni (>5000 íbúar) og í hópi þrjú foreldrar búsettir í minni 

sveitarfélögum á landsbyggðinni (≤ 5000 íbúar).  

Úrtakið var því 450 foreldrar barna í 1. bekk. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Hagstofu 

Íslands byrjuðu 4.276 börn í 1. bekk í grunnskólum á Íslandi haustið 2006 (Hagstofa Íslands, 

2008) og var úrtakið því 10,5% af þýðinu.  

Tafla 1. Þátttakendur rannsóknarinnar eftir búsetu og menntun, fjöldi og hlutfall 

Menntun svarenda 

Búseta svarenda Grunnskóla- 
próf 

Framhaldskóla- 
próf Háskólapróf Samtals 

Dreifbýli 
6 

2% 

8 
3% 

1 
1% 

15 
6% 

Minni sveitarfél. 
13 
6% 

32 
12% 

18 
7% 

63 
24% 

Stærri sveitarfél. 
17 
7% 

36 
14% 

50 
20% 

130 
40% 

Höfuðborgarsv. 
6 

2% 

21 
8% 

51 
20% 

78 
30% 

Samtals 
40 
17% 

77 
37% 

104 
46% 

259 
100% 

 

Tafla 1 sýnir hvernig menntun foreldra og búseta tengist. Það kemur í ljós að meirihluti 

háskólamenntaðra foreldra býr í stærri sveitarfélögunum úti á landi eða á höfuðborgar-

svæðinu.  
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Ef búseta svarenda er skoðuð þá bjuggu 40% í stærri sveitarfélögum úti á landsbyggðinni, 

30% á höfuðborgarsvæðinu, 24% bjuggu í minni sveitarfélögum og 6% í dreifbý li.  

Af þeim foreldrum sem svöruðu spurningalistanum voru mæður barnanna í meirihluta eða 

87,5%, feður voru 7,5% og aðrir 5%. 

Svörun var í heildina 64% af úrtaki og var hún best í skólum í stærri sveitarfélögunum 

(72,5%), þá í minni sveitarfélögunum (67%) en minnst var svörunin af höfuðborgarsvæðinu 

(52%). Ef svörunin er athuguð með tilliti til menntunar foreldra þá voru flestir foreldranna 

sem svöruðu spurningalistanum með háskólapróf (46%), rúmlega þriðjungur með  

framhaldsskólapróf (37%) eða sambærilega menntun og 17% með grunnskólapróf. 

Í skýrslunni Konur og karlar 2004 (Hagstofa Íslands, 2004) kemur fram í kafla um 

menntunarstig íslensku þjóðarinnar árið 2002, að 20% kvenna er með háskólapróf en 43% 

þeirra með grunnmenntun. Það voru því hlutfallslega fleiri háskólamenntaðar mæður sem 

svöruðu spurningalista en mæður með grunnskólapróf. Vert er þó að hafa í huga að í úrtakinu 

eru eingöngu foreldrar barna í 1. bekk grunnskólans og er aldur þátttakenda því nær eingöngu 

yngri en 50 ára. 

 

3.3 Spurningalisti 
Spurningalistinn skiptist í þrjú meginþemu, auk bakgrunnsupplýsinga (sjá fylgiskjal 5). Í 

fyrsta hlutanum var upplifun foreldra á grunnskólabyrjun barna sinna athuguð. Spurt var um 

þær tilfinningar sem þeir fundu fyrir á þeim tímamótum og hvort þeir hefðu fundið fyrir 

kvíða. Í öðrum hluta spurningalistans var spurt um hvort grunnskólabyrjunin hefði haft 

einhverjar breytingar í för með sér á daglegt líf fjölskyldunnar og á atvinnu foreldranna. Í 

þriðja hlutanum voru samskipti heimilis og grunnskóla athuguð og kannað hvort foreldrar 

hefðu upplifað breytingar á samskiptum við skóla barnsins frá leikskóla og í grunnskóla. Í 
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síðasta hluta spurningalistans var aflað almennra upplýsinga um svarandann og barn hans, s.s. 

hvort móðir, faðir eða annar tengdur barninu, svaraði listanum, aldur, menntun og búseta 

svarandans, kyn barnsins, hvenær það er fætt á árinu, hvar það er í systkinaröðinni og hversu 

lengi það var í leikskóla. 

Forprófun var gerð á spurningalistanum í október 2006 en þá var hann lagður fyrir foreldra 

tveggja yngstu árganganna í Grunnskólanum í S tykkishólmi. Foreldrum var sagt stuttlega frá 

rannsókninni á námsefniskynningarfundi að hausti og þeir beðnir um að taka spurningalistana 

heim og senda þá síðan aftur í skólann með börnum sínum. Foreldrar voru beðnir um að  

merkja við þær spurningar sem þeir skildu illa, mættu vera betur orðaðar eða ættu ekki rétt á 

sér. Í framhaldi af forprófuninni var spurningalistanum lítillega breytt. 

 

3.4 Framkvæmd 
Sumarið 2006 voru valdir 11 skólar og þeir flokkaðir eftir stærð sveitarfélags ins í þrjá hópa 

og reynt að hafa fjölda nemenda í hverjum hópi sem næst 150. Skólarnir voru valdir eftir 

uppgefnum bekkjarstærðum á skólatorginu (skolatorg.is, 2006) en óhjákvæmilega eru 

bekkjarstærðir breytilegar á milli ára og erfitt að fá uppgefna nákvæma nemendatölu 1. 

bekkja komandi árs. Hóparnir urðu því þegar til kom ekki nákvæmlega jafn stórir eða 157 

foreldrar barna af höfuðborgarsvæðinu, 160 foreldrar barna úr stærri sveitarfélögum og 136 

foreldrar barna úr minni sveitarfélögum. 

Bréf var sent til viðkomandi skólaskrifstofa, þar sem óskað var eftir því að  fá að leggja 

spurningalistann fyrir foreldra nemenda í 1. bekk viðkomandi skóla (fylgiskjal 1).  Að fengnu 

leyfi fræðsluyfirvalda var bréf sent til skólastjóra þessara skóla (fylgiskjal 2). Leyfi fékkst hjá 

níu skólum og af þeim vildu tveir skólar frekar að spurningalistarnir væru sendir beint heim 

til foreldra og sendu þeir rannsakanda lista með nöfnum og heimilisföngum foreldra. Annar 
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þessara skóla var á höfuðborgarsvæðinu en hinn var í stærra sveitarfélagi á landsbyggðinni. 

Tveir skólar báðust undan þátttöku og voru aðrir skólar í sambærilegu sveitarfélagi valdir.  

Úrtakið var því 450 foreldrar barna í 1. bekk í 11 grunnskólum víðsvegar um landið. 

Staðfesting um þátttöku skólanna fékkst með tölvupósti frá skólastjórunum og um leið  

fengust upplýsingar um nöfn og netföng kennara 1. bekkjar eða deildarstjóra yngsta stigsins, 

sem voru tilbúnir að aðstoða við dreifingu og móttöku spurningalistanna.  

Spurningalistarnir voru sendir til viðkomandi tengiliðs í skólunum í janúar 2007 og 

meðfylgjandi var bréf til kennaranna um framkvæmd rannsóknarinnar (fylgiskjal 3).  

Spurningalistarnir voru síðan sendir heim með börnunum í umslagi, ásamt bréfi til 

foreldranna (fylgiskjal 4). Þeir svöruðu spurningalistanum heima og sendu hann síðan aftur í 

skóla barnanna í lokuðu umslagi. Umsjónarkennarinn safnaði síðan umslögunum saman og 

sendi þá til rannsakanda. Með því að fá umsjónarkennara til að dreifa og innheimta 

spurningalistana taldi rannsakandi sig fá betri svörun og sú varð raunin, því svörunin var mun 

lakari í skólunum þar sem spurningalistarnir voru sendir beint heim til foreldra, eða 47% frá 

þeim skólum.  

 

3.5 Siðferðileg álitamál  
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (Nr. S2988/2006), eins og áður hefur komið  fram, 

og síðan var fengið leyfi hjá fræðsluyfirvöldum og skólastjórum grunnskólanna (fylgiskjöl 1 

og 2). Spurningalistarnir voru nafnlausir og ekki var hægt að rekja þá til einstakra svarenda. 

Niðurstöðurnar voru ekki skoðaðar út frá einstökum skólum eða sveitarfélögum, þó svo að sá 

möguleiki hefði verið fyrir hendi, þar sem þeim var safnað saman í flestum skólunum og 

sendir til rannsakanda. Var það  gert til að tryggja að  ekki mætti rekja svörin til ákveðinna 

svarenda. Niðurstöðurnar voru bornar saman í heild, eftir bakgrunnsupplýsingum um foreldra 
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og börnin, s.s. búsetu og/eða menntun foreldra, kyn barnsins eða hvar í systkinaröðinni barnið  

var. 

Í næsta kafla mun ég greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar á upplifun foreldra á 

grunnskólabyrjun barna sinna og hvað breytist í daglegu lífi fjölskyldunnar þegar barn þeirra 

byrjar í grunnskóla. 
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4. Niðurstöður 
Hér verður gerð  grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær flokkaðar í þrjú meginþemu 

í samræmi við rannsóknarspurningarnar; þ.e upplifun foreldra af skólabyrjuninni, breytingar 

á daglegu lífi fjölskyldunnar og breytingar á samskiptum heimilis og skóla barnsins. 

 

4.1 Upplifun foreldra á grunnskólabyrjun barna sinna 
Í upphafi spurningalistans voru foreldrar beðnir um að merkja við þær tilfinningar sem lýstu 

best líðan þeirra þegar barnið hóf grunnskólagöngu sína. Þeim gafst kostur á að merkja við  

allt að þrjá svarmöguleika sem lýstu best hvernig þeim leið á þessum tímamótum. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Mynd 4. Líðan foreldra þegar barn þeirra byrjaði í grunnskóla (n=290). 

 
Niðurstöðurnar má lesa úr mynd 4 þar sem fram kemur að mikill meirihluti foreldra fann fyrir 

jákvæðum tilfinningum þegar barn þeirra byrjaði í grunnskóla. Flestir sögðust hafa fundið  

fyrir tilhlökkun (69%) og stolti (66%) á þessum tímamótum og tæplega helmingur foreldra 

fann fyrir gleði (49%). Þriðjungur þátttakenda sagðist hafa fundið fyrir kvíða og/eða 

áhyggjum þegar barnið byrjaði í grunnskóla. Þegar tilfinningar foreldra eru skoðaðar með  

hliðsjón af bakgrunni þeirra, þ.e.  menntun, búsetu, kyni barnsins og hvar barnið var í 

systkinaröðinni, koma í ljós marktæk tengsl á milli háskólamenntaðra foreldra og 

gleðitilfinningar (χ2(df=2)=8,5 p<0,05). Tæp 60% háskólamenntaðra foreldra fann fyrir gleði 

á þessum tímamótum en 40% annarra foreldra.  

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Mynd 5. Hlutfall foreldra sem fann fyrir kvíða eða áhyggjum þegar barn þeirra byrjaði 
í grunnskóla, eftir búsetu þeirra (n=288). 
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Tilfinningar foreldra virtust oft á tíðum vera mótsagnakenndar og sögðust margir hafa fundið  

bæði fyrir jákvæðum tilfinningum á borð við gleði og tilhlökkun en jafnframt fundið fyrir 

kvíða. Hlutfall þeirra foreldra sem fann fyrir kvíða hækkaði þegar þeir voru sérstaklega 

spurðir um þá tilfinningu en þá svaraði helmingur foreldra því játandi. Ef niðurstöðurnar eru 

skoðaðar út frá búsetu og menntun foreldranna kemur í ljós að meðal foreldra í minni 

sveitarfélögum úti á landi er hlutfall þeirra sem fundu fyrir kvíða lægst. Munurinn var þó 

óverulegur og reyndist ekki vera marktækur. Tæpur helmingur foreldra í dreifbýli fann fyrir 

kvíða og síðan hækkar hlutfallið eftir stærð sveitarfélagsins og er hæst á meðal foreldra á 

höfuðborgarsvæðinu (58%) eins og fram kemur á mynd 5. 

Í ljós kom einnig að kvíðinn fyrir grunnskólabyrjun barna minnkar með meiri menntun 

foreldra (mynd 6) en þó var munurinn ekki marktækur. Hlutfallslega færri háskólamenntaðir  

foreldrar kviðu því að  barn þeirra byrjaði í skóla en foreldrar með styttri skólagöngu. 

Tæplega helmingur háskólamenntaðra foreldra kviðu skólabyrjuninni, rúmlega helmingur 

foreldra með framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun en hæst var hlutfallið á meðal 

foreldra með grunnskólapróf (62%). 
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Mynd 6. Hlutfall foreldra sem fann fyrir kvíða eða áhyggjum þegar barn þeirra byrjaði 
í grunnskóla, eftir menntun þeirra (n=288). 

 
Hvar barnið er í systkinaröðinni virtist einnig skipta máli því foreldrar sem voru að senda sitt 

elsta barn í grunnskóla (56%) og foreldrar með einbirni (53%) voru kvíðnari en foreldrar sem 

voru að senda sitt annað (52%) eða þriðja barn (38%) í grunnskóla. Helmingur foreldra sem 

var að senda sitt yngsta barn fann fyrir kvíða. Foreldrar drengja virtust einnig vera kvíðnari 

en foreldrar stúlkna því 53% foreldra drengja kviðu skólabyrjuninni en 48% foreldra stúlkna. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á milli kvíða og fyrrnefndra bakgrunnsupplýsinga. 

 

Mynd 7. Orsök kvíða foreldra við grunnskólabyrjun barna þeirra (n=239). 

 

Þeir foreldrar sem fundu fyrir kvíða eða áhyggjum vegna skólabyrjunar barna sinna voru 

beðnir um að skilgreina orsök kvíðans. Mynd 7 sýnir að flestir höfðu áhyggjur af því að  

barnið þeirra ætti eftir að eiga erfitt með  að  aðlagast skólafélögunum (36%) eða að  barnið  

væri ekki tilbúið  að  byrja í grunnskóla (31%). Tæp 16% foreldra óttuðust að  barn þeirra yrði 
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erfitt í skólanum og 11% foreldra kviðu þeirri staðreynd að barn þeirra væri að  eldast. Fæstir 

foreldrar nefndu að heimanámið væri ástæða kvíðans. Foreldrar gátu einnig tilgreint aðrar 

skýringar á kvíða sínum og ein móðir sem búsett var í litlu sveitarfélagi talaði um að hún 

kviði því „að barnið ætti erfitt með að aðlagast öllum þeim breytingum sem fylgir því að  

koma úr vernduðu umhverfi leikskólans yfir í grunnskólann, sem er ekki eins verndað  

umhverfi.“ Önnur móðir  búsett á höfuðborgarsvæðinu „kveið því að  barnið  ætti erfitt með að  

taka ábyrgð á sér og sínu.“  

Þegar skoðað er hvort munur er á ástæðunni fyrir áhyggjum foreldra, eftir menntun þeirra, 

kemur í ljós að foreldrar með  grunnskólapróf skera sig að  mörgu leyti úr, en eins og fram 

kemur á mynd 8 þá kviðu mun fleiri foreldrar með grunnskólapróf því að barnið þeirra væri 

ekki tilbúið að byrja í skóla og/eða að barnið ætti erfitt með að  aðlagast skólafélögunum 

heldur en foreldrar með meiri menntun. Einnig kviðu þeir heimanámi barna sinna meira en 

aðrir foreldrar. Ekkert foreldri með grunnskólamenntun kveið því að  barnið yrð i erfitt í skóla, 

öfugt við aðra foreldra og mun færri tengdu kvíða sinn við þá staðreynd að barnið væri að  

eldast.  



 41 

 

Mynd 8. Orsök kvíða foreldra við grunnskólabyrjun, eftir menntun þeirra (n=239). 

 
Kvíðaefni foreldra með  framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og þeirra sem eru með  

háskólapróf voru mjög áþekk en þó voru fleiri úr fyrrgreinda hópnum sem töldu að  barnið  

þeirra væri ekki tilbúið að byrja í grunnskóla, en aftur á móti voru fleiri úr hópi 

háskólamenntaðra sem kviðu því að barn þeirra ætti eftir að eiga erfitt með að aðlagast 

skólafélögunum.  

Ef svör foreldra eru skoðuð með  tilliti til kyns barna þeirra eins  og mynd 9 sýnir,  þá kemur í 

ljós að mun færri foreldrar drengja kviðu þeirri staðreynd að barn þeirra væri að eldast eða 

6% en 16% foreldra stúlkna töldu það vera orsök kvíða þeirra. Munurinn reyndist þó ekki 

vera marktækur. 
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Mynd 9. Orsök kvíða foreldra við grunnskólabyrjun, eftir kyni barnsins (n=239). 

 

Fleiri foreldrar drengja kviðu því einnig að  barn þeirra yrði erfitt í skóla eða 22% foreldra 

drengja en 9% foreldra stúlkna. Aftur á móti þá virtust fleiri foreldrar stúlkna hafa áhyggjur 

af því að barn þeirra ætti eftir að eiga erfitt með að aðlagast skólafélögunum. 

4.1.1 Samantekt um upplifun foreldra.  

Foreldrar finna fyrir jákvæðum tilfinningum þegar barn þeirra byrjar í grunnskóla en þegar 

þeir voru beðnir að nefna þær þrjár tilfinningar sem lýstu best upplifun þeirra nefndu þeir 

tilhlökkun, stolt og gleði. Þó bærist með helmingi þeirra einhver kvíði eða áhyggjur á þessum 

tímamótum. Ef marka má niðurstöðurnar sem myndir 5 og 6 sýna þá virð ist bakgrunnur 

foreldranna, þ.e.a.s. menntun þeirra og búseta, hafa meiri áhrif á kvíða þeirra en kyn barnsins 

eða hvar það er í systkinaröð inni. 
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Samkvæmt þeim niðurstöðum sem liggja að baki myndum 7, 8 og 9 var helsta áhyggjuefni 

foreldra, óháð menntun þeirra og kyni barnsins, að barnið væri ekki tilbúið að byrja í skóla og 

að það ætti eftir að eiga erfitt með að aðlagast skólafélögunum. Ástæður kvíðans virðast þó 

að einhverju leyti vera mismunandi eftir menntun foreldranna. 

 

4.2 Breytingar á daglegum venjum fjölskyldunnar  
Í öðrum hluta spurningalistans var athugað hvaða breytingar urðu á daglegu lífi 

fjölskyldunnar og atvinnu foreldranna. Eins og áður hefur komið fram var spurningalistinn 

sendur til foreldra í janúar og barnið því búið að vera nemandi í grunnskóla í rúma fjóra 

mánuði. Ákveðin reynsla var því komin á skólagönguna og þær breytingar sem hún hafð i í 

för með sér. Foreldrarnir voru spurðir hvort breytingar hefðu orð ið eða ekki á ýmsum 

daglegum venjum eftir að  barn þeirra byrjaði í grunnskóla og jafnframt beðnir um að velja 

eitt til tvö lýsingarorð sem lýstu breytingunni best. 

Í töflu 2 sést að mikill meirihluti foreldra (85%) merkti við að það hefð i orðið breyting á 

heimanámi barnanna en það er jafnframt sú breyting á daglegum venjum fjölskyldunnar sem 

hæsta hlutfall foreldra merkti við að hefð i verið erfið og vakið mestu streituna.  

Búseta fjölskyldunnar virtist hafa áhrif þar á þennan þátt því eftir því sem sveitarfélagið var 

stærra fjölgaði þeim sem merktu við að heimanámið hefð i aukna streitu í för með sér. Í  

dreifbýli merktu 2,5% við þann lið, 21,5% í minni sveitarfélögum og 38% í stærri 

sveitarfélögum og á höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 2. Breytingar á daglegu lífi fjölskyldunnar við grunnskólabyrjun 
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Heimanám 
85% 
n=245 

  53% 1% 2,5% 14,5% 14,5% 1,5% 

Samskipti við 
vini utan skóla 

62% 
n=181 

  44,5% 7% 11% 3% 2% 1% 

Fótaferðartími 
47% 
n=135 

40% 1%   3,5% 8,5% 9% 1% 

Morgunmatur 
45% 
n=130 

27,5% 0,5% 9% 1,5% 2% 7% 8% 2% 

Tómstundir 
utan skólans 

44% 
n=127 

  30% 2,5% 5% 4% 4,5% 1% 

Ferð/akstur í 
skólann 

42% 
n=123 

15% 2% 4% 10% 12% 3% 3% 2% 

Barn sótt í 
skólann 

36% 
n=105 

8% 2,5% 2% 9% 10% 3% 2% 2% 

Úthald 
barnsins yfir 
daginn 

32% 
n=92 

  6,5% 20% 1% 5% 4% 1% 

Háttatími 
30% 
n=86 

21% 2,5%   5% 5% 3% 2,5% 

Svefn 
21% 
n=61 

5,5% 1% 8% 4% 3,5% 2% 1% 1,5% 

Aðskilnaður á 
milli heimilis 
og skóla 

16% 
n=45 

1%  2,5% 4% 5% 3%  1% 

Hádegi 
13% 
n=39 

1% 2% 1% 1% 6% 2% 0,5% 1,5% 

Kvöldmatur 
11% 
n=32 

4,5% 1% 1% 1,5% 2% 2,5% 1,5% 1% 

Samskipti við vini breyttust hjá 62% barna og ef búseta þeirra er skoðuð þá varð breytingin 

mest í stærri sveitarfélögunum eða 48% en rúm 20% í minni sveitarfélögum og á 

höfuðborgarsvæðinu. Flestir sögðu að samskiptin hefðu orð ið meiri og auðveldari.  

Tíminn frá því að fjölskyldan vaknaði og fram að skólatíma breyttist töluvert. Um helmingur 

fjölskyldna vaknaði fyrr og af þeim sem það gerðu töldu tæp 10% að þessi breyting á 

daglegum venjum hefði aukið streitu. Tæpur helmingur fjölskyldnanna sögðu að  barnið  

borðaði morgunmat nú fyrr og meira en það gerði áður. Tómstundir barnanna eftir 

hefðbundinn skóladag virtust einnig breytast töluvert á þessum tímamótum. Tæp 44% 
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foreldra sögðu að breyting hefði orðið á tómstundum barnsins eftir skólatíma og af þeim 

sögðu 30% að þær væru nú meiri, tæp 5% að þær væru auðveldari, 4% að þær væru erfiðari 

og 5% að þær væru streitumeiri. Ein móðirin lýsti þessum breytingum á þann veg að það væri 

„erfiðara að  samræma tómstundir barns og vinnu foreldra. Því oft eru tómstundirnar á 

vinnutíma foreldra og barnið  getur ekki farið á eigin spýtur á æfingar.“ Mesta breytingin á 

tómstundum varð hjá börnum í stærri sveitarfélögum eða hjá tæpum helmingi þeirra en rúm 

20% hjá börnum í minni sveitarfélögum og á höfuðborgarsvæðinu en minnsta breytingin varð  

hjá fjölskyldum í dreifbýli eða hjá tæpum 4%.  

Einnig urðu breytingar á ferðum eða akstri til og frá skólanum og merktu flestir við  

svarmöguleikana að barnið færi fyrr í skólann (15%), að ferðirnar væru auðveldari (12%) og 

að aksturinn hefði minnkað (10%). Ekki virtist verða mikil breyting á hádegisvenjum 

fjölskyldunnar og skýrist það trúlegast af því að boðið er upp á skólamáltíðir í flestum 

grunnskólum líkt og í leikskólum. 

Úthald barnanna breyttist og taldi um þriðjungur foreldranna að börnin væru þreyttara eftir 

skóladaginn en þau hefðu verið í leikskólanum. Það hafð i í för með sér að háttatíminn 

breyttist hjá 30% barnanna en aðeins 5,5% barnanna fóru þó fyrr að sofa. 

Það sem flestir foreldrar sögðu að væri auðveldara eftir að  barnið  byrjaði í grunnskólanum 

voru ferðir eða akstur til og frá skóla barnsins og samskipti barnanna við vini sína utan 

skólans. Erfiðasta og streitumesta breytingin var hins vegar heimanámið. Það sem fæstir 

nefndu að hefði breyst var aðskilnaður foreldra við barn sitt og einnig urðu litlar breytingar á 

á matmálstímum, öðrum en morgunmat. 

Í þessum hluta spurningalistans voru foreldrar einnig spurðir hvort breytingar hefðu orð ið á 

vinnu þeirra vegna breytinga á skólatíma barnsins eða vegna annarra ástæðna. Annars vegar 

hvort breyting hefð i orðið á vinnustað móður og/eða föður og hins vegar hvort foreldrar 
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hefðu breytt vinnutíma sínum á þessum tíma. Tæp 10% mæðra sögðust hafa breytt um 

vinnustað vegna breytinga á skóla barnsins en innan við 1% feðranna. 

 

Mynd 10. Breytingar á vinnustað móður, eftir búsetu (n=289). 

 

Á mynd 10 eru breytingar á vinnustað mæðranna skoðaðar eftir búsetu þeirra. Ekki reyndist 

vera marktækur munur en hæsta hlutfall þeirra mæðra sem breyttu um vinnu vegna skóla 

barnsins var í minni sveitarfélögunum (12%) en lægst var það í dreifbýlinu (7%). Í stærri 

sveitarfélögunum var hæsta hlutfall þeirra sem skiptu um vinnu vegna annarra ástæðna en 

lægst var það í dreifbýli.  
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Mynd 11. Breytingar á vinnustað móður, eftir menntun (n=289). 

 
Ef menntun mæðranna er skoðuð þá kemur í ljós að hlutfall þeirra sem skiptu um vinnu 

vegna þess að barn þeirra var að byrja í grunnskóla lækkar með meiri menntun þeirra. 

Munurinn á milli hópanna var þó óverulegur og reyndist ekki marktækur. Hæsta hlutfall 

þeirra sem skipta um vinnu var á meðal mæðra með framhaldsskólapróf eða sambærilega 

menntun, en 38% þeirra sögðust hafa skipt um vinnu og þar af sögðu 11% ástæðuna vera 

skólabyrjun barna þeirra. Samkvæmt mynd 11 virtust mæður með grunnskólapróf síður þurfa 

að skipta um vinnustað vegna skóla barnsins en aðrar mæður.  

Þegar foreldrarnir voru spurðir  hvort þeir hefðu breytt vinnutímanum þegar barnið þeirra 

byrjaði í grunnskóla kom í ljós að 87% feðranna sögðust ekki hafa breytt vinnutíma sínum, 

3% stytti vinnutímann, 6% breytti honum og 5% lengdi vinnutímann. Rúmlega helmingur 

mæðranna (55%) hélt vinnutíma sínum óbreyttum en 20% þeirra stytti hann, 13% breytti 

vinnutímanum og svipaður fjöldi lengdi vinnutímann. Það virðist því vera frekar í höndum 
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mæðranna að samræma vinnu sína og skóla barnsins því mun fleiri mæður skiptu um vinnu 

eða breytti vinnutímanum á þessum tímamótum en feður.  

 
Mynd 12. Breytingar á vinnutíma móður, eftir menntun (n=280). 

 

Eins og fram kemur á mynd 12, þegar breytingar á vinnutíma og menntun mæðranna eru 

skoðaðar, voru flestar mæðurnar sem styttu vinnudaginn sinn með háskólapróf (25%) en 

síðan lækkaði hlutfall þeirra eftir menntun en 18% mæðra með framhaldsskólapróf eða 

sambærilega menntun stytti vinnudaginn og 12% mæðra með grunnskólapróf. Svipaða sögu 

er að segja af mæðrum sem lengdu vinnutímann. Mæður með  grunnskólapróf voru þar 

hlutfallslega fæstar eða 7% en 11% mæðra með framhaldsskólapróf eða sambærilega 

menntun lengdu vinnutímann og hæst var hlutfallið meðal mæðra með háskólapróf (14%). 

Mæður með framhaldsskóla- og grunnskólapróf virðast því í minna mæli stytta eða lengja 

vinnudaginn en í stað þess breyttu þær vinnutíma sínum meira samanborið við  

háskólamenntuðu mæðurnar og var þá m.a. átt við breytingar vegna vaktavinnu. Ekki 
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reyndist þó vera marktækur munur á breytingum á vinnutíma mæðranna miðað við menntun 

þeirra. 

Þegar foreldrar voru spurðir um hvort þeir ættu erfiðara eða auðveldara með að samræma 

vinnu sína og skólagöngu barnsins eftir að  barnið  þeirra byrjaði í grunnskólanum, svöruðu 

rúm 40% að  það væri aðeins eða mun erfiðara að samræma vinnu og skóla barnsins, 

helmingur sagði að það  væri engin breyting og tæp 9% að það væri aðeins eða mun 

auðveldara.  

Fleiri mæður sögðu að það væri erfiðara að samræma vinnu sína skólagöngu barnsins en 42% 

þeirra sögðu að  það væri aðeins eða mun erfiðara en 27% feðranna. Það reyndist vera jákvæð  

fylgni á milli mæðra sem breytti vinnutímanum og þeirra sem töldu auðveldara að samræma 

vinnu og skóla barnsins  (rs (278)=0,12, p<0,05). Þeir foreldrar sem höfðu tök á því að breyta 

vinnutíma sínum á þessum tímamótum, töldu sig betur í stakk búna til að samræma vinnu 

sína og skóla barnsins en þeir sem það ekki gátu. 

Ef menntun foreldra er skoðuð kemur í ljós að  það virtist vera erfiðara fyrir foreldra að  

samræma vinnu sína og skóla barnsins eftir því sem menntun þeirra var meiri, eins og sést á 

mynd 13. Munurinn reyndist þó ekki vera marktækur en 43% þeirra sem var með  háskólapróf 

sagðist eiga erfiðara með að samræma vinnu og skóla barnsins. Foreldrar með  

framhaldsskólapróf eða starfs-/iðnnám voru aðeins færri eða 43% en þeir sem voru með  

grunnskólapróf voru aðeins 29%. 
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Mynd 13. Svör foreldra um hvernig gangi að samræma vinnu þeirra og grunnskóla 

barnsins, eftir menntun þeirra (n=286). 

 
Minnstu breytingarnar virtust vera hjá mæðrunum með  minnstu menntunina en tæp 60% 

þeirra sögðu að engin breyting hefði orðið þegar barnið byrjaði í grunnskóla og tæp 12% 

sögðu að við breytinguna hefð i orðið aðeins eða mun auðveldara að  samræma vinnuna við  

skóla barnsins.  

Búseta foreldra hafð i einnig áhrif þó svo að marktækur munur reyndist ekki vera á milli 

búsetu og samræmingar á vinnu og skóla. Foreldrar í minni sveitarfélögum virtust eiga 

auðveldara með að samræma vinnu sína og skóla barna sinna en rúm 70% þeirra sögðu enga 

breytingu hafa orðið eða að nú væri auðveldara að samræma vinnu og skóla.  
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Mynd 14. Svör foreldra um hvernig gangi að samræma vinnu þeirra og grunnskóla 

barnsins, eftir búsetu þeirra (n=286). 

 
Erfiðast virtist vera fyrir foreldra í stærri sveitarfélögum og á höfuðborgarsvæðinu að  

samræma vinnu og skóla barnsins en 45% foreldra í stærri sveitarfélögunum og 42% foreldra 

á höfuðborgarsvæðinu svöruðu að það væri erfiðara eftir að barnið byrjaði í grunnskóla 

(mynd 14). 

 

4.2.1 Samantekt á breyttum högum fjölskyldunnar.  
Samkvæmt niðurstöðum úr spurningakönnuninni var grunnskólabyrjun barnsins greinilega 

ekki eingöngu breyting fyrir barnið heldur fyrir fjölskylduna í heild. Breytingar urðu á 

daglegum venjum fjölskyldunnar og samkvæmt töflu 1 virtust eftirfarandi þættir breytast 

mest þegar börn byrja í grunnskóla:  

1. Frítími barnanna; tómstundir utan skólans, samskipti við  vinina og heimanám bættist 

við. 
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2. Tíminn frá því að börnin og foreldrarnir vöknuðu og þar til skólinn byrjaði; 

fótaferðartíminn, morgunmaturinn og ferðir til og frá skólanum breyttist. 

3. Kvöldvenjur fjölskyldunnar; úthald barnanna yfir daginn, háttatími og svefn. 

Einnig kom í ljós að stór hluti foreldra (40%) átti erfiðara með  að samræma vinnu sína við  

skóla barnanna og breytti svipað hlutfall vinnutímanum en 11% foreldra skipti um vinnu 

vegna þessa. 

 

4.3 Breytingar á samskiptum foreldra við skóla barnanna 
Í þessum hluta spurningakönnunarinnar var kannað hvort samskipti foreldra við skóla 

barnsins hefðu breyst eftir að barnið hóf grunnskólagönguna. Nær allir foreldrar höfðu 

reynslu af samskiptum við leikskóla barnsins, því mikill meirihluti barnanna (95%) hafði 

verið í leikskóla í þrjú ár eða meira og tæp 5% þeirra í eitt til tvö ár. Aðeins eitt barn í 

rannsókninni hafði ekki verið í leikskóla áður en það byrjaði í grunnskólanum. 

Til að  fá innsýn í viðhorf foreldra til samstarfs heimilis og skóla og hvernig samskiptunum 

væri háttað voru þeir beðnir um að bera saman samskiptin við leikskóla barnsins og við  

grunnskólann. Meirihluti foreldranna (71%) taldi samskiptin við leikskóla og grunnskóla 

barnsins ólík. Þegar þeir voru beðnir um að skilgreina hvernig samskiptin við leikskóla og 

grunnskóla barnsins væru ólík svaraði meirihluti foreldra að samskiptin við grunnskólann 

væru miklu minni eða aðeins minni en samskiptin við leikskólann (53%).  

Aðeins 13% foreldra sögðu að samskiptin væru svipuð,  11% að þau væru aðeins meiri eða 

miklu meiri í grunnskólanum og 23% sögðu að þau væru öðruvísi. 

Búseta virtist ekki hafa mikil áhrif á breytingar á samskiptum við skóla barnsins en með  

hærra menntunarstigi virtust foreldrar upplifa meiri mun á samskiptum við grunnskóla 

barnsins miðað  við  fyrri samskipti við  leikskóla þess en 61% foreldra með  grunnskólapróf 
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töldu samskiptin ólík, 67% foreldra með framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 

75% þeirra foreldra sem voru með háskólapróf. 

Með meiri menntun töldu foreldrar að samskiptin við skóla barnsins hefðu minnkað eftir að  

það byrjaði í grunnskóla. Meirihluti foreldra með háskólapróf (59%) taldi samskiptin aðeins 

eða miklu minni í grunnskólanum, það sama taldi helmingur foreldra með  

framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 43% foreldra með grunnskólapróf (mynd 

15). 

 
Mynd 15. Samskiptin við grunnskóla barnsins borin saman við samskiptin við 

leikskólann, eftir menntun foreldra (n=286). 

 

Þegar foreldrar áttu að  skilgreina á hvaða hátt samskiptin voru ólík á milli skólastiganna kom 

fram hjá einni móðurinni að  „í leikskóla hittust foreldri og kennari daglega“ og taldi hún það  

vera til marks um betri samskipti. Önnur móðir sagði að  „samskiptin voru betri og jákvæðari 

í leikskólanum“ og einnig kom fram hjá foreldrum að það hefðu verið persónulegri samskipti 

í leikskólanum.  
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Um samskiptin við grunnskólann sagði móðir á höfuðborgarsvæðinu að eftir að  barnið  

byrjaði í grunnskóla þá „hittast foreldri og kennari ekki daglega, maður fær því ekki lengur 

að heyra hvernig dagurinn gekk“ og ein móðir lýsti reynslu sinni af grunnskólanum þannig að  

„kennarinn hvorki tekur á móti barninu né er til staðar þegar það er sótt“ og að samskiptin 

væru formfastari, að ætlast væri til að fólk nýtti sér 10–20 mínútna foreldraviðtöl tvisvar 

sinnum á vetri og svo auka samtöl ef vandamál kæmu upp. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
Mynd 16. Ástæða minni samskipta við grunnskólann en við leikskólann að mati 

foreldra (n=290). 

 

Foreldrar voru spurðir um ástæðu eða ástæður breyttra samskipta á milli skólastiganna og 

nefndu flestir eins og sést á mynd 16 að barnið gengi nú sjálft til og frá skólanum (35%), að 

samskiptin væru nú meira undir foreldrunum komin (28%) og að erfiðara væri að ná í 

kennara barnsins (21%). 

Fæstir nefndu að tímaskortur foreldra væri orsök minni samskipta (3%) og einnig var 

greinilegt að meginþorri foreldra taldi ekki að þörfin fyrir samskipti á milli heimilis og skóla 

hefði minnkað við það  að barnið byrjaði í grunnskóla (6%) en þó voru tæp 10% foreldra sem 

taldi að barnið gæti nú séð sjálft um samskiptin. 

Ef ástæðurnar eru skoðaðar með hliðsjón af menntun foreldra þá kemur í ljós eins og mynd 

17 sýnir, að menntun hefur ekki mikil áhrif á ástæðurnar sem foreldrar gáfu fyrir minni 

samskiptum en athygli vekur hærra hlutfall tveggja hópa foreldra þ.e.a.s. foreldra með  

grunnskólapróf og háskólapróf sem töldu ástæðuna vera þá að nú væri erfiðara að ná í 

kennara barnsins. Þá vekur einnig athygli að 28% foreldra með grunnskólapróf töldu 

ástæðuna vera að  barnið gæti séð sjálft um samskiptin en það  töldu aðeins 10% foreldra með  

framhaldsskólapróf og 13% foreldra með háskólapróf.  
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Mynd 17. Ástæða minni samskipta við grunnskólann en við leikskólann að mati 
foreldra, eftir menntun þeirra (n=290). 

 
Á meðan 10% foreldra með framhaldsskólapróf og háskólapróf töldu ástæðuna vera þá að  

þörfin fyrir samskipti hefð i minnkað þá var ekkert foreldri með grunnskólapróf á þeirri 

skoðun. 

Þegar ástæðurnar eru skoðaðar út frá búsetu foreldra var helsta ástæðan sem foreldrar í 

dreifbýli nefndu að samskiptin væru nú meira undir foreldrunum komin og dreifðust svör 

þeirra foreldra á aðeins þrjá svarmöguleika; að samskiptin væru nú meira undir foreldrum 

komin, að  barnið færi sjálft til og frá skóla (skólabíll) og að erfiðara væri að  ná í kennara 

barnsins. Svör annarra foreldra dreifðust á alla svarmöguleikana en flestir nefndu að  barnið  

gengi sjálft til og frá skóla sem aðalástæðuna eins og sést á mynd 18. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
Mynd 18. Ástæða minni samskipta við grunnskólann en við leikskólann að mati 

foreldra, eftir búsetu þeirra (n=290). 

 
Mat foreldra á þeim upplýsingum sem þeir fengu frá grunnskólanum var einnig athugað.  

Tveir þriðju hlutar foreldra töldu að upplýsingarnar frá grunnskólanum hefðu verið frekar eða 
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mjög góðar, rúm 15% að þær hefðu verið mátulegar og tæp 10% töldu að  þær hefðu verið  

frekar eða mjög litlar.  

Ef menntun foreldra er skoðuð þá kemur í ljós að nær allir foreldrar með grunnskólapróf 

(97,6%) töldu sig hafa fengið nægjanlegar upplýsingar en 84,3% foreldra með  

framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun, voru sömu skoðunar og 93,3% foreldra með  

háskólapróf. 

Það reyndust vera tengsl á milli góðra upplýsinga frá skólanum og viðhorfs foreldra til 

samstarfs heimila og skóla (rs (287)=0,37 p<0,01). Þeir foreldrar sem töldu sig hafa fengið  

góðar upplýsingar frá skólanum voru jákvæðari gagnvart samskiptum heimilis og skóla og 

öfugt. 

Foreldrar voru einnig spurðir um hvernig þeir upplifðu stöðu sína gagnvart grunnskólanum, 

hvort komið væri fram við foreldra eins og þeir bæru alla ábyrgð, takmarkaða ábyrgð eða 

enga ábyrgð á menntun barnsins eða hvort komið  væri fram við foreldra eins og 

samstarfsaðila í menntun barnsins. Ekki reyndist vera marktækur munur á hópunum en mikill 

meirihluti foreldra (88%) taldi sig vera samstarfsaðila skólans í menntun barna sinna og 

virtist menntun foreldra ekki hafa áhrif á upplifun þeirra. Meiri munur kom í ljós  þegar 

búseta foreldranna var skoðuð en mesti munurinn var á foreldrum í minni sveitarfélögunum 

og á foreldrum í dreifbýli en tæp 94% foreldra í minni sveitarfélögum töldu sig vera 

samstarfsaðila skólans en rúm 73% foreldra í dreifbýli. Foreldrahóparnir í stærri 

sveitarfélögum og á höfuðborgarsvæðinu voru með svipuð svör eða rúm 86%.  

Þegar athugað var hverjir ættu frumkvæðið á samskiptum heimilis og skóla kom í ljós að  

kennarar höfðu oftast frumkvæðið eða í 64% tilvika, foreldrar í tæp 30% og báðir aðilar í 6% 

tilvika. Ef foreldrahópurinn sem hafði frumkvæðið er skoðaður nánar þá virtist menntun 
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skipta þar miklu máli, því frumkvæði foreldra jókst með  meiri menntun þeirra. Þó reyndist 

munurinn ekki vera marktækur.  

 

Mynd 19. Frumkvæði af samskiptum á milli heimilis og skóla, eftir menntun foreldra 
(n=286). 

Eins og fram kemur á mynd 19 þá var rúmlega helmingur þeirra (52%) með háskólapróf, 

38% með framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og rúm 10% með grunnskólapróf.  

Mæður barnanna sáu um samskiptin í meirihluta tilvika fyrir hönd fjölskyldunnar (76%) og í 

20% tilvika sáu báðir foreldrarnir um samskiptin en feður í minna en 5% tilvika. Á mynd 19 

sést að frumkvæði foreldra í samskiptum við skóla barnsins jókst með meiri menntun þeirra, 

20% foreldra með  grunnskólapróf höfðu frumkvæði, 32% foreldra með  framhaldsskólapróf 

eða sambærilega menntun og 35% foreldra með háskólapróf. 

Eðli samskiptanna var einnig kannað og voru foreldraviðtöl og vikuáætlanir algengustu 

samskiptaleiðirnar en 77% foreldra sögðust hafa fengið dagbækur eða vikuáætlanir frá 

skólanum einu sinni í viku, 8% sagðist hafa fengið upplýsingar um nám barna sinna oftar eða 

tvisvar til þrisvar í viku eða daglega. Þá hafð i mikill meirihluti foreldra (90%) farið í eitt eða 
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tvö foreldraviðtöl frá skólabyrjun og 70% foreldra hafði farið á námsefniskynningu sem 

boðuð var öllum foreldrahópnum. Símar og tölvur virtust ekki vera mikið notuð til samskipta 

því meirihluti foreldra (63%) sagðist aldrei hafa átt símaviðtal við kennara barnsins og 22% 

aðeins einu sinni frá skólabyrjun. Tæpur fjórðungur foreldra (23%) hafði aldrei haft samskipti 

við kennarann í gegnum tölvu en 57% þeirra sagðist hafa vikulega eða nokkrum sinnum í 

mánuði slík samskipti. Tölvusamskiptin voru mest notuð meðal foreldra í stærri 

sveitarfélögunum en þar sögðust 35% foreldra nota tölvur sem samskiptatæki, 25% foreldra á 

höfuðborgarsvæðinu, 15% foreldra í minni sveitarfélögum og aðeins 3% foreldra í dreifbýli.  

Ef menntun foreldra er skoðuð þá virtist hún einnig hafa áhrif á tölvunotkunina því 11% 

foreldra með grunnskólapróf höfðu notað  tölvur sem samskiptatæki, 26% foreldra með  

framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 39% foreldra með háskólapróf. Um 

samskiptin við grunnskólann hafði móðir í stóru sveitarfélagi á landsbyggðinni þetta að segja: 

„Samskiptin eru einhliða, ég fæ upplýsingar frá skólanum rafrænt en gef sama og ekkert á 

móti en ég veit að ég get alltaf hringt eða sent póst.“ 

Foreldrarnir höfðu einnig skoðun á því hvernig bæta mætti samskiptin á milli heimila og 

grunnskólans. Ein móðir sagði t.d. að það  „vantar form fyrir samskiptin í grunnskólanum.“ 

Önnur móðir sagði að „allra best væri að  fá e-mail frá kennara í vikulok um frammistöðu, 

áhuga og hegðun barnsins, þyrfti ekki að vera meira en 1–2 línur.“ 

Foreldrar virðast ekki koma mikið inn í skóla barnsins fyrir utan boðaða foreldrafundi og 

viðtöl því innan við helmingur þeirra hafði komið í skólann í öðrum erindagjörðum og 28% 

þeirra aðeins einu sinni frá skólabyrjun. Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir hefðu tekið  

virkan þátt í bekkjarstarfinu þá svaraði 84% aldrei og aðeins 8% foreldra sagðist hafa tekið  

þátt í bekkjarstarfi einu sinni frá skólabyrjun. 

Foreldrar voru einnig spurðir um viðhorf þeirra gagnvart samstarfi heimilis og grunnskóla og 

sögðust rúm 90% foreldra vera frekar eða mjög jákvæðir gagnvart samstarfinu. Búseta virtist 
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ekki hafa mikil áhrif á viðhorfið og var munurinn óverulegur og ekki marktækur en þó var 

lægsta hlutfall jákvæðra foreldra á höfuðborgarsvæðinu (89%) og hæsta hlutfallið var á 

meðal foreldra í dreifbýlinu (93%). Ef menntun foreldranna er skoðuð þá var 95% foreldra 

með grunnskólapróf mjög eða frekar jákvæðir en aðrir foreldrahópar í kringum 90%. 

Tafla 3. Mikilvægustu samskipti heimilis og skóla að mati foreldra 
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Gagnkvæm sam-
skipti, t.d. foreldra-
viðtöl, vikuáætlanir, 
skilaboð o.fl. 

47% 38% 9% 3% 2% 0,5% 

Foreldrar taka þátt 
í heimanámi barna 
sinna. 

38% 38% 14% 7% 2% 1% 

Fræðslufundir fyrir 
foreldra um, t.d. 
þroska barna og 
viðfangsefni í 
skólanum. 

6% 14% 35% 24% 15% 6% 

Foreldrar taka þátt 
í ákvarðanatökum 
og stjórnun skólans 
með setu í ráðum 
og nefndum. 

5% 4% 21% 32% 30% 8% 

Foreldrar eru virkir 
þátttakendur í 
skólastarfinu, t.d. 
sem sjálfboðaliðar í 
kennslu. 

3% 3% 9% 18% 20% 50% 

Skólinn er 
tengiliður á milli 
heimilis og sam-
félags, t.d. við 
heilsugæslu og lög-
reglu. 

2% 3% 13% 17% 31% 35% 

 

Foreldrar voru spurðir  um hver væru mikilvægustu samskiptin á milli heimilis og skóla að  

þeirra mati og var flokkun Epstein (1996) notuð til að greina eðli og tegund þátttökunnar. 

Foreldrarnir voru beðnir um að raða sex þátttökuflokkum Epstein eftir mikilvægi. Í ljós kom 

að tæpur helmingur foreldra taldi að gagnkvæm samskipti væru mikilvægustu samskiptin og 
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örlítið færri (38%) taldi að þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna væri mikilvægust. 

Fræðslufundir komu í þriðja sætið en aðrir þættir fengu minna vægi. Það  sem foreldrum 

fannst skipta minnstu máli var virk þátttaka þeirra í skólastarfinu og að foreldrar tækju þátt í 

ákvarðanatökum og stjórnun skólanna (tafla 3). Menntun foreldra virtist hafa töluverð  áhrif á 

viðhorf foreldra til þátttöku og ákvarðanatöku í námi og skólastarfi barna þeirra en þó var 

munurinn ekki marktækur. Þegar spurt var um þátttöku foreldra í skólastarfi setti 5% 

grunnskólamenntaðra foreldra þann möguleika í 1.–3. sætið, 11% foreldra með  

framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 19% foreldra með háskólapróf. Viðhorf 

foreldra til þátttöku í ákvarðanatökum og stjórnun skólans var einnig ólíkt með tilliti til 

menntunar þeirra en 19% foreldra með grunnskólapróf setti þann lið í 1.–3. sætið, 26% 

foreldra með framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 36% foreldra með  

háskólapróf. 

Það virtist skipta meira máli fyrir minna menntaða foreldra að skólinn væri tengiliður á milli 

heimilis og samfélags, því 24% foreldra með grunnskólapróf setti þann lið  í 1.–3. sætið, 20% 

foreldra með framhaldsskólapróf og 13% foreldra með háskólapróf.  

 

4.3.1 Samantekt á breytingum á samskiptum foreldra við skóla barnanna.  
Þegar samskipti heimilis og skóla voru athuguð kom í ljós að mikill meirihluti foreldra (72%) 

taldi að samskipti við  leikskóla og grunnskóla, væru ólík og rúmlega helmingur þeirra (53%) 

sagði að samskiptin væru aðeins eða miklu minni í grunnskólanum. Með meiri menntun 

virtust foreldrar upplifa þessa breytingu á samskiptum sterkar, þ.e.a.s. hærra hlutfall foreldra 

með háskólamenntun svaraði að samskiptin við skóla barnsins hefðu minnkað en foreldrar 

með minni menntun og hvað varðar búsetu þá fundu foreldrar á höfuðborgarsvæðinu mest 

fyrir þessari breytingu. Helstu ástæður breyttra samskipta töldu foreldrar, óháð menntun og 

búsetu, vera að: 
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1. Börnin ganga nú sjálf til og frá skóla  

2. Samskiptin eru meira undir foreldrunum komin í grunnskólanum 

3. Erfiðara er að ná í kennara barnsins  

Ástæður minni samskipta virðast tengjast þeirri staðreynd að foreldrar fara í minna mæli inn í 

grunnskólann með  börnunum en þeir gerðu í leikskólanum, bæði er algengara að  börnin 

ganga ein til og frá grunnskólanum en einnig kom fram í svörum foreldra að skipulag 

grunnskólans býður ekki upp á samskipti við kennara barnsins fyrir og eftir skólatíma. 

Foreldrum fannst samskiptin meira undir þeim komin eftir að barnið byrjaði í grunnskólanum 

og erfiðara að  ná í kennarann. Þó kom fram í niðurstöðunum að það  var kennarinn sem hafði 

oftast frumkvæði að samskiptunum á milli heimilis og skóla. Þrátt fyrir að foreldrum finnist 

erfiðara að ná í kennara barnsins, eru sími og tölvur ekki mikið notuð til samskipta. 

Meirihluti foreldra var ánægður með þær upplýsingar sem grunnskólinn sendi frá sér og ef 

menntun þeirra var skoðuð þá kom í ljós að nær allir foreldrar með grunnskólapróf (97,6%) 

töldu sig hafa fengið nægjanlegar upplýsingar en 84,3% foreldra með framhaldsskólapróf eða 

sambærilega menntun voru sömu skoðunar og 93,3% foreldra með  háskólapróf. Það reyndust 

vera tengsl á milli góðra upplýsinga frá skólanum og viðhorfs foreldra til samstarfs heimila 

og skóla. Þeir foreldrar sem töldu sig hafa fengið góðar upplýsingar frá skólanum voru 

jákvæðari gagnvart samskiptum heimilis og skóla og öfugt. 
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5. Niðurlag 

Í inngangi og fræðilega hluta ritgerðarinnar voru reifaðar kenningar fræðimanna um samspil 

breytinga og samfellu í lífi barna og fjölskyldna þeirra við grunnskólabyrjun þeirra og einnig 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á grunnskólabyrjuninni. Meginniðurstöður þessarar 

rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna á grunnskóla-

byrjun barna. 

Eins og fram hefur komið byggjast rannsóknarniðurstöðurnar á svörum 290 foreldra af 450 

sem lentu í úrtaki. Meirihluti svarenda eru foreldrar úr stærri sveitarfélögum á landsbyggðinni 

og á höfuðborgarsvæðinu (70%). Mæður barnanna voru í meirihluta svarenda og af þeim 

voru 47% með  háskólapróf, 35% með framhaldsskólapróf eða sambærilega menntun og 18% 

með grunnskólapróf. Menntunarstig mæðranna endurspeglar ekki menntunarstig kvenna á 

Íslandi, því í skýrslunni Konur og karlar 2004 (Hagstofa Íslands, 2004) kemur fram í kafla 

um menntunarstig íslensku þjóðarinnar árið  2002 að  20% kvenna voru með háskólapróf en 

43% með grunnmenntun og virðast því hlutfallslega fleiri háskólamenntaðar mæður svara 

spurningalista mínum en mæður með grunnskólapróf. Þetta gæti bent til þess að menntun 

foreldra hafi áhrif á upplifun þeirra á grunnskólabyrjun barna þeirra, þ.e.a.s. að með meiri 

menntun séu foreldrar áhugasamari og jafnvel meðvitaðari um mikilvægi þessara tímamóta 

en þeir sem minna menntaðir eru. 

Það kom greinilega fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að menntun og búseta foreldra hefur 

mikil áhrif á upplifun þeirra á grunnskólabyrjun barna sinna og einnig á þær breytingar sem 

verða á daglegum venjum þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að almennt hafi 

foreldrar jákvæða upplifun á þessum tímamótum þegar barn þeirra byrjar í grunnskóla, því 

flestir fundu fyrir tilhlökkun og stolti en rúmlega helmingur þeirra fann fyrir einhverjum 

kvíða eða áhyggjum. Háskólamenntaðir  foreldrar kviðu minnst grunnskólabyrjun barna sinna 



 63 

en foreldrar með grunnskólapróf kviðu henni mest. Þetta bendir til þess, líkt og Drummond 

og Stipek (2004) hafa bent á, að grunnskólinn virðist ekki ná til allra foreldra og þannig 

myndast ákveðið öryggisleysi og kvíði gagnvart því óþekkta. 

Þegar litið  er til búsetu fjölskyldunnar þá var kvíðinn mestur á meðal foreldra á 

höfuðborgarsvæðinu en minnstur í litlum sveitarfélögum og í dreifbýli, þ.e.a.s. hlutfall þeirra 

sem fann fyrir kvíða hækkar eftir stærð sveitarfélagsins sem þeir búa í. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við niðurstöður Pianta og Kraft-Sayre (1999) á upplifun bandarískra mæðra. 

Helstu niðurstöður þeirra voru að meirihluti foreldra og barna upplifði byrjun grunnskólans á 

jákvæðan máta en þó kom fram að  6–35% mæðranna í úrtaki þeirra höfðu einhverjar 

áhyggjur eða kvíða við upphaf grunnskólagöngu barna sinna. Sambærilegar niðurstöður 

komu fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2007a) á viðhorfum foreldra 43 barna sem voru 

að ljúka leikskóladvöl sinni í Reykjavík. Þar kom fram að  margir foreldranna báru kvíða í 

brjósti þegar barn þeirra var að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla.  

Í niðurstöðunum kom einnig fram munur á kvíða eftir því hvar barnið var í systkinaröðinni en 

mestur var hann á meðal foreldra sem var að upplifa grunnskólabyrjunina hjá sínu elsta eða 

eina barni en minnstur hjá þeim svarendum sem höfðu upplifað  grunnskólabyrjunina áður og 

voru að fylgja sínu öðru eða þriðja barni í grunnskólann. 

Þegar rót kvíða foreldranna var athuguð og foreldrar spurðir af hverju þeir hefðu fundið  fyrir 

kvíða á þessum tímamótum kom fram munur á svörum foreldra eftir menntun þeirra. 

Almennt kviðu foreldrar því helst að börn þeirra ættu eftir að eiga erfitt með að aðlagast 

nýjum skólafélögum sínum og að  þau væru ekki tilbúin að  byrja í grunnskóla. Foreldrar með  

grunnskólapróf skáru sig úr að  því leyti að þeir kviðu því meira en aðrir foreldrar að börn 

þeirra væru ekki tilbúin að byrja í grunnskóla og einnig kviðu þeir meira heimanámi þeirra en 

aðrir foreldrar. Þá kviðu foreldrar drengja því í meira mæli að synir þeirra yrðu erfiðir í 
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skólanum en foreldrar stúlkna kviðu því meira en foreldrar drengja að dætur þeirra væru að  

eldast. 

Það kom einnig fram að foreldrar kviðu því almennt að barnið færi úr vernduðu umhverfi 

leikskólans og sögðu nokkrir foreldrar að  þeir kviðu því að barnið ætti eftir að eiga erfitt með  

að aðlagast öllum þeim breytingum sem fylgdi því að koma úr vernduðu umhverfi 

leikskólans yfir í grunnskólann, sem væri ekki eins verndað. Þetta viðhorf er í samræmi við  

aðrar rannsóknir því það sama sögðu foreldrar í nýlegum rannsóknum Dockett og Perry 

(2005, september) og Jóhönnu Einarsdóttur (2007a). Foreldrar í rannsókn Dockett og Perry 

kviðu því að barnið  væri að fara úr öruggu umhverfi leikskólans og í grunnskólann sem væri 

meira ógnvekjandi. Sérstaklega tóku þeir fram leiksvæði barnanna í grunnskólanum þar sem 

færri fullorðnir væru við stjórn og eftirlit en í leikskólanum. Íslensku foreldrarnir í rannsókn 

Jóhönnu höfðu svipaðar skoðanir og sögðu því til marks, að þeir kviðu frímínútum barna 

sinna í grunnskólanum og stærð grunnskólabygginganna. Þá nefndu íslensku foreldrarnir að í 

leikskólanum væru fleiri fullorðnir og að umhverfið þar væri meira verndað en í 

grunnskólanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það verði ákveðin kaflaskil í lífi fjöl-

skyldunnar þegar börn byrja í grunnskóla og í mörgum tilfellum þarf að skipuleggja daglegar 

venjur hennar upp á nýtt. Niðurstöðurnar benda til þess að það sem breytist mest í daglegum 

venjum fjölskyldunnar er tíminn fyrst á morgnana og tíminn á milli skólaloka og að  

kvöldmat. Fjölskyldan fer fyrr á fætur og daglegar venjur við morgunverðarborðið breytast.  

Flest börn eru vön því að borða morgunmat í leikskólanum og því þarf fjölskyldan að breyta 

þeirri venju og borða morgunmatinn heima og fyrr en áður. Einnig þurfa þau að leggja fyrr af 

stað í skólann og krafan um stundvísi er, að mati foreldra, meiri í grunnskólanum en í 

leikskólanum. Fyrir marga er morguninn streitumeiri tími eftir að  barnið byrjaði í grunnskóla. 

Tíminn eftir að  skóladegi lýkur breytist að því leyti að þá eykst tómstundaiðkun barnanna, 
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þau hafa meiri samskipti við vini sína auk þess sem heimanám bætist við. Að þessum 

breytingum þarf fjölskyldan að aðlaga sig og þær virðast valda mörgum aukinni streitu. Það  

kom fram í svörum foreldra að grunnskólinn væri „formfastari og starfaði meira eftir 

klukkunni.“ Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á þeim 

breytingum sem verða á þessum tímamótum (Dockett og Perry, 2007; Dockett o.fl., 1999; 

Fabian, 2002; Griebel og Niesel, 1999, 2002; Perry og Dockett, 2006). Í rannsókn Pianta og 

Kraft-Sayre (1999) kom fram að  nær 35% foreldranna sögðu að breytingarnar hefðu haft 

meiri áhrif á þá en á barnið sjálft, og þá oft tilfinningalegs eðlis. Foreldrarnir hafi margir 

hverjir átt erfitt með að sætta sig við skipulag grunnskólans þó svo að barnið hefð i verið  

alsælt með nýja skólann. Einnig olli heimanám foreldrunum kvíða og óöryggi (Griebel og 

Niesel, 1999). 

Það er ekki eingöngu inntak námsins sem breytist í grunnskólanum. Skóladagurinn er einnig 

oft á tíðum styttri en í leikskólanum. Því þurfa foreldrar að  brúa bilið  með  því að nýta sér 

heilsdagsskóla eða frístundaheimili eftir skóladaginn og jafnvel samræma vinnu sína og skóla 

barnsins á nýjan leik.  

Í þessari rannsókn kom fram að rúmlega tíunda hvert foreldri sagðist hafa skipt um vinnu 

vegna grunnskólabyrjunar barnsins og voru mæður þar í miklum meirihluta. Aðeins einn 

faðir skipti um vinnu á þessum tímamótum. Þá kom einnig fram í niðurstöðunum að tæpur 

helmingur mæðra barnanna breytti vinnutímanum en aðeins 13% feðranna og af þeim sem 

það gerðu lengdu flestir þeirra vinnudaginn eða breyttu vinnutímanum. Það virðast því vera 

frekar mæðurnar sem samræma vinnu sína og skóla barna sinna. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum þá virðast einnig mæðurnar oftar en feðurnir þurfa að samræma vinnu og skóla 

barnsins (Epstein, 2001; Griebel og Niesel, 2002; OECD, 2006). Í rannsókn Pianta og Kraft-

Sayre (1999) nefndu 8% foreldra að  grunnskólabyrjun barna þeirra hefði valdið óþægindum á 
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daglegum venjum fjölskyldunnar og smávaxandi streitu sem orsakaðist af samræmingu á 

milli vinnu foreldra og skóla barnsins.  

Það er athyglisvert að mæður með háskólapróf skiptu síður um vinnu en aðrar mæður. Hæst 

var hlutfall þeirra sem það gerðu úr hópi mæðra sem höfðu einungis lokið  grunnskólaprófi.  

Mæður með meiri menntun virðast hafa meira svigrúm til að samræma vinnutíma sinn að  

skóla barnsins, því að innan þessa hóps var hæsta hlutfall þeirra sem stytti eða lengdi 

vinnutímanum og þær skiptu síður um vinnu en þær sem höfðu minni menntun. Þrátt fyrir 

það sagði hærra hlutfall háskólamenntaðra mæðra að það  væri erfiðara að samræma vinnu og 

skóla eftir að  barn þeirra byrjaði grunnskóla. Það  er því athyglisvert að þrátt fyrir að meiri 

menntun gefi foreldrum meira svigrúm til að hagræða vinnutíma sínum þá telja þeir foreldrar 

sig eiga erfiðara með að samræma vinnu sína og skóla barnsins. Ef til vill má skýra það á 

þann veg að með meiri menntun mæðra og þátttöku þeirra í atvinnulífinu upplifi þær ákveðna 

togstreitu á milli starfsframa síns og fjölskyldulífsins eða að háskólamenntaðar mæður séu 

meira meðvitaðar um skólagöngu barna sinna og vilji taka meiri þátt í námi barna sinna en 

þær gera vinnu sinnar vegna.  

Foreldrar í minni sveitarfélögum virðast eiga auðveldara með að samræma vinnu sína og 

skóla barnsins en erfiðast var það fyrir foreldra í stærri sveitarfélögunum og á 

höfuðborgarsvæðinu. Skýringin gæti verið sú að í minni sveitarfélögum er meiri nálægð  

innan foreldrahópsins og jafnvel fleiri leiðir til að brúa bilið  á milli styttri skólatíma barnsins 

og vinnutíma foreldra t.d. að börnin fari heim með vinum sínum eða séu frekar ein heima en 

börn í stærri sveitarfélögum. 

Síðustu áratugi hafa orðið  miklar breytingar á daglegum venjum fjölskyldunnar og að mati 

Lars Dencik (2005) hefur gerð og hlutverk fjölskyldunnar í tengslum við samfélagið breyst 

mikið. Fjölskyldurnar eru ekki eins fastmótaðar og þær voru og meiri losarabragur ríkir innan 

þeirra í dag. Nefnir hann einnig þá miklu breytingu sem orðið hefur á atvinnuþátttöku 
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kvenna. Þessar breytingar á gerð og hlutverki fjölskyldna hefur haft áhrif á samstarf heimilis 

og skóla (Dockett og Perry, 2005, september; Pianta og Kraft-Sayre, 1999) en hér á landi 

hefur grunnskólinn reynt að koma til móts við þarfir foreldra með lengingu skóladagsins og 

tilboð um lengda viðveru að skóladegi loknum.  

Samskiptin við skóla barnsins breytast þegar barn byrjar í grunnskóla. Mikill meirihluti þeirra 

foreldra sem tóku þátt í rannsókninni upplifð i að samskiptin við grunnskólann væru 

frábrugðin samskiptunum við leikskóla barnsins og flestir sögðu að þau væru minni. Með  

meiri menntun virtust foreldrar upplifa sterkar að samskiptin við skóla barnsins væru ólík og 

hærra hlutfall háskólamenntaðra foreldra sagði að samskiptin væru nú aðeins minni eða 

miklu minni en við leikskóla barnanna. Orsakir breytinganna að  mati foreldranna voru einnig 

mismunandi eftir menntun þeirra. Foreldrar með meiri menntun töldu í ríkara mæli að orsök 

breyttra samskipta væru erfiðleikar við  að  ná í kennara barnsins og einnig að  tímaskorti 

foreldra væri um að kenna en foreldrum með grunnskólapróf var efst í huga að barnið gæti nú 

séð sjálft um samskiptin. Foreldrar nefndu að foreldri og kennari hittust ekki daglega líkt og í 

leikskólanum og að  kennarar í grunnskólanum tækju ekki á móti börnunum né væru til staðar 

þegar börnin væru sótt. Það væri því erfiðara að ná í kennarana eftir að barnið byrjaði í 

grunnskóla.  

Það hafa flestir upplifað, sem átt hafa barn í leikskóla og grunnskóla, að það er mikill munur 

á samskiptum á milli kennara og foreldra á skólastigunum. Í leikskólanum eru foreldrar vanir 

því að hitta a.m.k. einn af kennurum barnsins þegar barnið kemur í leikskólann og einnig 

þegar það er sótt, og þá skapast tækifæri til að fara yfir það helsta sem barnið gerði þann 

daginn. Í grunnskólanum er kennarinn oftast ekki til staðar þegar barnið kemur í skólann á 

morgnana eða þegar það er sótt. Einnig er algengt að börnin gangi sjálf heim eftir 

skóladaginn eða fari í lengda viðveru og þá er sú þjónusta oftast á öðrum stað í skólanum en í 

bekkjarstofu barnsins. Þetta kom skýrt fram í rannsókninni, þegar foreldrar voru beðnir að 
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merkja við líklegustu orsök minni samskipta við skóla barnsins. Þá virðast margir foreldrar 

hafa það á tilfinningunni að ekki sé ætlast til þess að þeir fylgi barninu inn í skólahúsnæðið  

og upplifa að þeir eigi ekki greiðan aðgang að  kennara barnsins fyrir og eftir skóladaginn því 

rúmlega helmingur foreldra hafði aldrei spjallað þá við kennarann. Það kom fram hjá einni 

móður að sonur hennar „fer sjálfur inn þó ég keyri hann og ekki ætlast til að foreldrar komi 

með.“ 

Niðurstöður erlendra rannsókna á breytingum á samskiptum við skóla barna eru svipaðar. Í 

rannsókn Griebel og Niesel (2002) kom fram að foreldrum og þá sérstaklega mæðrum fannst 

samskiptin minni við grunnskólann en við  leikskólann og að foreldrar þyrftu að hafa meira 

fyrir því að ná til kennarans. Einnig kom fram hjá foreldrunum að oft á tíðum fengu þeir 

upplýsingar um nám barnsins í gegnum barnið sjálft eða hjá öðrum foreldrum í stað  

kennarans. 

Grunnskólinn virðist einnig ná misjafnlega vel til foreldra. Það kom í ljós í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að menntun foreldra hefur mikil áhrif á samskipti þeirra við skóla barnsins. 

Foreldrar með minnstu menntunina höfðu mun sjaldnar frumkvæði að samskiptum en þeir 

sem voru meira menntaðir og notuðu einnig tölvusamskipti í minna mæli en aðrir foreldrar. 

Menntun þeirra hafð i einnig áhrif á viðhorf þeirra til þátttöku í stjórnum og ákvarðanatöku 

innan skólanna og almennt á þátttöku í skólastarfinu. Óöryggi foreldra gagnvart 

grunnskólanum virðist haldast í hendur við menntun þeirra því þeir foreldrar sem eru meira 

menntaðir virðast vera öruggari og hafa sig meira í frammi. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa leitt í ljós að menntun, 

hjúskaparstaða, atvinna og búseta hefur áhrif á þátttöku foreldra í námi barna sinna og þar 

með talin samskipti við skóla barnsins (Castro o.fl., 2004; Drummond og Stipek, 2004; 

Epstein, 2001; Hoover-Dempsey o.fl.,  2002, 2005). Það  er mikilvægt að fagfólk innan 

skólanna hafi í huga þá staðreynd að grunnskólinn virðist ekki ná til allra foreldra og reyni 
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því að haga samstarfi sínu við heimili barnanna á þann hátt að allir foreldrar hafi tök á að taka 

þátt í námi barna sinna (Epstein, 2001). Knopf og Swick (2007) hafa bent á mikilvægi þess 

að kennarar hafi frumkvæði að  samstarfi við  heimilin og láti í ljós áhuga á þátttöku foreldra í 

skólastarfinu. Að þeirra mati er ekki nóg að kennarar myndi tengsl við suma foreldra heldur 

finni leiðir og tíma sem henta öllum foreldrum. 

Foreldrarnir í rannsókninni virðast almennt ekki taka mikinn þátt í skólastarfi barnsins fyrir 

utan boðaða foreldrafundi og viðtöl því í janúar, þegar rannsóknin fór fram, hafði innan við  

helmingur þeirra komið í skólann í öðrum erindagjörðum og um fjórðungur þeirra hafði 

komið einungis einu sinni frá skólabyrjun. Hlutfall þeirra sem sagðist hafa tekið virkan þátt í 

bekkjarstarfinu var enn lægra. Ekki reyndist vera afgerandi munur á þátttöku foreldra eftir 

menntun þeirra en meiri munur reyndist vera þegar búseta foreldranna var skoðuð. Foreldrar í 

sveitarfélögum úti á landi voru heldur virkari þátttakendur í skólastarfinu en foreldrar í 

dreifbýli og á höfuðborgarsvæðinu en munurinn var þó hverfandi. Ein móðir búsett úti á landi 

sagði „ég gef mér ekki tíma til að kíkja í heimsókn í skólann og dvelja um stund vegna 

vinnu“ og önnur móðir sem nýlega hafði flust til Íslands eftir nokkurra ára námsdvöl erlendis 

sagði „mér finnst vanta að foreldrar taki meiri þátt; t.d. fylgi barninu í skólann og nái í það  

eins og gert er úti.“ 

Kennarar hafa í meirihluta tilfella frumkvæðið af samskiptum á milli heimilis og skóla miðað  

við þessar niðurstöður en menntun foreldra hefur áhrif á frumkvæði þeirra. Minna menntaðir  

foreldrar hafa síður frumkvæði en þeir sem meira menntaðir eru.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helstu samskiptin á milli heimila og 

grunnskóla snúist um upplýsingar um nám og heimanám barnsins í formi vikuáætlana eða 

dagbóka og mikill meirihluti foreldranna hafði farið í eitt til tvö viðtöl frá skólabyrjun til 

áramóta. Aðeins færri höfðu farið á foreldrafund eða námsefniskynningu. Það kom fram í 

svörum foreldra að þeim fannst samskiptin á milli heimilis og grunnskóla formlegri en þeir 
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höfðu vanist við leikskóla barnsins. Þeir tóku það  fram að samskiptin við  leikskólakennarana 

hefðu oftast verið stutt og átt sér stað  þegar komið var með barnið eða það sótt, en samskiptin 

á milli heimilis og grunnskóla væru formlegri og ópersónulegri, þ.e.a.s. í formi skriflegra 

tilkynninga eða athugasemda sem sendar væru heim með barninu. Það  kom fram í svörum 

nokkurra foreldra í rannsókninni að þeir söknuðu þess að geta ekki í lok skóladagsins átt 

spjall við kennara barnsins, um hvernig hefði gengið og að samskiptin á leikskólanum hefðu 

verið miklu persónulegri. 

Erlendar rannsóknir sýna einnig þennan mun á samskiptum við leikskóla og grunnskóla en í 

rannsókn Rimm-Kaufman og Pianta (1999) kom fram að samskiptin við skóla barnsins 

breyttust og algengara varð að samskiptin í grunnskólanum snerust um eitthvað sem betur 

mætti fara í námi barnanna eða um hegðun þeirra. Foreldrum fannst samskiptin formlegri og 

til marks um það nefndu foreldrar í rannsókn þeirra að í grunnskólanum yrðu þeir að panta 

viðtal við kennara barnsins en að þeir hefðu getað spjallað við leikskólakennara við upphaf 

eða lok skóladagsins þegar barnið var í leikskóla (Endsley og Minish, 1991; Perry og 

Dockett, 2006).  

Þegar foreldrar í rannsókninni voru beðnir um að raða ólíkum samskiptum á milli heimilis og 

grunnskóla eftir mikilvægi (tafla 3) kom í ljós að flestir töldu mikilvægast að hafa gagnkvæm 

samskipti á milli heimilis og skóla og að foreldrar tækju þátt í heimanámi barna sinna en 

fæstir töldu það  mikilvægast að  foreldrar væru virkir þátttakendur í skólastarfinu eða að  

skólinn væri tengiliður við aðrar stofnanir í samfélaginu. Menntun foreldra virtist hafa 

töluverð áhrif á viðhorf foreldra á mikilvægi samskiptanna. Þegar röðun foreldra eftir 

mikilvægi var athuguð með hliðsjón af menntun þeirra, kom í ljós að hærra hlutfall 

háskólamenntaðra foreldra taldi virka þátttöku þeirra í skólastarfinu mikilvæga en hlutfallið  

minnkaði með minni menntun foreldranna. Það sama kom í ljós þegar þátttaka foreldra í 

stjórnun og ákvarðanatöku innan skólans var skoðuð. Það var hinsvegar hærra hlutfall 
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grunnskólamenntaðra foreldra sem taldi mikilvægt að skólinn væri tengiliður á milli heimilis 

og samfélags og hlutfallið minnkaði síðan með meiri menntun foreldra. 

Joyce L. Epstein (1996, 2001) kom fram með skilgreiningu á sex flokkum þátttöku eða 

samskipta heimilis og skóla, og á flokkunin að hjálpa skólum og fagaðilum innan hans að 

gera samstarf heimilis og skóla markvissara. Hún leggur áherslu á að grunnskólakennarar 

verði að  skapa tækifæri fyrir foreldra svo þeir verði virkari í skólastarfi barna sinna. Flokkun 

Epstein hefur verið notuð í mörgum ólíkum rannsóknum á samstarfi heimila og skóla og 

greiningu á styrkleikum og veikleikum þess. Niðurstöður mínar benda til þess að skólar verði 

að hafa í huga að þarfir foreldra eru mismunandi og að reyna verði að koma til móts við þær. 

Meirihluti foreldra í rannsókn minni taldi að fjölskylda barnins og grunnskólinn væru 

samstarfsaðilar í menntun barnsins og virtist menntun þeirra ekki hafa teljandi áhrif á 

upplifun þeirra. Erlendar rannsóknir benda á að foreldrar upplifi breytingu á hlutverki sínu í 

námi barna sinna þegar þau byrja í grunnskóla og að þeir verði jafnvel óöruggir með stöðu 

sína gagnvart skóla barnins (Dockett og Perry, 2004; Griebel og Niesel, 1999, september). 

Foreldrar telja þá kennarana hafa meira með nám barna sinna að gera og þeir upplifa sig því 

oft valdlausa þar sem þeir hafa ekki greiðan aðgang að upplýsingum um námið. Þetta virtist 

ekki vera raunin í niðurstöðum mínum, þar sem mikill meirihluti foreldra upplifði heimilið og 

skólann vera samstarfsaðila og að báðir bæru ábyrgð á námi barnanna. Á það hefur verið  bent 

í erlendum rannsóknum, að þegar vel tekst til og foreldrar upplifa sig sem samstarfsaðila 

skólans í námi barnsins, hefur það jákvæð áhrif á samstarf heimilis og skóla (Bohan-Baker og 

Little, 2004; Epstein, 2001; Keyes, 2002). 

Mikill meirihluti foreldra (90%) telur sig fá nægjanlegar, góðar eða mjög góðar upplýsingar 

frá nýjum skóla barnsins við upphaf grunnskólagöngu þess. Þá er einnig meirihluti foreldra 

mjög eða frekar jákvæður gagnvart samstarfi heimilis og skóla og viðhorf foreldra til 
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samstarfs og upplifun þeirra á skólabyrjuninni virðist einnig jákvæð. Það virðist því vera lag 

fyrir grunnskólann að skapa aukin tækifæri fyrir foreldra að taka þátt í námi barna sinna. 

Ef við skoðum aftur yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (sjá mynd 3) með niðurstöðurnar í 

huga þá eru áhrif stofnana- og lýðkerfisins mikil á þær breytingar sem verða á daglegu lífi 

fjölskyldunnar. Sú staðreynd að tæpur helmingur foreldra telur erfiðara að samræma vinnu 

sína og skóla barnanna eftir að þau byrjuðu í grunnskóla kallar á breytingar í samfélaginu að  

mínu mati. Auðvelda verður foreldrum að samræma vinnu og skóla barnsins og þá sér-

staklega mæðrum þeirra sem virðast oftar vera í þeirri aðstöðu. Stefna stjórnvalda og atvinna 

foreldra er ekki hluti af hversdagssviðum barnsins en hefur mikil áhrif á líðan fjölskyldunnar 

á þessum tímamótum. 

Þá verða einnig allir sem koma að  barninu að  kappkosta að góð  tengsl séu á milli aðila og að  

foreldrar fái þau tækifæri sem þeir þurfa til að verða virkir þátttakendur í námi barna sinna. 

Grunnskólar og fagaðilar innan hans verða að leggja sig fram um að ná til allra foreldra og 

hafa það  í huga að  lítil virkni foreldra þarf ekki alltaf að  vera merki um áhugaleysi þeirra. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar telja minna menntaðir foreldrar ekki eins 

mikilvægt að taka þátt í námi barna sinna og í stjórnun skólans en erlendar rannsóknir benda 

á að oft eru aðrar ástæður en áhugaleysi þeirra sem liggja þar að baki (Drummond og Stipek, 

2004; Knopf og Swick, 2007). 

 

5.2 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast annars vegar í eðli rannsóknaraðferðarinnar og 

hins vegar í mismunandi svörun eftir menntun og búsetu. Þátttaka í spurningakönnuninni var 

meiri meðal háskólamenntaðra foreldra og er úrtakið  því ekki þversnið af íslenskum 

foreldrum hvað menntunarstig þeirra varðar. Svörun reyndist einnig vera misjöfn eftir búsetu 
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þátttakenda og var hún mest í stærri sveitarfélögum af landsbyggðinni eða 72,5% en lökust á 

höfuðborgarsvæðinu eða 52% og skekkir því upphaflega úrtakið.  

Með þeim rannsóknaraðferðum sem hér var beitt skapast ekki eins mikil nálægð  á milli 

rannsakanda og þátttakenda og ef um eigindlega nálgun hefði verið að ræða. Með viðtölum 

hefði ef til vill verið hægt að kafa dýpra og fá skýrari mynd af upplifun foreldra á þessum 

tímamótum og á þeim breytingum sem verða á daglegu lífi þeirra. Einnig þarf að hafa í huga 

að fjórir mánuðir voru liðnir frá skólabyrjun þegar foreldrar svöruðu spurningalistanum og 

gæti það haft áhrif á svör þeirra um upplifun á skólabyrjuninnni. 
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6. Lokaorð 
Miklar breytingar í umhverfi barna á síðustu áratugum kalla á breytingar í samskiptum og 

samvinnu allra sem að þeim koma. Rannsóknir styðja mikilvægi þess að efla samstarf og 

samskipti þeirra aðila sem koma að félagsmótun barna, það er að segja á milli skólastiganna 

annarsvegar og á milli heimilis og skóla þeirra hinsvegar (La Paro, Kraft-Sayre og Pianta, 

2003; Pianta o.fl., 2001; Rimm-Kaufman og Pianta, 1999).  

Góð tengsl heimilis og skóla hafa sennilega aldrei verið jafn mikilvæg og í dag. Á 

undanförnum árum hefur skóladagur barna lengst verulega og ýmsir þættir, eins og t.d. 

tómstundastarf og gæsla fallið undir starfssvið skólanna. Með þessari þróun hefur 

uppeldishlutverk skólanna aukist. Samstarf heimilis og skóla eykur skilning og þekkingu á 

báða bóga. Þannig er stuðlað að velferð barnsins, en það ætti að vera meginmarkmið allra 

sem það varðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru samhljóða erlendum rannsóknum sem benda á nauðsyn þess 

að grunnskólinn komi til móts við alla foreldra óháð bakgrunni þeirra eða félagslegri stöðu í 

samfélaginu. Skólinn þarf að skapa tækifæri fyrir foreldra svo þeir geti í auknum mæli verið  

virkir þátttakendur í námi barna sinna. Þar þarf samfélagið einnig að bregðast við og er þar átt 

við atvinnurekendur sem verða að koma betur til móts við foreldra ungra barna með því að  

auðvelda þeim að samræma vinnu sína og skóla barna þeirra. Leikskólinn hefur á síðustu 

áratugum reynt að koma til móts við þarfir foreldra með  sveigjanlegum vistunartíma sínum 

og grunnskólinn með því að bjóða upp á lengda viðveru og samstarf við  t.d. tónlistarskóla og 

íþróttahreyfinguna á skólatíma.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig íslenskir foreldrar upplifa skólabyrjun barna 

sinna. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá fram upplifun foreldra á skólabyrjuninni, það er  

að segja hverju breytir það fyrir fjölskylduna að barn þeirra byrjar í grunnskóla?  
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Niðurstöður rannsóknarinnar hafa mikið gildi fyrir kennara yngstu grunnskólabarnanna og 

varpa ljósi á hvernig foreldrar sjá þær breytingar er verða er barn þeirra fer úr leikskóla og í 

grunnskóla. Niðurstöðurnar sýna jafnframt skýrt mikilvægi góðs samstarfs foreldra og skóla á 

þessum tímamótum þar sem jákvætt viðhorf foreldra til samstarfs við skólann helst í hendur 

við þær upplýsingar sem þeir fá. Foreldrar upplifa miklar breytingar á samskiptum við skóla 

barnsins þegar börnin byrja í grunnskólanum, samskiptin verða minni og ópersónulegri að  

mati margra foreldra. Starfshættir grunnskólans eru ólíkir leikskólanum og foreldrar virðast 

ekki hafa eins greiðan aðgang að kennara barnsins í byrjun og enda skóladagsins og þeir 

gerðu þegar barnið  var í leikskóla. Þessu mætti auðveldlega bregðast við  að mínu mati t.d. ef 

kennarar byrjuðu vinnudaginn í kennslustofunni í stað kennarastofunnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar með minni menntun virðast ekki hafa sig eins í 

frammi og þeir sem eru með meiri menntun og sækjast síður eftir að sitja í stjórnum og 

nefndum á vegum grunnskólans. Raddir þeirra heyrast því minna innan veggja grunnskólans. 

Þessu tel ég að fagaðilar innan grunnskólans verði að bregðast við með því að leita leiða til að  

ná til allra foreldra og tryggja jöfn tækifæri þeirra til að taka þátt, hafa áhrif og fylgjast með  

námi barna sinna. Það er því von mín að niðurstöður rannsóknarinnar megi nota sem grunn 

að betra samstarfi heimila og skóla í framtíðinni. 
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Fylgiskjal 1 
 
       Stykkishólmi 15. júní 2006 

 
 
 

Nafn og heimilsfang 

viðtakanda 

 

 

 

Undirrituð sækir hér um leyfi til að gera rannsókn meðal foreldra barna í 1. bekk á upplifun 

þeirra á skólabyrjun barna sinna. Leitast verður við  að skoða hvaða breytingar það hefur í för 

með sér þegar barn byrjar í grunnskóla, hvað breytingar verða á fjölskyldulífinu og hvaða 

breytingar verða í samskiptum við skóla barnsins.  

 Gögnum verður safnað með spurningakönnun sem lögð verður fyrir foreldra barna í 1. 

bekk __________skóla. 

 Leitað verður eftir samþykki skólastjóra viðkomandi skóla til þátttöku í rannsókninni. 

Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstaka grunnskóla og engar persónulegar 

upplýsingar verða skráðar. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

 

Virðingarfyllst,  

 

Sigurborg Sturludóttir 

M.ed. nemi við KHÍ 

Skólastíg 6, 340 Stykkishólmi 
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Fylgiskjal 2 
 

Stykkishólmi 15. júní 2006 
 
 
 

 
Nafn skólastjóra 

og skóla 

 
 
Undirrituð sækir hér um leyfi til að gera rannsókn meðal foreldra barna í 1. bekk á upplifun 

þeirra á skólabyrjun barna sinna. Leitast verður við  að skoða hvaða breytingar það hefur í för 

með sér þegar barn byrjar í grunnskóla, hvað breytingar verða á fjölskyldulífinu og hvaða 

breytingar verða í samskiptum við skóla barnsins.  

 Gögnum verður safnað með spurningakönnun sem lögð verður fyrir foreldra barna í 1. 

bekk með aðstoð umsjónarkennara bekkjanna.  

 Leitað verður eftir samvinnu umsjónarkennarana varðandi dreifingu og söfnun gagna. 

Mun ég á haustdögum leita eftir upplýsingum og hafa samband við kennarana. Ekki verður 

hægt að  rekja upplýsingar til einstaka grunnskóla og engar persónulegar upplýsingar verða 

skráðar. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Virðingarfyllst,  

 

 

Sigurborg Sturludóttir 

M.ed. nemi við KHÍ 

Skólastíg 6, 340 Stykkishólmi 
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Fylgiskjal 3 
 
 
 
 
 

Til kennara 1. bekkjar /deildarstjóra yngsta stigs 
 
 
 

Jæja, þá eru spurningalistarnir komnir í ykkar hendur. Ég þakka þér/ykkur enn og aftur fyrir 

hjálpina því hún er vissulega ekki sjálfgefin!  

 

Ég bið þig/ykkur um að senda umslögin heim með nemendunum. Ef þú/þið eruð  með  

fréttabréf eða vikuáætlun þá væri ekkert vitlaust að orða þetta þar t.d. mikilvægi þess að  

senda listana sem fyrst aftur í skólann. Ég sendi einnig með “ítrekunarbréf” sem hægt er að  

senda heim eftir ca. 2 vikur ef heimtur eru slæmar. 

 

Vinsamlegast settu spurningalistana í frímerkta umslagið/kassann þegar þeim hefur verið  

skilað í skólann og sendu mér í pósti. 

 

Enn og aftur hjartans þakkir  

 

 

 

 
 
 
 
         Með kveðju,  
         Sigurborg Sturludóttir 
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Fylgiskjal 4 
 
 
 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Sigurborg Sturludóttir heiti ég og útskrifaðist með B.Ed. próf frá Kennaraháskóla Íslands árið  

1992. Síðustu ár hef ég stundað  framhaldsnám við  KHÍ við námsbrautina Nám og kennsla 

ungra barna og er nú að vinna að meistaraprófsritgerð við sama skóla. 

 

Tilgangur rannsóknar minnar er að  skoða upplifun foreldra á skólabyrjun barna sinna og 

hvaða breytingar hún hefur í för með sér. Þá langar mig sérstaklega til að skoða hvaða 

breytingar verða á daglegum venjum fjölskyldunnar og hvað breytist í samskiptum 

heimilisins við nýjan skóla barnsins. 

 

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim breytingum sem verða á 

fjölskyldulífinu þegar barn byrjar í grunnskóla en engin íslensk rannsókn. Það er því afar 

mikilvægt að  fá innsýn inn í reynsluheim íslenskra foreldra svo hægt sé að  byggja ofan á það  

sem vel er gert og lagfæra það sem betur má fara við yfirfærsluna á milli leikskólans og 

grunnskólans. 

 

Svör ykkar eru nafnlaus og því að öllu órekjanleg. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

persónuverndar og fengið hefur verið leyfi hjá skólastjórnendum viðkomandi skóla. 

 
 
 

Virðingarfyllst,  
Sigurborg Sturludóttir 
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Fylgiskjal 5 

 

 

 

Hvað breytist þegar barn byrjar í 

grunnskóla? 
 

 

Spurningalisti fyrir foreldra sex ára barna 

janúar 2007 
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Upplifun foreldra á skólabyrjuninni 
 
1. Hvernig leið þér þegar barnið þitt byrjaði í grunnskólanum? 
Merktu við þær tilfinningar sem lýsa best líðan þinni. Hægt er að merkja við að 
hámarki þrjár tilfinningar.  
 
 Kvíði 

 Stolt 

 Áhyggjur 

 Gleði 

 Tilhlökkun 

 Sorg  

 Annað, þá hvað? _____________________________ 

 
 
2. Fannst þú fyrir kvíða eða áhyggjum þegar barnið þitt byrjaði í 
grunnskólanum?  
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Já 

 Nei 

 
2.a. Ef já, af hverju varstu kvíðin(n)? 
Merktu við þann svarmöguleika sem á best við. 
 
 Ég hafði áhyggjur að barnið mitt væri ekki tilbúið að byrja í grunnskóla 

 Ég á erfitt með að sætta mig við að barnið mitt er að eldast 

 Ég kveið heimanámi barnsins 

 Ég kveið því að barnið yrði erfitt í skólanum 

 Ég kveið því að barnið ætti erfitt með að aðlagast skólafélögunum 

 Annað_________________________________________________ 
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Breytingar á daglegu lífi fjölskyldunnar. 
 
3. Hafði grunnskólaganga barnsins í för með sér breytingar á daglegu lífi 
fjölskyldunnar? 
Merktu við hvort breyting hefur orðið á eftirfarandi þáttum. Ef um breytingu 
var að ræða, merktu við þau lýsingarorð sem lýsa best breytingunni (hámark 2 
lýsingarorð). 
 

 
Staður/ 
Stund Breyting Merktu við 1–2 lýsingarorð sem lýsa best breytingunni 

 

Já Nei 

Fyrr 

Seinna 

M
eira 

M
inna 

A
uðveldara 

Erfiðara 

Streitum
eira 

R
ólegra 

Fótaferðartími           

Morgunmatur 
          

Ferð/akstur í 
skólann 

          

Aðskilnaður í 
skólanum 

          

Hádegið           

Barn sótt í 
skólann 

          

Tómstundir 
utan skólans 

          

Samskipti við 
vini utan 
skóla 

          

Heimanám 
          

Úthald 
barnsins yfir 
daginn 

          

Kvöldmatur           

Háttatími           

Svefn           
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Breytingar á atvinnu foreldranna. 
 
4. Hefur orðið breyting á vinnustað móður? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Já, vegna breytingar á skólatíma barnsins. 

 Já, vegna annarra ástæðna. 

 Nei 
 

 
5. Hefur orðið breyting á vinnustað föður? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Já, vegna breytingar á skólatíma barnsins. 

 Já, vegna annarra ástæðna. 

 Nei 

 

 
6. Hafa orðið breytingar á vinnutíma móður? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Já, stytti vinnudag mikið 

 Já, stytti vinnudag lítilsháttar 

 Já, stytti vinnudag tímabundið 

 Já, breytti vinnutímanum 

 Engar breytingar 

 Já, lengdi vinnudag lítilsháttar 

 Já, lengdi vinnudag mikið 
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7. Hafa orðið breytingar á vinnutíma föður? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Já, stytti vinnudag mikið 

 Já, stytti vinnudag lítilsháttar 

 Já, stytti vinnudag tímabundið 

 Já, breytti vinnutímanum 

 Engar breytingar 

 Já, lengdi vinnudag lítilsháttar 

 Já, lengdi vinnudag mikið 

 

 
8. Er erfiðara eða auðveldara að samræma vinnu og skóla barnsins eftir að 
barnið byrjaði í grunnskóla?  
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Það er mun erfiðara 

 Það er aðeins erfiðara 

 Engin breyting 

 Það er aðeins auðveldara 

 Það er mun auðveldara 

 
 
9. Voru aðrar breytingar á fjölskylduhögum við skólabyrjunina? 
Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika. 
 
 Nei, engar aðrar breytingar 

 Flutningur á milli skólahverfa í sama sveitarfélagi 

 Flutningur innan sama skólahverfis 

 Flutningur á milli sveitarfélaga 

 Skilnaður foreldra 
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 Ástvinamissir 

 Barnið eignaðist nýtt systkini 

 Annað___________________________ 

 
 
 
 
Breytingar á samskiptum heimilis og skóla. 
 
10. Finnst þér samskiptin við grunnskólann ólík samskiptunum við leikskólann? 
Merktu við einn svarmöguleika 
 
 Já 

 Nei 

 
 
11. Ef þú berð saman samskipti við leikskóla og grunnskóla barnsins, eru þá 
samskiptin meiri eða minni? 
Merktu við einn svarmöguleika 
 
 Samskiptin eru miklu minni í grunnskólanum en í leikskólanum 

 Samskiptin eru aðeins minni í grunnskólanum en í leikskólanum 

 Samskiptin eru svipuð á báðum skólastigum  

 Samskiptin eru aðeins meiri í grunnskólanum en í leikskólanum 

 Samskiptin eru miklu meiri í grunnskólanum en í leikskólanum 

 Samskiptin eru öðruvísi í leikskólanum en grunnskólanum  

 Ég hef ekki samanburð, þar sem barnið var ekki í leikskóla 
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11.a. Ef samskiptin við grunnskólann eru miklu minni eða aðeins minni en 
við leikskólann. Hver er þá ástæðan?  
Merktu við 2–3 svarmöguleika.  
 
 Barnið er orðið eldra og sér um samskiptin sjálft 

 Ekki er eins mikil þörf á samskiptum við skólann 

 Erfiðara að ná í kennarann þegar komið er með barnið eða náð í það 

 Samskiptin eru meira undir foreldrunum komin í grunnskólanum 

 Barnið gengur sjálft til og frá skólanum 

 Tímaskortur foreldra 

 Annað: __________________________ 

 
 

12. Hvernig voru að þínu mati upplýsingarnar frá grunnskólanum til heimilisins 
við skólabyrjun barnsins? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Mjög góðar 

 Frekar góðar 

 Mátulega miklar 

 Frekar litlar 

 Mjög litlar 
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13. Hvernig upplifir þú stöðu þína gagnvart grunnskólanum? 
Merktu við þann valkost sem á best við upplifun þína. 
 
 Komið er fram við foreldra eins og þeir beri alla ábyrgð á menntun barnsins 

 Komið er fram við foreldra eins og þeir beri takmarkaða ábyrgð á menntun 

barnsins 

 Komið er fram við foreldra eins og þeir beri enga ábyrgð á menntun barnsins 

 Komið er fram við foreldra eins og samstarfsaðila í menntun barnsins 

 
 
14. Hver hefur oftast haft frumkvæðið af samskiptum á milli heimilis og skóla? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Skólastjóri 

 Kennari 

 Foreldri 

 Annar: ____________ 

 
 
15. Hver af fjölskyldumeðlimum hefur haft mest samskipti við skólann? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 

 Móðir 

 Faðir 

 Bæði jafnt 

 Ömmur/afar 

 Aðrir: ________________  
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16. Hvaða samskipti hafa verið á milli heimilisins og skólans þann tíma sem 
liðinn er frá skólabyrjun? 
Merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert atriði. 
 

 D
aglega 

2
–4 sinnum

 
 í viku 

V
ikulega 

2
–3 sinnum

 
í m

ánuði 

 
2
–3sinnum

 
 frá 

skólabyrjun 

 
Einu sinni 
frá skóla- 

byrjun 

A
ldrei 

Fréttabréf frá kennara 
og/eða skóla 

       

Dagbækur/vikuáætlanir 
       

Viðtöl 
       

Símaviðtöl 
       

Heimsóknir allra foreldra í 
bekkinn/skólann 

       

Heimsóknir í 
bekkinn/skólann án 
annarra foreldra 

       

Þátttaka í bekkjarstarfi 
(foreldri aðstoðar inn í 
bekk barnsins) 

       

Spjall við kennara þegar 
barnið kemur í skólann á 
morgnana 

       

Spjall þegar barnið er sótt 
í skólann 

       

Aðstoð við heimanám 
       

Námsefniskynning 
       

Kynningarfundir/ 
námskeið um einstaka 
námsefni 

       

Tölvusamskipti 
       

Samskiptabók 
       

Önnur samskipti: 
       

 
       

 
       

 



 99 

17. Hvert er viðhorf þitt gagnvart samstarfi heimilis og grunnskóla? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Mjög jákvætt 

 Frekar jákvætt 

 Hvorki né 

 Frekar neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 
 
18. Hver telur þú vera mikilvægustu samskipti heimilis og skóla? 
Raðaðu svarmöguleikunum eftir mikilvægi frá 1 og upp í 6. 
Merktu 1 við mikilvægasta þáttinn, 2 við þann næst mikilvægasta og svo 
framvegis. 
 
_____ Fræðslufundir fyrir foreldra um t.d. þroska barna og viðfangsefni í 

skólanum 

_____ Skólinn og foreldrar hafa gagnkvæm samskipti, t.d. foreldraviðtöl, 

vikuáætlanir, skilaboð, fréttabréf, fréttir á vefsíðu o.fl.) 

_____ Foreldrar eru virkir þátttakendur í skólastarfinu, t.d. sem sjálfboðaliðar í 

kennslunni 

_____ Foreldrar taka þátt í heimanámi barna sinna  

_____ Foreldrar taka þátt í ákvarðanatökum og stjórnun skólans með setu í 

foreldrafélögum, foreldraráðum og fræðslunefndum 

_____ Skólinn er tengiliður á milli heimilis og samfélags, t.d. heilsugæslu og 

lögreglu 
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Bakgrunnsupplýsingar um barnið þitt. 
 
19. Kyn barnsins: 
 
 Strákur 

 Stúlka 

 
 
20. Hvenær er barnið fætt í árinu? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 janúar–mars 

 apríl–júní 

 júlí–september 

 október–desember 

 
 
21. Hvar er barnið í systkinaröðinni? 
Merktu við einn svarmöguleika.  
 
 Elst 

 Í miðjunni (af þremur systkinum) 

 Í miðjunni (af fleiri en þremur systkinum) 

 Yngst 

 Einbirni 

 
 
22. Var barnið í leikskóla og ef svo hve lengi? 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Barnið var ekki í leikskóla 

 Barnið var mjög stopult í leikskóla 

 Barnið var í 1 ár í leikskóla 
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 Barnið var í 2 ár í leikskóla 

 Barnið var í 3 ár í leikskóla 

 Barnið var í 4 ár eða meira í leikskóla 

 
 
 
 
Bakgrunnsupplýsingar um svarandann. 
 
23. Hver svaraði listanum? 
Merktu við einn svarmöguleika 
 
 Móðir barnsins 

 Faðir barnsins 

 Annar: ________________ 

 
 
24. Aldur þinn: 
 
 16–20 ára 

 21–25 ára 

 26–30 ára 

 31–35 ára 

 36–40 ára 

 41–45 ára 

 46–50 ára 

 51 og eldri 
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25. Menntun: 
Merktu við einn svarmöguleika. 
 
 Grunnskólapróf 

 Starfstengd menntun 

 Framhaldsskólapróf 

 Iðnnám 

 Háskólapróf 

 Framhalds-háskólapróf (master-/doktorspróf) 

 
 
26. Búseta: 
 
 Dreifbýli 

 Þéttbýli með undir 1000 íbúum 

 Þéttbýli með 1001–2000 íbúum 

 Þéttbýli með 2001–5000 íbúum 

 Þéttbýli með 5001–10.000 íbúum  

 Þéttbýli með yfir 10.001 íbúum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinsamlegast skilaðu spurningalistanum í lokuðu umslagi til umsjónarkennara 

barnsins. Ég vil að lokum þakka þér kærlega fyrir hjálpina. 
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