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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um samstarf heimils og skóla í fræðilegu samhengi. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er eftirfarandi: Hefur gott samstarf 

heimila og skóla áhrif á námsgengi nemenda? Og í hverju er árangursríkt samstarf fólgið? 

Til að svara þessum spurningum var aflað heimilda bæði á meðal erlendra og íslenskra 

fræðimanna. Niðurstöður leiddu í ljós að gott samstarf getur leitt til betri námsárangurs 

nemenda, auk þess sem aukin þátttaka foreldra í skólastarfinu er talið auka öryggi og 

bæta viðhorf foreldra gagnvart skólanum, sem skilar sér jafnan í bættum viðhorfum 

nemenda. Til að auka líkurnar á árangursríku samstarfi verður það að byggjast á faglegum 

grunni og einkennast af trausti, virðingu og sameiginlegum markmiðum heimila og skóla, 

þar sem velferð nemandans er ætíð í fyrirrúmi. Niðurstöðurnar ýta undir mikilvægi þess 

að stuðla að góðu samstarfi heimila og skóla og þá staðreynd að ávinningur af samstarfinu 

geti orðið umtalsverður sé vandað vel til verka. 
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Formáli 

Ég vil byrja á því að þakka fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki á leikskólanum Ársölum fyrir 

ómetanlegan stuðning á meðan vinnunni við verkefnið stóð yfir. Sérstakar þakkir fær Jón 

Dagur kærasti minn fyrir ótakmarkaða þolinmæði og hvatningu. Einnig vil ég þakka öllum 

þeim sem aðstoðuðu mig við gerð verkefnisins með einum eða öðrum hætti, t.d. með 

ábendingum, yfirlestri og uppsetningu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

  

Sauðárkrókur, ____.____________________ 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur  

Þjóðfélagsbreytingar hafa verið örar undanfarna áratugi og áherslur í uppeldi og menntun 

hafa breyst samhliða því. Hlutverk grunnskólans hefur breyst úr því að sinna fyrst og 

fremst námi barna í það að vera umfangsmikil uppeldisstofnun. Það er sífellt lengri tími 

sem börn dvelja utan heimilis í umsjá annarra en foreldra sinna. Vinnudagur foreldra og 

vistunartími barna er oftast í nokkru samræmi og má því ætla að börn eyði allt að 8 

klukkustundum á uppeldisstofnunum utan heimilis alla virka daga.  

Þegar börn eyða jafn miklum tíma og raun ber vitni í skólanum má ætla að bæði skólinn 

og foreldrar standi frammi fyrir þeirri spurningu hver eigi að bera ábyrgð á og annast 

uppeldi og menntun barnanna. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur skýrt fram að 

foreldrar beri meginábyrgð á námi barna sinna en grunnskólinn hefur á undanförnum 

árum sífellt tekið á sig meiri skyldur og ábyrgð gangvart uppeldi barnsins og er því nokkuð 

óljóst hvar mörkin milli ábyrgðar foreldra og skólans liggja. Þessi óvissa leiðir 

óhjákvæmilega til þess að heimili og skóli verða að mynda gott og öflugt samstarf um 

nemandann á þeim grundvelli þar sem hagsmunir barnsins eru ávalt í fyrirrúmi.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning þess að efla samstarf heimila og skóla. Bætt 

samstarf virðist m.a. skila sér í betri viðhorfum gagnvart skólasamfélaginu, betri líðan 

nemenda og bættum námsárangri. Það er þó ekki sama hvernig er farið að. Samstarf og 

samskipti eru tveir ólíkir hlutir og þó samskipti séu á milli heimila og skóla þarf það ekki 

endilega að þýða að um raunverulegt samstarf sé að ræða. Það er því mikilvægt að gera 

greinamun þar á og útlista vel í hverju samstarfið er fólgið.  

Áhuginn fyrir því að velja samstarf heimila og skóla sem viðfangsefni lokaverkefnis míns 

kviknaði í starfi mínu við leikskólann Ársali á Sauðárkróki. Í leikskólanum gerði ég mér fyrst 

grein fyrir því hversu mikilvægt gott samstarf við foreldra er. Jákvæð samskipti sem 

einkenndust af trausti og virðingu virtust að mínu mati bæta viðhorf foreldra gagnvart 

starfi leikskólans. Einnig virtist gott samstarf milli foreldra og starfsfólk auðvelda fyrir ef 

leita þurfti lausna við vandamálum tengdum barninu og auðveldara var að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu ef samstarfið  og samskiptin voru góð fyrir. Í starfi mínu rakst ég 
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á ýmsar hindranir tengt samskiptum við foreldra og fékk það mig til að íhuga hvað liggi að 

baki þessum hindrunum og enn fremur hvað sé hægt að gera til að ryðja þeim úr vegi.  

Með þessa reynslu að leiðarljósi legg ég upp með rannsóknarspurninguna: Hefur gott 

samstarf heimila og skóla áhrif á námsgengi nemenda? Og í hverju er árangursríkt 

samstarf fólgið? 

Til að leita svara við þessum spurningum verður rýnt í rannsóknir ýmissa fræðimanna, 

bæði íslenskra og erlenda. Rýnt verður í hugtök og skilgreiningar auk þess sem 

lagasetningar um foreldrasamstarf verða ræddar. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Sá fyrsti er inngangur. Í öðrum kafla verður farið í 

skilgreiningar og lagaákvæði varðandi samstarf heimila og skóla. Í þriðja kafla verða 

teknar fyrir ýmsar rannsóknir á foreldrasamstarfi og sérstök áhersla lögð á sex flokka kerfi 

Epstein sem er talin árangursrík aðferð til að auka virkni foreldra í skólastarfinu. Í fjórða 

kafla er farið yfir breytt uppeldisskilyrði og rætt um ábyrgð skóla og foreldra og 

togstreituna sem getur myndast á milli þessara tveggja uppeldisstofnana. Einnig verður 

tekin fyrir félagsleg staða foreldra með tilliti til samstarfs og mögulegar hindranir og 

takmarkanir á þátttöku foreldra í samstarfi ræddar. Í lok fjórða kafla verður farið í 

mikilvægi jákvæðra samskipta þegar kemur að samstarfinu um nemandann. Í fimmta 

kaflanum eru umræður, þar verða niðurstöður dregnar saman með vísun í helstu heimildir 

og höfundur ritgerðarinnar leggur sitt mat á niðurstöðurnar út frá þeim spurningum sem í 

upphafi voru lagðar fram. Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð.  
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2 Skilgreiningar og lagaákvæði 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir því hvað liggi að baki hugtakinu foreldrasamstarf og 

hvert sé raunverulegt hlutverk þess. Saga foreldrafélaga verður lauslega rakin og farið 

verður yfir það hvernig foreldrasamstarf er skilgreint í grunnskólalögum frá árinu 2008 og 

í nýrri aðalnámskrá grunnskólanna sem kom út árið 2011. Í lokin verða Landssamtök 

foreldra - Heimili og skóli kynnt og farið yfir hvaða hlutverki samtökin gegna.  

2.1 Hvað er foreldrasamstarf? 

Í upphafi er rétt að útskýra hvað sé átt við með samstarfi heimila og skóla. Hugtakið 

foreldrasamstarf er vísun í það samstarf sem skólastarfsfólk og foreldrar eiga um 

margvísleg mál sem við koma nemandanum. Þetta samstarf milli foreldra og 

skólastarfsfólks er að mestu leyti byggt á samstarfi við umsjónarkennara nemandans en 

þó getur í sumum tilfellum verið töluvert samstarf á milli foreldra og annarra starfsmanna 

innan skólans. T.d. sérkennara, námsráðgjafa, talmeinafræðinga, stuðningsfulltrúa, 

iðjuþjálfara, skólastjórnenda eða annarra kennara (Nanna Kr. Christiansen, 2010).  

Samkvæmt skilgreiningu Kagan (1991) er samstarf byggt á því að samnýta krafta stofnana 

og einstaklinga með það að leiðarljósi að ná sameiginlegu takmarki sem annar 

einstaklingurinn eða stofnunin gæti ekki náð fram ein síns liðs. 

Nanna Kr. Christiansen (2010) hefur lagt mikla stund á rannsóknir á samstarfi heimila og 

skóla.Hún segir í bók sinni Skóli og skólaforeldrar, að í menningu íslendinga sé algengt að 

litið sé á foreldrasamstarf sem þátttaka foreldra, nemenda og kennara í félagsstarfi en 

einnig séu upplýsingar frá skólanum taldar mikilvægur hluti samstarfsins. Jafnframt bendir 

hún á mikilvægi þess að gerður sé greinamunur á samskiptum og samstarfi. Nanna bendir 

á að samstarf sé þó mismikið eftir nemendum en algengt er að foreldrar einstakra barna 

séu í miklum samskiptum við skólann vegna þess að börn þeirra eiga í vanda sem oft er 

tímabundinn.  

Í bók Nönnu Kr. Christiansen (2010) gengur höfundur út frá eftirfarandi skilgreiningum á 

foreldrasamstarfi, inntaki þess og markmiðum:  
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 „ Samstarf felst í því að tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt 

markmið sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.“ 

 „Inntak samstarfsins felst í upplýsingum, samræðu og hlutdeild með 

sameiginlegri ákvarðanatöku.“ 

 „Markmið samstarfsins er að skóli og skólaforeldrar samnýti úrræði, 

áhrif og völd til að tryggja hagsmuni einstakra nemanda, nemendahópa 

og skólasamfélagsins sem annars væri ekki á færi hvors um sig.“ 

Samstarf heimila og skóla á ekki að snúast um tryggja kennurum og skólastjórnendum 

stuðning foreldra líkt og stundum hefur verið haldið fram. Markmið samstarfs heimila og 

skóla á að felast í því að tryggja nemendum stuðning þessara tveggja stofnana. Samstarfið 

á að felast í því að skóli og foreldrar setja sér sameiginleg markmið sem þeir ábyrgjast að 

vinna að í sameiningu. Það er hlutverk kennarans að aðstoða foreldra í því mikilvæga 

verkefni sem uppeldi fylgir og sameinar fullorðna fólkið þannig krafta sína í þágu þroska 

og velferðar nemanda (Desforges og Abouchaar, 2003; Nanna Kr. Christiansen, 2010).  

2.2 Upphaf foreldrafélaga á Íslandi 

Á áttunda áratug 20. aldar voru fyrstu foreldrafélög stofnuð við grunnskóla hér á landi og 

voru þau svo síðar staðfest í grunnskólalögum árið 1974. Frá þeim tíma fjölgaði 

foreldrafélögum ört en þau voru þó einungist starfandi af tilstilli kennara og 

skólastjórnenda, en ekki af hópum foreldra sem vildu sjá umbætur í skólamálum líkt og 

síðar varð. Störf þessara félaga snérust að mestu um aðbúnað í skólunum sjálfum og 

félagslíf nemenda. Það var svo á níunda áratugnum sem foreldrafélögin breyttust í þá átt 

að verða sjálfstæð félög sem ekki voru undir stjórn skólayfirvalda. Þá voru m.a. stofnuð 

félög um ákveðna bekki eða árganga og um 1990 fengu foreldrar aðgang að stjórnun og 

skipulagi skólanna sjálfra með áheyrnarfulltrúum í fræðslunefndum og skólaráðum (Rúnar 

Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir 2008).  

2.3 Lagalegur grunnur fyrir samstarfi heimilis og skóla 

Foreldrasamstarf er bundið í lög en þau kveða skýrt á um réttindi og skyldur foreldra í 

skólastarfinu. Hér að neðan verður farið nánar í lög um grunnskóla og hvað aðalnámskrá 

grunnskóla fela í sér varðandi foreldrasamstarfið. 
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Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að hlutverk skólans, í samstarfi við 

heimilin sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í þjóðfélaginu. Í 2. 

gr. laganna segir: „Grunnskólinn skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það 

að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda.“ Í 9. gr. 

laganna kemur jafnframt fram að við hvern grunnskóla eigi að vera starfandi 

foreldrafélag. Það sé á ábyrgð skólastjórans að sofna félagið og hann skal janframt sjá til 

þess að það hljóti þá aðstöð sem þörf er á. Það sé skylda foreldrafélagsins að veita 

skólastarfinu stuðning, standa vörð um hagsmuni nemenda og eftir fremsta megni að 

auka samstarf heimila og skóla. 

Í 18. og 19. gr. grunnskólalaganna (nr. 91/2008) er fjallað um hlutverk og skyldur foreldra, 

en í greinunum er skýrt tekið fram að foreldrar séu ábyrgir fyrir námsgöngu barna sinna 

og skuli hafa eftirlit með námsgengi þeirra í samstarfi við bæði börnin og 

umsjónarkennara þeirra.  Foreldrum ber skylda til að upplýsa grunnskóla um öll þau atriði 

sem geta reynst mikilvæg fyrir skólastarfið og velgengi barnsins. Samvinna foreldra við 

skólann um nám barnsins er jafnframt mikilvægt og eiga þeir að hafa möguleika á því að 

vera þátttakendur í skólagöngu barnsins, sem og í skólastarfinu almennt.   

Í framhaldi af setningu grunnskóla laganna (nr. 91/2008) árið 2008 fór í gang sú vinna að  

innleiða þá menntastefnu sem lögin marka og má finna undirstöðatriði þeirrar vinnu í 

aðalnámskrá grunnskólanna (2011). Í henni segir að skólastarfsfólk, foreldrar og 

nemendur myndi skólasamfélag hvers skóla og því sé nauðsynlegt að þessir aðilar vinni í 

sameiningu að því móta samfélagið og þá umgengnishætti sem skulu vera einkennandi 

fyrir öll samskipti bæði í skólastarfinu og utan þess. Þetta kalli á reglulegar umræður um 

þær áherslur og meginviðmið sem skulu ríkja í þeim samskiptum.  

Í 14. kafla aðalnámskrárinnar (2011) sem tekur á tengslum heimila og skóla segir að 

einstaklingurinn skuli vera í aðalhlutverki þegar samstarf heimila og skóla sé annars vegar. 

Áhersla skuli lögð á nám nemandans og velferð og að heimili og skóli séu hvoru tveggja 

mikilvægur vettvangur menntunar. Það sé til dæmis á ábyrgð foreldra að börn þeirra sinni 

því heimanámi sem skólinn leggur fram og að frístundastarf og annað starf utan skóla 

komi ekki niður á námi barnanna.  Gert er ráð fyrir að foreldrar taki virkan þátt í mótun 

skólasamfélagsins og vinni að því með skólastjórnendum, kennurum og öðrum 
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starfsmönnum að koma markmiðum skólastarfsins í framkvæmd og taki höndum saman 

til að tryggja sem best uppeldisskilyrði barna og almenna velferð þeirra. Öflugt 

foreldrastarf og sterk samstaða um grundvallarviðmið séu jafnframt ein besta forvörnin 

gegn hvers konar áhættuhegðun og ef foreldrar nái að samræma meginviðmið sín í 

uppeldismálum aukist líkur á árangri í skólastarfinu, bæði námsárangur og almenn velferð 

nemenda og forvarnir.  

Í aðalnámskránni (2011) kemur skýrt fram hvernig gagnkvæm og virk upplýsingagjöf milli 

heimila og skóla stuðli að trausti milli foreldra og  starfsfólks. Það hjálpi til að deila ábyrgð 

og hvað varðar ákvarðanatöku sem snýr að velferð nemandans. Það sé mikilvægt að 

skólar gefi reglulega skýrar upplýsingar um skólastarfið og áætlanir um starfsemi skólans. 

Tekin eru dæmi um ýmsar leiðir upplýsingamiðlunar til foreldra. Þar má nefna 

foreldraviðtöl, sameiginlega kynningarfundi með foreldrahópum, með skólanámskrá, 

gegnum rafræn samskiptaforrit og á vefsíðu skólans. Með auknum kynnum foreldra af 

daglegu starfi skólans og sameiginlegri vinnu um skólastarfið aukast líkurnar á virkri 

þáttöku foreldra, en aukin hlutdeild foreldra er samkvæmt aðalnámskránni sögð stuðla að 

bættum námsárangri barna og bættri líðan þeirra. En það er einmitt sú fullyrðing sem 

þessi ritgerð miðar að því að svara hvort samstarf heimila og skóla hafi raunveruleg áhrif á 

námsgengi barna í grunnskóla. 

2.4 Landssamtök foreldra: Heimili og skóli 

Landssamtökin Heimili og skóli voru stofnuð í september árið 1992. Heimili og skóli eru 

óháð félagasamtök og vinna án stuðnings stjórnmálaflokka og trúarflokka. Félagar að 

Heimili og skóla eru foreldrar og forsjármenn, en aðrir geta verið styrktaraðilar. Hlutverk 

Heimilis og skóla er að styrkja og efla foreldra og forráðamenn í uppeldi barna sinna og 

hvetja þá til að taka virkan þátt í skólastarfinu. Samtökin koma að ýmis konar 

rannsóknarvinnu, fræðslu og ráðgjöf sem er til þess fallin að auka ábyrgð, áhuga og áhrif 

foreldra á skóla-, fjölskyldu- og uppeldismálum. Heimili og skóli beitir sér fyrir framþróun 

þessara mála og vekja athygli á því með því t.d. að veita verðlaun fyrir vel unnin störf 

(Heimili og skóli, e.d.). 

Samtökin mynda fulltrúaráð en það er samráðs og samstarfsvettvangur foreldrafélaga í 

landinu. Fulltrúaráðið samanstendur af stjórnum foreldrafélaga ásamt trúnaðarmönnum 
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þar sem hver landsfjórðungur á sína fulltrúa. Fulltrúaráðið skal vinna í nánum tengslum 

við starfsmenn og stjórn Heimilis og skóla.  Stjórn samtakana er ætlað að vera talsmenn 

foreldra í landinu og með stofnun fulltrúaráðs er komin þétt fylking foreldra sem stendur 

vörð um hagsmuni barna og foreldra á landsvísu og vinnur að auknu samstarfi foreldra 

(Heimili og skóli, e.d.). 

Samtökin Heimili og skóli bjóða upp á ýmis konar upplýsingar og fræðslu fyrir foreldra. 

Meðal annars eru gefin út tímarit sem eru send heim til félagsmanna, en þau eru einnig 

aðgengileg á netinu svo allir hafi möguleika á því að notfæra sér þá fræðslu (Heimili og 

skóli, e.d.a). Jafnframt hafa samtökin gefið út foreldrahandbók fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Handbókunum var fyrst og fremst ætlað að veita stjórnarfólki 

foreldrafélaga og staðgenglum foreldra í skólaráðum stuðning við störf sín og bæta 

aðgang að upplýsingum um störf foreldrafélaga. Með handbókinni er miðað að því að efla 

störf foreldrafélaga en einnig er henni ætlað að auðvelda störf stjórnarfólks og tryggja 

eðlilega framgöngu starfsins. Handbækurnar eru öllum aðgengileg á heimasíðu Heimilis 

og skóla (Heimili og skóli, 2009).  

2.5 Samantekt 

Samstarf heimilis og skóla er það samstarf sem foreldrar og starfsfólk skóla eiga um 

margvísleg málefni sem við koma nemandanum. En mikilvægt er að gera greinamun á 

samskiptum og raunverulegu samstarfi. Samstarf á að snúast um að tryggja nemendum 

sameiginlegan stuðning foreldra og skóla í þágu þroska og velferðar barnsins. Fyrstu 

foreldrafélög á Íslandi voru stofnuð á áttunda áratug 20. aldar og fór þeim ört fjölgandi 

eftir það. Með þessum foreldrafélögum var grunnur lagður að foreldrasamstarfi sem síðar 

var staðfest í lögum.  

Árið 2008 tóku í gildi ný lög um grunnskóla á Íslandi en þau kveða skýrt á um réttindi og 

skyldur foreldra í skólastarfinu. Þar segir að það sé á ábyrgð grunnskólans að tryggja 

samstarf foreldra við skólann og fylgja því eftir til að tryggja árangursríkt skólastarf og að 

velferð og öryggi nemenda séu í fyrirrúmi.  

Landssamtök foreldra – Heimili og skóli eru óháð samtök sem vinna starf í þágu foreldra 

barna á öllum skólastigum. Samtökin eru málsvari foreldra í landinu og vinna þau að 
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eflingu samstarfs heimila og skóla, m.a. gefa samtökin út efni og tímarit ásamt því að hafa 

útbúið foreldrahandbók fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. 
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3 Rannsóknir á samstarfi heimila og skóla 

Í þessum kafla er að finna umfjöllun um ýmsar rannsóknir og hugmyndir fræðimanna á 

samstarfi heimila og skóla þar sem bæði íslenskar og erlendar rannsóknir verða teknar 

fyrir. Rýnt verður í sex flokka kerfi Joyce L. Epstein (1995) en það kerfi telur hún 

árangursríkast til að móta vel heppnað samstarf heimilis og skóla. Í lokin verður fjallað um 

fjölþjóðlegt rannsóknar- og þróunarverkefni sem nefnist ETAI verkefnið og niðurstöður 

þeirrar rannsóknar raktar með tilliti til foreldrasamstarfs.  

3.1 Ýmsar rannsóknir  

Undanfarna áratugi hefur sífellt verið lögð meiri áhersla á samstarf foreldra og 

skólastarfsfólks, þetta samstarf á við um öll skólastig frá leik- til framhaldsskóla. 

Rannsóknir hafa jafnan bent á ávinning góðs foreldrasamsarfs bæði fyrir, nemendur, 

foreldra og kennara (Epstein, 2001). Sem dæmi um ávinning af samstarfinu hafa 

fræðimenn bent á jákvæð áhrif á þroska og námsgengi nemenda, áhuga þeirra á náminu, 

hegðun og félagsfærni. Jafnframt leiði samstarfið til aukins skilnings kennara á þeim 

aðstæðum sem nemendur búa við og bæti almennt skólaandann. (Epstein, 2001; Jordan, 

Orozco og Averett, 2001).  Epstein (2001) segir að allar heimildir og rannsóknir styðji 

mikilvægi samstarfs heimila og skóla og það sama gildi hvort sem það séu foreldrar eða 

skólastarfsfólk sem svari þeim rannsóknum. Í grein sinni frá 2007 segir hún einnig að 

starfsfólk skólanna hafi áttað sig á því að þeir nemendur sem standa sig vel á flestum og 

jafnvel öllum sviðum skólastarfssins hafi oftast að baki sér fjölskyldu sem er upplýst um 

nám nemendans og tekur virkan þátt í því (Epstein, 2007).  

Thomas Nordahl (2007) hefur lagt mikla stund við rannsóknir á samstarfi heimilis og skóla. 

Það er hans mat að eftirfarandi atriði séu mikilvægust þegar kemur að því að mynda 

árangursríkt samstarf um nemandann. 

 Fyrsta atriðið snýr að því að samstarfið þurfi að vera stöðugt. Til þess verði að fara 

eftir ákveðnum starfsreglum svo upplýsingaflæði sé gott milli foreldra og 

skólastarfsfólks. Þannig sé hægt að tryggja að samskiptin séu regluleg og fari eftir 

ákveðnum viðmiðum sem bæði foreldrar og skólinn sjá um að móta.  
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 Annað atriðið segir Nordahl vera að heimili og skóli verði að hafa sameiginlega 

stefnu um markmið og framtíðarsýn samstarfsins. Það sé mjög mikilvægt að 

barnið upplifi ekki togstreitu á  milli heimilis og skóla vegna misjafnra skoðana og 

ágreinings um hvað sé þeim fyrir bestu.  

 Þriðja atriðið fjallar um skuldbindingu bæði kennara og foreldra um samvinnuna. 

Það verði að vera samhugur um að vinna að því markmiði sem sett var í upphafi og 

það séu ekki bara einstakir aðilar sem taki sér það verkefni á hendur heldur allir 

vinni saman. 

 Fjórða og síðasta atriðið sem Nordahl nefnir fjallar um sjálfræði einstaklingsins. 

Þegar heimili og skóli taka að sér sameiginleg verkefni og ábyrgð verður að hafa í 

huga að báðir aðilar þurfa að geta gefið eftir ef upp kemur ágreiningur um starfið. 

Það sé ekki einn aðili sem ráði öllu því það getur leitt til þess að aðrir einstaklingar 

tapa sjálfræði sínu að hluta og þá er ekki lengur um samstarf að ræða.   

Samkvæmt Nordahl (2007) er mikilvægast í samstarfi heimila og skóla að nám og velferð 

nemandans séu í fyrsta sæti. Hagsmunir nemandans eru mikilvægastir og það gildir bæði 

gagnvart námi barnsins í skólanum og einnig þegar kemur að félagslegum þroska þess. 

Nanna Kr. Christiansen (2010) tekur undir þetta en hún telur að umræðan um samstarf 

heimila og skóla hafi leiðst út á ákveðnar villigötur þar sem oft er vísað til þess að 

foreldrar séu mikilvægustu stuðningsaðilar kennara. Í ljósi rannsóknarniðurstaðna um 

áhrif samstarfs skóla og foreldra á árangurs barna í námi og þroska ætti samstarfið ekki að 

snúast um það að tryggja kennurum stuðning foreldra. Markmiðið ætti aftur á móti að 

felast í því að tryggja nemendum stuðning foreldra og skóla. Epstein (2001) hefur komist 

að sömu niðurstöðu og segir að nemandinn skuli ætíð vera í forgrunni í samstarfi heimila 

og skóla. Það sé grundvöllur þess að auka líkurnar á góðum námsárangri þegar kemur á 

síðari skólastig.  

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003) tekur fyrir í rannsókn sinni þau fimm 

grundvallaratriði sem eru að hans mati mikilvægust í samskiptum og samstarfi heimila og 

skóla. Foreldrahlutverkið er það fyrsta, en stuðningur skóla við uppeldi hvetur foreldra til 

að styðja við börn sín í námi. Annað atriðið er þátttaka foreldra í heimanámi barnsins, en 

þar kemur fram að mikilvægt sé að foreldrar hvetji og styðji við heimanám barnsins og sá 
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boðskapur sem þau hljóta gangvart náminu á heimilum sínum er engu síðri en sá sem þau 

hljóta í skólanum. Þriðji þátturinn er opin og frjáls þátttaka foreldra í skólastarfinu. En það 

snýr helst að því að foreldrar taki þátt í einhverskonar sjálfboðaliðastarfi til að styðja við 

skólann, t.d. á skólaskemmtunum, í fjáröflun og þess háttar. Fjórða atriðið sem Kristinn 

nefnir eru boðskiptin milli heimila og skóla. Upplýsingaflæðið þarf að vera gott á báða 

vegu. Skólinn þarf að veita upplýsingar um gengi nemandans og foreldrar þurfa að veita 

skólanum mikilvægar upplýsingar um nemandann, t.d. heilsufarsupplýsingar. Fimmta og 

síðasta atriðið er þátttaka foreldra þegar kemur að stjórnun og skipulagi skólans. Þá er 

helst um að ræða foreldrafélög, foreldraráð, skólaráð og aðrar nefndir sem koma að því 

að skipuleggja námið og samstarfið um nemandann.  

3.2 Sex flokkar Joyce. L. Epstein 

Sérfræðingar hafa komið með þá ábendingu að allir skólar skuli mynda samstarf sem falli 

að umhverfi þeirra svo það komi til móts við þarfir nemenda út frá aldri, áhuga og getu. 

Þeir meta sem svo að á öllum skólastigum sé að finna ákveðna sameiginlega þætti þegar 

kemur að samstarfinu. Epstein segir þessa þætti vera sex talsins. Þessir þættir eru ætlaðir 

til þess að hjálpa kennurum að þróa víðtæka áætlun um samstarf heimila og skóla og 

jafnframt til að aðstoða fræðimenn við að finna spurningar og fá niðurstöður sem geta 

varpað ljósi á og bætt samstarfið. Þættina sex má nálgast á ýmsan hátt og og geta 

skólarnir aðlagað þá að sínum þörfum og markmiðum sem á að bæta að hverju sinni. 

Útbúa má verkefni sem eiga að ýta undir vel heppnað samstarf milli heimila og skóla en 

margbreytileikinn í útfærslu verkefnanna mæta þannig fjölbreyttum þörfum nemenda, 

foreldra og kennara (Epstein o.fl., 2002).  

Fyrsta flokkinn nefnir Epstein uppeldi. Miklar umræður hafa oft myndast um það hver beri 

raunverulega mesta ábyrgð á uppeldi nemenda. Starfið og verkefnin sem eru skipulögð 

um þennan flokk felast aðallega í því að skólinn eigi að leiðbeina foreldrum við uppeldi 

barna sinna m.a. með fræðslu og ráðleggingum um uppeldi og umönnun þeirra. Skólinn 

eigi þannig að vera í stuðningshlutverki og koma með tillögur að ákjósanlegum aðstæðum 

til að styðja við nám barnanna heima fyrir. Það þarf þó að vanda vel til verka þegar 

stofnað er til samstarfs heimilia og skóla og mikilvægt að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð, 

þetta á ekki eingöngu við um þegar barn hefur grunnskólagöngu sína heldur líka þegar 
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nemandi flyst milli skólastiga eða á milli deilda. Það er jafnan mikilvægt að samskiptin virki 

vel í báðar áttir. Á sama hátt og skólinn skal veita foreldrum stuðning verða foreldrar að 

halda skólanum vel upplýstum um þá áhrifaþætti í lífi barnsins sem skipta máli. Góð 

samskipti á báða bóga skila sér í formi jákvæðni og vellíðunar, auk þess sem kennarinn og 

annað starfsfólks skólans fær betri yfirsýn yfir nemendahópinn og getur mætt þörfum 

þeirra með bakgrunnsupplýsingarnar í huga (Epstein o.fl., 2002). 

Annan flokkinn kallar Epstein Samskipti. Þessi flokkur byggist á því að mynda árangursrík 

samskipti milli heimila og skóla sem skila sér í framförum hjá nemendum. Foreldraviðtöl 

eru m.a. talin ein árangursríkasta leiðin, því þar eru rædd mál sem varða nemandann og 

foreldrar fá tækifæri til að segja sitt álit á gengi barnsins í skólanum. Það er því gagnkvæm 

upplýsingamiðlun sem leitast er eftir en skólinn þarf því að finna leiðir til þess að allir 

foreldrar taki þátt á foreldrafundum og öðrum viðburðum tengdum skólanum. Það er þó 

mikilvægt að nýttar séu margvíslegar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri og gæta 

þess að skilaboðin séu bæði vönduð og auðlesin. Með þessu sé í framhaldinu hægt að 

koma á opnu tvíhliða samskiptaferli milli heimilis og skóla. Hvetja þarf foreldra til að koma 

á framfæri mikilvægum bakgrunnsupplýsingum um nemandan t.d. um fjölskyldugerð, 

upplýsingar um breyttar aðstæður í lífi nemandans eða áföll sem hann verður fyrir. 

Jafnvæl mælir Epstein með því að kennarar heimsæki heimili nemanda t.d. við upphaf 

skólagöngu. Gæta verður að allir foreldrar fái sömu upplýsingar og eigi jafna möguleika á 

upplýsingum og upplýsingamiðlum um nám barna sinna. Því til dæmis verður að skaffa 

túlk ef foreldrar tala annað tungumál og sjá til þess að allt efni sem sent er frá skóla til 

foreldra sé þýtt. Upplýsingar um hvernig hægt sé að nálgast og koma skilaboðum til 

kennara nemandans verða einnig að vera skýrar. Með góðu og skipulögðu fyrirkomulagi á 

samskiptunum fæst betri yfirsýn yfir samstarfið og auðveldara er að grípa inn í ef 

vandamál koma til (Epstein o.fl. 2002). 

Þriðji flokkur Epstein er þátttaka eða sjálfboðastarf. Með þessum flokk er fjallað um 

þátttöku foreldra í að móta nám barna sinna og veiti þar stuðning og ráð. Foreldrum er 

veittur aðgangur að skólanum með því að aðstoða við skólastarfið í sjálfboðavinnu, t.d. 

geta foreldrar tekið þátt í skólaferðalögum, bekkjarskemmtunum og öðrum uppákomum, 

veitt aðstoð inn í bekknum, haldið kynningu um starf sitt og þannig miðlað af sinni eigin 

sérfræðiþekkingu og reynslu. Kennarar gætu lagt fram árlegar kannanir meðal foreldra til 
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að finna út hvar hæfileikar foreldra liggja og hvernig væri hægt að virkja þá í 

sjálfboðastarfi. Epstein leggur jafnframt áherslu á að miklu máli skipti að foreldrar finnist 

þeir velkomnir í skólann því það auðveldi öll samskipti í framhaldinu (Epstein o.fl., 2002).  

Fjórði flokkurinn er nefndur heimanám. Hér er líkt og áður minnst á mikilvægi góðs 

upplýsingaflæðis milli kennara og foreldra. Það er í höndum skólans að upplýsa foreldra 

um hversu mikilvægt heimanám sé fyrir skólastarfið og stinga upp á aðferðum sem 

foreldrar geta nýtt sér til að aðstoða börn sín við heimanámið. Einnig er það skólans að 

veita foreldrum og nemendum tækifæri til að taka þátt í breytingum á námsefni sem 

vinna skal heima fyrir. Í þessum flokki er gert ráð fyrir því að börn hafi tækifæri til þess að 

ræða við foreldra sína um það sem þau eru að takast á við í náminu að hverju sinni. 

Þannig öðlast þau meiri dýpt á efninu og ná ef til vill að tengja námið betur við 

raunveruleikann, heldur sé það ekki eingöngu bundið við kennslustofuna og þann kennara 

sem kennir þeim efnið. Með því að taka þátt í námi barna sinna öðlast foreldar betri 

yfirsýn og eru líklegri til að nýta sér tækifæri til að hafa áhrif á námið þegar þeim gefst það 

(Epstein o.fl., 2002). 

Ákvarðanataka er fimmti flokkurinn. Þessi flokkur miðar að því að fá fulltrúa bæði 

foreldra og nemanda til að taka þátt í ákvarðanatöku sem varðar skólastarfið. Nefndir og 

ráð eru þannig skipaðar af foreldrum sem taka þátt í að skipuleggja skólastarfið og vinna 

að ýmsum uppákomum tengdum skólanum. Hlutverk kennarans er að útbúa nokkurs 

konar stuðningsnet milli þeirra foreldra sem hafa verið skipaðir fulltrúar, það er jafnframt 

hans hlutverk að fulltrúarnir komi úr öllum samfélagshópum og stuðla að jafnrétti innan 

hópsins. Með aukinni þátttöku foreldra í námi barna sinna skynja börnin öryggi og finna 

að nám þeirra skiptir foreldrana máli (Epstein o.fl., 2002).  

Sjötti og síðasti flokkurinn í áætlun Epstein nefnist samvinna samfélagsins. Í þessum flokki 

segir að mikilvægt sé að tengja skólann ýmsum stofnunum í nærsamfélaginu, t.d. félaga- 

og æskulýðssamtökum og öðrum fyrirtækjum og þjónustu sem samfélagið býður upp á. 

Með þessu er stuðlað að því að skólinn miðli þekkingu um samþætt úrræði og þjónustu 

sem samfélagið býður upp á til að styrkja skóla, fjölskyldu, starfshætti og þróun í námi. 

Nemendur geta á þennan hátt fengið betri innsýn í það umhvefi sem þeir búa í, sem gæti 

svo orðið til þess að auka færni þeirra og hæfileika til þátttöku í samfélaginu. Einnig þarf 



20 

samfélagið sjálft að vera upplýst um skólastarfið svo það sé í stakk búið til þess að taka á 

móti og fræða nemendur skólans. Heimsóknir nemenda í þjónustustofnanir og fyrirtæki 

og fræðsla tengd nærsamfélaginu eru dæmi um möguleika til þess að vinna með, en auk 

þess er brýnt að skólinn sjái til þess að allir hafi jafnan aðgang að þeirri þjónustu sem um 

ræðir í hvert skipti (Epstein o.fl., 2002).  

Með þessu flokkunarkerfi segir Epstein að ljóst sé að samskipti heimila og skóla hafi ekki 

eingöngu þau áhrif að bæta námsárangur nemenda heldur séu sum samskipti líklegri til að 

bæta hegðun og viðhorf. Ef skólar taka upp að vinna út frá flokkunarkerfi sem þessu geta 

bæði kennarar og foreldrar öðlast meiri hæfni í að eiga samskipti hvort við annað. 

Foreldrar geta t.d. fengið fræðslu og þjálfun í því að taka ákvarðanir sem varða barn sitt 

og öðlast meira öryggi í uppeldinu. Kennarar geta aukið samskiptahæfileika sína við 

foreldrana eins og áður segir, en einnig átt auðveldara með að skilja fjölskyldur nemenda 

og aðstæður þeirra. Þessir sex flokkar foreldrastarfs geta því að mati Epstein verið hafðir 

að leiðarljósi við þróun hvers konar foreldrasamstarfs þar sem útkoman fer eftir því hvaða 

þættir eru teknir inn og hversu vel unnið er með þá (Epstein o.fl., 2002; Epstein 1995). 

Í handbók sem Heimili og skóli (2009) gaf út er tekið dæmi hvernig skólar geta nýtt sér 

flokkunarkerfi Epstein. Sú vinna er þar nefnd þarfagreining á samstarfi heimila og skóla, 

en með því er átt að skólar þurfi reglulega að staldra við og setja sér markmið með starfi 

sínu, þar sé hægt að nota flokka Epstein sem viðmið. Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) 

rannsakaði hvernig  flokkar Epstein gætu nýst í íslensku skólasamfélagi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að finna leiðir til að þróa foreldrasamstarf. Rannsóknin stóð yfir í tvö 

ár og fór fram í Oddeyrarskóla á Akureyri. Ingibjörg vann úr upplýsingum sem fengust 

með svörun á spurningalistum bæði meðal kennara og foreldra, viðtölum og með mati á 

skólastarfi í gegnum verkefnavinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að flokkar 

Epstein reyndust vel og samstarf heimila og skóla varð enn betra. Foreldrasamstarf efldist 

hvað helst og þótti foreldrum jafnvel erfitt að anna öllu því starfi sem tók sér stað. 

Rannsóknin benti þó til þess að þátttaka foreldra í innra starfi skólans jókst ekki og varð 

ekki heldur til þess að samvinna við nærsamfélagið yrði meiri líkt og lagt er upp með í 

flokkunarkerfinu. Helsta óánægja foreldra varðaði heimanám barna sinna en líðan og 

námsgengi var sá þáttur sem flestir, bæði í hópi foreldra og kennara, þóttu mikilvægt að 

lögð væri áhersla á og skipti mestu máli í samstarfinu um nemandann.  
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Í annarri íslenskri rannsókn þar sem reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna var 

könnuð, voru foreldrar m.a. beðnir um að raða flokkum Epstein upp frá þeim 

mikilvægasta. Niðurstöðurnar sýndu að tæplega helmingur foreldra taldi að gagnkvæm 

samskipti væru mikilvægustu samskiptin og nokkuð færri eða 38% töldu að þátttaka 

foreldra í heimanámi barna sinna væri mikilvægust. Minnsta vægið fengu flokkarnir sem 

sneru að samskiptum sem beindust að þátttöku foreldra við stjórnun og ákvörðanatöku í 

skólastarfinu og tengsl heimilis við nærsamfélagið í gegnum skóla barnsins (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

3.3 ETAI – verkefnið 

Á árunum 1998 – 2001 var framkvæmt fjölþjóðlegt rannsóknar- og þróunarverkefni sem 

fól það í sér að efla færni kennara við almenna grunnskóla í að skipulegja heiltækt 

skólastarf. Gerðar voru tilviksrannsóknir í sex skólum í Austurríki, Íslandi, Portúgal og 

Spáni þar sem niðurstöðurnar voru síðan notaðar sem grunnur að fræðsluefni um skóla- 

og starfsþróun fyrir kennara sem byggja starf sitt á hugmyndum um menntun án 

aðgreiningar.  Niðurstöður rannsóknarinnar er skipt í níu þemu en þar af er eitt þema sem 

fjallar sérstaklega um samstarf heimila og skóla (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002).  

ETAI-rannsóknin leiddi í ljós að munur var á samstarfi skólanna við heimilin hvað varðaði 

skipulag, inntak og tíðni. Í sumum tilfellum var samstarfið einskorðað við upplýsingar frá 

skólunum fremur en að um raunverulega samvinnu væri að ræða. Niðurstöðurnar bentu 

einnig til þess að þátttaka foreldra í að skipuleggja nám barna sinna hafði almennt jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda og styrkti starf skólans. Bent var á að sumir þættir 

samstarfsins væru mikilvægari en aðrir. Mikilvægast þótti að kennarar og 

skólastjórnendur hafi jákvætt viðhorf gagnvart samstarfinu og er viðhorf stjórnendanna 

sérstaklega mikilvægt þar sem þeir hafa forystu um stefnumótun í málaflokknum (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002).  

Niðurstöður rannsóknarinnar mæla með því að samstarf skólans við foreldra hefjist 

nokkru áður en barnið á að byrja í skóla og standi óslitið þangað til skólagöngunni lýkur. 

Það sé jafnframt á ábyrgð skólans að skipuleggja og viðhalda samstarfi milli heimila og 

skóla og samhæfa störf þeirra sem taka þátt í því og meta árangur þess. Niðurstöðurnar 



22 

benda einnig á að eigi samstarfið vera á jafnréttisgrundvelli líkt og segir til um í lögum 

þurfi bæði foreldrar og kennarar, stuðning og uppörvun til að læra að vinna saman sem 

jafningjar.  Í lokin var lögð áhersla á að rétt eins og í upphaf skólagöngu þarf að undirbúa 

allar meiriháttar breytingar á skólagöngunni við foreldra og nemandann sjálfan. Þetta á 

t.d. við ef nemandi flyst á milli skóla eða flyst á milli skólastiga (Rósa Eggertsdóttir og 

Gretar L. Marinósson, 2002).  

3.4 Samantekt 

Það er ljóst að bæði íslenskir og erlendir fræðimenn benda á mikilvægi samstarfs heimila 

og skóla. Sífellt er lögð meiri áhersla á gott samstarf milli þessa tveggja stofnana enda 

sýna rannsóknir ítrekað fram á mikilvægi þess. Gott samstarf skilar sér ekki einungis í 

góðum námsárangri nemanda, heldur einnig betri líðan, bættri hegðun og auknum 

félagsþroska. Með góðu samstarfi öðlast kennarar betri skilning á aðstæðum nemenda 

sinna og foreldra þeirra og eru þannig í betur stakk búnir til að takast á við möguleg 

vandamál sem koma upp í samstarfinu um nemandann. Nordahl benti á að samstarfið 

skuli alltaf snúast um það að hagsmunir nemandans séu í fyrirrúmi og um hann snúist hið 

raunverulega samstarf.  

Sex flokka kerfi Epstein virðist taka á flestum þeim viðfangsefnum sem nauðsynlegt er að 

styðjast við í samstarfinu milli heimila og skóla.  Í íslenskri rannsókn Ingibjargar 

Auðunsdóttur segir að kerfi Epstein geti reynst vel í skipulagi samstarfs milli heimila og 

skóla á Íslandi. Þó hafi ekki allir flokkarnir skilað nákvæmlega tilætluðum árangri líkt og 

Epstein lagði upp með, en í meginatriðum studdu flokkarnir vel við skipulagningu 

samstarfsins. ETAI verkefnið sýndi fram á svipaðar niðurstöður og áður höfðu komið fram. 

Þátttaka foreldra í að skipulegja nám barna sinna hafði jákvæð áhrif á námsárangur og 

styrkti skólastarfið. Eitt af því sem þótti mikilvægast í niðurstöðunum  var að kennarar og 

skólastjórnendur hefðu jákvætt viðhorf gagnvart foreldrasamstarfinu. 
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4 Nýir tímar – breyttar áherslur 

Í þessum kafla verður útskýrt hvað breytt staða fjölskyldunnar hefur í för með sér. 

Breyttar áherslur til uppeldis verða teknar fyrir með tilliti til langdvala barna á 

uppeldisstofnunum og möguleg þörf á fræðslu fyrir foreldra í uppeldismálum. Áhrif 

félagslegrar stöðu og menntunar foreldra  á samstarf heimila og skóla verða skoðuð og 

hvaða ástæður liggi að baki hindrunum í samstarfinu um barnið. Gert verður grein fyrir 

mikilvægi jákvæðra samskipta og rýnt í rannsóknir sem hafa sýnt fram á góð tengsl á milli 

jákvæðra samskipta og betri líðan og gengi nemenda í skóla.  

4.1 Breytt uppeldisskilyrði 

Staða fjölskyldunnar í nútímasamfélagi okkar hefur breyst. Fjölskyldan glímir nú við ýmsan 

og margþættan vanda sem áður var lítið og jafnvel alveg óþekktur. Því til stuðnings má 

benda á umræður um vaxandi agaleysi í samfélaginu, aukinn fjölda hjónaskilnaða og hærri 

tíðni ofbeldis, afbrota og vímuefnaneyslu barna og ungmenna. Atvinnuleysi og örorka 

hefur aukist og mikill óstöðugleiki verið í fjármálum fjölskyldna í kjölfar efnahagshruns 

árið 2008 (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í íslensku samfélagi er algengast að báðir foreldrar vinni fullan vinnudag úti á hinum 

almenna vinnumarkaði en það er mikil breyting frá því sem áður var. Það leiðir 

óhjákvæmilega til þess að börn dvelja langdvölum á stofnunum og í umsjá annarra en 

forelda, líkt og á leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Þessi langa dvöl barna á 

stofnunum fækkar samverustundum þeirra með foreldrunum og leiðir það til breyttra 

uppeldisskilyrða, jafnframt hefur samskiptamynstur barna og foreldra tekið breytingum 

(Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; Baldur Kristjánsson, 2006).  

Þar sem nútímasamfélag einkennist af hraða kemur ekki á óvart að kennarar bæði á leik- 

og grunnskólastigi nefni tímaskort foreldra þegar kemur að samstarfi og samskiptum 

þessara stofnana (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; Nanna Kr. 

Christianssen, 2010).  Þó svo að samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna (2011) beri 

foreldrar frumábyrgð á uppeldi barna sinna og á þeim hvíli sú skylda að börnin sæki skóla 

og stundi hann eins og vel og hægt sé, myndast nokkur togstreita á milli foreldra og 
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skólastofnana hver beri ábyrgð á hverju í uppeldi barnanna.  Nanna Kr. Christiansen 

(2010) segir um þennan vanda að ekki sé óeðlilegt að ábyrgðinni sé kastað á milli foreldra 

og kennara, þar sem hlutverk þeirra séu fremur óljós. Nanna nefnir að þegar umræðan 

um lyklabörnin komst í hámæli var tekið til þess að lengja skóladaginn. Upplýsingar um 

slæma tannhirðu barna sem varð til þess að skólinn tók upp fræðslu um tannvernd og 

sömu sögu má segja um áhyggjur af óábyrgu kynlífi og fíkniefnaneyslu sem leiddu til 

aukinna viðbragða og forvarna af hálfu skólans. Það sé því hefð fyrir því að skólinn þurfi 

að bregðast við vandamálum tengdum börnum og unglingum í samfélaginu þar sem 

eðlilegast væri samt sem áður að foreldrarnir bæru frumábyrgðina.  

Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) bendir á mikilvægi þess að lögð sé áhersla á samstarf sem 

sé samfellt, hafi tilgang og sé í samræmi við þroska og aldur nemenda. Hún segir jafnframt 

að hugmyndafræðin um samstarf heimila og skóla hafi á síðustu áratugum færst frá því að 

vera aðgreind ábyrgð að því að vera sameiginleg ábyrgð. Skilgreining Epstein (2001) á 

aðgreindri ábyrgð er sú að grundvallarmunur sé á hlutverki fjölskyldna og skóla hvað 

varðar markmið, ábyrgð og hlutverk. Kennarar sinna menntun barna í skólum og foreldrar 

sjá um uppeldishlutverkið heima fyrir. Sameiginlega ábyrgð skilgreinir hún aftur á móti 

með áherslu á samræmingu, virðingu, samvinnu og samskipti. Skólinn og fjölskyldan bera 

sameiginlega ábyrgð á menntun og félagsmótun nemenda. Markmið kennara og foreldra 

eru því þau sömu og til að ná þeim markmiðum verður samvinnan að vera öflug. 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) hefur bent á að þörf sé á fræðslu fyrir foreldra um uppeldismál, 

þar foreldrar standi frammi fyrir flóknari verkefnum í uppeldishlutverkinu en áður. 

Áhyggjur af því að standa sig ekki sem foreldri ásamt streitu og tímaskorti auki einnig á 

vandann. Áður fyrr höfðu foreldrar fyrirmyndir úr eigin uppeldi en þær dugi ekki lengur til 

þar sem tengsl við stórfjölskylduna séu ekki jafn mikil og áður. Swick (2004) tekur undir 

þetta og telur að svo að hægt sé að bregðast við væntingum og þörfum foreldra verði að 

kanna ítarlega hverjar þær raunverulega séu. Fagfólk þurfi að bregðast við þessum 

þörfum foreldra á uppbyggilegan hátt með aukinni áherslu á fræðslu og auknum og 

markvissari samskiptum. Tvær íslenskar rannsóknir styðja vð þessar hugmyndir um þörf á 

fræðslu en þær sýndu fram á að ósk foreldra er að geta fengið ráð og stuðning hjá fagfólki 

hvað varðar uppeldi barna sinna (Gyða Haraldsdóttir, 2005; Birna María Svanbjörnsdóttir, 

2007).  
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Hér á landi hafa verið þróuð og  innleidd ýmis námskeið og meðferðarúrræði til stuðnings 

foreldrum í uppeldishlutverkinu bæði á vegum einkaaðila, sveitarfélaga og ríkis. Dæmi um 

þessi úrræði  eru PMTO foreldranámskeið og SMT skólafærni. Foreldranámskeiðin eru 

fyrir foreldra barna sem glíma við væga hegðunarerfiðleika eða sem eru í áhættu vegna 

hegðunarerfiðleika. Foreldrunum er kennt að nota styðjandi uppeldisaðferðir á 

námskeiðinu (Miðstöð PMTO-foreldrafærni, e.d.). SMT skólafærni er innleitt í 

skólasamfélagið til að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og skapa þar með 

jákvæðara andrúmsloft. Um er að ræða hliðstæða aðferð og PMTO, sem er byggð á sömu 

hugmyndafræði. Mörg sveitarfélög hafa á undanförnum árum innleitt SMT skólafærni en 

gera má ráð fyrir þremur til fimm árum til að innleiða kerfið í skólastarfið (Miðstöð PMTO-

foreldrafærni, e.d.a). Annað úrræði nefnist „Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar“ og er 

á vegum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Áhersla er lögð á að kenna foreldrum 

aðferðir til að skapa æskileg skilyrði til uppeldis sem eru talin skila árangri í lífi barnsins. 

Þessi fræðsla leggur því grunn að því að barnið geti þroskað með sér góða eiginleika og 

öðlist færni sem nýtist því til frambúðar (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.).   

4.2 Félagsleg staða og menntun foreldra 

Innan skólakerfisins er að finna einstaklinga með afar ólíkan félagslegan bakgrunn.  Lee og 

Bowen (2006) notast við hugmyndafræði Bourdieus og hafa bent á það að foreldrar með 

ólíkan bakgrunn hafi mis mikinn áhuga á samskiptum og samstarfi milli heimilis og skóla 

vegna þess að þeir búi yfir ólíkum habitus, en hugtakið habitus vísar til hugmynda og 

almennra gilda fólks í þeirra daglega lífi. Lee og Bowen benda einnig á að sú menning sem 

ríkir innan skólans samsvari helst menningarauð millistéttarforeldra því eigi þeir betur 

með að sinna samstarfi heldur en foreldrar úr öðrum stéttum.  

Í grein Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) er fjallað um niðurstöður 

íslenskrar rannsóknar þar sem könnuð var reynsla íslenskra foreldra af grunnskólabyrjun 

barna sinna. Þar var sérstaklega kannað hvort búseta og menntun foreldra hefði áhrif á 

reynslu þeirra og viðhorf.  Niðurstöðurnar gáfu til kynna að foreldrar með 

háskólamenntun höfðu minnstar áhyggjur af grunnskólabyrjun barna sinna en foreldrar 

sem höfðu einungis lokið grunnskólaprófi höfðu mestar áhyggjur. Svo virðist sem búseta 

fjölskyldna hafi áhrif en eftir því sem fjölskyldur bjuggu í stærra sveitarfélagi þá fjölgaði 
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þeim sem töldu að heimanám barnsins hefði aukna streitu í för með sér. Einnig mátti sjá 

mun á viðhorfum foreldra eftir menntun þegar spurt var út í orsakir þess að samskipti 

heimila og skóla breyttust eftir að börn luku leikskóla og hófu nám í grunnskóla. Foreldrar 

með meiri menntun töldu enn fremur að breytt samskipti orsökuðust af erfiðleikum við 

að ná tali af kennara barnsins en töldu jafnframt að tímaskortur foreldra hefði mikið að 

segja. Foreldrar sem einungis höfðu grunnskólapróf töldu aftur á móti að barnið gæti nú 

sjálft séð um samskiptin. Þegar skoðað var frumkvæði foreldra að samskiptum við skólann 

var ljóst að menntun hefði mikið að segja þar sem frumkvæði foreldra jókst með aukinni 

menntun.  

Niðurstöðurnar virðast því leiða í ljós að grunnskólinn nái misjafnlega vel til 

foreldrahópsins og menntun foreldra hafi þar mikil áhrif á samskiptin. Óöryggi virtist vera 

á meðal minna menntaðra foreldra en því meiri menntun sem foreldrar höfðu því 

öruggari virtust þeir vera og höfðu sig meira í frammi. Í greininni benda höfundar á að 

þetta sé í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa sýnt að menntun, 

atvinna, bústaða og  hjúskaparstaða hafi raunveruleg áhrif á þátttöku foreldra í námi 

barna sinna og þar með talið á samskipti milli heimila og skóla almennt (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir,2008).  

Bresku fræðimennirnir Desforges og Abouchaar (2003) tóku fyrir fjölda rannsókna sem 

höfðu verið gerðar í því skyni að meta áhrifin af samstarfi heimila og skóla. Rannsóknirnar 

voru flestar breskar og bandarískar og unnar eftir ítrustu kröfum fræðaheimsins. Þeir 

skoðuðu hvort og að hve miklu leyti atriði eins og félagsleg staða og menntun foreldra 

hafa áhrif á námsárangur barna þeirra. Einnig hvort stuðningur foreldra við heimanám, 

viðræður við kennara, þátttaka í atburðum skólans og aðkoma að stjórnun skólans hefði 

áhrif. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að tengsl séu á milli félagsstöðu, menntunar og 

heilsufars foreldra og árangurs barna þeirra. Aftur á móti var meginniðurstaða Desforges 

og Abouchaar sú að það sem mest áhrif á hefði á námsárangur, hegðun og líðan barna í 

skólanum væri það hvernig foreldrar gegna sínu hlutverki heima fyrir. Það má því segja að 

stuðningur foreldra við börn sín hafi meira vægi þegar kemur að árangri nemenda heldur 

en félagsleg staða þeirra og menntun.  
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Niðurstöður þeirra Desforges og Abouchaar (2003) bentu einnig til þess að þátttaka 

foreldra í daglegu skólastarfi t.d. í sjálfboðaliðastarfi eða með því að mæta og taka þátt í 

viðburðum á vegum skólans, hafi lítil bein áhrif á námsárangur nemendanna. Þátttaka 

foreldranna geti þó haft áhrif á foreldrana sjálfa og bætt viðhorf þeirra til skólans og 

stuðlað að auknu trausti milli heimila og skóla. Það er ljóst að það er auðveldara fyrir 

foreldra að styðja við nám barna sinna þegar þeir hafa góða þekkingu á  starfinu og taka 

þátt í því að móta markmið þeirra og árangur. Ef kennarar hafa það fyrir augum að líta á 

foreldra sem mikilvæga samstarfsaðila geta þeir lagt ýmislegt af mörkum til þess að 

umræðan á heimilum nemendanna um skólann og námið verði meiri og jákvæðari.  

4.3 Hindranir í samstarfi 

Þegar skoðuð eru hvaða atriði það eru sem geta haft verulega neikvæð áhrif á samstarf 

heimila og skóla hefur sérstaklega verið bent á tvo þætti. Í fyrsta lagi er minnst á foreldra 

sem eiga slæmar minningar af þeirra eigin skólagöngu, en það getur brotist fram sem 

hömlur og skortur á sjálfstrausti í samskiptum þeirra við starfsfólk skólans. Þessir foreldrar 

líta á skólann sem niðurdrepandi stað og eru því ekki líklegir til að taka virkan þátt í 

skólastarfinu. Það er því mikilvægt að kennarar leitist við að skilja bakgrunn foreldra og 

viðhorf þeirra til skólastarfsins til að auka líkur á þátttöku þeirra í samstarfinu um 

nemandann. Annar þáttur sem talinn er hafa neikvæð áhrif á samstarfið er þegar 

kennarar taka ekki gagnrýni og vilja ekki láta undan valdastöðu sinni eða yfirrráðum í 

samskiptum við foreldra (Nanna Kr. Christiansen, 2010; Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 

2003). Það er ljóst að ef kennarar eru ekki viljugir til að taka gagnrýni foreldra á jákvæðan 

hátt getur það komið illa niður á samstarfinu. Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003) 

segir að mögulega séu faglærðir kennarar hikandi við að hleypa ófaglærðum foreldrum 

inn í skólasstarfið og telja það ógn við sitt eigið starfssvið. Niðurstöður rannsókna benda 

þó á að því sé öfugt farið og hafi samstarf kennara og foreldra gefið góða raun víða um 

heim, m.a. í Bretlandi  

Rannsóknir sem hafa miðað að því að greina hvað takmarkar áhuga og vilja foreldra til 

þátttöku í skólastarfi hafa helst beinst að því að foreldrar telji sig ekki færa um að aðstoða 

í starfinu og telja að starfinu sé betur sinnt af fagmanni. Jafnframt bera foreldrar fyrir sig 

tímaskorti og halda að nærvera þeirra í skólanum trufli þeirra eigin börn. Foreldrar hafa 
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efast um að raunverulegur ávinningur sé af þátttöku þeirra í starfinu og telja jafnvel að 

hætta sé á að starfsfólk skólans geri athuganir á hæfni þeirra og frammistöðu sem 

foreldra (Nordahl, 2007; Nanna kr. Christiansen, 2010). 

Önnur algeng orsök ágreinings á milli kennara og foreldra er þegar foreldrar hafa áhyggjur 

af barni sínu sem kennari telur óþarfar. Þetta getur verið í tengslum við nám, samskipti 

eða líðan barnsins. Það er mikilvægt að kennari sé tilbúinn til að hlusta á áhyggjur 

foreldra, jafnvel þó hann sé sjálfur á annarri skoðun. Með því að fullyrða að áhyggjur 

foreldra séu óþarfar er kennarinn að gera lítið úr foreldrunum og tilfinningum þeirra. Í 

slíkum tilfellum er kennarinn að nota vald sitt til að koma í veg fyrir að hægt sé að komast 

að niðurstöðu um úrræði og stuðlar að því að viðhalda óbreyttu ástandi. Þetta getur 

jafnvel komið í veg fyrir að foreldar muni aftur ræða áhyggjur sínar við viðkomandi 

kennara (Nordahl, 2007; Nanna Kr. Christiansen, 2010).  

Í því fjölmenningarsamfélagi sem við lifum er ekki hægt að ganga út frá því að allir séu á 

einu máli um það í hverju velferð barna felist. Viðhorf og gildi geta verið ólík á heimilum 

og í skólum og má gera ráð fyrir því að þetta flækist enn frekar þegar heimili barnanna eru 

tvö, t.d. vegna fráskildra foreldra. Í öllu samstarfi þarf því að gera ráð fyrir að upp geti 

komið ágreiningur og hindranir. Mestu máli skiptir hvernig aðilar bregðast við til að leysa 

úr ágreiningnum. Það verður að hafa í huga að ágreiningur kemur fyrst og fremst niður á 

barninu, þess vegna ættu foreldrar og kennarar að leita lausna saman komi hann upp. 

Hægt er að líta á ágreining sem leið til umbóta og getur hann jafnvel leitt til jákvæðrar 

þróunar í skólastarfinu ef vel er staðið að úrlausnum vandans (Nanna Kr. Christiansen, 

2010; Nordahl, 2007).  Epstein (2002) tekur undir þetta og bendir á að ef samstarfið er 

gott, byggt á trausti og virðingu ætti það að þola ágreining, umræður og átök og verða 

jafnvel sterkara fyrir vikið. 

4.4 Mikilvægi jákvæðra samskipta 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 12. gr. „Starfsfólk skal gæta kurteisi, nærgætni 

og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum og foreldrum þeirra“. Það er því gagnlegt 

að að skoða hversu mikilvæg jákvæð samskipti eru í samstarfinu um nemandann.  

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að jákvæð samskipti milli kennara, nemanda og 

foreldra hafi mikið vægi þegar kemur að því að stuðla að árangursríku samstarfi milli 
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heimila og skóla. Það er hlutverk kennarans sem fagmanns að vera leiðtogi á 

jafnréttisgrunni og leitast við að mæta hverju og einu skólaforeldri á forsendum þess. Því 

er nauðsynlegt að kennari þjálfi með sér góða samskiptafærni (Nanna Kr. Christiansen, 

2010). Trausti Þorsteinsson (2003) segir að mikilvægi samskiptahæfileika kennara vera 

ótvírætt. Kennarar þurfa að horfast í augu við ólíklegustu málefni í starfi sínu, bæði gleði 

og sorg. Fagmennskan og siðfræðileg færni kennarans er því nauðsynleg til að takast á við 

viðfangsefni hvers dags.  

Þar sem kennarinn er í lykilhlutverki þegar kemur að samskipum innan skólastarfsins þarf 

samtalsfærni hans að vera góð. Nanna Kr. Christiansen (2010) ræðir um mikilvægi 

samtalsfærni og leggur til að kennarar í samskiptum við foreldra leggi áherslu grunnatriði í 

samtalsfærni. En þau atriði eru samkennd, óyrt hegðun, notkun spurninga, virk hlustun, 

efling, hvatning og hrós. Nanna segir einnig að seint verði lögð of rík áhersla á hversu 

mikilvægt það er að kennarinn leggi sig alla fram við að hlusta og skilja áhyggjur foreldra, 

þegar þær eru til staðar. 

Samskipti geta verið mismunandi, bæði einhliða og tvíhliða. Einhliða samskipti eru þegar 

send eru skilaboð sem gefa viðtakandanum ekki færi á að svara. Tvíhliða samskipti eru 

aftur á móti gagnvirk þar sem viðkomandi bæði tekur á móti skilaboðunum og svarar til 

baka. Dæmi um einhliða samskipti í skólastarfi geta verið námsáætlanir, póstur eða 

fréttabréf þar sem foreldrum eru veittar upplýsingar um viðburði eða uppákomu. Tvíhliða 

samskipti geta aftur á móti verið tölvupóstur þar sem foreldrum er gefið kostur á að 

svara, t.d. hvað varðar óskir þeirra og áhyggjur vegna nemandans (Hoy og Miskel, 2005).  

Samskipti með tölvupósti eru orðin mjög algeng en samkvæmt Nönnu Kr. Christiansen 

(2010)  getur ákveðinn vandi fylgt þessum samskiptamáta. Það getur verið auðvelt að 

mistúlka tölvupóst, í honum getur viðtakandi ekki fundið fyrir raddblæ sendandans og 

einstök orð eða setningar sem hafa litla merkingu fyrir sendandanum getur viðtakandinn 

túlkað á allt annan hátt. Einnig getur virst auðveldara að tjá neikvæðar tilfinningar í 

tölvupósti en að standa andspænis viðmælanda. Nanna segir því að að kennarar ættu að 

varast öll samskipti í gegnum tölvupóst og síma sem varða viðkvæm mál nemandans, þar 

sem hætta er á að foreldri mistúlki það sem kennarinn hefur að segja. Kennarar ættu að 
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hafa það sem grundvallarreglu að hringja aldrei í foreldra eða senda þeim tölvupóst til að 

upplýsa þá um vanda barnsins nema með fylgi tillaga að úrræðum vandans. 

Í foreldrasamstarfinu er mikilvægt að jákvæð viðhorf foreldra til skólans og starfsmanna 

hans endurspeglist í viðmóti foreldra. Til að gott samstarf geti átt sér stað er nauðsynlegt 

að nálgast skólann af virðingu. Sömu sögu er að segja um kennara og aðra sem koma að 

samstarfinu. Jákvætt viðmót einkennist af hrósi. Kennarar, nemendur og foreldrar hafa 

allir þörf fyrir hrós og hvatningu. Allir aðilar sem koma að skólaumhverfinu ættu því að 

vera hvetjandi svo skólastarfið og samskiptin gangi vel (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 

2006).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns 

(2006) er jákvæður skólabragur mjög mikilvægur og hægt sé að hafa áhrif á hann á 

margan hátt. Þar eru góð og jákvæð samskipti innan skólans grunnatriði. Traust, vinátta, 

virðing og væntumþykja eru allt þættir sem auka jákvæðni innan skólans. Jákvæð viðhorf 

endurspeglast í því að hlusta á viðmælanda og það sem hann hefur til málanna að leggja. 

Einnig hefur hrós mikið að segja fyrir einstaklinga og greiða þau fyrir auðveldari 

samskiptum á milli fólks. Elín Thorarensen (2006) segir að allt bendi til þess að foreldrar 

sem eru vel kunnugir skóla barns síns og eigi í góðum samskiptum við kennara þess hafi  

betri skilning á því starfi sem kennarinn sinnir og beri aukna virðingu fyrir öllu 

skólastarfinu. Það sé sterkt samband á milli virðingu foreldra gangvart skólanum og 

þeirrar virðingar sem nemendur bera fyrir kennurum sínum og skólastarfinu. Þeir 

foreldrar eru jafnframt jákvæðari gangvart samstarfi með kennaranum þegar kemur að 

því að leita lausna við vandamálum sem koma upp. Með samstarfinu öðlast kennarar 

aukinn stuðning við störf sín og þess vegna ættu þeir að leggja mikla áherslu á það að 

stuðla að góðum og jákvæðum samskiptum.  

Það er þó ekki einungis jákvæð samskipti milli kennara og foreldra sem eru mikilvæg. 

Desforges og Abouchaar (2003) leggja mikla áherslu á mikilvægi foreldra sem fyrirmynd 

barna sinna. Að mati þeirra eru einkenni góðra foreldra að vera góð fyrirmynd og hafa 

miklar væntingar til barna sinna. Þeir sýni börnunum áhuga og eiga reglulegar samræður 

við þau. Góðir foreldrar styðji einnig starf skólans og hafi skýrar reglur fyrir börnum sínum 

og fylgi þeim eftir. Þessi einkenni eru í samræmi við þá foreldra sem teljast leiðandi 
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foreldrar. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir leiðandi foreldra vera styðjandi, hvetjandi 

og hlýir í samskiptum við barn sitt. Þeir leggja áherslu á þroskaða hegðun barnsins og sýna 

hugmyndum þeirra áhuga. Mikil áhersla er lögð á samræðu um ýmis málefni þar sem 

sjónarmið bæði barnsins og hins fullorðna koma fram. Þessir foreldrar setja skýrar reglur 

um hvað sé leyfilegt og hvað ekki og leggja áherslu á að nota útskýringar á afleiðingum 

gjörða. Leiðandi foreldrar hvetja börn til að skýra út sjónarmið sín þegar reglur eru settar í 

samráði við börnin. Börn leiðandi foreldra eru talin þróa með sér eftirsóknaverðari 

eiginleika en börn annarra foreldra. Það eru eiginleikar á borð við góða félagasfærni, 

sjálfsaga og sjálfstæði. Auk þess sem börn þeirra hafa góða aðlögunarhæfni og eru góðir 

námsmenn. 

4.5 Samantekt 

Með breyttri stöðu fjölskyldunnar glímir hún við vanda sem áður vart þekktist og börn 

dvelja langdvölum á stofnunum. Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en þó 

hefur myndast nokkur togstreita á milli heimilis og skóla hver beri ábyrgð á hverju í 

uppeldinu. Talin er aukin þörf á að veita foreldrum fræðslu um uppeldismál og hafa hér á 

landi verið þróuð og innleidd námskeið og meðferðarúrræði til stuðnings foreldrum í 

uppeldishlutverki sínu. Félagsleg staða og menntun foreldra er talin hafa nokkur áhrif á 

árangur þegar rætt er um samstarf heimila og skóla en breskir fræðimenn telja þó að það 

sem hafi mest áhrif á námsárangur, líðan og hegðun barna í skólum sé hvernig foreldrar 

gegna hlutverki sínu heima fyrir, óháð félagslegri stöðu og menntun.  

Hindranir í samstarfinu um nemandann eru helst slæm reynsla foreldra af eigin 

skólagöngu og þegar kennarar vilja ekki láta undan valdastöðu sinni eða yfirráðum í 

samskiptum við foreldra. Mikilvægt er að kennarar telji ekki áhyggjur foreldra af barni 

sínu óþarfar og séu reiðubúnir að hlusta á foreldrana þó þeir séu sjálfir á annarri skoðun. 

Jákvæð samskipti eru lykillinn að árangursríku samstarfi og þurfa kennarar því að þjálfa 

með sér góða samskiptafærni. Jafnframt er jákvæður skólabragur mikilvægur og eru þar 

góð og jákvæð samskipti innan skólans grunnatriði. Jákvæð samskipti milli foreldra og 

barna  eru ekki síður mikilvæg og eru leiðandi foreldrar taldir hvað árangursríkastri í 

uppeldinu. 

  



32 

5 Umræður 

Í upphafi ritgerðarinnar var lögð til grundvallar eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hefur 

gott samstarf heimila og skóla áhrif á námsgengi nemenda? Og í hverju er árangursríkt 

samstarf fólgið? Í þessum umræðukafla verða helstu niðurstöður fyrri kafla dregnar 

saman og ræddar með það að leiðarljósi að svara ofangreindum spurningum.  

Lög um grunnskóla gera skýra grein fyrir því hver sé staða og hlutverk foreldra þegar 

kemur að skólagöngu barna þeirra. Lögin taka af allan vafa um það hver beri frumábyrgð á 

uppeldi og námi barnsins, en það eru foreldrarnir. Ný aðalnámskrá grunnskólanna frá 

árinu 2011 virðist vera í góðu samræmi við lögin og sér til þess að lögunum sé framfylgt í 

námskránni. Bæði aðalnámskráin og grunnskólalögin leggja áherslu á mikilvægi góðs 

samstarfs milli heimilis og skóla þar sem nemandinn og velferð hans er í forgrunni. Í 

aðalnámskránni er gert ráð fyrir að foreldrar taki virkan þátt í skólastarfinu þegar kemur 

að því að móta skólasamfélagið og útskýrt hvernig gagnkvæm og virk upplýsingagjöf milli 

heimila og skóla er öllum þeim í hag sem koma að samstarfinu, hvort sem ræðir um 

nemandann, kennara eða foreldra. Með góðum samkiptum geta heimili og skóli deilt 

ábyrgðinni sem snýr að velferð nemandans og jafnframt aukast líkurnar á þátttöku 

foreldra í skólastarfinu ef samskiptin eru góð. Í aðalnámskránni segir að aukin hluteild 

foreldra í námi barna sinna stuðli að bættum námsárangri barna og betri líðan þeirra.  

Það sem segir hér að ofan er í góðu samræmi við rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

foreldrasamstarfi. Epstein (2001; 2007), Nordahl (2007), Nanna Kr. Christiansen (2010) og  

Kristinn B. Guðmundsson (2003) hafa öll komist að þeirri niðurstöðu að mikill ávinningur 

sé af góðu foreldrasamstarfi. Samstarfið geti haft áhrif á námsgengi og þroska, áhuga 

þeirra á náminu, félagslega hæfni og hegðun. Þau leggja öll mikla áherslu á að hagsmunir 

nemandans séu í fyrsta sæti og um hann snúist hið raunverulega samstarf, en ekki um það 

að veita kennurum eða foreldrum stuðning. Það sé grundvöllur fyrir velgengni nemandans 

bæði hvað varðar nám og félagsþroska. Niðurstöður ETAI rannsóknarinnar (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002) bentu einnig til þess að þátttaka foreldra í 

skólastarfinu hefði jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og styrki starf skólans.  
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Samstarf heimilis og skóla sprettur ekki af sjálfu sér og því er gott að hafa einhvern hvata 

og viðmið til að fylgja í myndun samstarfsins. Sex flokka kerfi Epstein hefur verið notað til 

að móta og skipuleggja samstarf heimila og skóla svo það henti umhverfi hvers skóla á 

þann hátt að það mæti þörfum nemenda.  Flokkarnir eru eins og áður segir sex talsins. Sá 

fyrsti snýst um uppeldi og hver eigi að sinna því. Annar flokkurinn nefnist samskipti en 

hann fjallar um að mynda árangursrík samskipti á milli heimila og skóla sem skila sér í 

framför hjá nemendum. Þriðji flokkurinn kallast þátttaka eða sjálfboðastarf og þar er 

fjallað um þátttöku foreldra í sjálfboðavinnu innan skólans í allskonar uppákomum. Fjórði 

flokkurinn snýr að heimanámi en þar er áherslan lögð á gott upplýsingaflæði milli kennara 

og foreldra. Skólinn eigi að fræða foreldra um mikilvægi heimanáms og aðferðir til að 

veita aðstoð við heimanámið. Fimmti flokkurinn felst í ákvarðanatöku og það að fá fulltrúa 

foreldra og nemenda til að vera þátttakendur í ákvarðanatöku sem varðar skólastarfið. 

Sjötti og síðasti flokkurinn fjallar um samvinnu samfélagsins og snýst hann um að tengja 

skólann ýmsum stofnunum í nærsamfélaginu og fá nemendana til að öðlast betri innsýn í 

það umhverfi sem þeir búa í (Epstein o.fl., 2002).  

Mín skoðun er sú að sex flokkar Epstein eru bæði ítarlega og faglega upp settir og virðast 

því vel til þess fallnir að leggja línurnar í stefnumótun og skipulagi foreldrasamstarfs. 

Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) styður þá kenningu með rannsóknum sínum sem sýndu 

fram á að flokkarnir komu vel að notum í eflingu foreldrasamstarfs í Oddeyrarskóla á 

Akureyri. Í raun reyndust flokkarnir svo vel í rannsókn Ingibjargar að sumir foreldrar sáu 

sér ekki fært að taka þátt í öllu því starfi sem átti sér stað, sem bendir til þess að mikil 

efling hafi átt sér stað í samstarfinu í kjölfar innleiðingu á flokkum Epstein. Landssamtök 

foreldra - Heimili og skóli gáfu út handbók til stuðnings foreldrasamstarfi en þar eru 

flokkar Epstein einnig teknir fyrir og lagðir til sem árangursrík aðferð í skipulagi 

foreldrasamstarfs. 

Það er ljóst að fjölmörgu þarf að hyggja þegar skapa á grundvöll fyrir árangursríkt 

foreldrasamstarf. Örar þjóðfélagsbreytingar hafa víðtæk áhrif á stöðu og þarfir 

fjölskyldunnar, ekki síst barnanna. Það má því ætla að ástæða sé til þess að skólinn þurfi 

að bregðast við þessum breytingum með auknu samstarfi við heimilin. Líkt og Sigrún 

Júlíusdóttir (2001) bendir á hefur breytt staða fjölskyldunnar mikið að segja í því 

samhengi, þar sem fjölskyldan glímir við margþættari vanda en áður var þekktur og ekki 
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er lengur hægt að treysta á stórfjölskylduna sem mikilvægt stuðningsnet í uppeldi 

barnanna líkt og áður tíðkaðist. Nanna Kr. Christiansen (2010) og Jónína Sæmundsdóttir 

og Sólveig Karvelsdóttir (2008) nefndu jafnframt að samverustundum fjölskyldunnar hafi 

fækkað með tilkomu lengri vinnudaga foreldra og í kjölfarið dvelja börn langdvölum á 

stofnunum í umsjá annarra en foreldra. Foreldrar og kennarar bera fyrir sig tímaskorti 

þegar kemur að samstarfi heimila og skóla og togstreita myndast hver beri ábyrgð á 

hverju í uppeldi barnanna.   

Að mínu mati á skilgreining Epstein (2001) á sameiginlegri ábyrgð vel við þegar taka skal á 

umræddum vanda hér að ofan. Epstein leggur áherslu á að sameiginleg ábyrgð einkennist 

af samræmingu, virðingu, samvinnu og samskiptum. Það sé í höndum bæði skólans og 

fjölskyldunnar að bera sameiginlega ábyrgð á menntun og félagsmótun nemendans. 

Markmiði þeirra beggja verða að vera þau sömu til að ná settum markmiðum og 

samvinnan þarf enn fremur að vera skilvirk.  

Með öllum þeim breytingum sem hafa átt sér stað á stöðu fjölskyldunnar er ekki 

ósennilegt að raunveruleg þörf sé á uppeldisfræðslu fyrir foreldra líkt og Sigrún 

Júlíusdóttir (2004) bendir á. Nú þegar hefur verið brugðist við þessari þörf með ýmsum 

námskeiðum og meðferðarúrræðum sem hafa þann tilgang að styðja foreldra í þeim 

vanda sem þeir kunna að standa frammi fyrir í hlutverki sínu sem uppalendur. Ég tel að 

fræðsla af þessum toga sé mjög jákvætt skref í áttina að því að upplýsa og veita foreldrum 

stuðning í uppeldinu. Mín skoðun er jafnframt sú að ef foreldrar lenda í vanda með barn 

sitt geti þau upplifað stuðning af því að hitta aðra foreldra sem eru í sömu stöðu og þeir 

sjálfir og séu þá í kjölfarið móttækilegri fyrir aðstoðinni sem þeim býðst.  

Fjölmargir áhrifavaldar á foreldrasamstarf hafa verið rannsakaðir með það í huga að vinna 

bug á þeim hindrunum sem geta staðið í vegi fyrir farsælu samstarfi heimilis og skóla. 

Félagsleg staða og menntun foreldra er einn af þeim áhrifavöldum og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að grunnskólinn eigi í misgóðum samskiptum við heimilin og hafi menntun foreldra 

þar mikil áhrif.  Íslensk rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) 

sýndi fram á þessi misjöfnu samskipti og í niðurstöðunum þeirra kom einnig fram að með 

aukinni menntun foreldra upplifðu kennarar aukið frumkvæði og meira öryggi í 

samskiptum foreldra við skólann.  
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Fræðimennirnir Desforges og Abouchaar (2003) hafa einnig gert rannsóknir á því hvort 

félagsleg staða og menntun foreldra hafi áhrif á samstarf heimilis og skóla og sýna 

niðurstöður þeirra líkt og Sigurborgar og Jóhönnu fram á tengsl milli þessara þátta og 

árangurs nemenda í skólanum. Þeir benda þó á að það sem væri áhrifaríkast á 

námsárangur, hegðun og líðan nemenda væri það hvernig uppeldi og stuðning börnin fá 

frá foreldrum á heimili sínu. Ég tek undir með þessum niðurstöðum og tel mikilvægt að 

ekki sé rýnt of mikið í stöðu og menntun foreldra þegar kemur að samstarfinu. Frekar skuli 

einblínt á að auka færni foreldra í uppeldishlutverki sínu og ekki síst gera foreldrum grein 

fyrir því hversu mikilvægu hlutverki þeir gegna þegar kemur að námi barna sinna. 

Desforges (2003) og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) ræða bæði um það hversu mikilvægt 

sé að foreldrar séu góðar fyrirmyndir fyrir börn sín. Þau skuli sýna þeim áhuga og virðingu 

og reyna eftir fremsta megni styðja við nám þeirra og þroska. Þannig gefa foreldrar 

börnum sínum gott veganesti inn í framtíðina og geta mögulega ýtt undir námsárangur 

þeirra.  

Það eru ýmsar hindranir sem geta komið upp í samstarfi heimilis og skóla. Slæm reynsla 

foreldra af eigin skólagöngu er ein þeirra og getur það aftrað foreldrum að taka þátt í 

námi barna sinna hafi upplifunin verið mjög slæm. Nanna Kr. Christiansen (2010) bendir 

einnig á að foreldrar sem séu óöruggir efist um að þátttaka þeirra í skólastarfinu hafi 

einhver áhrif og hafa jafnvel á tilfinningunni að skólastarfsfólk geri athuganir á hæfni 

þeirra og frammistöðu sem foreldrar. Að mínu mati ýtir þetta undir mikilvægi þess að 

skólinn reyni að mæta öllum foreldrum á jafnréttisgrundvelli og hafi það einnig í huga að 

bakgrunnur hvers og eins getur verið mjög ólíkur og mismunandi ástæður geta legið að 

baki óöryggi foreldra í samskiptum við kennara og aðra starfsmenn skólans. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að valdastaða kennara sé einnig líkleg til að valda hrindrunum í 

samstarfinu um nemandann. Séu kennarar ekki reiðubúnir til að taka gagnrýni og gefa 

eftir í valdastöðu sinni og yfirráðum í samskiptum við foreldra, getur það komið illa niður 

á samstarfinu (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003). Ég tel það alvarlegan hlut ef 

kennarar setja sig á ákveðinn stall og finna sig ekki knúna til þess að láta af völdum sínum í 

samskiptum við foreldra.  Því eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að samstarfið 

um nemandann einkennist af sameiginlegri ábyrgð og gegnir kennarinn  lykilhlutverki 
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þegar kemur að samskiptum við foreldra, án hans er nær ómögulegt að stofna til 

árangursríks samstarfs.  

Líkt og Nanna Kr. Christiansen (2010) segir þá verður að gera ráð fyrir því að hindranir og 

ágreiningur geti komi upp í samstarfi heimilis og skóla. Að mínu mati er mikilvægast að 

bæði kennarar og foreldrar beri gagnkvæma virðingu fyrir hvort öðru og geri ekki lítið úr 

áhyggjum eða skoðunum hvors annars. Ágreiningur skapar tækifæri fyrir umræður og sé 

brugðist við ágreiningnum á skynsamlegan hátt getur hann jafnvel leitt til þróunar á 

samstarfinu. Epstein (2002) segir jafnframt að samstarf heimila og skóla eigi að geta tekist 

á við ágreining og átök, svo lengi sem það sé byggt á trausti og virðingu.  

Allt bendir til þess að jákvæð samskipti og viðhorf séu afar mikilvæg þegar kemur að 

samstarfi heimila og skóla. Í því samhengi er benda Nanna Kr. Christiansen (2010) og 

Trausti Þorsteinsson (2003) á það hversu nauðsynlegt sé að kennarar þjálfi með sér góða 

samskiptafærni því það sé ótvírætt hlutverk kennarans sem fagmanns að vera leiðtogi í 

samskiptum við foreldra. Ég tel samskiptafærni vera mjög mikilvæga í fari kennara þar 

sem þeir þurfa í starfi sínu að takast á við fjölda ólíka einstaklinga og ýmis málefni sem 

geta reynt mjög á viðbrögð þeirra og fagmennsku.  

Jákvætt viðmót og viðhorf innan skólastarfsins getur auðveldlega endurspeglast í viðmóti 

foreldra og því segir Helga Margrét Guðmundsdóttir (2006) að hrós og hvatning sé öllum 

nauðsynleg. Elín Thorarensen (2006) bendir  jafnframt á að ávinningur jákvæðra 

samskipta sé mikill þar sem foreldrar geti haft mikil áhrif á það  hvort nemendurnir beri 

virðingu fyrir kennurum. Viðhorf og virðing foreldrana virðist þannig endurspeglast í 

barninu en það má ætla að með jákvæðum og virkum samskiptum milli heimilia og skóla 

megi hafa áhrif á viðhorf og skoðanir foreldra sem í kjölfarið leiðir til betri skilnings og 

aukinnar virðingar gagnvart skólastarfinu. Niðurstöður ETAI verkefnisins eru í takt við 

þessar hugmyndir og í þeim segir að mikilvægast þótti að kennarar og skólastjórnendur 

hafi jákvætt viðhorf gagnvart samstarfinu. Ég tel að það sé rökrétt að fyrst og fremst sé 

mikilvægt að kennarar og skólastjórnendur hafi jákvætt viðhorf gangvart 

foreldrasamstarfi, því séu þeir jákvæðir gagnvart samstarfinu er líklegt að foreldrarnir fylgi 

með í kjölfarið.   
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Allt bendir til þess að samstarf heimila og skóla geti haft áhrif á námsgengi nemenda. Það 

er þó ekki sama hvernig samstarfið er og bendir allt til þess á að ákveðnir þættir séu betur 

til þess fallnir en aðrir þegar kemur að því að stuðla að árangursríku samstarfi.  Mikil 

áhersla er lögð á sameiginlega ábyrgð foreldra og skóla þegar kemur að velferð barnsins. 

Markmið og kröfur samstarfsins þurfa að vera bæði skýr og samstillt svo nemandinn 

upplifi ekki misjafnar kröfur til námsins á meðal kennara og foreldra. Þetta krefst þess að 

skólinn veiti foreldrum upplýsingar um hagi nemandans í skólastarfinu og foreldrar geri 

slíkt hiða sama og upplýsi skólann um mikilvæg atriði í lífi barnsins. Áhersla er lögð á 

samræmingu,  virðingu og jákvæð samskipti í samstarfinu. Bakgrunnur einstaklinga getur 

verið afar ólíkur og því beri að virða fjölbreytileikann og leitast við að mæta foreldrum og 

nemendum á jafnréttisgrundvelli. Reyna verður eftir fremsta megni að brjóta niður 

hindranir sem standa í vegi fyrir foreldrasamstarfinu og þurfa því bæði kennarar og 

foreldrar að sýna hvort öðru skilning og traust.  
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6 Lokaorð 

Það er ljóst að til mikils er að vinna með góðu samstarfi heimila og skóla. Grunnskólinn 

gegnir gífurlega miklu hlutverki í uppeldi barna nú til dags og er því full ástæða til að 

samræma vinnubrögð þeirra tveggja stofnana sem eru í lykilhlutverki í uppeldi barna, 

foreldra og skólans. 

Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægu hlutverki sínu sem forráðamenn. Ef 

einhver er í vafa um það hvert hlutverk foreldra sé í skólastarfinu þá ætti að vera nóg að 

vísa í lög um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskólana, þar kemur skýrt fram hvernig 

foreldrar skulu haga samstarfinu við skólann og hverju foreldrar bera ábyrgð á í tengslum 

við nám barnsins. Enn fremur er ástæða til að kennarar íhugi vel hvaða vald þeir hafi í 

samstarfi við foreldra og hversu mikil áhrif þeir einir geta haft á árangur samstarfsins. Það 

er á þeirra ábyrgð að koma á góðu samstarfi við foreldra og þarf því að vanda vel til verka 

ef vænta á góðs árangurs.  

Undirrituð hefur öðlast mikinn lærdóm af skrifum þessarar ritgerðar. Líkt og fram kom í 

inngangi þá kviknaði áhuginn fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar í starfi mínu við leikskóla þar 

sem mér þótti samskipti og samstarf milli foreldra og starfsfólks skipta miklu máli þegar 

kom að því að leysa vandamál tengdu barninu. Þrátt fyrir að í starfi mínu hafi ég gert mér 

grein fyrir mikilvægi góðra og reglulegra samskipta, kom mér mjög á óvart hversu stóru 

hlutverki foreldrar gegna þegar kemur að námsgengi og líðan nemenda í skólanum og því 

tel ég að full ástæða sé til að efla foreldrasamstarf enn frekar. Þjóðfélagið tekur stöðugum 

breytingum og mín skoðun er sú að foreldrar, skólastjórnendur og annað starfsfólk 

skólans þurfi sífellt að endurskoða umgjörð samstarfsins með velferð nemandans að 

leiðarljósi. Einnig tel ég mikilvægt að fylgst sé vel með hvað nýjustu rannsóknir á 

foreldrasamstarfi leiða í ljós með það í huga að bæta samstarfið og virkja enn fleiri 

foreldra til þátttöku í skólastarfinu.  
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