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Formáli 

Ritgerð þessi var unnin til fullnaðar M.Ed.- gráðu í menntun ungra barna í 

grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2014. Um var að 

ræða 30 ECST eininga ritgerð og framkvæmd var eigindleg rannsókn sem 

fólst í einstaklings- og rýnihópaviðtölum við kennara og foreldra. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að skoða mismunandi sjónarhorn á samstarfi heimilis 

og skóla með það að markmiði að kynnast fjölbreyttum leiðum til að efna til 

samstarfs og verða öruggari í samskiptum við foreldra. 

Dr. Hafdís Guðjónsdóttir var leiðbeinandi minn í verkefninu og vil ég 

þakka henni kærlega fyrir samstarfið, fyrir uppbyggjandi leiðsögn og um leið 

þann ómælda stuðning og styrk sem hún veitti mér í þessu verki. Án hennar 

hefði þessi rannsókn aldrei orðið. Sérstakar þakkir fá þær Lára Ágústa 

Snorradóttir, móðir mín, fyrir óbilandi trú á mér, stöðug viðbrögð við 

fyrirspurnum mínum og endalausa þolinmæði, Lára Ágústa Kolbeins, amma 

mín, Helga Snorradóttir og Rósa Þorsteinsdóttir, tengdamóðir mín, fyrir 

ómetanlegan stuðning, styrk, góðar ábendingar og yfirlestur. Aðalheiður 

Steinadóttir og Petra Von Benjamínsdóttir fá einnig sérstakar þakkir fyrir 

hvatningarorð hvern dag og samræður um verkefnið og Hjörtur Sævar 

Steinason, faðir minn, fyrir óhagganlegan stuðning og trú á mér í öllu mínu 

námi. 

Þorsteinn Guðnason, maðurinn minn, fær sérstakar þakkir fyrir 

ómetanlegan stuðning, hvatningu og styrk sem hann veitti mér í þessu 

námi, fyrir allar þær ábendingar og samræður sem hjálpuðu til við að koma 

skipulagi á óreiðuna sem einkenndi huga minn í tíma og ótíma og fyrir 

óbilandi þolinmæði sem hann sýndi mér í öllu þessu ferli. Síðast en ekki síst 

fær dóttir mín alveg sérstakar þakkir fyrir að vera ljósið í lífi mínu, hjálpa 

mér að brosa þegar útlitið var svart, gleyma líðandi stund, slaka á og njóta 

lífsins þegar stressið var að ná hámarki. 

 





 

5 

Ágrip 

Verkefnið snýst um samstarf heimilis og skóla á yngsta stigi grunnskóla. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að varpa ljósi á hvað einkennir farsælt 

samstarf á yngsta stigi grunnskólans, hver ber ábyrgð og hverjar eru skyldur 

hvers aðila þegar kemur að samstarfinu. Markmiðið var að öðlast öryggi og 

styrk í samskiptum við heimilin og kynnast fjölbreyttum leiðum til að hvetja 

foreldra til þátttöku í skólastarfi barna sinna. Auk þess var skoðað hvernig 

samstarf heimilis og skóla hefur þróast á undanförnum áratugum. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem gagna var aflað með viðtölum. 

Rætt var við fimm kennara, sem kenna eða hafa kennt um langa hríð á 

yngsta stigi, og fimm foreldra sem eiga eða hafa átt börn á yngsta stigi. Allir 

þátttakendur höfðu reynslu af samstarfi heimilis og skóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir aðilar töldu samstarfið 

mikilvægt og vildu gjarnan auka það. Munur var á viðhorfum kennara sem 

eru hættir störfum og viðhorfum starfandi kennara. Fyrri hópurinn taldi að 

áður hafi áherslan verið á umhyggju og væntumþykju en í dag sé meiri 

áhersla lögð á að veita upplýsingar í báðar áttir. Foreldrar litu fyrst og 

fremst til upplýsingaflæðisins frá skólunum og voru þrír þeirra ánægðir með 

það en tveir vildu auka það. Allir fundu þeir fyrir umhyggju af hálfu 

kennaranna. 

Við vinnu mína við rannsóknina hef ég kynnst fjölbreyttum leiðum til 

þess að vinna með foreldrum, efna til samstarfs og efla það. Einnig tel ég 

mig hafa öðlast ávinning af því að kynnast hlið foreldra þegar kemur að 

samstarfi heimilis og skóla. Ég bý nú yfir þekkingu á því hvað þeir telja skipta 

mestu máli í slíku samstarfi og hvernig þeir vilja vera þátttakendur og eiga 

hlutdeild í námi barna sinna. 
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Abstract 

„A good home-school relations is always beneficial“ 

Characteristics of succesful home-school relations in elementary school 

The project is focused on home-school relations at the elementary grade 

school level. The purpose of this research is to shed light on what 

characterizes successful relations at the elementary level, who are 

responsible and what duties lay with each individual when it comes to 

home-school relations. The purpose was to gain confidence and strength in 

communicating with homes and to get to know different ways to engage 

parents to participate in the schoolwork of their children. Development of 

home-school relations over the last few decades was also studied. A 

qualitative research was conducted where data was gathered through 

interviews. Five teachers, who either teach now or have extensive 

experience teaching elementary grade, and five parents whose children are 

in the elementary grade or have recently passed it, were interviewed. All 

participants had experience with home-school relations.  

The results of this research showed that all participants found these 

relations very important and would like to increase them. There was a 

difference of opinion between the retired teachers and those who are still 

teaching. The former group believed that formally the emphasis was on 

empathy and caring while nowadays the focus is more on a steady two way 

flow of information. For the parents the main concern was on the flow of 

information from the school. Three out of five were content with the 

current state, the remaining two would like to get more informations. All 

the parents felt that the teachers showed effort in caring for the students. 

While working on this research I got to know many different ways to use 

while approaching and working with parents, promoting home-school 

relations and strengthening them. I also believe I have gained much 

knowledge from getting to hear parent‘s point of view when pertaining to 

home-school relations. I now know what they feel is most important in such 

relations and how they would like to participate and facilitate the education 

of their children. 
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1 Inngangur 

Breytingar eru óhjákvæmilegar, því með aukinni framþróun verða 

breytingar sem hafa áhrif á þjóðfélagið. Misjafnt er hvernig fólk tekur 

breytingum og aðlagast nýjum aðstæðum. Það á líka við um breytingar á 

högum fólks, hjónaskilnaðir, ferðalög, flutningar og ættingjar og vinir falla 

frá. Allt eru þetta atburðir sem geta haft áhrif á bæði börn og fullorðna. 

Misjafnt er hvernig einstaklingar bregðast við, þannig má segja að 

breytingar geti bæði verið jákvæðar og neikvæðar. 

Margvíslegar breytingar hafa orðið í þjóðfélaginu sem hafa haft áhrif á 

skólasamfélagið. Í dag er til dæmis lögð áhersla á samfélagsábyrgð, og börn 

hafa einnig meiri sérstöðu, þar sem hvert og eitt fær að taka þátt á sínum 

forsendum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 13). Þess má einnig til gamans geta að áður fyrr lá 

ábyrgðin á samskipti við skóla barna á herðum föðursins en snemma á 

nítjándu öld varð það smám saman nær alfarið hlutverk móðurinnar að 

sinna því starfi (Olsen og Fuller, 2003, bls 6).  

Eflaust hefur hraði og tímaskortur, sem einkennir íslenskt samfélag í dag, 

haft áhrif á flesta á einhverju tímabili. Vinnudagur fólks er langur utan 

heimilis (Stefán Ólafsson, 2005, bls. 21), koma þarf börnum á ýmsa staði til 

að sinna tómstundum og áhugamálum, kaupa inn, sjá um matseld og sinna 

öllum þeim skyldum sem nútíma heimilishald krefst. Þetta getur eflaust 

verið mjög krefjandi og misjafnt hvernig fólki tekst til. Það er þó fleira en 

hraði og tímaskortur sem einkennir íslenskt samfélag í dag (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2007, bls. 33). Nú má líta á íslenskt samfélag sem 

fjölmenningarsamfélag þar sem fólki af erlendum uppruna hefur fjölgað 

mjög undanfarin ár (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Fjölbreytileiki fjölskyldna er meiri nú en þekktist áður og eru nú jafnvel til 

fjölskyldumynstur sem þekktust ekki fyrir nokkrum árum. Dæmi um 

fjölskyldumynstur eru: börn einstæðra mæðra eða feðra, börn tveggja 

mæðra eða tveggja feðra, ömmur og afar sem forsjáraðilar og börn 

fráskildra foreldra (Olsen og Fuller, 2003, bls. 20–34, 46–48). Niðurstaða 

rannsóknar Stefáns Ólafssonar (2005, bls. 24) leiddi í ljós að stórt hlutfall 

barna á Íslandi elst upp hjá einstæðu foreldri. Frá árinu 1991 til ársins 2000 

hækkaði hlutfall barna yngri en 15 ára hjá einstæðum foreldrum úr 17% upp 

í 20%. Það hlutfall er hátt miðað við önnur vestræn lönd. Það gerir það oft 

að verkum að uppeldisskilyrði þeirra barna eru erfiðari en hjá börnum sem 
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alast upp hjá tveimur foreldrum, og oft getur fjárhagsleg staða einstæðs 

foreldris verið erfið (Stefán Ólafsson, 2005, bls. 24).  

Sú staðreynd að fleiri nemendur búa nú hjá einstæðum foreldrum og 

þátttaka kvenna á atvinnumarkaði fór vaxandi, varð til þess að yfirvöld 

menntamála sáu að breytinga væri þörf. Þessar aðstæður kölluðu á aukinn 

hlut skólans í uppeldi barna og ungmenna. Það ráð sem yfirvöld 

menntamála brugðu á var að huga að samfelldum skóladegi og einsetningu 

skóla. Það var þó ekki fyrr en um miðjan níunda áratug síðustu aldar sem 

farið var í þessar breytingar. Á þeim tíma var aðeins um helmingur 

grunnskóla einsetinn og ekki nóg með það heldur náði það fyrirkomulag 

aðeins til um 25% barna í grunnskólum. Það voru því helst börn í 

grunnskólum dreifibýls sem sátu einsetinn skóla (Loftur Guttormsson, 2008, 

bls. 294). 

Á sjötta aldursári hefja flest börn grunnskólagöngu sína, fram til þess 

hafa þau verið samfélagsþegnar og hluti af fjölskyldu. Börn hafa ólíkan 

bakgrunn og reynslu sem hefur mótað og haft áhrif á þau, þessa reynslu 

taka þau með sér í skólann. Mikil tímamót verða einnig í lífi barna þegar þau 

byrja í grunnskóla þar sem miklar breytingar verða á daglegu lífi þeirra. Í 

flestum tilvikum er það foreldri og/eða forráðamaður sem þekkir barnið sitt 

best. Þess vegna getur það skipt miklu máli að gott samstarf sé á milli 

kennara, foreldra og barna. Kennari og foreldrar stuðla í sameiningu að 

velferð barnanna með samstarfi sín á milli (Berger, 2004, bls. 149). 

Samstarf heimilis og skóla á við um það samstarf sem verður milli 

foreldra og starfsfólks skóla, einna helst kennara barna. Mikil ábyrgð og 

skyldur hvíla á öllum aðilum sem koma að samstarfinu. Eins og orðið gefur 

til kynna er um samstarf að ræða þar sem tveir eða fleiri aðilar vinna í 

samvinnu að sameiginlegu markmiði. Það getur tekið á sig ýmsar 

birtingarmyndir, ýmist jákvæðar eða neikvæðar og misjafnt er hvað mótar 

samstarfið. Þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna hefur þó ávalt jákvæð 

áhrif á námsframvindu þeirra (Long, 1986, bls. 2–3). Þrátt fyrir það virðast 

vera mjög skiptar skoðanir um samstarfið.  

Fyrri reynsla og bakgrunnur mótar hugmyndir og viðhorf einstaklinga. 

Bæði foreldrar og kennarar hafa einstaklingsbundin viðhorf gagnvart 

samstarfi heimilis og skóla og mismunandi hugmyndir um hlutverk sitt, 

skyldur og ábyrgð í því. Þó að þar mætist ólíkir einstaklingar verður að ríkja 

gagnkvæm virðing og traust aðila í samstarfi heimilis og skóla, enda er það 

forsenda fyrir því að það verði farsælt (Nanna Kristín Christiansen, 2011).  

Gott samstarf heimilis og skóla getur, að mínu áliti, skipt sköpum í 

skólagöngu barna. Þá skoðun byggi ég ekki á reynslu frá fyrstu hendi sem 
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kennari heldur þeim atvikum og umræðum sem ég hef orðið vitni að; sem 

nemandi í grunnskóla, framhaldsskóla og sem nemi í háskóla og í 

vettvangsnámi. Það mótaði afstöðu mína meira en ég gerði mér upphaflega 

grein fyrir þar til ég varð vitni að miður góðu viðhorfi hjá kennara sem ég 

hafði haft miklar mætur á fram til þessa. Sú reynsla opnaði augu mín fyrir 

áhrifamætti viðhorfa í skólastarfi og samstarfi heimilis og skóla, og varð til 

þess að ég fór af stað með þetta verkefni.  

Ég ákvað að fara þá leið að skoða hvað það er sem einkennir farsælt 

samstarf heimilis og skóla og leggja áherslu á yngsta stigið því þar liggur 

áhugi minn sem verðandi kennari. Þetta gerði ég með því að taka viðtöl við 

kennara sem ég þekkti til að hefðu verið í góðu samstarfi við foreldra og 

höfðu unnið fjölbreytt starf. Ég talaði einnig við mæður sem ég vissi að 

höfðu ákveðnar skoðanir á samstarfi heimilis og skóla byggðar á misgóðri 

reynslu þeirra. Það vakti áhuga minn að skoða eigin reynslu og ræða við 

móður mína um hennar reynslu til þess að hafa einnig þann samanburð. 

Í þessu verkefni verður byrjað á að greina frá fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar sem verkefnið byggir á. Þar verður fjallað um eðli 

samstarfs heimilis og skóla og hvers vegna það skiptir máli fyrir kennara, 

foreldra og börn á yngsta stigi grunnskóla. Greint verður frá ólíkum 

viðhorfum einstaklinga til samstarfsins og hvernig viðhorfin geta haft áhrif á 

það. Að lokum verður fjallað um hver ávinningur af farsælu samstarfi 

heimilis og skóla getur orðið. Í allri umfjöllun um samstarfið verður lögð 

sérstök áhersla á yngsta stig grunnskólans en undir yngsta stig fellur fyrsti til 

fjórði bekkur.  

Í næsta kafla verkefnisins verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni að baki 

rannsókninni, það er viðtöl við fimm foreldra og fimm kennara. Kennararnir 

eru ýmist starfandi í dag eða sestir í helgan stein. Þar verður fjallað um þá 

rannsóknaraðferð sem var beitt, sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar, 

gagnagreiningu og meðferð gagna. Að lokum verður fjallað um siðferðileg 

álitamál sem komu upp við framkvæmd rannsóknarinnar. Í næstu köflum 

þar á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær svo 

tengdar við fræðilegan bakgrunn hennar. Að endingu verða lausir endar 

hnýttir í lokakafla verkefnisins. Þar verður fjallað um þann lærdóm sem 

dreginn var af vinnu við verkefnið og horft fram á veginn. 

Tilgangur minn með þessu verkefni var að vekja athygli á breyttum 

áherslum í skólastarfi hvað viðkemur samstarfi heimilis og skóla. Einnig að 

skoða áherslumun í skólastarfi, með því að skoða áhuga, viðhorf og reynslu 

fólks af samstarfinu. Markmið mitt með þessu verkefni var fyrst og fremst 

að kynnast fjölbreyttum leiðum til að efna til samstarfs og gera foreldra að 
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þátttakendum í námi barna sinna. Ég vildi líka verða öruggari í samskiptum 

og samstarfi með foreldrum, með því að átta mig á hvað skiptir helst máli í 

samstarfinu og hvers vegna. Með því að skoða starf sem kennarar á yngsta 

stigi hafa unnið með foreldrum öðlaðist ég betri sýn á viðfangsefnið og mun 

það nýtast mér í starfi síðar. Ég vil eiga gott samstarf við foreldra nemenda 

minna. Ég tel það vera eina helstu forsendu fyrir góðum námsárangri 

nemenda og vellíðunar þeirra í skóla og því lagði ég í þessa vinnu. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hvað einkennir farsælt samstarf 

heimilis og skóla á yngsta stigi grunnskóla? Rannsóknarspurningin var 

fremur almenn en ég fór mun dýpra í þetta viðfangsefni og hafði því nokkrar 

undirspurningar, sem hjálpuðu til við að halda mér á réttri braut. 

Spurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hvað felst í samstarfi heimilis og skóla og hvar draga aðilar sem koma 
að samstarfinu mörkin þegar kemur að framlagi til þess?  

 Hvað einkennir gott samstarf heimilis og skóla?  

 Hver eru viðhorf kennara og foreldra til samstarfs heimilis og skóla? 

 Hvernig getur samstarf heimilis og skóla haft áhrif á nemendur? 

 Hvernig getur þróun samfélagsins haft áhrif á samstarf heimilis og 
skóla? 
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2 Samstarf heimilis og skóla 

Foreldrasamstarf, samstarf skóla og skólaforeldra (eins og Nanna Kristín 

Christiansen (2011, bls. 20) kýs að kalla foreldra sem eiga barn í 

grunnskóla), samstarf heimilis og skóla, samstarf kennara og foreldra, allt á 

þetta við sama hlut eða fyrirbæri. Það á við það samstarf sem verður milli 

umsjónarkennara barns og foreldra og/eða forsjáraðila þess. Þess ber að 

geta að foreldrar eru þeir sem fara með forsjá barna (Barnalög nr. 76/2003). 

Í sumum tilvikum er um að ræða fósturforeldra barna eða stjúpforeldra. Ég 

hef valið að tala aðeins um foreldra í þessu verkefni til þess að einfalda 

skrifin en hef það þó hugfast að fjölskyldugerð barna er margvísleg. 

Gott er að vita hvað átt er við með samstarfi heimilis og skóla til þess að 

skilja betur hvers eðlis það er. Samstarfið getur til dæmis falið í sér 

sameiginlega þátttöku í félagsstarfi, samstarfsverkefni um heimanám, 

kynningar fyrir foreldra á verkum nemenda, foreldranámskeið eða viðtöl. 

Samstarfið getur einnig verið formlegt eða óformlegt samstarf milli foreldra 

og þátttaka þeirra í foreldrafélögum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 

20). Í samstarfi heimilis og skóla ætti að vinna markvisst að því að gera 

foreldra að jafningjum kennara, sem samstarfsaðila að námi barna, líkt og 

um hvert annað samstarf væri að ræða (Berger, 2004).  

Samstarf heimilis og skóla getur verið margslungið. Í íslenskri orðabók er 

orðið samstarf skilgreint á eftirfarandi hátt: „Samstarf – samvinna, 

samstarfs > nefnd aðila til að annast samvinnu“ (Íslensk orðabók: M–Ö, 

2002, bls. 1240). Ef flett er upp skilgreiningu á orðinu samvinna stendur: 

„samvinna – samstarf, það að menn vinna saman og hjálpa hverjir öðrum“ 

(Íslensk orðabók: M–Ö, 2002, bls. 1242). Skilgreining orðabókarinnar er 

skýr. Þegar um samstarf er að ræða koma tveir eða fleiri aðilar saman og 

vinna saman að því hjálpa hver öðrum. Ef þetta er sett í samhengi við 

samstarf heimilis og skóla má segja að foreldri og kennari annast samvinnu 

þar sem kennari aðstoðar foreldri í uppeldishlutverki og foreldri aðstoðar 

kennara í menntahlutverki. Saman hafa þessir aðilar velferð barnsins að 

leiðarljósi. 

Samstarf eða samvinna samanstendur gjarnan af tveimur þáttum. Í 

fyrsta lagi er það hvað þeir aðilar sem mætast leggja til í samstarfið og í 

öðru lagi hvernig þeir ætla sér að nota það þannig að það gagnist í 

samstarfinu (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. 23–25). Eins og gefur að 

skilja mætast ólíkir einstaklingar í samstarfinu og því má gera ráð fyrir að 
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þeir hafi mismunandi eiginleika, viðhorf og reynslu að baki og allt getur 

þetta haft áhrif á og mótað samstarfið. Til þess að vinna með, bæði 

foreldrum og börnum verða kennarar aftur á móti að gera sér grein fyrir 

hvernig þeir sjá sjálfa sig sem og hina aðilana í samstarfinu. Þeir verða að 

átta sig á hvernig þeir skilja hvor annan og hvað þeir gera ráð fyrir að hvor 

fyrir sig hafi fram að færa í samstarfinu (Cunningham og Davis, 1991, bls. 

23).  

Þegar um samstarf er að ræða verður það að vera á jafningjagrundvelli 

þar sem allir aðilar deila sameiginlegri ábyrgð, taka jafnan þátt í 

samstarfinu, hafa sömu markmið og byggja á gagnkvæmu trausti (Long, 

1986, bls. 2). Nanna Kristín Christiansen (2011) leggur einnig mikla áherslu á 

gagnkvæmt traust og virðingu til þess að samstarfið gangi. Þó hefur það 

verið svo gegnum tíðina að viðhorf og sjónarmið kennara hafa oftast 

yfirhöndina í samstarfi heimilis og skóla (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, 

bls. 29). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er ekki hægt að finna skýra skilgreiningu á 

samstarfi heimilis og skóla en þar er skýrt greint frá því hversu mikilvæg 

upplýsingagjöfin er (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla stendur; „velferð barna er grundvallaratriði í starfi 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin og forsenda náms“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Þar stendur einnig, „grunnskóli 

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

tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Þar með er það greinilegt að 

skólum og kennurum ber að hafa samstarf við foreldra barna með velferð 

þeirra að leiðarljósi. Vitandi það er gott að hafa í huga að því fyrr sem 

samstarf við foreldra hefst og því lengur sem það endist því meira gagnast 

það börnunum (Long, 1986, bls. 5). 

2.1 Ábyrgð og skyldur 

Allir aðilar sem koma að uppeldi og menntun barna bera ábyrgð og ekki 

gengur að skjóta sér undan henni með því að koma henni yfir á aðra (Ísak 

Jónsson, 1962, bls. 97–98). Eins og staðan er núna verja börn og ungmenni 

stórum hluta dagsins í skólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 23) og hefur það haft í för með sér að hlutverk foreldra sem 

uppalenda og kennara í menntahlutverki sínu hafa skarast og er ekki alltaf 

ljóst hver ber ábyrgð á hverju. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1988 í 

kafla sem heitir Uppeldisstarf stendur: „Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi 

barna sinna“ og „Hinar margáttuðu þjóðlífsbreytingar undanfarinna ára – og 
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þar skipta mestu nýjar aðstæður á heimilunum – gera auknar kröfur til 

skólans um þátttöku í uppeldi barna og unglinga“ og „Þetta hlutverk þarf 

skólinn að leysa af hendi í nánu samstarfi og samráði við foreldra“ og „Á 

milli nemenda og kennara og foreldra þarf að takast trúnaðarsamband“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1988, bls. 14). Aðeins annar blær er á orðalagi um 

ábyrgð foreldra í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989, því þar segir: „beri 

foreldrar/forráðamenn höfuðábyrgð á uppeldi barna sinna“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 185). Þegar þetta er borið saman má 

strax greina ákveðinn áherslumun. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1988 

er gefið í skyn að foreldrar séu þeir sem bera ábyrgð á uppeldi barna sinna 

en í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 er gefið í skyn að þeir beri 

meginábyrgð á uppeldinu en deili ábyrgðinni með öðrum. Það sama er uppi 

á teningnum í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999, sem og í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2011 og einnig í lögum um grunnskóla. Þar stendur að 

foreldrar beri fyrst og fremst ábyrgð á uppeldi barna sinna en deili 

ábyrgðinni með skólanum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 44; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). 

Þrátt fyrir þessi skýru skilaboð í Aðalnámskrá grunnskóla og í lögum, sem 

hafa verið til staðar frá árinu 1988/89 eru ekki allir kennarar ánægðir með 

þær auknu kröfur sem gerðar eru til þeirra. Þeim finnst foreldrar jafnvel 

vera að afsala sér ábyrgð sinni með því að gera kröfur til kennara um að 

sinna uppeldishlutverkinu (Nanna Kritstín Christiansen, 2007). Þetta á þó 

helst við um kennara eldri nemenda grunnskólans. Kennarar á yngsta stigi 

líta almennt á það sem ábyrgð sína að sinna uppeldishlutverki, samfara því 

að mennta nemendur þar sem þeir segja umhyggju vera mikilvægan lið í 

sínu starfi. Að sama skapi eiga þeir kennarar einnig oftar í samskiptum við 

foreldra nemenda (Nanna Kristín Christiansen, 2005, bls. 115–116). 

Lögð er áhersla á ábyrgð skólanna í Aðalnámskrá grunnskóla, að koma á 

og viðhalda samstarfi heimilis og skóla alla skólagöngu barna. Með því 

tryggir skólinn að foreldrar geti orðið virkir þátttakendur í námi barna sinna 

og þannig staðið undir ábyrgð sinni sem uppalendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Sjá má að bæði heimili og skóli, 

bera ábyrgð á námi barna og bera einnig ábyrgð á að koma á og viðhalda 

samstarfi sín á milli.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 var í fyrsta sinn fjallað um sex 

grunnþætti menntunar. Þeir eru: heilbrigði og velferð, sköpun, lýðræði og 

mannréttindi, læsi, jafnrétti og sjálfbærni. Sagt er í Aðalnámskrá grunnskóla 

að sú menntastefna sem birtist í henni sé reist á þessum grunnþáttum og að 
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þeir hafi verið hafðir að leiðarljósi við námskrárgerðina. Hver grunnþáttur 

um sig hefur ákveðin gildi en þeir tengjast þó allir innbyrðis og eru háðir 

hver öðrum. Grunnþættirnir byggjast á því að unnið sé bæði að markmiðum 

sem varða menntun hvers einstaklings sem og samfélagslegum 

markmiðum. Með því að byggja nýja námskrá á grunnþáttunum er verið að 

vinna að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk til þátttöku til að 

breyta samfélaginu til betri vegar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 16–17). 

Eins og áður segir fjallar hver grunnþáttur um ákveðin gildi. Til dæmis 

fjallar grunnþátturinn heilbrigði og velferð um mikilvægi almennrar 

vellíðunar og velferðar nemandans sjálfs og á það að vera samstarfsverkefni 

heimilis og skóla. Skólinn og starfsfólk hans á einnig að stuðla að samkennd, 

stuðningi og virðingu, hvetja nemendur til að eiga samleið með öðrum, 

njóta viðurkenningar og að geta tilheyrt hópi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Allt eru þetta eiginleikar sem 

gera einstaklinga færari að lifa og starfa í samfélaginu. Þetta hefði jákvæðari 

áhrif á börn þar sem meiri líkur væru á því að þessum markmiðum yrði náð. 

Þess vegna er einnig jákvætt að unnið sé að því að foreldrar taki meiri þátt í 

námi barna sinna, og að meiri áhersla sé lögð á úrræði eins og snemmtæka 

íhlutun og ýmsar ráðstafanir tengdar slíkum úrræðum (Cunningham og 

Davis, 1991, bls. 1). 

Þegar kemur að uppeldi og umsjón barna er ábyrgð foreldra mikil og 

margt sem þeir verða, eða öllu heldur ættu, að sinna í uppeldi barna sinna. 

Þeir verða að passa að umhverfið sem börn alast upp í styðji við líkamlegan 

þroska þeirra. Þeir verða að sýna börnum sínum umhyggju og hlýju. Þeir 

verða að vera meðvitaðir um og mæta þörfum barna sinna og mæta þeim í 

samræmi við þroska þeirra. Þeir verða einnig að hafa ákveðna stjórn á 

börnum sínum, það er að segja nota uppbyggilega aðferð til þess að stýra 

gerðum barnanna. Síðast en ekki síst verða þeir að taka virkan þátt í lífi 

barna sinna (Cunningham og Davis, 1991, bls. 49–53). Það á líka við um nám 

barnanna því þegar börn byrja í grunnskóla er það stór hluti af lífi þeirra og 

foreldrar ættu að taka virkan þátt í því. 

Mestum tíma skóladagsins verja börn með umsjónarkennara. Hann ber 

ábyrgð á námi nemenda sinna, fremur öðru starfsfólki skólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44; Umboðsmaður barna, 2014a). 

Umsjónarkennari á að vinna náið með þeim kennurum og starfsfólki sem 

kenna nemendum hans og koma þeim upplýsingum sem hann safnar 

áleiðis, bæði innan skólans og til foreldra. Það gerir hann í þeim tilgangi að 

gera foreldra að þátttakendum í skólastarfi þar sem þeir fá tækifæri til að 
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taka þátt í ákvörðunum er varða börn þeirra. Umsjónarkennari gegnir sem 

sagt lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimilis og skóla þar sem hann er 

megintengiliður milli þessara tveggja stofnanna (Umboðsmaður barna, 

2014a).  

Auk þessarar skyldu ber umsjónarkennari einnig ábyrgð á þroska 

nemenda sinna, líðan þeirra og velferð, fremur öðrum starfsmönnum. 

Honum ber skylda til þess að leggja sig fram um að kynnast nemendum 

sínum, foreldrum þeirra og aðstæðum, sem best hann getur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44; Umboðsmaður barna, 2014a). 

Þetta segir þó nokkuð um hversu mikil ábyrgð hvílir á herðum 

umsjónarkennara. Það segir manni ekki síður að kennarar og foreldrar deila, 

ef svo má að orði komast, sameiginlegri ábyrgð sem kemur námi jafnvel 

ekkert við, eins og þegar um líðan, velferð og þroska nemenda er að ræða. 

Það eitt er góð ástæða fyrir því að gott samstarf ætti að vera milli heimilis 

og skóla. Ef aftur á móti annar aðilinn bregst í sínu hlutverki í samstarfinu, 

getur það gert hinum aðilanum erfiðara fyrir að uppfylla sitt hlutverk, 

ábyrgð og skyldur. 

 Réttindi 2.1.1

Frá árinu 1974 hefur það verið í lögum að börn eigi rétt á skólagöngu í eigin 

heimaskóla og að ekki eigi að raða eða flokka í bekki eftir námsgetu barna. 

Þetta lagaákvæði hefur skýrst með hverri endurskoðun laga. En það var ekki 

fyrr en með tilkomu nýrrar aðalnámskrár grunnskóla árið 2006 og svo nýrri 

lagasetningu 2008 að farið var að nota orðalagið Skóli án aðgreiningar um 

stefnuna (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64). 

Stuðningur og samstarf við foreldra, það er, stöðug samskipti við heimilin er 

talið vera grundvallaratriði og í raun forsenda þess að markmið skóla án 

aðgreiningar gangi upp (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, 

bls. 4). 

Markmiðið með stefnu skólanna um skóla án aðgreiningar er að tryggja 

réttindi barna, þannig að tækifæri allra barna til náms séu jafngild og að allir 

fái kennslu við sitt hæfi. Stefnan gengur einnig út frá því að tekið sé mið af 

fjölbreyttum nemendahópi við allt skipulag skólastarfs í þeim tilgangi að 

tryggja öllum nemendum nám og kennslu við hæfi. Mikilvægt er að 

námsumhverfið sé hvetjandi og taki mið af almennri vellíðan nemenda og 

þörfum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 3; 

Umboðsmaður barna, 2014b).  

Stefnan skóli án aðgreiningar gengur út frá jöfnum réttindum allra barna 

til náms, en í Aðalnámskrá grunnskóla stendur; „Ef foreldrar og 



 

20 

sérfræðingar skóla meta aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir 

bestu að stunda nám í sérskóla geta foreldrar óskað eftir skólavistun í 

sérskóla tímabundið eða að öllu leyti. Í þessum efnum ráða hagsmunir 

barnsins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). Þessir 

þættir snerta að sjálfsögðu samstarf heimilis og skóla þar sem skóli og þar 

með kennari verður að hafa samvinnu við foreldra nemenda. Samstarf sem 

þetta þarf að vera fyrir hendi svo hægt sé að vega og meta hvert tilfelli í 

samráði við foreldra og ákveða önnur úrræði fyrir nemendur sem geta af 

einhverjum ástæðum ekki verið í heimaskóla sínum.  

Samkvæmt Atkin, Bastiano og Goode (1988) höfðu menntamál fyrst og 

fremst verið mál skóla og þar með kennara þar til nýlega. Skólinn hafði verið 

þeirra yfirráðasvæði. Sumir foreldrar sóttust eftir meiri þátttöku og 

niðurstöður þeirra leiddu í ljós að foreldrar virtust hafa meira frelsi en áður, 

til að tjá sig um nám og kennslu. Þrátt fyrir það virtust viðhorf og sjónarmið 

kennara alltaf hafa yfirhöndina þegar kennarar og foreldrar ræddu um nám 

og kennslu (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. 29).  

Í dag eru réttindi foreldra þónokkur þegar kemur að námi barna þeirra. Í 

lögum um grunnskóla og í Aðalnámskrá grunnskóla er til að mynda kveðið á 

um réttindi þeirra til að fá tækifæri til að taka virkan þátt í námi barna 

sinna. Að sama skapi eiga þeir rétt á að fá að fylgjast með námsframvindu 

og fá upplýsingar um skólagöngu barna sinna og skólastarfið. Eins eiga 

foreldrar að láta skóla og/eða umsjónarkennara vita um allt sem gæti haft 

áhrif á námsframvindu, hegðun og ástundun barna sinna (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðurneytið, 2011, bls. 

70). Foreldrar eiga sem sagt að fá tækifæri til að vera þátttakendur í námi 

barna sinna og skólastarfinu, en í samráði við skólastjórnendur og 

umsjónarkennara (Umboðsmaður barna, 2014c). Fyrir utan öll lagaákvæði 

hafa foreldrar mikil réttindi þegar kemur að skólagöngu barna þeirra. Þetta 

eru réttindi sem ekki er hægt að líta framhjá. Foreldrar hafa rétt til að taka 

bæði skynsamlegar og óskynsamlegar ákvarðanir sem tengjast börnum 

sínum. Þeir fara með forsjá yfir börnum sínum og bera þess vegna fyrst og 

fremst ábyrgð á allri almennri vellíðan og velferð barnanna og eru helstu 

talsmenn barna sinna (Cunningham og Davis, 1991, bls. 2).  

Þar sem foreldrum ber að tilkynna skóla barna sinna allt sem gæti haft 

áhrif á námsframvindu, ástundun og hegðun barna sinna má í raun segja að 

umsjónarkennari hafi rétt á að vita um hvert slíkt atriði. Þar gæti til dæmis 

komið til einhver vanlíðan barna sem er afleiðing áfalla eða breytinga á 

högum þeirra og aðstæðum (Umboðsmaður barna, 2014b). Skýrt er kveðið 

á um þetta í lögum um grunnskóla því þar stendur: „Foreldrum er skylt að 



 

21 

veita grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir 

skólastarfið og velferð barnsins“ (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Þetta 

gæti verið dæmi um samstarf heimilis og skóla, nánar tiltekið upplýsingar 

milli þessara tveggja stofnana eins og fjallað var um hér að framan.  

2.2 Hvað samstarfið felur í sér 

Þegar um samstarf er að ræða er nauðsynlegt að gera greinamun á 

samstarfi og samskiptum. Vel getur verið að margir telji að þar sem 

samskipti milli foreldris og kennara séu vinsamleg og góð, ríki gott samstarf 

þeirra á milli. Nauðsynlegt er að muna að samstarfið felur í sér fleira en 

samskipti, þó að þau séu vissulega mikilvægur liður í samstarfi heimilis og 

skóla. Nordahl (2007) hefur sett fram ákveðna þrepaskiptingu í samstarfinu 

og eru þrepin þrjú, það fyrsta nefnist upplýsingar (dan. informasjon), annað 

samræður (dan. dialog og drøftinger) og það þriðja nefnist hlutdeild og 

sameiginleg ákvörðun (dan. medvirkning og medbestemmelse). Þess ber þó 

að geta að á öllum þrepunum er nauðsynlegt að samskipti allra aðila 

einkennist af gagnkvæmri virðingu og trausti (Nordahl, 2007, bls. 28–30). 

Nanna Kristín Christiansen fjallar einnig um þessa þrepaskiptingu Nordahl í 

bók sinni (Nanna Kristín Christiansen, 2011 bls. 70).  

Fyrsta þrepið, Upplýsingar; Upplýsingagjöfin milli aðila í samstarfi er talin 

vera lykilatriði. Hún felur í sér að skólar veiti foreldrum upplýsingar um 

skólastarfið, til dæmis á fundum, með tölvupósti, í fréttabréfum og á 

heimasíðum. Að sama skapi gefa foreldrar skólanum upplýsingar sem varða 

velferð barna þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 70; Nordahl, 

2007, bls. 28–29). Ef við hugsum um upplýsingar getum við flest verið 

sammála um að til þess að geta unnið ákveðin verk, er nauðsynlegt að hafa 

ákveðnar upplýsingar um verkið áður en það er hafið, þetta á líka við um 

skólastarf. Foreldrar mega velja skóla fyrir börn sín og til að þeir verði betur 

í stakk búnir til að meta gæði og velja skóla, er þar með nauðsynlegt að 

upplýsingar um skólann séu aðgengilegar (Nanna Kristín Christiansen, 2011, 

bls. 71–72). 

Annað þrepið, Samræða; Á því stigi eiga sér stað raunverulegar 

samræður milli foreldra og kennara um það sem varðar barnið, kennsluna, 

námsumhverfið og jafnvel skólaþróunina og er samræðan talin vera helsta 

verkfæri nýja kennarans (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 70–72; 

Nordahl, 2007, bls. 29). Í meginatriðum fela samræður í sér gagnkvæm 

samskipti (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 51) og 

mikilvægt er að foreldrar upplifi það að kennarar séu í raun að hlusta á þá 

og að það sem þeir hafa að segja sé mikilvægt og skipti máli í 
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samræðum(Atkin, Bartiano og Goode, 1988; Nanna Kristín Christiansen, 

2011, bls. 71). Nanna Kristín Christiansen (2011, bls. 72) er þeirrar skoðunar 

að hér á landi sé ekki gert ráð fyrir þeim umræðugrundvelli sem mikilvægt 

er að hafa í góðu foreldrasamstarfi þar sem aðeins er gert ráð fyrir 10 til 20 

mínútum í reglubundin foreldraviðtöl í flestum skólum. Hennar reynsla er sú 

að oft á tíðum hefur það reynst svo að kennarar setja mörkin í umræðum 

um námið og vilja síður að foreldrar skipti sér of mikið af því (Nanna Kristín 

Christiansen, 2011, bls. 72). Samskipti kennara og foreldra er nauðsynlegur 

grundvöllur að samstarfi heimilis og skóla en varast ber að líta á samskiptin 

sem samstarfið í sjálfu sér því samstarfið á að fela meira í sér en einföld 

samskipti. 

Þriðja þrepið í samstarfi heimilis og skóla kallast Hlutdeild með 

sameiginlegum ákvörðunum; Að eiga hlutdeild með sameiginlegum 

ákvörðunum er einkenni góðs samstarfs. Það felur í sér að allir aðilar 

samstarfs mætast á jafnréttisgrunni. Hver aðili hefur jafnan rétt til að koma 

sínu á framfæri, vera þátttakandi í ákvarðanatöku og ber jafna ábyrgð á 

tilteknu verkefni (Nordahl, 2007, bls. 29–30). Svo virðist sem skólastarf á 

Íslandi sé almennt ekki komið á þetta stig að mati Nönnu Kristínar 

Christiansen (2011, bls. 72). Þegar foreldrasamstarf er komið á þetta stig 

eða þrep er hægt að fullyrða að um raunverulegt samstarf sé að ræða 

(Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 71). 

Þessi þrepaskipting er skýr og getur ef til vill hjálpað kennurum og 

starfsfólki að skilja eðli samstarfsins, sem og að koma á góðu samstarfi við 

foreldra. Fleiri hafa sett fram svipaða skiptingu í formi samstarfsáætlunar 

eða líkans sem ætlað er að hjálpa skólum til að efna til samstarfs við 

foreldra. Joyce Epstein (2001, bls. 408–415) er ein þeirra sem setti fram 

samstarfslíkan fyrir skóla sem er til þess ætlað að efna til samstarfs við 

foreldra. Líkanið skiptist í tvo meginþætti. Annars vegar þau sex svið sem 

lagt er til að samstarfið snúist um, hins vegar samstarfsáætlun í fimm 

skrefum sem mælt er með að skólar fylgi þegar þeir koma samstarfi heimilis 

og skóla á fót. Sviðin sex sem samstarfið á að snúast um eru uppeldi, 

samskipti, sjálfboðastörf, heimanám, ákvarðanataka og samstarf við 

samfélagið. Skrefunum fimm sem Epstein (2001) segir frá er ætlað að koma 

samstarfinu á fót og þróa samstarfið á sviðunum sex. Þau skref eru: myndun 

aðgerðahóps, útvegun styrkja og bjarga, að finna upphafspunkt, skipulag 

samstarfsáætlunar til þriggja ára en þar af nákvæma til eins árs. Fimmta og 

síðasta skrefið er áframhaldandi skipulagning framkvæmdaáætlunar þar 

sem horft er yfir ferlið og gerð áætlun um umbætur þannig að enn fleiri 

foreldrar verði samstarfsaðilar skólanna (Epstein, 2001, bls. 416–420). 

Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) nýtti samstarfslíkan Epsteins í rannsókn sinni í 
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Oddeyrarskóla á Akureyri með það að markmiði að efna til góðs samstarfs 

heimilis og skóla og þróa það og laga að íslenskum veruleika. Niðurstöður 

rannsóknar hennar leiddu í ljós að samstarfslíkanið henti að öllum líkindum 

íslenskum grunnskólum vel miðað við að bæði kennarar og foreldrar voru 

einatt ánægðir með þann árangur sem náðist með samstarfinu og hvernig 

það var skipulagt (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). 

Með því að fræðast um þrepaskiptingu eða samstarfslíkan eins og fjallað 

er um í þessum kafla getur kennari, sem og foreldrar, öðlast betri skilning á 

hvað samstarf heimilis og skóla felur í sér. Sú þekking getur auðveldað bæði 

foreldrum og kennurum að ná áttum og leggja sitt af mörkum til þess að 

gera samstarfið gott og farsælt fyrir alla aðila, börn, foreldra og kennara. 

2.3 Samstarf á yngsta stigi 

Það má ekki gleymast að líf barns byrjar ekki þegar skólaganga þess hefst 

því barnið hefur verið fjölskylduþegn frá fæðingu (Ísak Jónsson, 1962, bls. 

48). Engin þekkir barn betur en foreldri þess, reynsla foreldris af barni sínu 

kemur framar reynslu hverrar fagmanneskju (Gargiulo,1985, bls. 4–5) og 

foreldrar eru í rauninni fyrstu kennarar barna sinna (Long, 1986, bls. 3; 

Olsen og Fuller, 2003, bls. 146). Foreldri hefur mun fjölbreyttari hlutverk í 

lífi barns síns en kennarar, það hefur víðtækari þekkingu á því sem barnið 

varðar og hefur mun fjölbreyttari samskipti við það. Það þýðir að foreldri 

getur í raun veitt kennara víðtækari upplýsingar um barn sitt (Cunningham 

og Davis, 1991, bls. 18). Því er rökrétt að foreldrar hefji samstarf með 

kennurum barna sinna þegar þau hefja skólagöngu í fyrsta bekk í grunnskóla 

(Long, 1986, bls. 3). 

Áður var litið á skóla og heimili sem tvær aðskildar stofnanir, en nú er 

talið misráðið ef skólar ætla að starfa sem einangraðar stofnanir, án 

samstarfs við heimilin. Sér í lagi þar sem sýnt hefur verið fram á þau áhrif 

sem foreldrar geta haft á nám barna sinna. Foreldrar geta haft mikil áhrif á 

námsframvindu og líðan nemenda í skóla og utan hans þegar þeir sýna 

virkan áhuga á námi barna sinna og veita þeim stuðning (Atkin, Bastiano og 

Goode, 1988, bls. 6–7). Þeir þurfa því að vera meðvitaðir um mikilvægi sitt í 

samstarfi heimilis og skóla og vita hver ávinningurinn af því getur verið, sem 

sagt bættur námsárangur, betri líðan og einnig betri mæting (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2006, bls. 60). 

Barn hefur ýmsar væntingar við upphaf skólagöngu sinnar en það er ekki 

eitt um það. Foreldrar hafa líka ýmsar væntingar og miklar tilfinningar sem 

geta verið blanda spennu, léttis, kvíða og missis, þegar barn þeirra byrjar í 

skóla. Það sama gildir um kennara, þeir taka á móti nýjum árgangi í skóla 
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með blendnar tilfinningar en í flestum tilfellum finna kennarar fyrir 

tilhlökkun. Þegar tveir slíkir aðilar mætast, kennari og foreldri, báðir aðilar 

með væntingar, er mikilvægt að grandskoða og ígrunda faglegt samstarf 

aðilanna þar sem þeir verða samstarfsaðilar í menntun og námi barnanna. 

Það er stórt skref fyrir foreldri að afhenda barnið sitt í hendur nýs kennara á 

nýjum slóðum. Foreldrið er, þó í flestum tilfellum í annað sinn, að fela 

öðrum aðila umsjón yfir barni sínu og námi þess, þar sem sá aðili tekur við 

að mennta barnið (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. 27–28).  

2.4 Fagleg vinnubrögð 

Orðið faglegur er skýrt á eftirfarandi hátt í orðabók: „faglegur: 

sérfræðilegur, unninn af sérþekkingu“ (Íslensk orðabók: A–L, 2002, bls. 

294). Þannig að manneskja sem vinnur af fagmennsku byggir vinnubrögð sín 

á sérþekkingu. Þetta á við fólk í hverri starfsstétt og ekki síst um kennara. 

„Þegar kennarar ákveða hvernig þeir ætla að skipuleggja kennslu sína til að 

stuðla að námi nemenda byggja þeir meðvitað eða ómeðvitað á ákveðnum 

kenningum í kennslu- og uppeldisfræðum“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 13). Vinnubrögð 

kennara geta sem sagt bæði verið meðvituð og ómeðvituð fagleg 

vinnubrögð og ákvarðanir þeirra verið misjafnlega meðvitaðar. Stundum 

byggja kennarar ákvarðanir sínar meira á innsæi en faglegum rökstuðningi. 

Annars eru ákvarðanir þeirra vel ígrundaðar og byggðar á siðfræði og 

fræðilegri þekkingu (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 13).  

Þegar kemur að samstarfi heimilis og skóla skiptir ekki síður máli að 

vinnubrögð séu fagleg. Atkin, Bastiano og Goode (1988) eru þeirrar 

skoðunar að foreldrar geti lagt mikið af mörkum í samstarfi heimilis og 

skóla. Þeir segja að það ætti að vera fastur liður í öllu skólastarfi að hlustað 

sé á foreldra og tillögur þeirra. Þrátt fyrir það sýndi rannsókn Atkin, 

Bastiano og Goode frá árinu 1988 að árin á undan hafi sjónarmið foreldra 

og barna á samstarfi heimilis og skóla ekki komið nógu skýrt fram. Þetta 

samstarf hefur einungis verið skoðað frá sjónarmiði fagmanna, sem sagt 

skólans og kennaranna, og aðeins tekið mið af þeirra skoðunum (Atkin, 

Bastiano og Goode, 1988, bls. ix). 

Þegar kennari vinnur að því að virkja foreldra í samstarfi heimilis og skóla 

skiptir miklu máli að sýna virðingu (Marge, 1990; Nanna Kristín Christiansen, 

2011). Helsta leiðin til þess að koma fram við foreldra af virðingu og sýna að 

metið sé hvað þeir hafa fram að færa er að hlusta á þá af einbeitingu 

(Marge, 1990, bls. 16). Margt er hægt að gera til að bæta og efla 
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hlustunarfærni okkar og helsta leiðin er að sýna viðkomandi að þú viljir 

virkilega heyra það sem hann hefur að segja. Það er gert með því að vera 

meðvitaður um að veita honum óskipta athygli til þess að skilja hvað sagt er, 

vera móttækilegur bæði líkamlega og tilfinningalega og að lokum að vera 

tillitsamur við hinn aðilann og svara honum.  

Nokkur ráð er gott að hafa í huga í samstarfi og samræðum við foreldra. 

Til að byrja með er ráðlagt að efna til samstarfs fljótt í upphafi skólaárs, 

áður en eitthvað bjátar á. Einnig er mikilvægt að velja vettvang þar sem 

kennari og foreldri mætast sem jafninjar og skal kennari taka frumkvæðið í 

að skapa samband milli þeirra á jafningjagrunni. Í samtali er gott að halda 

augnsambandi, vísa líkamanum aðeins fram á við og snúa að manneskjunni, 

nota viðeigandi svipbrigði og jánka öðru hverju. Einnig að leyfa viðkomandi 

að halda ótruflaður áfram þótt hann geri hlé á máli sínu augnablik og bíða 

þar til viðmælandinn lýkur sér af. Eins að biðja um frekari úskýringar ef þess 

gerist þörf og að lokum að draga saman og endurtaka það sem viðkomandi 

var að tala um til þess að vera fullviss um að allt hafi komist til skila. Í öllum 

samræðum við foreldra skal sýna foreldrum og börnum þeirra umhyggju og 

áhuga og varast gagnrýni. Það er ekki síður mikilvægt að virða þann trúnað 

sem gildir í skólanum, og að allir kennarar gefi sér tíma til þess að ræða við 

og eiga samstarfi við foreldra (Marge, 1990, bls. 17; Olsen og Fuller, 2003, 

bls. 131). Allt eru þetta góð ráð og góð dæmi um fagleg vinnubrögð 

kennara. 

Atkin, Bastiano og Goode (1988) gáfu dæmi um hvernig hægt er að 

hlusta á og fara eftir því sem foreldri segir. Sem dæmi má taka þegar 

foreldrar sögðust frekar vilja koma á uppákomu að kvöldi til og þegar börnin 

væru sjálf að kynna eigin vinnu í stað þess að koma á kynningu að degi til 

þegar kennarinn kynnir vinnu barnanna. Þeir sögðu að það væri miklu 

skemmtilegra að heyra börnin sjálf segja frá eigin vinnu. Eftir það hefði verið 

ákveðið að hafa kynningar nemenda að kvöldi til (Atkin, Bastiano og Goode, 

1988, bls. 18). Nauðsynlegt er að hlustað sé á foreldri í samstarfi heimilis og 

skóla. Foreldrar geta bent á mikilvæg atriði er varða nám barna. Þeir geta 

veitt mikinn stuðning og til dæmis beint athygli að hagnýtum atriðum sem 

stuðla að þróun og nýjum vinnubrögðum (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, 

bls. 19). 

Kennarar geta stuðst við eða farið eftir ýmsum ráðum til þess að halda 

samstarfi heimilis og skóla í góðu horfi. Þau atriði eru meðal annars að vera 

jákvæður, leggja traust á samvinnu við hvern aðila í samstarfinu og vera 

tillitsamur. Mikilvægt er að vera stöðugt að leggja sitt af mörkum (Marge, 

1990, bls. 30). Einnig getur verið gott að nálgast foreldra barnanna sem 
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sérfræðinga í sínu barni og falast eftir upplýsingum frá þeim um 

námsvenjur, reynslu og áhugamál. Mikilvægt er að mæta foreldrum á þeirra 

forsendum og kynnast þeim einstaklingslega með því að skapa aðstæður 

þar sem þeir eru afslappaðir og líður vel. Síðast en ekki síst er mikilvægt að 

hlusta á foreldra þannig að þeir fái tækifæri til að segja frá áhyggjum sínum, 

vangaveltum og væntingum (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 20–21). 

Rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur (2008) segir frá heimsóknum 

grunnskólakennara heim til nemenda og vakti það mikla ánægju foreldra 

sem barna og hafði í för með sér farsælla og nánara samstarf heimilis og 

skóla, sem byggðist á gagnkvæmu trausti og virðingu (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2008, bls. 23–27).  

 Leikskóli – Grunnskóli 2.4.1

Þegar barn byrjar í grunnskóla breytist margt í lífi þess og foreldra þess. Það 

hættir að vera barn á leikskóla og verður nemandi í grunnskóla. Foreldrar 

hafa nefnt ýmsar breytingar á uppeldisaðferðum þegar barn þeirra er byrjað 

í grunnskóla. Niðurstöður Griebel og Niesel (2003) leiddu í ljós að 

áherslurnar í uppeldinu hjá foreldrum breyttust frá því að snúast um 

sjálfstæði og sjálfstjórn yfir í að vera um hlýðni, stundvísi og vandvirkni (sjá 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 56). Í þessu felst mjög mikil breyting, 

bæði fyrir barn og foreldra og þetta tímabil, þegar barn flyst úr leikskóla í 

grunnskóla, getur verið mjög krítískt tímabil í lífi barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 92).  

Uri Bronfenbrenner setti fram vistkerfi sem sýnir barn í miðju, umkringt 

fjórum mismunandi kerfum sem öll vinna saman og hafa áhrif hvert á annað 

og hafa einnig bein og óbein áhrif á barnið í innsta hring. Míkrókerfið 

(microsystem) er innsti hringur umhverfis barnið. Þar eru þeir sem standa 

næst barninu og það á í einhvers konar samskiptum við daglega. Þeir aðilar 

eru fjölskyldan, félagarnir og skólinn (Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 28–

29). Samstarf og samvinna þeirra aðila sem eru í innsta hring, sem sagt 

félagahópsins, fjölskyldunnar og leikskólans og/eða grunnskólans, getur því 

haft mikil áhrif á þessu krítíska tímabili þegar barn flyst úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Samvinna þeirra á milli getur skipt sköpum um hvernig til tekst 

við flutninginn og hvernig upphaf grunnskólagöngunnar verður (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 93).  

 Það sem tekur við að leikskóla loknum er grunnskólinn og á hann að 

leggja grunn að áframhaldandi námi barna í sjálfbæru samfélagi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Í Aðalnámskrá grunnskóla má 

finna upplýsingar um flutninginn, hvað skiptir máli og hvernig ber að haga 
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honum. Fellur það í hlut skólans að sjá til þess að flutningur barns á milli 

leikskóla og grunnskóla verði sem eðlilegastur svo það samræmist 

einstaklingsbundinni námsstöðu og þroska hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12). Þar er einnig að finna upplýsingar 

um samstarf heimilis og skóla í sambandi við flutning barna úr leikskóla í 

grunnskóla. En þar stendur að tengslin milli beggja skólastiganna eigi að 

vera samstarfsverkefni foreldra og kennara þar sem velferð barnsins er höfð 

að leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 75). Þar er 

einnig lögð áhersla á hlutverk foreldra þar sem sagt er að þeir séu 

mikilvægir tengiliðir milli skólastiganna. Foreldrarnir miðla upplýsingum um 

leikskólagöngu barna sinna. Einnig eiga foreldrar rétt á að fá upplýsingar um 

öll þau gögn sem fylgja barni þeirra úr leikskóla í grunnskóla svo þeim gefist 

kostur á að bregðast við þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 75).  

Að mati barna og foreldra á Nýja-Sjálandi voru meginbreytingar við það 

að fara úr leikskóla í grunnskóla þrjár. Í fyrsta lagi breyttust daglegar venjur, 

í öðru lagi breyttust reglurnar og í þriðja lagi varð menningarmunur og 

munur á málnotkun (Peters, 2005).  

Það er sem sagt margt ólíkt með leikskóla og grunnskóla. Ytri umgjörð 

þessara stofnana er ólík. Það á við um húsnæði þar sem stórar 

kennslustofur grunnskóla eru frábugðnar litlum deildum leikskóla. Daglegt 

skipulag er öðruvísi og mörg börn kynnast frímínútum, nestistímum og 

sérgreinum í fyrsta skipti. Að sama skapi er skipt eftir aldri í grunnskólum en 

á leikskólum eru gjarnan aldursblandaðir hópar. Félagslegt samhengi fyrir 

börnin er nýtt í grunnnskóla. Þar eru fleiri aðilar til að hafa samskipti við og 

samskiptamáti við fullorðna er ólíkur því sem þau þekkja í leikskóla. Þá 

getur verið misjafnt hvort félagar fylgjast að úr leikskóla eða ekki því börnin 

koma oft frá mörgum leikskólum og sameinast í einn bekk í grunnskóla. Þar 

þurfa þau því að aðlagast nýjum félagahópi. Það geta líka verið viðbrigði 

fyrir forelda því þeir voru ef til vill farnir að þekkja gömlu félagana og 

foreldra þeirra og þurfa því einnig að kynnast nýju fólki. Í leikskóla voru 

börnin elstu krakkarnir á skólanum en svo fara þau í grunnskóla og eru þar 

yngstu krakkarnir í skólanum. Í grunnskóla fá börnin líka minni 

einstaklingsaðstoð frá fullorðnum en þau eru í vön þar sem fleiri börn eru á 

hvern fullorðinn í grunnskóla en í leikskóla. Námskröfur eru líka aðrar í 

grunnskóla en í leikskóla. Námskrárnar eru mjög ólíkar fyrir hvert skólastig. 

Leikurinn er í hávegum hafður í leikskóla og er yfirleitt helsta námsleið 

barnanna. Þegar í grunnskóla er komið er gefinn minni tími fyrir leikinn og 

sömuleiðis allt skapandi starf. Í grunnskóla hefst hið formlega lestrar- og 
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stærðfræðinám, sem tekur yfirleitt við af skapandi starfinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 66–67).  

Margt er ólíkt með leikskóla og grunnskóla og getur þessi flutningur 

verið miserfiður fyrir börn. Það sem börn, foreldrar og kennarar frá 

Bretlandi töldu skipta mestu máli fyrir börnin þegar þau fluttust í 

grunnskóla var persónuleg, félagsleg og tilfinningaleg líðan og það að 

tilheyra hópnum í fyrsta bekk. Mun færri nefndu atriði sem tengdist 

þekkingu eða færni barna á einhvern hátt (Bulkeley og Fabian, 2006). 

Rannsókn Griebel og Niesel (2003) leiddi í ljós að þýskir foreldrar vildu að 

þeirra barn yrði í bekk með félaga til þess að auðvelda þeim flutninginn (sjá 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 56). Þetta stemmir við það að niðurstöður 

flestra rannsókna benda til þess að það sem er mikilvægast fyrir börn á 

þessu tímabili séu félagar og félagatengsl. Þegar barn byrjar með vinum 

sínum eða félögum í grunnskóla hafa þeir jákvæðari mynd af skólanum og 

eru líklegri til að aðlagast skólaumhverfinu betur en þau sem hafa ekki þess 

háttar tengsl. Því „félagar veita stuðning og umhverfi grunnskólans verður 

ekki eins ógnvekjandi“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 93). Aftur á móti 

sýna niðurstöður rannsóknar Ledger, Smith og Rich (2000) að þrátt fyrir að 

félagar og vinátta skipti vissulega miklu máli á þessum tímamótum var 

ekkert sem benti til að þeim börnum sem áttu vinatengsl í skólanum gengi 

betur að aðlagast breyttum aðstæðum en hinum (Ledger, Smith og Rich, 

2000).  

Þegar á heildina var litið kom þó í ljós að börn í fyrsta bekk í grunnskóla 

höfðu yfirleitt jákvæða og ánægjulega reynslu af flutningi frá leikskóla í 

grunnskóla. Þau höfðu kynnst skólastarfinu með því að fara á ýmsar 

kynningar í grunnskólanum og upplýsingar um þau bárust með þeim í 

grunnskólann (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 56).  

 Samskipti 2.4.2

Helsti grunnurinn að samstarfi heimilis og skóla er upplýsingaflæði milli 

heimilis og skóla (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996; 

Nanna Kristín Christiansen, 2011; Long, 1986; Olsen og Fuller, 2003) og er 

það það sem heldur fyrst og fremst uppi tengslum heimilis og skóla. 

Undirstaðan verður að vera góður jafningjagrunnur sem einkennist af 

gagnkvæmu trausti og virðingu (Long, 1986, bls. 9). Þetta upplýsingaflæði 

getur til dæmis verið í formi funda, tölvupósta, fréttabréfa og upplýsinga á 

heimasíðum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 70). En það getur einnig 

farið fram með tíðum samskiptum með fundum, símtölum og bréfaskrifum. 

Einnig er mögulegt að hafa opna daga eða viðtalsfundi, stunda skrifleg 
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samskipti og kynningar á uppákomum og jafnvel útbúa foreldrahandbækur í 

upphafi skólaárs með ýmsum upplýsingum eins og skóladagatali, 

upplýsingum um tengiliði og uppástungum um hvað hægt sé að gera heima 

með börnunum (Long, 1986, bls. 9). Þegar skólar gefa út handbók fyrir 

foreldra í upphafi skólaárs sýna þeir viðleitni sína til þess að ítreka mikilvægi 

samstarfs heimilis og skóla og styrkja það starf (Skóli Ísaks Jónssonar, 1999). 

Rannsókn Joyce Epstein (2001, bls. 141) leiddi í ljós að algengara var að 

kennarar á yngsta stigi grunnskóla (e. Elementary teachers) nýttu sér oftar 

úrræði eins og að hringja í foreldra og senda óformleg bréf. 

Líklega þekkja flestir best reglubundnu foreldraviðtölin sem í mörgum 

skólum eru tvisvar yfir skólaárið. Markmiðið með foreldraviðtölunum, 

samkvæmt upplýsingariti sem gefið er út af Kópavogsskóla eru gagnkvæm 

samskipti. Þar hittast kennari og foreldri og miðla upplýsingum sín á milli, 

viðra hugmyndir og taka ákvarðanir varðandi barnið í skólanum. Viðtölin eru 

einnig vettvangur bæði fyrir foreldra og kennara til að mynda tengsl sín á 

milli (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996, bls. 26). Það 

skiptir máli hvernig staðið er að slíkum fundum. Fundarboð þyrftu að vera 

tímanleg svo foreldrar hafi meira svigrúm til að mæta og mikilvægt er að 

gera foreldra meðvitaða um mikilvægi samtals kennara og foreldra. 

Foreldraviðtöl eru góður vettvangur fyrir kennara til að mynda tengsl við 

foreldra og fyrir foreldra til að bjóða fram þátttöku sína í skólastarfi 

(Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996, bls. 26). 

Oft gleymdist að gera ráð fyrir þátttaku barna í upplýsingaflæði milli 

heimilis og skóla. Þau voru milliliðir þar sem þau fóru með skilaboð frá 

kennara heim til foreldra og svör aftur í skólann. Þau gegndu því mikilvægu 

hlutverki í farsælum samskiptum milli heimilis og skóla (Olsen og Fuller, 

2003, bls. 140). Þetta hefur þó breyst í dag með tilkomu Mentors. Mentor á 

að vera fyrir alla sem koma að börnum í skólum og gegnir hlutverki 

heildstæðs upplýsinga- og námskerfis (InfoMentor, 2013–2014). Þegar 

samskiptin eru góð milli heimili og skóla getur það komið í veg ýmsa 

árekstra og streitu milli aðila sem koma að samstarfinu. Margir bregða á 

það ráð að halda uppi góðum og reglubundnum samskiptum með því að 

setja inn upplýsingar um skólastarfið og námsframvindu barna til dæmis 

með vefsíðum, fréttabréfum og símtölum (Olsen og Fuller, 2003, bls. 140).  

Nú til dags hafa flestir aðgang að tölvu og tölvupósti. Hefur það 

auðveldað kennurum jafnt sem foreldrum aðgengi að hvoru öðru. Þess 

háttar samskiptaform getur þó verið vandmeðfarið þar sem lítið þarf til að 

valda misskilningi og því viðfangsefni orðið umfangsmeira en tilefni var til. 

Því er gott að geta gripið í símann og hringt í foreldri ef eitthvað kemur upp. 
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Að sama skapi getur verið gott fyrir foreldra að geta hringt í kennara ef 

þeim liggur eitthvað á hjarta (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 

147–148). Í handbók kennara frá árinu 1990 er þó gefið eitt ráð varðandi 

símhringingar og það er að láta ekki fyrsta símtalið við foreldra vera símtal 

vegna einhvers sem er að (Marge, 1990, bls. 19). Símatímar og 

foreldraviðtöl hafa þó hlotið þá gagnrýni að lítið hafist uppúr þeim þar sem 

álitið er að kennarar ræði helst gengi nemenda við foreldra og forðist þess 

að takast á við viðkvæmari málefni (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, 

bls. 147–148).  

Foreldrar geta gert margt til þess að taka þátt í skólastarfi barna sinna án 

þess að það tengist náminu beint. Þeir geta til dæmis tekið þátt í einhvers 

konar stuðningsátaki fyrir skólann eins og fjáröflun. Eða jafnvel veitt aðstoð 

af ýmsu tagi eins og að laga leikföng og leiktæki á skólalóð. Þeir gætu verið 

eftirlitsmenn í ýmsum ferðum og á hátíðum. Að sama skapi gætu foreldrar 

komið inn í kennslustund og sagt frá eigin reynslu, eins og starfi, 

áhugamálum og fleiru (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 144; 

Long, 1986, bls. 8). Niðurstöður rannsóknar sem Kristín Jónsdóttir (2013) 

gerði í 20 grunnskólum á Íslandi leiddi einmitt í ljós að um 99% starfsfólk 

skóla og foreldrar töldu mikilvægt, vildu taka þátt í og jafnvel skipuleggja 

ýmsar uppákomur utan skólatíma (Kristín Jónsdóttir, 2013, bls. 39). 

Í sömu handbók fyrir kennara eru einnig gefnar alls konar hugmyndir að 

samstarfi heimilis og skóla, sem gera foreldra að þátttakendum í skólastarfi 

barna sinna.  

1. Halda kynningarfundi. 

2. Vera með opið hús. 

3. Fá í heimsókn gestafyrirlesara. 

4. Vera með verkefni á samkomu nemenda. 

5. Halda félagslegar uppákomur; eins og lautarferðir, morgunmatarboð og 

fleira. 

6. Hafa ýmsar smiðjur fyrir foreldra. 

7. Smíða eitthvað heima og taka með í smiðjur. 

8. Hafa smiðjur á bókasafni. 

9. Ýmislegt annað; Eins og að fá foreldra til að kenna stærðfræði og lestur 

með dagblöðum eða búa til bækur. Það er hægt að fara í vettvangsferðir; á 

bókasöfn, söfn eða náttúrlífssöfn. Einnig er hægt að fara í ýmsa 

fjölskylduleiki og eins að halda verðlaunaafhendingakvöld. 

(Marge, 1990, bls. 21–29). 
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Foreldrar geta boðið fram framlag sitt í ýmsum verkefnum eða 

uppákomum í skólanum. Það getur til dæmis verið við verkefnavinnu 

nemenda, í vettvangsferðum, á bekkjarsamkomum eða á sýningum 

nemenda. Framlag foreldra getur verið mismikið og nær það alveg frá því að 

vera lágmarksþátttaka yfir í að vera þátttakandi í ákvarðanatökum (Olsen og 

Fuller, 2003, bls. 142). Þegar um sjálfboðaliðastarf foreldra er að ræða, eins 

og að veita aðstoð í kennslustund og í vettvangsferðum eða í 

fjáröflunarstörfum, er það oft tilfellið að sami litli hópurinn býður framlag 

sitt aftur og aftur samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Joyce Epstein (2001, 

bls. 160). Um það bil 70% foreldra bauð sig aldrei fram og aðeins um 4% 

þeirra voru mjög virkir í sjálfboðastörfum í skóla barna sinna. 

 Heimanám  2.4.3

Heimanám á við þá vinnu sem kennarar setja nemendum sínum fyrir til að 

sinna utan skólans, þó þeir hafi jafnan möguleika á að sinna henni á 

skólatíma (Hiatt-Michael, 2010, bls. 58). Ýmsar ástæður eru fyrir því að 

kennarar setja fyrir heimanám, algengast er að það miði að því að bæta 

námsárangur (Hiatt-Michael, 2010, bls. 58–59). Becker og Epstein (1982) 

komust að þeirri niðurstöðu að helsta ástæðan, fyrir því að kennarar setja 

fyrir heimanám, er til þess að börn fái meiri tíma til þess að æfa það sem 

þeir læra í kennslustund. Heimanám er líka ætlað til þess að efla þátttöku 

foreldra í námi barna sinna og getur árangur af heimanámi farið meðal 

annars eftir því hversu mikla hjálp börn fá heima hjá sér. Það skiptir þó máli 

á hvaða skólastigi barn er þegar kennari skipuleggur framlag og þátttöku 

foreldri í heimanámi barna (Hiatt-Michael, 2010, bls. 58–59). Foreldrar 

barna á yngsta stigi grunnskóla voru almennt jákvæðari gagnvart þátttöku 

sinni í námi barna sinna og ánægðari með heimanámið, en foreldrar barna á 

eldri stigum. Foreldrar barna á yngsta stigi hjálpuðu börnum sínum mest 

með lestur þar sem þeir annað hvort lásu upphátt fyrir börn eða hlustuðu á 

þau lesa. Þeir aðstoðuðu með stafsetningaræfingar og stærðfræðiverkefni 

og að lokum tóku þeir þátt í ýmsum leikjum sem fólu í sér lærdóm (Epstein, 

2001, bls. 168–169). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á ábyrgð foreldra þegar kemur 

að því að sinna heimanámi en einnig nefnt að báðir aðilar, sem sagt foreldri 

og skóli þurfi að vera sammála um heimanámið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). Það sem styður við árangur barna 

í skóla eru góðar aðstæður barna heima. Þetta á meðal annars við um hvíld 

og næringu og ekki síður að börn hafi næði til að sinna heimanámi sínu 

(Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996, bls. 29). 
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Foreldrar hafa áhrif á hvað börn gera heima hjá sér, það er hversu 

miklum tíma þau eyða í hvers kyns afþreyingu og eins hve mikill tími er 

helgaður heimanámi. Það gerir foreldra að virkum þátttakendum í námi 

barna sinna þar sem barn og foreldri eyða tíma saman ýmist í verkefni sem 

minna á leiki eða verkefni tengd námsefninu og námskránni. Flestir 

foreldrar hjálpa börnum sínum við heimanám með því að nýta eigin reynslu 

úr skóla og þekkingu sína. Þeir vilja líka flestir fá meiri upplýsingar en þeir fá 

nú þegar, um heimanám, um reglur sem gilda um það og hvernig þeir sjálfir 

geta hjálpað börnum að sinna því (Olsen og Fuller, 2003, bls. 146).  

Misjafnt getur verið hvort foreldrar treysti sér til þess að aðstoða börn 

sín við heimanám og geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Þá verður skólinn 

að aðstoða þá foreldra eða búa svo um að þær aðstæður komi ekki upp. Þó 

eru margir foreldrar sem treysta sér vel til þess að hjálpa börnum sínum við 

heimanámið (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996, bls. 29). 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar ungra barna sem og meira menntaðir 

foreldrar styðja betur við nám barna sinna með námstengdum verkefnum 

heima við (Epstein, 2001, bls. 218).  

Í rannsókn Joyce Epstein kom fram að um 85% foreldra eyddu 15 

mínútum eða meira í að hjálpa börnum sínum við heimanám, þegar 

kennarar fóru fram á það. Þessir sömu foreldrar sögðust vera tilbúnir til að 

eyða allt að 40 mínútum á dag til þess að hjálpa börnum sínum við 

heimanámið ef kennarar gæfu þeim leiðbeiningar um hvernig þeir gætu 

farið að því. Um 90% foreldra segjast hjálpa börnum sínum við heimanám 

öðru hverju. Færri en 25% foreldra voru beðnir um að hjálpa börnum 

sínum, sem voru með sérþarfir, og fengu leiðbeiningar um hvernig þeir 

gætu hjálpað þeim (sjá Olsen og Fuller, 2003, bls. 146). Rannsókn Joyce 

Epstein (2001, bls. 218) sýnir að þeir foreldrar sem fá leiðbeiningar frá 

kennurum um hvernig þeir geta hjálpað börnum sínum við heimanám eyða 

að jafnaði meiri tíma í það en aðrir foreldrar. 

Það hefur sýnt sig margoft hversu mikil áhrif hlutdeild foreldra hefur á 

lestrarnám nemenda (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. ix; Byrnes og 

Wasik, 2009). Algengasta leiðin til að gera foreldra að þátttakendum í námi 

barna sinna er heimalestur og sennilega það sem flestir þekkja. Ekki má 

heldur gleyma því að sérfræðingar leggja mikla áherslu á að foreldrar lesi 

fyrir barnið sitt og með því að efna til samtals um lesefnið (Berger, 1995, 

bls. 32). Þá er foreldri hvatt til að láta barn sitt lesa upphátt fyrir sig daglega 

(Long, 1986, bls. 6). Rannsókn Joyce Epstein leiddi í ljós að um 76% 

skólastjóra lögðu áherslu á það við kennara að hvetja foreldra nemenda 
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sinna til að lesa fyrir börnin og láta þau lesa upphátt fyrir sig (Epstein, 2001, 

bls. 112). 

2.5 Greið leið eða lögð hindrunum? 

Til þess að samstarf heimilis og skóla verði farsælt og að kennarar og 

foreldri geti unnið saman þurfa að vera ýmsar forsendur til staðar og eru 

þar stjórnmálamenn og embættismenn í forsvari. Fræðileg þekking er ein af 

forsendum samskipta heimilis og skóla. Þar sem margar rannsóknir sýna 

fram á jákvæð áhrif foreldra á þroska og menntun barna þegar þeir taka 

virkan þátt í náminu, bæði á heimilinu og í skólanum (Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson, 2003, bls. 138). 

Ólíkir einstaklingar mæta til samstarfs þegar um samstarf heimilis og 

skóla er að ræða. Þessir tveir einstaklingar geta haft mjög ólíkar skoðanir og 

mismunandi sjónarmið í lífinu og geta verið margar ástæður fyrir því. Ein 

þeirra getur til dæmis verið menningarmunur foreldris og kennara, þar sem 

íslenskt samfélag er orðið fjölmenningarsamfélag (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010) og getur það orsakað árekstra. Slíkur 

menningarmunur getur út af fyrir sig verið ástæða fyrir því að kennari og 

foreldri eiga ekki samleið í samstarfi heimilis og skóla. Önnur ástæða getur 

verið mismunandi viðhorf kennara og foreldra, fyrri reynsla skóla af 

samstarfi við heimilin sem og hverskyns stuðningur sem hver hefur aðgang 

að (Long, 1986, bls. 5). 

Í handbók fyrir kennara frá árinu 1990 eru talin upp ýmis atriði sem gætu 

verið ástæða þess að kennara og foreldri gengur illa að vinna saman. Þau 

meðal annars felast í að skortur er á gagnkvæmri virðingu eða trausti, að 

samskiptin eru í lágmarki og einkennast jafnvel af neikvæðri framkomu. 

Ástæðan getur einnig verið þess eðlis að skólinn sjálfur eigi sök á máli, þar 

sem skortur getur verið á þjálfun og upplýsingum um hvernig byggja skuli 

samstarf heimilis og skóla eða að skólinn lítur ekki á það sem forgangsatriði 

að koma á slíku samstarfi (Marge, 1990, bls. 31). Í dag er aftur á móti skýrt 

kveðið á um það í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá 

grunnskóla hver stefna skólans skal vera í samstarfi heimilis og skóla. Einnig 

í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 

1040/2011) þar sem kveðið er á um skyldur kennara til að eiga frumkvæðið 

að samskiptum og samstarfi við foreldra. Þrátt fyrir allt verða kennarar að 

hafa í huga að þeir geta ekki hafið samstarf og unnið með foreldrum svo 

það beri árangur án þess að vera meðvitaðir um eigin þekkingu og færni 

ásamt skyldum, sem sagt hvað þeir hafa sjálfir fram að færa í samstarfi 

heimilis og skóla (Cunningham og Davis, 1991, bls. 8). 



 

34 

Eins og áður sagði eru foreldrar í raun fyrstu kennarar barna sinna (Olsen 

og Fuller, 2003, bls. 146), þeir þekkja barn sitt betur en sérfræðingur og það 

er góð ástæða fyrir því hvers vegna stofna ætti til samstarfs heimilis og 

skóla. Foreldrar hafa mjög góða sýn á barn sitt og geta því oft veitt 

kennurum góðar upplýsingar um barnið. Atkin, Bastiano og Goode (1988) 

komust aftur á móti að því að það er því miður afar sjaldgæft að hlustað sé 

á foreldra og að leitað sé til þeirra. Samkvæmt niðurstöðum þeirra virðast 

viðhorf foreldra og hugmyndir þeirra oft ekki vera viðurkenndar af fagfólki, 

sem sagt skólum og kennurum (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. 15). 

2.6 Viðhorf og samstarf 

Viðhorf fólks getur skipt miklu máli og það er engin undantekning þegar um 

samstarf heimilis og skóla er að ræða. Það hvernig einstaklingur lítur á 

sjálfan sig mótar viðhorf hans. Ef við skoðum þá aðila sem koma að 

samstarfi heimilis og skóla kemur það glöggt í ljós. Til dæmis er skóli sem 

einkennist af Hingað og ekki lengra viðhorfi til foreldra ekki líklegur til að 

hvetja til mikils samstarfs og þátttöku foreldra í skólastarfi. Að sama skapi er 

kennari, sem til dæmis lítur svo á að kennsla læsis sé aðeins fyrir fagfólk, 

ekki líklegur til að hvetja til heimalesturs (Long, 1986, bls. 2).  

Foreldrar líta á sig sem þátttakendur í fjölskyldulífi barna sinna, þar sem 

fer að sjálfsögðu fram allskonar nám. Þrátt fyrir það líta þeir síður á sig sem 

sérfræðinga. Foreldrar þekkja börnin sín mjög persónulega og hafa verið 

þær manneskjur sem hafa staðið fyrst og fremst fyrir menntun barna sinna 

framan af. Þeir hafa ef til vill ekki fengið neina formlega menntun um 

hlutverk sitt sem uppalendur en þeir hafa þróast í starfi. Þeir hafa lært af 

reynslunni, allri viðleitni jafnt sem mistökum (Atkin, Bastiano og Goode, 

1988, bls. 25).  

Viðhorf foreldra til kennara eru mismunandi en mótast meðal annars af 

fyrri reynslu þeirra af kennurum, bæði sem nemendur sjálfir sem og 

samskiptum sínum við kennara barna sinna. Foreldrar vinna jafnvel svipuð 

störf og kennarar, þeir geta til dæmis verið kennarar sjálfir, stuðningsaðilar í 

skóla eða starfsfólk skólabókasafns eða mötuneytis. Það mótar einnig 

viðhorf þeirra til kennara (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, bls. 26) og öfugt. 

Yfir 70% kennara í Bandaríkjunum eru foreldrar sjálfir. Það hefur hvað mest 

áhrif á viðhorf kennara til foreldra þar sem þeir skilja þann margbreytileika 

sem felst í því að vera foreldri og hafa ef til vill samkennd með þeim verandi 

foreldrar sjálfir (Olsen og Fuller, 2003, bls. 96).  

Kennarar líta á sig sem fagmenn, sem sagt sérfræðinga í sínu starfi. Það 

er bæði vegna þess að þeir hafa sjálfir verið nemendur og vegna þess að 
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þeir hafa farið í gegnum formlegt nám og ákveðna þjálfun í starfi. Það gerir 

það að verkum að þeir hafa góða menntun að baki. Viðhorf kennara til 

foreldra mótast af fyrri og núverandi reynslu af samskiptum við foreldra í 

starfi, sem og að vera jafnvel foreldrar sjálfir, eins og áður sagði (Atkin, 

Bastiano og Goode, 1988, bls. 25–26). Viðhorf þeirra geta verið 

mismunandi. Þeir hafa ýmsar hugmyndir um foreldra og hvernig þeir líta á 

þátttöku og hlutdeild þeirra í skólastarfi. Jafnvel er hægt að tala um þrjár 

gerðir kennara í samstarfi heimilis og skóla. Fyrsta gerðin eru kennarar sem 

líta á sig sem einu sérfræðingana í samstarfinu. Önnur gerðin á við um 

kennara sem líta á sig sem sérfræðinga í samstarfinu en viðurkenna líka 

foreldra sem uppsprettu auðlinda þegar kemur að því. Þriðja gerðin eru 

kennarar sem líta á foreldri sem notenda þeirrar þjónustu sem þeir veita. 

Með því viðhorfi öðlast foreldrið ákveðin réttindi innan skólastarfsins 

(Cunningham og Davis, 1991, bls. 10–13). Þetta viðhorf hefur Nanna Kristín 

Christiansen (2007) fjallað nokkuð um. Hún fjallaði aftur á móti um þetta út 

frá sjónarhorni foreldra, að það hafi færst í aukana að foreldrar líti á sig sem 

viðskiptavini þeirrar þjónustu sem kennarar veita þeim. Mary Christianakis 

(2011, bls. 164) gerði rannsókn á kennurum í einum grunnskóla í 

Kaliforníufylki í Bandaríkjunum. Hún komst að þeirri niðurstöðu að kennarar 

notuðu orðið að hjálpa þegar rætt var um framlag foreldra til skólastarfs. 

Það þýddi að kennararnir litu á sig sem þá sem fara með valdið í samstarfi 

heimilis og skóla en á foreldrana sem hjálparhellur eða aðstoðarfólk þegar 

þeir lögðu eitthvað af mörkum í skólastarfið. 

Umfjöllun um viðhorf hér að framan sýnir hversu mikil áhrif viðhorf fólks 

getur haft á það sem það hefur fyrir stafni. Því má segja að skoðanir og 

viðhorf bæði kennara og foreldra til hvors annars og til samstarfsins ákvarði 

í raun hvers eðlis samstarfið verður (Cunningham og Davis, 1991, bls. 15). 

En þó ræðst árangur samstarfs heimilis og skóla mikið af viðhorfum kennara 

til samstarfsins og hæfni hans í að koma því á (Long, 1986, bls. 3). Gott er að 

beina athygli að rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns 

(2006) sem gerð var í öllum almennum grunnskólum Reykjavíkur. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að það sem einkenndi þá skóla sem höfðu fæst 

agavandamál voru jákvæð viðhorf starfsfólks skólanna til nemenda og 

foreldra, sem og góður skólabragur. Að sama skapi skiptir máli að skapa 

jákvæðan skólabrag til þess að geta náð farsælu samstarfi við heimilin 

(Olsen og Fuller, 2003, bls. 151). En samkvæmt reglugerð um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum ber öllu starfsfólki skóla 

skylda til að stuðla að jákvæðum skólabrag og starfsanda (Reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011).  
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Eins og áður hefur verið fjallað um, alast börnin upp við mismunandi 

aðstæður. Fleiri börn alast upp hjá einstæðu foreldri í dag en áður. Það 

hefur oft í för með sér verri fjárhagslega stöðu þeirra en barna sem búa hjá 

tveimur foreldrum (Stefán Ólafsson, 2005). Gera má ráð fyrir að foreldri 

sem stendur eitt og þarf að vinna og sjá fyrir börnum sínum vinni meira en 

tveir foreldrar sem standa saman. Það getur gert það að verkum að 

foreldrar séu misvel í stakk búnir að taka þátt í námi barna sinna. Rannsókn 

Joyce Epstein (2001, bls. 197) sýndi einmitt fram á það. Til að mynda voru 

giftir foreldrar virkari í skólastarfi barna sinna en einstæðir foreldrar þar 

sem einstæða foreldrið var oftar lengur fjarverandi vegna vinnu. Kennarar 

hafa oft jákvæðari viðhorf til þeirra foreldra sem þeir hitta og eru í 

reglulegum samskiptum við sem getur því mótað viðhorf kennara til 

einstæða foreldrisins sem það hittir sjaldnar (Epstein, 2001, bls. 197). Það 

hefur einnig sýnt sig að foreldrar barna á yngsta stigi grunnskóla eru í meiri 

samskiptum við kennara barna sinna, en foreldrar barna á eldri stigum 

grunnskóla. Samkvæmt Berger (2004) hafa þeir yfirleitt eitthvert 

háskólanám að baki og eru tekjuhærri en það sem telst meðaltal (Berger, 

2004, bls 152). Það er þó fleira en fjárhagsleg staða og menntunarstig sem 

getur haft áhrif á þátttöku foreldra í samstarfi heimilis og skóla. 

Börn búa við mismunandi aðstæður heima, án þess að það komi 

fjölskyldumynstri við. Annað og alvarlegra en fjárhagurinn getur gert það að 

verkum að foreldri tekur ekki þátt í námi barna sinna eða lætur sig það 

varða. Dæmi um það er ofbeldi og vanræksla. Foreldrar sem sinna til dæmis 

ekki heimanámi barna sinna vanrækja börnin sín og varðar það við lög (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Vanræksla á við þegar foreldri sinnir ekki 

grunnþörfum barna sinna, líkamlegum eða andlegum, til lengri tíma sem 

kemur niður á heilsu þeirra og þroska (Browne og Hamilton-Giachritsis, 

2007, bls. 50). Vanræksla getur til dæmis verið líkamleg, sálræn eða andleg 

og tilfinningaleg. Líkamleg vanræksla getur átt við þegar mataræði barns er 

ábótavant eða hreinlæti þess. Það getur búið við óviðeigandi 

húsnæðisaðstæður og þegar ekki er farið með börn til læknis ef þess þarf. 

Að sama skapi getur það átt við um svefn, þegar foreldrar sjá ekki til þess að 

barn fái nægan svefn sem er nauðsynlegur svo barni líði vel. Með sálrænni 

eða andlegri vanrækslu er átt við að barn fær ekki aðgang að þeirri 

sálfræðiþjónustu sem það þarf, ábendingum frá dagheimilum eða 

leikskólum er ekki sinnt eða lyfjagjöf er ábótavant. Tilfinningaleg vanræksla 

á við þegar gráti barns er ekki sinnt, foreldri sniðgengur barn sitt og sýnir því 

ekki hlýju og væntumþykju (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 43–45).  
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Þó ber að hafa í huga að ekki er um vanrækslu að ræða sé eitthvað af því 

sem áður var talið upp aðeins einstakt atvik, aðeins ef þetta er viðvarandi 

ástand. Hafi kennari orðið vitni af slíku dæmi getur það ef til vill mótað 

viðhorf hans til þeirra foreldra og vilja hans til að starfa með þeim. Það sem 

einkennir foreldra sem vanrækja börnin sín getur einnig verið að þeir mæta 

ekki í foreldraviðtöl eða á fundi sem þeir eru beðnir um að sækja. Þess 

vegna er þetta viðhorf þekkt í mörgum skólum: „Þú sérð aldrei þá foreldra 

sem þú virkilega vilt hitta“ (Atkin, Bastiano og Goode, 1988, Bls 14).  

Þrátt fyrir mismunandi bakgrunn foreldra og aðstæður hefur mikill 

meirihluti þeirra mjög mikinn áhuga á að hjálpa börnum sínum og sinna 

námi þeirra (Long, 1986, bls. 3). Að sama skapi hafa sumir kennarar mjög 

jákvæð viðhorf gagnvart því að vinna með foreldrum meðan aðrir hafa 

einfaldlega gefist upp eftir tilraunir sínar til að ná til foreldra (Epstein, 2001, 

bls. 120). 

 Leiðir til úrbóta 2.6.1

Sem betur fer er ýmislegt gert til þess að stuðla að bættu samstarfi heimilis 

og skóla. Til að mynda er haft almennt upplýsingaflæði í þeim tilgangi að 

fræða foreldra um það sem fram fer í skólanum, þær áherslur og þau 

markmið sem að er stefnt, og almenna starfsemi skólans. Það er hægt að 

hafa skólann opinn og líka ákveðna opna daga í þeim tilgangi að 

almenningur, þá helst foreldrar geti komið og séð hvernig skólastarfið fer 

fram. Eins væri hægt að styðja samstarf með hvers kyns sýningum, 

kynningum og leikjum svo sem með því að hafa opna tíma í íþróttum sem 

og sýningar á verkefnum í list- og verkgreinum. Að sama skapi er hægt að fá 

foreldra til þess að taka beinan þátt í námi barna sinna, til dæmis með því 

að vera þátttakendur í foreldrafélagi sem sér um ýmiskonar uppákomur og 

athafnir og að sinna einhverju heima sem tengist menntun barnanna 

(Cunningham og Davis, 1991, bls. 50–53). Í dag eru foreldrar hvattir til að 

stofna foreldrafélög og eru allir skólaforeldrar þátttakendur í slíku félagi. 

Fellur það í skyldur skólastjóra að slík félög séu stofnuð og fái viðeigandi 

aðstoð eftir þörfum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52). 

Það getur verið flókið og erfitt að halda utan um allt það fjölbreytta starf 

sem skólinn þarf að huga að og því getur verið gott að gera 

samstarfsáætlanir. Það getur meðal annars auðveldað kennurum að hafa 

yfirlit yfir öll svið samskipta heimilis og skóla (Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson, 2003, bls. 151). Í handbók fyrir kennara frá árinu 1990 er 

hægt að nálgast eins konar samstarfsáætlun sem gerð er í þeim tilgangi að 
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hjálpa kennurum að koma á farsælu samstarfi heimilis og skóla (Marge, 

1990, bls. 3–5). Svipaða samstarfsáætlun, sem spannar heilt skólaár, er 

einnig að finna í nýlegri gögnum (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, 

bls. 154–155). Þetta er dæmi um fagleg vinnubrögð aðila sem koma að 

samstarfi heimilis og skóla.  

2.7 Ávinningur samstarfs heimilis og skóla 

Ávinningur af samstarfi heimilis og skóla getur verið mikill, fyrir foreldra, 

kennara og ekki síst börn. Fyrir börnin felst ávinningurinn í auknum 

tækifærum til þess að læra og þroskast og þeirri samfellu sem verður milli 

tveggja helstu lærdómsumhverfa barna, sem er heimilið og skólinn. Börn 

koma meiru í framkvæmd, námsárangur eykst, mæting þeirra verður betri, 

þau hafa meiri hvata til að læra, sjálfsálit hækkar, hegðun þeirra batnar og 

þau eiga auðveldara með að aðlagast nýjum aðstæðum. Ávinningur fyrir 

foreldra er sá að þeir eflast í uppeldishlutverki sínu, auka sjálfstraust og 

sjálfsöryggi sitt. Viðhorf þeirra til skóla og kennara verður jákvæðara og 

umhverfið heima styður betur við nám barna (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2006, bls. 60; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 20, 26–

27; Marge, 1990, bls. 32–33).  

Ávinningur fyrir kennara felst í því að traust þeirra á foreldrum verður 

meira, og vilji til að vinna með þeim einnig. Að sama skapi styðja þeir betur 

við foreldra og fjölskyldu nemenda. Viðhorf þeirra til foreldra verða 

jákvæðari, umhverfi skólans styður betur við námið og þeir hafa yfir fleiri 

úrræðum að ráða. Kennarar verða öruggari og eiga þar með auðveldara 

með að bregðast við þörfum barnanna vegna aukins skilnings á líðan þeirra 

og hegðun (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2006, bls. 60; Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2008, bls. 20, 26–27; Kristín Jónsdóttir, 2013, bls. 30; Marge, 

1990, bls. 32–33).  

Þegar litið er nánar á þá kosti sem felast í samstarfi heimilis og skóla fyrir 

börn, kennara og foreldra sést meðal annars að barnið áttar sig á að nám 

getur farið fram á fleiri stöðum og við aðrar aðstæður en í skólastofunni 

(Long, 1986, bls. 3). Að sama skapi upplifir barnið líka bæði foreldra sína og 

kennara sem uppsprettu þekkingar og að hægt sé að læra bæði heima og í 

skólanum (Berger, 2004, bls. 156). Samstarfið styður einnig við samfellu í 

námi. Börnum gengur almennt betur í skólanum, þau hegða sér betur og 

hafa meiri áhuga á að læra (Berger, 2004, bls. 154). Þau mæta betur í 

skólann, sinna heimanámi með meiri skilvirkni, minni líkur eru á að þau 

þurfi viðbótar stuðning eða sérkennslu, þau hafa hærra sjálfsálit og eru 

metnaðarfyllri (Olsen og Fuller, 2003, bls. 136). 
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Þegar foreldri tekur þátt í samstarfi heimilis og skóla öðlast það hæfni og 

sjálfsöryggi í að auka við nám barna sinna (Long, 1986, bls. 3). Rannsókn 

Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998, bls. 131) leiddi í ljós að þeir foreldrar sem 

höfðu verið þátttakendur í ýmsu félagsstarfi og öðru tengdu námi barna 

sinna voru skilningsríkari og jákvæðari gagnvart skólanum og starfsemi 

hans. Að sama skapi getur foreldri orðið öruggara og færara í að hjálpa 

barni sínu með heimanám þegar það tekur þátt í kennslustund, að mati 84% 

kennara í rannsókn Joyce Epstein (2001, bls. 118). Þeir styrkjast einnig í 

hlutverki sínu sem uppalendur þegar þeir eru virkir þátttakendur í 

skólastarfi og menntun barna sinna (Berns, 2010, bls. 146; Olsen og Fuller, 

2003, bls. 137).  

Kennarinn þróast og styrkist í starfi sínu þegar hann er virkur þátttakandi 

í samstarfi heimilis og skóla (Long, 1986, bls. 3). Virðing kennara og 

skólastjóra fyrir foreldrum eykst þegar þeir eru virkir í samstarfinu og hafa 

að sama skapi jákvæðari viðhorf gagnvart börnum þeirra (Berger, 2004, bls. 

157; Olsen og Fuller, 2003, bls. 137). Þegar kennari og foreldri vinna náið 

saman hafa þeir möguleika á að fá heildarsýn á barnið og færni þess í 

skólanum (Berger, 1995, bls. 29). Gott samband þeirra á milli setur kennara 

einnig í betri stöðu til að bregðast við ef eitthvað bjátar á eða kemur uppá 

(Berger, 2004, bls. 157). Að sama skapi eykst ánægja bæði kennara og 

skólastjóra í starfi þegar samstarf heimilis og skóla er farsælt (Olsen og 

Fuller, 2003, bls. 137). 

Þeir skólar sem stuðla að farsælu samstarfi heimilis og skóla hafa 

almennt betra orðspor á sér en aðrir skólar og þeir finna einnig meiri 

stuðning frá samfélaginu (Olsen og Fuller, 2003, bls. 137). Allt framlag 

foreldra til náms barna sinna hefur jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra 

(Long, 1986, bls. 2–3) og það sem hefur meiri áhrif á gæði og árangur í 

menntun barna en nokkur annar þáttur er þátttaka foreldra (Guðni 

Olgeirsson, 1997, bls. 29).  

2.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem liggur að 

baki rannsóknar um samstarf heimilis og skóla. Fjallað hefur verið um 

samstarf heimilis og skóla út frá ýmsum sjónarmiðum, ábyrgð skóla á að 

efna til samstarfs og ábyrgð foreldra á námi barna sinna þar sem litið var til 

breyttra samfélagshátta. Eins hefur verið fjallað um viðhorf til samstarfsins, 

þau faglegu vinnubrögð sem einkenna það og að lokum hver ávinningur 

þess getur verið. Öll umfjöllunin hefur stutt þá skoðun mína að rannsókn á 

samstarfi heimilis og skóla sé mikilvæg og nauðsynleg fyrir mig sem 
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tilvonandi kennara. Ég vil sérstaklega rifja upp þrepaskiptingu sem sagt er 

frá í kaflanum Hvað felur samstarfið í sér? og kemur frá Nordahl (2007, bls. 

28–30). Þrepin eru þrjú og þau eru upplýsingar, samræða og hlutdeild og 

sameiginleg ákvörðun. Forvitni mín vaknaði um hver staða samstarfsins er á 

Íslandi í samhengi við þessa þrepaskiptingu. Hún gaf mér góða hugmynd um 

hvert eðli þess gæti verið í raun. Þá vaknaði sú hugmynd að nota 

þrepaskiptinguna sem greiningarlíkan við úrvinnslu gagna.  
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3 Aðferð 

Tilgangur þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að skoða og vekja athygli á 

einkennum farsæls samstarfs heimilis og skóla, bæði frá sjónarhorni 

kennara og foreldra. Markmið mitt með rannsókninni er að eflast og 

styrkjast í samskiptum við foreldra og að kynnast leiðum til að vinna farsælt 

samstarf með foreldrum á yngsta stigi grunnskóla. Með því að skoða starf 

sem kennarar á yngsta stigi hafa unnið með foreldrum get ég öðlast betri 

sýn á eðli samstarfsins og séð það frá fleiri hliðum en minni eigin. Það getur 

nýtst mér í starfi síðar. Ég tel farsælt samstarf heimilis og skóla vera eina 

helstu forsendu fyrir góðum námsárangri nemenda og vellíðunar þeirra í 

skóla. Ég vil gjarnan eiga gott samstarf með foreldrum nemenda minna og 

lagði því í þessa vinnu. 

Rannsóknarspurningin sem ég hef að leiðarljósi við vinnu mína í þessu 

verkefni er Hvað einkennir farsælt samstarf heimilis og skóla á yngsta stigi 

grunnskóla? Gott er að hafa útgangspunkt við svona vinnu svo hægt sé að 

líta yfir ferlið og skoða hvort viðfangsefnið sé komið af leið. Góð 

rannsóknarspurning afmarkar efnið og gefur rannsakanda hugmyndir að 

spurningum til að nota í viðtölum og stýrir gagnagreiningunni að miklu leyti 

(Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 587). Segja má því að skýr og hnitmiðuð 

rannsóknarspurning styðji vel við allt ferlið. 

Til þess að fjalla um og rannsaka margar hliðar samstarfs heimilis og 

skóla hafði ég nokkrar undirspurningar sem gerðu mér kleift að öðlast dýpri 

sýn og skilning á viðfangsefninu. Þær auðvelduðu mér að skipuleggja 

vinnuna, við undirbúning rannsóknar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

Undirspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hvað felst í samstarfi heimilis og skóla og hvar draga aðilar sem koma 
að samstarfinu mörkin þegar kemur að framlagi til þess?  

 Hvað einkennir gott samstarf heimilis og skóla?  

 Hver eru viðhorf kennara og foreldra til samstarfs heimilis og skóla? 

 Hvernig getur samstarf heimilis og skóla haft áhrif á nemendur? 

 Hvernig getur þróun samfélagsins haft áhrif á samstarf heimilis og 
skóla? 
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3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kynnast þátttakendum vel, öðlast skilning á 

hugsunarhætti þeirra og læra af reynslu þeirra. Þess vegna hentaði 

eigindleg nálgun við rannsóknina. Hugtakið sjálft, eigindlegt, vísar til þess 

þegar hægt er að nálgast og skoða viðfangsefni með fjölbreyttum hætti, því 

eigindleg rannsókn byggist á því að fjölbreyttum rannsóknaraðferðum, sem 

tengjast á einn eða annan hátt, sé beitt (McMillan, 2008, bls. 271). Þegar 

rannsakandi vill öðlast heildstæða sýn á tiltekið viðfangsefni, í stað þess að 

einblína á ákveðnar einingar eða eiginleika, notar hann eigindlega 

rannsóknaraðferð. Hún felur í sér að viðfangsefni er skoðað með því 

markmiði að afla víðtækra upplýsinga um það og öðlast ítarlega þekkingu á 

því (Ary, Jacobs og Sorense, 2010, bls. 29, 420–443; McMillan, 2008). 

Í þessari rannsókn fór gagnaöflun fram í því umhverfi sem þátttakendur 

kusu. Algengast er að hún fari fram við eðlilegar aðstæður og í raunverulegu 

umhverfi þátttakenda (McMillan, 2008). Hægt er að fara ýmsar leiðir við 

gagnaöflun, svo sem að gera vettvangsathuganir, taka viðtöl og að rýna í 

skrif og muni (Ary, Jacobs og Sorense, 2010, bls. 29, 420–443). Ég valdi að 

taka einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtal.  

Rannsakandi í eigindlegri rannsókn þekkir oft ekki vel til viðfangsefnis 

sem hann vill skoða og fá upplýsingar um. Hann vill ekki að fyrirframgefnar 

hugmyndir hans liti rannsóknina (McMillan, 2008, kafli 11–12). Á það vel við 

um mig þar sem ég hef mjög takmarkaða reynslu af samstarfi heimilis og 

skóla en vil kynnast því betur. Ég hef ákveðnar hugmyndir um samstarfið en 

reyni eftir bestu getu að vera hlutlaus og opin fyrir hugmyndum og reynslu 

viðmælenda. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar eru þær manneskjur sem gögnum er safnað hjá 

(Ary, Jacobs og Sorense, 2010; Bogdan og Biklen, 1998; McMillan, 2008). 

Þátttakendur rannsóknar voru markmiðavaldir, í þeim tilgangi að fá 

haldgóðar upplýsingar um viðfangsefnið samstarf heimilis og skóla sem 

svarar rannsóknarspurningunni. Þegar velja á þátttakendur í eigindlega 

rannsókn getur verið betra að velja af hentugleika heldur en af handahófi 

og þekkist einkum að þátttakendur séu valdir af hagkvæmniástæðum því 

þeir þykja ákjósanlegir með hliðsjón af rannsóknarferlinu (Ary, Jacobs og 

Sorense, 2010, bls. 29, 420–443; McMillan, 2008). 

Þátttakendur voru tíu einstaklingar á aldrinum 27 ára til 82 ára. Til þess 

að gæta trúnaðar ákvað ég að gefa þátttakendum dulnefni og til viðbótar 
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við það ákvað ég að breyta kyni á einum þátttakandanum því ég taldi vera 

hægt að rekja svörin til hans. Það gerði ég til þess að tryggja betur trúnað 

við þátttakendur mína. Þátttakendur fengu nöfnin Hildur Pétursdóttir, 

Heiða Sigurðardóttir, Þuríður Kjarval, Hjörtur Eiríksson, og Elsa Óladóttir en 

þau eru kennarar. Þær Ásrún Hjaltadóttir, Dóra Guðnadóttir, Gunnhildur 

Vilhjálmsdóttir, Lára Óðinsdóttir og Lára Snorradóttir eru foreldrar. 

Tveir kennaranna, þau Þuríður Kjarval og Hjörtur Eiríksson eru bæði á 

níræðisaldri. Þau eru nú hætt störfum en kenndu bæði á yngsta stigi um 

árabil í einkareknum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Þær Elsa Óladóttir og 

Hildur Pétursdóttir, kenna báðar og hafa lengi kennt á yngsta stigi og eru á 

sextugs- og sjötugsaldri. Heiða Sigurðardóttir er á fimmtugsaldri en hafði 

fram til þessa kennt í sérdeild, sérkennslu og list- og verkgreinar á yngsta 

stigi, en kennir nú fyrsta bekk. Móðirin Ásrún Hjaltadóttir er á þrítugsaldri 

og er með mastersgráðu í kennslufræðum. Hún vinnur í leikskóla og á son í 

öðrum bekk. Lára Óðisndóttir er á fertugsaldri og er með próf úr 

framhaldsskóla. Hún er verslunarstjóri og á son í þriðja bekk. Gunnhildur 

Vilhjálmsdóttir er á fertugsaldri og er með B.Ed. gráðu. Hún er nemi og á 

dóttur í fjórða bekk. Dóra Guðnadóttir er einnig á fertugsaldri og er með 

B.Ed. gráðu. Hún er leiðbeinandi í grunnskóla og á einnig dóttur í fjórða 

bekk. Að lokum er það hún Lára Snorradóttir sem er á sextugsaldri og hefur 

lokið háskólanámi á grunnstigi. Hún er starfsmaður í banka og er móðir mín. 

Ég nálgaðist sjö þátttakendur af tíu, fjóra af fimm kennurum þekkti ég og 

vissi til að hefðu átt farsælt starf með foreldrum. Einn kennari benti mér svo 

á annan kennara sem hann hafði vitneskju um að hefði unnið mjög vel með 

foreldrum. Einnig hafði ég samband við þrjá foreldra. Einn þeirra var móðir 

mín en hinir tveir eru vinir mínir. Þeir bentu mér á að tala við tiltekna 

foreldra sem þeir töldu gagnast rannsókn minni vel. Þátttakendur í 

eigindlegri rannsókn eru valdir með það í huga að þeir geti gefið bestu 

upplýsingar til að svara rannsóknarspurningu. Því verður framlag þeirra 

meginundirstaða niðurstöðu rannsóknarinnar og í rauninni grundvallast sá 

kafli á þátttöku og framlagi þeirra (McMillan, 2008, bls. 275). 

3.3 Gagnaöflun 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við alla þátttakendur rannsóknarinnar sem eru 

kennarar. Markmiðið með þeim var að afla upplýsinga um hugmyndir 

þátttakenda og reynslu þeirra af samstarfi heimilis og skóla og að ná fram 

sjónarmiði þeirra á því. Markmið með viðtölum í eigindlegri rannsókn er 

einmitt að ná fram sjónarhorni þátttakenda og afla upplýsinga sem ekki fást 

með vettvangsathugunum (McMillan, 2008, bls. 281). Þegar rannsakandi 
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notar slík viðtöl í rannsókn vill hann til dæmis öðlast skilning á ákveðinni 

reynslu sem þátttakandi býr yfir. Viðtal í eigindlegri rannsókn einkennist af 

ítarlegri og dýpri leit að þekkingu, meiri sveigjanleika í umræðunni og ekki 

er gert ráð fyrir ákveðnum niðurstöðum (Ary, Jacobs og Sorense, 2010, bls. 

438). Viðtölin voru frekar í formi samræðna milli mín og viðmælenda þar 

sem báðir aðilar voru afslappaðir og ræddu málefnið samstarf heimilis og 

skóla með sveigjanlegum hætti. Ég var þó með ákveðinn spurningaramma 

sem ég hafði mér til stuðnings. Viðtöl í eigindlegri rannsókn geta einmitt 

verið óskipulagðar samræður en algengast er að viðtölin séu hálfskipulögð. 

Með því er átt við að búið sé að móta ákveðinn ramma út frá 

rannsóknarspurningum. Þá er ekki stuðst við staðlaðan lista með 

spurningum. Í öllum viðtölum er mikilvægt að hlusta á þátttakanda, fylgja 

eftir því sem hann segir og halda honum við efnið (McMillan, 2008, bls. 

281). 

Viðtölin fóru fram í rólegu umhverfi, sem þátttakendur völdu sjálfir. Ég 

hvatti þátttakendurna til þess að velja hvar þeim þætti best að sitja í 

viðtalinu til þess að þeim liði sem best og væru öruggari í samskiptum við 

mig. Ég tók viðtölin upp með upptökutæki eftir að hafa haft samráð við 

þátttakendur og þeir höfðu gefið leyfi sitt. Ég ákvað að taka 

einstaklingsviðtöl við kennarana því þeir eru bundnir trúnaði í sinni vinnu og 

hefðu getað verið tregari til að opna sig og segja mér frá viðkvæmum 

málum ef aðrir en ég hefðu verið viðstaddir viðtalið. 

Tekið var rýnihópaviðtal við fjóra þátttakendur sem eru mæður. Einkenni 

rýnihópaviðtala eru þau að rannsakandi fær nokkra þátttakendur 

rannsóknarinnar í einskonar samræðuhóp þar sem viðfangsefnið er rætt 

frjálslega en rannsakandi stýrir umræðunni upp að vissu marki. Þetta er góð 

leið til þess að öðlast betri innsýn í hvað þátttakendur eru að hugsa um, 

hvaða viðhorf þeir hafa og hverjar skoðanir þeirra eru. Kosturinn við 

rýnihópaviðtöl er að þau geta sparað bæði tíma og peninga, eins eru þau 

félagslega hnitmiðuð (ens. socially oriented) (Ary, Jacobs og Sorense, 2010, 

bls 439). Rýnihópaviðtöl geta verið gagnleg í upphafi til þess að afla fyrstu 

upplýsinga og auka innsæi rannsakanda og eru einmitt oft notuð til þess að 

finna atriði sem hægt væri að rannsaka nánar (McMillan, 2008, bls. 281–

282). 

Fjórir þátttakendur, mæður, hittu mig að kvöldi kl. 19:15 í íbúð foreldra 

minna. Þar var algjört næði og var ég með gos, kex, osta og salat á 

boðstólum. Ég hvatti þátttakendur til samræðna um samstarf heimilis og 

skóla og var með nokkur umræðuatriði og spurningar sem ég notaði að 

vissu leyti til þess að stýra umræðunni. Ég vonaðist til þess að fá góða sýn á 
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viðhorf þeirra til samstarfs heimilis og skóla, það gekk eftir. Með þessum 

hætti gátu þeir rætt málin sín á milli með því að skiptast á reynslusögum, 

skoðunum og gildum. Ég fékk leyfi allra til þess að taka viðtalið upp og hafði 

því upptökutæki á miðju borði þegar við ræddum saman. Ég sá mér ekki 

fært að skrá allt hjá mér sem kom fram. Það hefði einnig getað truflað 

samræðurnar ef ég hefði reynt það. Ég notaði upptökutæki einnig til þess 

að koma í veg fyrir að ég tapaði mikilvægum upplýsingum sem gætu skipt 

máli fyrir rannsóknina. Það sama á við um einstaklingsviðtölin við 

kennarana.  

Ég leit einnig til baka og rifjaði upp eigin skólagöngu og hvernig samstarfi 

heimilis og skóla var háttað þegar ég var á yngsta stigi í grunnskóla. Til þess 

talaði ég einnig við móður mína og fékk hana til að rifja upp hvernig 

samstarfi milli hennar og kennara minna var háttað. Hún rifjaði einnig upp 

hvort munur hefði verið á samstarfi hennar við þá kennara sem ég hafði og 

við kennara bróður míns. Mikill munur var á skólagöngu okkar systkinanna. 

Það er fimm ára aldursmunur á okkur og langaði mig til þess að heyra hvað 

móðir mín hefði um það að segja. Þess vegna tók ég einstaklingsviðtal við 

hana líka sem ég tók einnig upp á upptökutæki, með hennar leyfi.  

Tilbúinn var ákveðinn spurningarammi, sjá viðauka A, fyrir hvern 

þátttakanda. Þeir þátttakendur sem eru starfandi kennarar á yngsta stigi 

fengu allir sömu spurningar en ég var að sjálfsögðu sveigjanleg í 

viðtölunum. Þeir kennarar sem voru hættir störfum fengu svipaðar 

spurningar og hinir kennararnir en með öðruvísi orðalagi. Ég var með 

ákveðnar spurningar eða umræðuatriði í rýnihópaviðtalinu en var líka 

sveigjanleg þar. Að lokum var ég með sérstakan spurningaramma fyrir 

móður mína. Þrátt fyrir fastmótaða spurningaramma gengu viðtölin 

lipurlega fyrir sig og miklar samræður sköpuðust um viðfangsefnið samstarf 

heimilis og skóla. 

3.4 Meðferð og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp með upptökutæki. Það var gert til þess að tapa 

ekki gögnum sem gætu skipt máli fyrir rannsóknina. Að sama skapi vildi ég 

ekki skrá niður það sem þátttakendur sögðu jafnóðum, því það hefði getað 

haft truflandi áhrif á þá. Ég hafði sett mér það markmið að vinna úr einu 

viðtali áður en ég tæki það næsta. Því miður tókst það ekki og var helsta 

ástæðan fyrir því sú, að ég hafði skipulagt tvö viðtöl, í samráði við 

þátttakendur, tvo daga í röð. Þrátt fyrir það tókst mér að vinna úr öllum 

gögnum og vil ég þakka upptökutækinu það. Enda þótt nokkur tími liði frá 

því ég tók eitt viðtalið, þangað til ég afritaði það og vann úr því, voru allar 
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upplýsingar enn til staðar. Að lokinni allri úrvinnslu var öllum upplýsingum 

um þátttakendur og öllum gögnum, bæði skjölum og upptökum, eytt. 

Viðtölin voru afrituð í tölvu eins fljótt og auðið var eftir hvert viðtal og 

skjölin vandlega merkt sem Trúnaðarmál. Viðtölin prentaði ég svo út, las yfir 

og merkti inn á þau AR, sem stendur fyrir athugasemdir rannsakanda. Það 

var gert til þess að auðvelda úrvinnslu enn frekar. Að því loknu las ég aftur 

yfir og hóf kóðun. Við þetta ferli var auðveldara að greina þemun í 

viðtölunum. Helstu þemun voru; upplýsingar, ábyrgð, skyldur, fagleg 

vinnubrögð, samskipti, viðhorf og reynsla. Ég tók einnig eftir ákveðnum 

rauðum þræði í viðtölunum, en hann er áherslan sem lögð var á upplýsingar 

og upplýsingaflæði. Með þessu vinnufyrirkomulagi var auðveldara að vinna 

úr gögnunum og tengja þau fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar.  

Ákveðið var að nota tiltekið greiningarlíkan til þess að greina niðurstöður 

rannsóknarinnar. Líkanið felur í sér þrepaskiptingu samstarfs heimilis og 

skóla og fjallað er um það í fræðilegum hluta þessa verkefnis. Fyrsta þrepið 

nefnist upplýsingar, annað samræða og það þriðja hlutdeild og sameiginleg 

ákvörðun (Nordahl, 2007, bls. 28–30). Þessi ákvörðun var tekin í þeim 

tilgangi að flokka og skoða stöðu samstarfs heimilis og skóla, frá nýju 

sjónarhorni, út frá viðmælendum mínum og setja niðurstöðurnar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þannig yrðu 

niðurstöðurnar markvissari og skýrari fyrir lesendur.  

3.5 Siðfræði rannsóknar 

Fyrsta skrefið í framkvæmd rannsóknarinnar var að tilkynna hana til 

Persónuverndar. Það var gert með því að fylla út stöðluð eyðublöð sem er 

að finna á vef Persónuverndar. Ég skilaði þeim inn og fékk tilkynningu til 

baka um að tilkynning um rannsókn væri móttekin og samþykkt. Því næst 

var nauðsynlegt að fá samþykki þátttakenda fyrir þátttöku. Ég gerði það 

með eyðublaði, sjá viðauka B, sem þeir skrifuðu undir. Þar var þeim gerð 

grein fyrir hvers eðlis rannsóknin væri, tilgangi hennar og markmiði. Það 

þarf að vera skýrt og þátttakendur þurfa að vita hver tilgangur með 

þátttöku þeirra í rannsókninni sé (Bogdan og Biklen, 1998, bls. 74–75). Þar 

stóð að þátttakendur þyrftu ekki að svara einstökum spurningum og að þeir 

gætu hætt þátttöku hvenær sem var á ferlinu. Þar hét ég einnig fyllsta 

trúnaði við þá og gerði þeim ljóst að öllum gögnum yrði eytt að rannsókn 

lokinni.  

Mikil áhersla var lögð á að þátttakendur veldu tímasetningu og 

staðsetningu sem hentaði þeim. Ég reyndi eftir fremsta megni að mæta 

þeirra óskum með því að rýma til í dagskránni hjá mér. Fyrir hvert viðtal 
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sagðist ég vera með upptökutæki og spurði þátttakendur hvort það væri í 

lagi þeirra vegna. Allir gáfu samþykki sitt og ég gerði þeim grein fyrir því að 

enginn nema ég myndi hlusta á upptökurnar og að ég myndi eyða þeim um 

leið og skráningu væri lokið. Eftir hvert viðtal þakkaði ég kærlega fyrir 

þátttöku og spurðist fyrir um hvort ég gæti haft samband aftur ef mig 

vantaði nánari upplýsingar. Að lokum lagði ég aftur áherslu á trúnað og 

sagðist myndi gæta nafnleyndar með því að breyta nöfnum allra 

þátttakenda, nota dulnefni í stað þeirra eigin og jafnvel breyta kyni. 

 





 

49 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflinn 

skiptist í þrjá meginkafla eftir þrepum og hver kafli er með ákveðna 

undirkafla eftir þemum. Aðferðin sem notuð var við gagnagreiningu, það er 

þrepaskipting samstarfs heimilis og skóla, markar umfjöllun og 

kaflaskiptingu niðurstaðnanna. Þrepaskiptingin felur í sér þrjú þrep, þau eru 

upplýsingar, samræða og hlutdeild með sameiginlegum ákvörðunum. Þar 

sem rannsóknin fól í sér að kanna samstarf heimilis og skóla eins og það er í 

dag og hvernig það var áður, verður tekið mið af því við umfjöllun um hvert 

þrep. 

Samstarf heimilis og skóla er það samstarf sem verður milli foreldra og 

kennara barna þeirra. Í flestum tilfellum er það umsjónarkennari barns sem 

foreldrið hefur mest samband við. Samstarfið er þess eðlis að foreldri og 

kennari vinna í sameiningu að ákveðnu markmiði sem báðir aðilar hafa 

komið sér saman um og nota ýmsar leiðir til þess. Allir þátttakendurnir 

höfðu í meginatriðum sama skilning á samstarfinu. Heiða kennari sagði 

meðal annars þetta um samstarfið: Ég myndi segja að samstarf heimilis og 

skóla væri það samstarf sem maður hefur sem kennari við foreldra 

nemenda sinna og jafnvel að hjálpa foreldrum í bekknum að hafa samstarf 

sín á milli. Hún nefndi einnig það samstarf sem myndast getur milli 

foreldranna sjálfra. Gunnhildur sagði: Mér finnst það felast í að foreldrar og 

kennari eða starfsfólk skólans vinni að hagmunun barnsins saman. Benti 

hún á að þegar foreldrar hringja í skóla til þess að tilkynna veikindi eða slíkt, 

þá er það starfsmaður á skrifstofu sem tekur á móti skilaboðum, þess vegna 

telur hún að fleiri en bara kennari sé í samstarfi við foreldra. Þarna getur 

aftur á móti verið mikilvægt að gera greinarmun á samstarfi og samskiptum. 

Hún er vissulega í samskiptum við annað starfsfólk skólans en kennarann en 

hvort það starfsfólk komi að samstarfinu sem slíku er aftur á móti vafaatriði. 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að samstarf heimilis og skóla 

sé það samband sem verður milli foreldra og kennara barna, og töldu að 

framlag allra skipti máli. Slíkur skilningur þarf að vera til staðar svo góður 

grunnur sé fyrir samstarfið. Lára Óðinsdóttir talaði um kosti þess að vera í 

góðu samstarfi við skólann: þá þekkjum við fólkið sem barnið okkar er í 

daglegum samskiptum við betur og getum þá leitað til þeirra ef eitthvað 

kemur uppá. Líka held ég að barnið verði öruggara í skólanum og líði betur 
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þegar það er gott samstarf. Hún hefur bæði reynslu af slæmu samstarfi 

heimilis og skóla og góðu svo hún hefur viðmiðið og sagðist því gera sér 

betur grein fyrir því hversu miklu máli þetta skiptir. Eins talaði hún um 

hversu næmur sonur hennar væri fyrir mörgu. Hann er með asperger 

greiningu og því gerir hún sér enn betur grein fyrir mikilvægi samstarfs 

hennar og þeirra sem standa nærri honum í skólanum. 

Þegar samstarf heimilis og skóla er farsælt getur ávinningur verið mikill 

fyrir alla aðila, barn, foreldri og kennara. Samstarfið verður þó að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu og trausti og upplýsingaflæðið þarf að vera öflugt í 

báðar áttir. Um þetta voru allir aðilar sammála að flestu leyti. Mikið 

samræmi virtist vera milli viðhorfs og skoðana starfandi kennara og 

mæðranna. Þeir aðilar voru allir sammála um mikilvægi þessara atriða og 

lögðu í raun mesta áherslu á upplýsingarnar. Kennararnir sem hættir voru 

störfum lögðu einnig áherslu á virðingu og traust. Það sem þeir töluðu um 

að þyrfti einnig að vera til staðar svo samstarfið yrði farsælt er vináttan og 

umhyggjan, við börnin og foreldrana. 

4.1 Upplýsingar 

Fyrsta þrep samstarfs heimilis og skóla nefnist upplýsingar. Það þrep felur í 

sér þær upplýsingar sem skólinn veitir foreldrum nemenda um skólastarfið 

og þær upplýsingar sem foreldrar veita skólanum sem varða velferð barna 

þeirra. Upplýsingagjöfin er talin vera mikilvægt atriði í samstarfinu og vera í 

raun grunnurinn að því öllu. Hún þarf þó að vera í báðar áttir, bæði frá 

kennara til foreldris og öfugt. Misjafnt er hvernig staðið er að þessum þætti 

og í raun hægt að fara margar leiðir að því. Heiða sagði samstarf heimilis og 

skóla fela það í sér að: foreldrar séu í fyrsta lagi vel upplýstir um hvað við 

gerum í skólanum, hvaða leiðir við ætlum að fara að settu marki og hvers 

vegna. 

 Ábyrgð og skyldur 4.1.1

Ábyrgð og skyldur í samstarfi heimilis og skóla eru margar og skiptar 

skoðanir eru um hvar ábyrgðin liggur og hver er skylda hvers og eins. Þó er 

það svo að um samstarf er að ræða. Það þýðir að menntun barna er 

verkefni sem kennari og foreldri bera saman ábyrgð á og hafa báðir skyldur 

gagnvart henni. Starfandi kennararnir töluðu fyrst og fremst um það sem 

skyldu sína að upplýsa foreldra um skólastarfið og að það væri í raun á 

þeirra ábyrgð að koma samstarfinu á fót. Hjá þeim lægi sú ábyrgð að hafa 

samband við foreldra og hvetja þá til þátttöku í námi og skólastarfi barna 

sinna. 



 

51 

Þær Elsa, Hildur og Heiða töluðu allar um ábyrgð og skyldur. Þær voru 

sammála í meginatriðum, um ábyrgð sína og skyldu að hafa gott samstarf 

við foreldra, en komu þó með mismunandi sjónarmið um málefnið. Heiða 

sagði það vera á ábyrgð sína að passa að vellíðan barnanna væri alltaf höfð 

að leiðarljósi. Eins leit hún á það sem skyldu sína að vera samkvæm sjálfri 

sér og að segja ekki neitt sem hún væri ekki viss um og gæti ekki staðið við. 

Hún sagði:  

Ef ég fæ einhverja fyrirspurn þá reyni ég að svara henni sem 

fyrst, hvort heldur sem er ef hún er bréfleg eða munnleg eða 

hvað það er, að svara henni á fullnægjandi hátt. Ef það er 

eitthvað sem ég er ekki alveg viss um að þá afla ég mér frekar 

upplýsinga heldur en að segja eitthvað sem ég er ekki viss um. 

Hildur talaði fyrst og fremst um ábyrgð sína að fræða foreldra um 

skólastarfið og sagði: Við þurfum náttúrulega að segja frá því á mannamáli. 

Eins sagði hún um þann þátt: Það er náttúrulega ábyrgð mín að sjá til þess 

að foreldrar séu vel upplýstir um stöðu barna sinna og hvernig þau geta 

komið inn til þess að aðstoða þau sem best. Hún talaði einnig um ábyrgð 

foreldra á námi barna sinna og nefndi að sú orðræða sem er í lögum í dag 

hafi ekki verið áður. Hún sagði:  

Þeir höfðu bara ekkert að segja þá. Enda er það tiltölulega 

nýkomið inn í lögin að foreldrar beri ábyrgð á framvindu náms, 

við berum kannski ábyrgð á framvindu en þeir líka, 

foreldrarnir bera meginábyrgð á barninu sínu, sem var ekkert. 

Þessi orðræða var ekkert. Skólinn var bara hér, foreldrarnir 

þarna og þetta var bara svona lokaðar stofnanir, í rauninni. Ég 

man þegar ég byrjaði að kenna hér, og margir foreldrar voru 

bara hálfhræddir við að koma inn í skólann. En núna koma þeir 

bara inn. 

Að sama skapi talaði hún einnig um ábyrgð barnanna á námi sínu og það tók 

Elsa undir. Hildur sagði að henni fyndist börnin eiga að axla meiri ábyrgð í 

skólanum. Hún talaði um hlutina þeirra, en Elsa talaði um námið. Elsa var á 

þeirri skoðun að í dag eigi sér stað of mikil mötun fyrir börnin en áður hafi 

börnin borið meiri ábyrgð á námi sínu. Hún sagði um ábyrgð foreldra:  

Auðvitað bera þeir ábyrgð að hluta til á námi barna sinna, en 

stundum finnst mér það vera svo mikil mötun, eins og 
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nemendur beri enga ábyrgð á því að fylgjast með og vita. Þetta 

hefur breyst gríðarlega á síðustu árum til foreldra. Þá gerir það 

krakkana svolítið ábyrgðarlausa gagnvart náminu. 

En hún leit einnig í eigin barm og fjallaði um skyldu sína sem kennara að 

upplýsa foreldra um það sem fram færi í skólanum og tilkynningarskyldu til 

foreldra og sagði: Ef það er eitthvað sem mér þykir ástæða til þess að ræða 

þá ber mér skylda til þess að upplýsa foreldra um hvernig gangi í skólanum. 

Henni fannst tilefni til þess að taka upp þessa umræðu um skyldu kennara 

og ábyrgð. Því hennar skoðun var sú að kennarar taki ef til vill of mikið á 

sínar herðar og að skoða þurfi þær kröfur sem gerðar eru um hvað eina 

innan skólans í sambandi við þær skyldur sem kennarar taka á sig.  

Mæðurnar ræddu einnig um ábyrgð á námi barna sinna og skyldur sínar 

til þess að tilkynna skólanum um ýmislegt sem gæti haft áhrif á barnið og 

þar með skólastarfið. Þær sögðust aftur á móti ekki gera sér endilega grein 

fyrir því hvers eðlis það þyrfti að vera til þess að það ætti erindi í skólann. 

Lára talaði samt sem áður um skyldu sína að láta skólann vita um allar þær 

breytingar sem verða í lífi sonar síns og tók dæmi um föður hans sem var að 

flytja. Sonurinn býr samt sem áður ekki hjá föður sínum en hún þekkir son 

sinn og veit að breytingar af þessu tagi geta haft áhrif á hann og gerði þess 

vegna skólanum viðvart um þær. Ásrún var sammála þessari skyldu foreldra 

um að hafa samband við skólann en sagðist samt sem áður vera hikandi við 

það að hafa samband við kennara sonar síns af ótta við viðbrögð kennarans.  

Allir þátttakendur voru sammála um að ábyrgð beggja aðila væri mikil, 

kennarar bera ábyrgð á námi barna og það gera foreldrar líka. Þeirra er 

meginábyrgðin. Þessir tveir aðilar bera ábyrgð á samstarfinu. Foreldrarnir 

voru allir sammála um skyldur sínar að tilkynna skólanum og veita 

upplýsingar í báðar áttir en höfðu margt fleira að segja um þann þátt 

samstarfsins, það er upplýsingagjöfina. 

 Upplýsingagjöfin er mikilvæg 4.1.2

Bæði starfandi kennararnir og mæðurnar töluðu um mikilvægi upplýsinga, 

en frá margvíslegum sjónarhornum. Hildur sagði upplýsingaflæðið felast í 

því að: fræða foreldra um hvaða starf fer fram hér innan skólans og hvers 

vegna og hvernig við förum að því að nálgast þau settu markmið sem okkur 

eru sett í skólanum. Hún lagði áherslu á að upplýsa og fræða foreldra um 

hvert það atriði sem snertir barn þeirra í skólanum. Mín reynsla er sú að því 

mun betur sem við upplýsum foreldra um hvað við erum að gera og til 

hvers, þeim mun öruggari eru foreldrarnir og ef það er eitthvað sem bjátar á 
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er það nánast alltaf vegna þess að upplýsingastreymið hefur ekki verið nóg. 

Að sama skapi talaði hún um upplýsingar á báða bóga og það gerðu Heiða 

og Elsa líka. Það væri ekki nóg að þær veiti foreldrum upplýsingar heldur 

verði þær að fá upplýsingar til baka til þess að vera betur í stakk búnar til 

þess að hjálpa börnunum ef eitthvað bjátar á heima og sagði Hildur: Við 

fáum yfirleitt alltaf að vita þegar eitthvað er að gerast, fólk að fara í 

meðferðir, giftingar, skilnaðir, nefndu það. Þá veit maður ef það er eitthvað 

sem er í gangi að taka það mýkri hendi en maður gerir venjulega. 

Mæðurnar höfðu margt að segja um upplýsingagjöf. Allar voru þær 

sammála um að þáttur upplýsinga í samstarfi heimilis og skóla þyrfti að vera 

frá foreldrum til kennara og öfugt. Dóra var sammála því og nefndi að ef til 

vill vanti að foreldrar láti vita og ástæðan sem hún gaf upp var:  

Það er kannski eitthvað sem maður er að hugsa heima, en 

lætur ekki vita. Kannski er það stundum af því það er eitthvað 

sem fólki finnst kjánalegt en skiptir samt máli, eitthvað 

smáatriði sem maður heldur að skipti ekki máli af því það komi 

ekki skólastarfinu við en skiptir máli.  

Hún var samt ánægð með form upplýsingaflæðis í skóla dóttur sinnar. 

Hún talaði um að fá alltaf föstudagsbréf: með helstu upplýsingum um það 

sem hefur verið gert í vikunni, og mér finnst bara hrikalega gaman að fá 

svona aðeins „já það er verið að gera þetta“ og geta þá spurt. Ásrún sagðist 

í því samhengi mjög sjaldan fá tölvupóst frá kennara sonar síns með 

upplýsingum um skólastarfið. Að sama skapi hafði Lára sögu að segja frá 

kennara sonar síns, sem kenndi honum fyrir ári. Hann er barn með sérþarfir 

og var umbunarkerfi í gangi þar sem umbunin var gefin heima eftir því 

hvernig vikan hafði gengið. Hún sagði: Við fórum að senda mail, kannski á 

föstudegi „jæja hvernig gekk vikan?“ En hún var ekkert að svara. Svo kom 

bara „Heyrðu, nenniði að hætta að senda mér, þetta er of mikið, ég er búin í 

vinnunni“. Nú snýr málið öðruvísi, þar sem sonurinn hefur þroskaþjálfa með 

sér í tíma sem er í daglegum samskiptum við Láru og sagðist hún vera mjög 

ánægð með það. 

Upplýsingaflæði milli aðila í samstarfinu skiptir gríðarlega miklu máli fyrir 

alla aðila, ekki síst vegna barnsins. Ef samstarfið á að ganga upp verða aðilar 

að samstarfinu að ræða saman og gefa upplýsingar sín á milli. 
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4.2 Samræða 

Annað þrep samstarfsins nefnist samræða. Á því þrepi fara fram 

raunverulegar samræður, sem fela í sér gagnkvæm samskipti, milli kennara 

og foreldra barna, um kennsluna, námsumhverfið og jafnvel skólaþróunina. 

Það sem skiptir miklu máli er að foreldrar upplifi að hlustað sé á það sem 

þeir hafa að segja, í samræðum við kennara. Í öllu samstarfi eru samskipti 

lykilatriði. Það á líka við um samstarf heimilis og skóla. Til þess að geta 

unnið saman í ákveðnum tilgangi og með sameiginleg markmið er 

nauðsynlegt að hafa samskipti. Ef eitthvað kemur uppá er mikilvægt að geta 

haft samskipti við einstaklinginn sem maður er í samstarfi með, ræða málin 

og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Það skiptir ekki minna máli að vera í 

samskiptum við foreldra þó ekkert bjáti á. Hildur sagði: Ég hringi ekkert bara 

þegar það er eitthvað að. Ég hringi líka þegar það er eitthvað gott, barnið 

hefur staðið sig vel og svona. Menntun barna er samstarfsverkefni og því er 

mikilvægt að tala saman um málefni sem snerta barnið og gera það á 

jafningjagrunni. Það er ýmislegt sem skiptir máli í samskiptum, meðal 

annars það að sýna athygli, áhuga og virðingu.  

Það setja þó allir mörkin einhversstaðar í samskiptum. Heiða sagði til að 

mynda að hún yrði ekki: mjög hrifin af því ef foreldrar væru að hringja í mig 

heim þegar ég er ekki í vinnu, þá myndi ég benda þeim á þegar ég er búin að 

kenna, viðtalstíma, senda póst eða hringja, ekki á almennum vettvangi. 

Hildur tók þann pól á hæðina að fjalla um tölvupóstsamskipti. Hún sagðist: 

aldrei svara til dæmis tölvupóstum. Hún sagðist bara svara þeim 

tölvupóstum þar sem: fólk er að biðja um frí eða segir: „hann kemur seint 

klukkan 9“. Þá segi ég takk fyrir að láta vita. Annars sagði hún: „takið upp 

símann eða komiði, þið eruð velkomin hvenær sem er“. Hildur vildi sem sagt 

ekki eiga samræður við foreldra með tölvupóstsamskiptum því hún taldi 

það ekki vera góða leið til samskipta. Með tölvupóstum er hægt að misskilja 

margt. Ýmislegt sem er sagt er ekki hægt að taka til baka þegar það er fast á 

prenti. Elsa tók undir þetta viðhorf gagnvart tölvupóstsamskiptum. 

Samræðan skiptir miklu máli en á þessu sést að það er margt sem þarf að 

huga að í samstarfi. Þarna mæta ólíkir einstaklingar með misjafnar skoðanir 

á hlutunum og ber að virða það í öllum samskiptum. Það er mikilvægt að 

ræða hlutina og komast að samkomulagi þannig að allir séu sáttir við 

niðurstöðuna. 

 Samskipti eru grunnurinn að öllu samstarfi 4.2.1

Þegar rætt var um samskipti tóku kennararnir undir mikilvægi þeirra en fóru 

einnig út í aðra sálma. Hjörtur lagði mikla áherslu á það í samskiptum við 
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foreldra að líta í eigin barm. Ef foreldrar koma óánægðir til kennara er 

mikilvægt að hann hunsi ekki það sem foreldrið er að segja heldur hlusti og 

athugi hjá sjálfum sér hvað hann gæti hafa gert rangt eða hvernig hann gæti 

bætt það. Það er nefnilega það sem vantar oft hjá kennurum, það er að vilja 

nokkurn skapaðan hlut viðurkenna að þeir hafi gert vitleysu. Það er 

nauðsynlegt að kunna það. Hann telur það vera mikilvægt í samskiptum við 

foreldri að það finni að kennari líti í eigin barm í stað þess að afskrifa strax 

það sem foreldrið er að tala um og afneita því. Hann sagði sögu af sjálfum 

sér þar sem hann lenti í þeim aðstæðum að þurfa að viðurkenna eigin 

mistök. Hann ákvað að fara heim til foreldranna um kvöldið til þess að ræða 

það mál sem hafði komið upp og hugsaði með sér hvernig hann gæti tekið 

þetta sem mest á sig. Hann sagðist hafa sagt við foreldrana: Ég bið 

afsökunar á þessu, þetta var bara heimska hjá mér og úr því varð alveg 

dásamleg kvöldstund að sögn Hjartar. Skoðun Hjartar er:  

Ég held að maður verði að byrja á því að segja við sjálfan sig 

„Hvað klikkaði hjá mér.“ Það þarf dálítinn þroska til þess. Það 

er kannski ekki von að mjög ungir kennarar geti þetta, en það 

er svo mikið atriði að segja við foreldrana: Þetta er nú sjálfsagt 

eitthvað mér að kenna, við verðum bara að athuga það. 

Heiða sagðist einnig líta í eigin barm ef upp kæmu slíkar aðstæður. Það 

sem hún hafði tamið sér í samskiptum við foreldra var að vera samkvæm 

sjálfri sér. Hún sagðist hlusta á þegar eitthvað væri að og:  

Reyna að bæta úr ef fólk hefur eitthvað út á mig að setja ef það 

er eitthvað sem ég hef verið að gera. En ef mér finnst fólk vera 

með eitthvað óraunhæft að þá útskýri ég af hverju við gerum 

hlutina á einhvern ákveðinn hátt.  

Hún talaði einnig um breytingar sem hún fann fyrir í samskiptum. Ef hún 

sendi tölvupóst til foreldris fengi hún nánast samstundis svar frá 

viðkomandi því þá væri foreldrið eflaust með síma sem tekur á móti 

tölvupóstum og gæti skoðað póstinn og svarað um hæl. Hún talaði um að 

þetta hafi ekki verið svona fyrir örfáum árum. 

Það sem Elsa sagði um samskipti var:  

Þessi samskipti skipta miklu máli, hvort sem þau eru mikil eða 

lítil. Það er ekki spurning um magnið heldur er það um það að 
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fólk sé að tala saman og sé sammála. Í það minnsta að það beri 

virðingu og tali ekki niður til þeirra sem eru á hinum staðnum. 

og: 

Aðgengið á að vera í lagi. Auðvitað er hægt að hringja hvenær 

sem er því maður bíður ekki með brýnt erindi í viku. Það er í 

rauninni búið að taka frá tíma í töflunni en hann getur verið 

hvenær sem er yfir skólavikuna á vinnutíma.“ 

Elsa talaði um mikilvægi þess sem kennari að vera til taks fyrir foreldra 

og sagði hún: Það eiga allir að taka frá tíma til foreldrasamstarfs eða 

samskipta við heimilin. Hún lagði einnig áherslu á það að foreldrar settu sig í 

samband við hana því ekki skuli bíða með brýnt erindi. Það er gott að hafa 

þetta viðhorf til samskipta við foreldra því eins og hún sagði getur erindið 

verið brýnt og því mikilvægt að geta brugðist strax við. 

Mæðurnar voru ekki allar ánægðar með framlag kennara barna sinna í 

samskiptum við þær. Gunnhildur var til að mynda ekki ánægð með 

aðgengið að kennara dóttur sinnar. Í tengslum við vandamál sem hafði 

komið upp meðal stelpnanna í bekknum sagði hún: ég myndi vilja að 

kennarinn myndi hafa meiri samband við okkur. Ég er búin að reyna 

hundrað sinnum að tala við hann. Það endaði á að því að Gunnhildur gafst 

upp og stormaði inn til kennarans til þess að fá lausn í málinu en hún 

upplifði ekki samstarfsvilja af hálfu kennarans við það.  

Eins sagði Dóra í tengslum við það að ræða við kennara til að komast að 

samkomulagi með heimanám. Bara eins og ég segi, maður verður að hafa 

samskipti við kennarann, bara svo heimanámið verði ekki bara kvöl og pína. 

Hún upplifði það með stelpuna sína að henni fannst ákveðinn þáttur í þeirri 

vinnu vera alveg gríðarlega leiðinlegur og leysti Dóra það með því að tala 

um það við kennara stelpunnar og komast að samkomulagi sem allir voru 

ánægðir með. Lára Snorradóttir hafði alltaf verið ánægð með samskiptin við 

kennara barna sinna. Þó nefndi hún að það hafi ekki verið skemmtilegt að fá 

fyrsta símtalið úr skólanum þess efnis að sonur hennar hafði kastað 

snjóklump í bíl á bílaplaninu og bíllinn beyglast við það. Það er gott fyrir 

kennara að hafa það í huga að láta fyrsta símtalið heim ekki vera um 

eitthvað sem er að, þó vissulega í sumum tilvikum sé ekki annað hægt, eins 

og í þessu hjá móður minni og bróður. 
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 Umhyggja 4.2.2

Aðaláherslan í samskiptum og samstarfi heimilis og skóla í samræðum við 

Hjört og Þuríði var umhyggjan og væntumþykjan. Þeim fannst báðum skipta 

mestu máli í samskiptum við foreldra að þeir fyndu að þeim væri annt um 

barnið þeirra. Hjörtur hafði margt að segja um það sem honum fannst vera 

grunnurinn í samstarfi heimilis og skóla og hvað það væri sem skipti mestu 

máli:  

Sko grunnurinn undir það að góður andi geti ríkt milli heimilis 

og skólans er fólginn í því að við höfum það alltaf að leiðarljósi 

að þetta barn sem okkur er trúað fyrir er elsku barnið þessara 

foreldra og það ber hag barnsins fyrir brjósti. Þetta er ekki bara 

nemandi. Þetta er elskuð vera sem að hvort sem hún getur lært 

eða hagað sér eða hvað er, hvort sem hún er leiðinleg við 

kennarann eða hvað. Þá megum við aldrei gleyma þessu. Þetta 

er barnið þeirra, þetta er það sem þau elska mest. Við verðum 

að vera vinir, standa með þeim og taka milt á hlutunum. 

Bæði voru þau þeirrar skoðunar að samstarfið hafi verið mikið í þá daga 

þar sem þau voru í daglegum samskiptum við foreldra barnanna og voru til 

taks fyrir þá. Fyrirkomulagið í skólanum sem þau kenndu við var þannig að 

foreldrar óku börnum sínum í skóla að morgni og sóttu þau við lok dags. 

Þuríður sagði meðal annars:  

Ég myndi ekki hafa farið svo að fara út úr stofunni og út af 

ganginum og fara heim öðruvísi en að öll börnin væru farin. 

Það var engin spurning með það og þá hitti maður svo oft 

foreldrana bara meira og minna daglega.  

Elsa, Hildur og Heiða tóku undir þetta atriði þótt þær legðu ekki jafn 

mikla áherslu á dagleg samskipti við foreldra. Hildur sagði: Maður verður að 

sýna fram á það að manni þykir vænt um börnin þeirra og maður vill þeim 

allt það besta. Heiða sagðist verða að: passa að bera alltaf hag nemandans 

fyrir brjósti. Elsa sagði að kennari yrði að: reyna að vera uppbyggilegur í, og 

finna það góða þannig að foreldrar finni það að maður er virkilega að skoða 

hvert og eitt barn og að barnið þess sé mikilvægt líka. Allt er þetta mögulegt 

í samskiptum við foreldra. Þau geta verið á ýmsa vegu, meðal annars 

tölvupóstar, símasamskipti og fundir. Það sem eflaust flestir kannast best 

við eru reglubundnu foreldraviðtölin en misjafnt er hvernig form er á þeim. 

Fjallað verður um þau í næsta kafla. 
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4.2.2.1 „Blessuð foreldraviðtölin“ 

Foreldraviðtöl á við um þær samræður sem kennari á með foreldrum og ef 

til vill barni líka, þó ekki sé víst að þar eigi sér alltaf stað gagnkvæm 

samskipti. Þar er rætt um öll málefni sem snertir barnið, hvort sem um nám, 

líðan eða annað er að ræða. Viðtölin geta bæði verið fyrirfram ákveðin, eins 

og er oftast þar sem um eitt viðtal er að ræða á hverri önn eða verið komið 

á vegna þess að aðili og/eða erindi kalla eftir því. Munur var á fyrirkomulagi 

viðtala eftir kennurum en þau höfðu þá verið til staðar, bæði hjá Hirti og 

Þuríði sem og hjá Elsu, Heiði og Hildi.  

Þuríður lýsti fyrsta viðtali með nýjum nemenda svona:  

Ég hringdi heim í foreldranna og boðaði barnið einstaklingslega 

á ákveðnum tíma, foreldrarnir komu með og ég sat inni í 

kennslustofunni, sem seinna var bekkjarstofan þeirra og 

spjallaði við barnið. Það var eitthvað rætt um hvað það var 

gamalt, hvort það kunni skil á sér og hvernig því leið og að 

barninu fari líka að líða vel í þessu umhverfi sem átti að vera 

stofan þeirra. Svo var líka verið að athuga hvort þau þekktu 

form, liti og kannski hvort þau þekktu einhverja stafi en það var 

engin áhersla á það. Ég punktaði þetta skilurðu, hjá mér hvar 

barnið var statt. 

Þuríður notaði þennan vettvang til þess að kynnast barninu og ávarpaði 

barnið. Sömu sögu var að segja um Hjört og hann sagði einnig: Mér finnst 

að maður eigi að tefla fram í svona viðtölum og samskiptum við forelda, því 

góða og því efnilega sem maður sér í þessu barni. Aftur á móti var það 

aðeins fyrsti fundurinn þar sem fundað var með barninu og það ávarpað. 

Eftir það voru aðeins foreldrar boðaðir á fundi og börnin máttu koma með 

en áttu þá að bíða frammi.  

Elsa talaði um föstu viðtalsfundina með foreldrum sem eru tvisvar á 

skólaári en sagði til viðbótar við það að foreldrar þeirra barna sem væru að 

hefja grunnskólagöngu sína væru boðaðir sérstaklega í viðtal að hausti. Um 

viðtölin sagði hún: þar er aðallega er verið að fara yfir stöðu barnsins og 

tilhögun gagnvart skólanum. Þá fá foreldrar gögn sem lúta að skólastarfi, 

um hvað eigi að kaupa og stundatöflur. Þeir fundir væru notaðir til þess að 

miðla upplýsingum til foreldra um skólastarfið almennt og rætt við þá til 

þess að kynnast barninu. 

Hjá Hildi var fyrirkomulag viðtalanna í fyrsta bekk þrískipt. Fyrsta viðtalið 

var hálftími með foreldrum og barni. Um það sagði hún:  
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Ég til dæmis kom inn með það heilmikið hérna í þessum skóla 

með þessum foreldraviðtölum að allir foreldrar fái hálftíma 

viðtal, barn og foreldri, á haustin, áður en þau koma. Það eru 

ekki neinar 10 mínútur það er bara hálftími og það tekur þrjá 

daga. Að tala við alla, að heyra í öllum og að kanna allt svona 

mögulegt um lestrarerfiðleika og fjölskylduaðstæður og eitt og 

annað, sem hjálpar okkur alveg gríðarlega mikið. 

Hildur sá hag í því að kynnast barninu eins vel og hægt væri, og fá að vita 

um alla erfiðleika og aðstæður og fleira. Annað viðtalið á árinu var einungis 

nýtt til þess að athuga félagslega þáttinn: hvernig barnið plumar sig í þessu 

nýja umhverfi og ef það plumar sig ekki, hvernig við getum þá saman 

aðstoðað barnið í því. Á síðasta fundinum var hún með mat á framförum 

þar sem farið var yfir framfarir barnsins í lestri, ritun og stærðfræði. Í 

þessum viðtölum var einnig tekið fyrir viðhorf barnanna til fullorðinna, til 

skólans og til félaganna. Eins hvernig þau litu á sjálf sig. Í fyrsta til þriðja 

bekk voru aðeins foreldrar boðaðir á fundinn, að fyrsta fundinum 

undanskildum. Frá fjórða bekk og þaðan í frá komu börnin með. 

Hjá Heiðu var fyrirkomulag viðtalanna svipað og hjá Hildi að því leyti að á 

fyrsta ári voru viðtölin þrjú, annars tvö, og barnið kom einungis með í fyrsta 

viðtalið. Í því viðtali var markmiðið að kynna kennarann og kynnast barni og 

foreldrum, aðstæðum barna, vinum og fleira. Það sem almennt var rætt um 

í viðtölunum sagði Heiða:  

Þá náttúrulega er maður yfirleitt að tala um námsframvindu. 

Maður er að tala um hegðun, maður er að tala um hvernig 

barninu líður í skólanum, hvort það á í einhverjum erfiðleikum 

eða ekki. Og finnst mér skipta rosa miklu máli að vera bara 

mjög jákvæður og draga fram sterku hliðarnar og tala svo 

kannski aðeins um það sem er að. 

Heiða talaði um mikilvægi þess að vita sem mest um barnið og öll 

praktísku atriðin. Hún sagði að það hjálpaði henni í starfi og gerði hana 

færari um að: geta stutt barnið í því, já mætt þörfum þess og hjálpað þeim 

bara að blómsta. Hún talaði um að bíða ekki með mikilvæg málefni fram að 

viðtölum heldur vera í stöðugum samskiptum við foreldra. En atriði eins og 

niðurstöður úr skimunarprófum sem framkvæmd hefðu verið stuttu áður en 

kæmi að viðtali megi bíða og séu þau rædd í viðtölunum. Hún talaði um 

formlegt eyðublað sem hún noti á fundum til þess að spyrja foreldra og 

merkja við, líka að þau sendi heim svipað form með börnum sem foreldrar 
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fylla út: ef það er eitthvað sérstakt sem þeir vilja koma að, eða hvernig þeim 

finnst hitt og þetta ganga. Í foreldraviðtölum lagði hún mikla áherslu á að: 

reyna að vera jákvæð og ekki gera of mikið úr einhverju sem er kannski 

auðvelt að laga með smá hjálp.  

Mæðurnar höfðu misgóða reynslu af reglubundnu viðtölunum. Dóra, 

Gunnhildur og Ásrún hafa alltaf sótt foreldraviðtöl með börnum sínum, en 

Lára talaði um að sonur hennar færi aldrei með í viðtölin. Það sem 

Gunnhildur sagði um viðtölin sem hún fór í með dóttur sinni:  

Ég segi alltaf að ég sé búin að fara í sama foreldraviðtal síðan 

hún byrjaði á leikskóla 15 mánaða. Það er svona: „Já þetta er 

rosalega fínt hjá henni, hún gerir allt sem hún er beðin um og 

ég hef ekkert meira að segja“. Og ef ég spyr eitthvað þá bara 

„já, já, þetta er bara fínt“. 

Henni finnst hún ekkert hafa grætt á viðtölunum og telur hún sig alveg eins 

hafa getað sleppt þeim. Þá ákvað Dóra að velta því fyrir sér hvort henni 

fyndist nú samt ekki gott að hitta kennarann. Hún svaraði því játandi en 

sagði samt að hún sæi ekki tilgang með þeim þar sem kennarinn hafi ekkert 

við hana að segja og sé ekkert að falast eftir upplýsingum sjálfur. Hún var 

óánægð með þá áherslu sem lögð var á einkunnirnar, að það hafi ekki verið 

tekið fyrir eitthvað eins og félagslegu tengslin og líðan barnanna.  

Ásrún talaði einnig um óánægju vegna reglulegu foreldraviðtalana. Hún 

hafði falast eftir því að fá umbunarkerfi fyrir son sinn á fyrsta ári en það 

gekk ekki eftir. Hann var kominn í annan bekk og langt var liðið á skólaárið 

þegar kom að viðtali, þar sem kennari talaði um að setja hann á 

umbunarkerfi, Ásrún sagði: Svo allt í einu var hún búin að hugsa þetta rosa 

lengi núna en ákvað að bíða þangað til í foreldraviðtalinu. Ég var bara 

svona: „Í alvöru, hvar eru hagsmunir barnsins núna?“ Þetta áleit Ásrún vera 

það brýnt málefni að ekki hefði átt að bíða með það, þar sem það varðaði 

líðan og námsframvindu sonar hennar í skólanum. Hún talaði um að mest 

áhersla hafi verið lögð á umræðu um námsmat í viðtölum, eitthvað er farið 

inn á félagslega þáttinn en hún fann lítið fyrir því. 

Dóra talaði aftur á móti um ánægju sína með viðtölin. Henni fannst vera 

tekið á mörgu í viðtölunum, meðal annars: líðan, vináttu, námsárangur og 

úrræði, eins og um hvað er hægt að gera betur og hvað er vel gert. Hún 

talaði um að núna sé hægt að nálgast hvaða kennara sem er en að hún þurfi 

að panta tíma. Gunnhildur segir það hafa líka verið svoleiðis hjá kennara 

dóttur sinnar. Dóra var mjög ánægð með viðtölin og finnst nauðsynlegt að 
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börnin séu með í viðtölunum, í þeim tilgangi að þau sjái að allir séu að tala 

saman. 

Foreldraviðtölin hjá Láru og syni hennar eru frábrugðin hinna mæðranna 

að því leyti að það eru svokallaðir teymisfundir, með öllum þeim sem koma 

að barninu. Þar er engin áhersla lögð á námsmat því eins og hún segir: þar 

er einmitt ekki verið að horfa á einkunnir, því hann er mjög sterkur 

námslega, heldur meira á félagsleg tengsl og þann hluta.  

Lára Snorradóttir greindi þó nokkurn mun á foreldraviðtölum sem hún 

fór í með bróður mínum annars vegar og mér hins vegar en við fórum alltaf 

með í viðtölin. Kennari bróður míns var kvenkyns og af eldri kynslóð 

kennara. Lára talaði um að hafa fundið fyrir mikilli hlýju í garð hans í þeim 

viðtölum og að kennarinn hafi alltaf talað um hversu vel hann gat gert 

hlutina, eins og með skriftina, kennarinn var sannfærður um að hann gæti 

gert betur. Hún fann að kennaranum var alls ekki sama um bróður minn. 

Hjá kennara mínum fann hún aftur á móti ekki fyrir slíkri hlýju eins og var í 

tilviki bróður míns. Kennari minn var karlkyns og töluvert yngri og hann 

virtist leggja áherslu á annað. Hann var alltaf ánægður með hversu fljótt ég 

vann alla vinnu, ég mætti alltaf vel og var alltaf stillt og prúð, ekkert sem 

hægt var að bæta eða breyta og eins og hún orðaði það: Ég var alltaf voða 

fljót í viðtölum hjá kennaranum þínum, bara inn og út. Svo það var í 

rauninni sama sagan um viðtölin sem Lára Snorradóttir mætti í með mér og 

Gunnhildur mætti í með dóttur sinni, sama viðtalið endurtekið frá því 

skólaganga okkar hófst.  

Þessi viðtöl eru góður vettvangur fyrir kennara til þess að kynnast og 

ræða við foreldra og barn, ef það er með, um ýmis málefni. Það fer í raun 

eftir hverjum kennara fyrir sig hvernig þessi viðtöl eru nýtt. Segja má að 

foreldraviðtöl snerti í raun bæði fyrsta og annað þrep þrepaskiptingar 

samstarfsins þar sem þetta er vettvangur fyrir foreldra og kennara til þess 

að skiptast á ýmsum upplýsingum, og að eiga í raunverulegum samræðum 

um skólastarfið og það sem snertir börnin almennt. 

 Viðhorf til samstarfsins 4.2.3

Viðhorf skipta máli á hverjum vettvangi og gagnvart allri vinnu. Viðhorf 

manneskju til þess starfs sem hún tekur sér fyrir hendur getur haft áhrif á 

hvernig til tekst og hversu mikill afraksturinn verður. Það sama gildir um 

samstarf heimilis og skóla. Viðhorf geta litað öll samskipti ef einstaklingur 

leyfir það. Þau geta sagt til um hvernig þau verða eða hvort það verða 

einhver samskipti yfirleitt. Það er margt sem hefur áhrif á og mótar viðhorf 

og sérstaklega í þessu samstarfi heimilis og skóla þar sem einstaklingar í 
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ólíkum aðstæðunum vinna að sameiginlegu markmiði sem er menntun 

barna. Það er ýmislegt sem getur komið upp á í því ferli og árekstrar geta 

orðið milli kennara og foreldra. 

Hildur tengdi saman virðingu og viðhorf. Hún sagði að virðing skipti 

miklu máli þegar kæmi að viðhorfum til foreldra og nefndi í því samhengi til 

að mynda að hún og kennarinn sem hún vinnur með í teymi forðist að tala 

um aðra foreldra á kaffistofum og á göngum. Ef eitthvað kæmi uppá meðal 

nemenda þeirra ræða þau málin sín á milli og fara ekki með það neitt 

lengra. Hún sagði að: upp til hópa eru foreldrar alveg ofboðslega flottir og 

vilja barninu sínu hið besta. Þetta lýsir jákvæðu viðhorfi gagnvart foreldrum 

og sagði hún í því samhengi: Ég held að þetta jákvæða viðhorf, að hafa 

gaman af börnum og þessum samskiptum öllum, ég held að það skipti 

gríðarlega miklu máli.  

Heiða talaði um að það hefði kosti í för með sér að vera í samstarfi með 

foreldrum, fyrir alla en sérstaklega fyrir nemendur og vellíðan þeirra í 

skólanum og taldi það skipta öllu máli. Eins og hún komst vel að orði: Gott 

samstarf heimilis og skóla það skilar sér alltaf. Hún sagðist hafa mjög 

jákvæð viðhorf gagnvart foreldrum og sagði: foreldrar eru náttúrulega stór 

hluti af börnunum. Við erum í raun og veru kannski bara að styðja við 

uppeldið með þeim. Hún sagði um það að sýna foreldrum virðingu: 

Við erum í raun og veru hvött til að sleppa umtali á 

kaffistofunni, af skólastjórnendum, að láta nemendamál ekki 

rata inn á kaffistofu þar sem hver sem er getur heyrt. Það er 

svolítið hart lagt á okkur með það að hittast á öðrum stöðum 

en á kaffistofu til að ræða um einstaka nemendur, sem oft þarf 

að gera samt. Mér finnst það mjög gott. 

Hún var ánægð með þá ákvörðun skólastjórnenda að halda málefnum 

foreldra utan kaffistofu kennara þar sem mögulega væri farið væri með þau 

eins og slúður. Það lýsir stefnu skólans um að sýna foreldrum barnanna 

virðingu.  

Heiða sagði einnig:  

Ég hef verið að kenna bæði á unglingastigi og miðstigi og 

yngsta stigi. Mér finnst eiginlega foreldrar á yngsta stigi hafa 

verið jákvæðari yfirleitt en foreldrar á eldri stigum, þegar það 

þarf að leita til þeirra. Oft er þetta náttúrulega, þegar þú ert að 

leita til foreldra á eldri stigum, þá er þetta vegna nemenda sem 
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eiga við allskonar erfiðleika og þeir foreldrarnir eru bara 

orðnir þreyttir. 

Á þessu má sjá að Heiða upplifði einnig jákvæðari viðhorf gagnvart sjálfri 

sér frá foreldrum barna á yngsta stigi fremur en þeirra á eldri stigum. Með 

þessu sýndi hún einnig skilning á því þar sem verið getur að foreldrar eldri 

barna séu orðnir þreyttir vegna ítrekaðra samskipta við kennara um svipuð 

mál sem koma upp hjá börnum þeirra. Það sama gildir um viðhorf Elsu til 

foreldra þar sem hún sagði: Mér finnst foreldrar afskaplega tilbúnir og 

áhugasamir og bregðast vel við. Hún sá einnig ávinning í því að vera í 

samstarfi við foreldra, á þann hátt að börnunum líði betur og að 

námsframvinda verði betri. Hún sagði: 

Ég legg mikla áherslu á það við foreldra að eiga gott samstarf 

því það er svo mikill grunnur í því hvernig krökkunum líður og 

hvernig námsframvindan er, að foreldrar og kennarar séu í 

takt, að þá sé skilningur og virðing á báða bóga. 

Hildur áréttaði aftur á móti nauðsyn þess meðal kennara að passa 

viðhorf sitt gagnvart samstarfinu. Hún sagði:  

Maður verður hafa það svolítið á bakvið eyrun að vinna sér 

þetta ekki of erfitt. Ekki segja: Guð nú höfum við alla foreldrana 

á herðunum líka, fyrir utan öll börnin og allt þetta. Þetta hefur 

allt breyst gríðarlega. Nei ég segi alltaf ef maður ætlar að vera 

með farsælt starf hérna þá verður manni að líða sjálfum vel. 

Maður verður að skapa sér sjálfur þessa umgjörð. Það gerist 

ekkert að sjálfu sér. 

Þetta samræmist einnig því sem Heiða sagði um ábyrgð sína gagnvart 

samstarfinu, það að vera samkvæmur og trúr sjálfum sér. Öðruvísi getur 

manni ekki liðið vel. Það sem Hildur sagði aftur á móti líka er: Upp til hópa 

finnst mér foreldrar alveg frábært fólk og gera mikið fyrir börnin sín og 

hugsa vel um börnin sín. 

Hjá þeim kennurum sem hættir eru störfum má einnig greina jákvæð 

viðhorf til foreldra sem og frá foreldrum til þeirra. Hjörtur sagði:  

Ég segi stundum að ég er feginn að ég var ekki að kenna á 

þessum tíma þegar þarf að hafa svona mikil netsamskipti eins 

og í dag. Það að fá foreldri í heimsókn eða jafnvel að fara 
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þangað heim og vera augliti til auglitis við foreldra og koma því 

að, sem er ekkert auðvelt skriflega, að manni þykir vænt um 

barnið og að það sé mikill efniviður í því, það skiptir gríðarlega 

miklu máli. 

Þarna talaði hann um mikilvægi þess að vera í samskiptum við foreldri, 

augliti til auglitis svo það væri virkilega hægt að koma því til skila að kennara 

þyki vænt um barnið og að hann hafi trú á því og getu þess. Þetta 

endurspeglar viðhorf hans til foreldra og að þeir geri sér grein fyrir því að 

hann sem kennari láti sig barnið þeirra varða og sjái kosti þess. 

Mæðurnar ræddu ekki mikið um viðhorf sitt en þó var hægt að greina 

eitthvað af viðhorfum þeirra til skólastarfsins og kennara barna þeirra. Til að 

mynda var Dóra ánægð með kennara barna sinna og sagðist vera óhrædd 

við að hafa samband við þá. Hún var ánægð með það sem samstarfið fól í 

sér og talaði um kennara sem mannlega, og að það væri enginn fullkominn. 

Lára hafði aftur á móti slæma reynslu af umtali í fyrri skóla sonar síns. 

Hún upplifði það að orðrómur hafði fylgt henni og barni hennar og fann fyrir 

viðmóti nýs kennara sem einkenndist af kulda gagnvart henni. Það hafði 

þær afleiðingar að hún var hikandi og leið óþægilega. Þannig gerði hún sér 

grein fyrir mikilvægi viðhorfs til þeirra sem hefja á samstarf með. Lára 

Snorradóttir gat aftur á móti gert greinarmun á viðhorfum kennara til sonar 

síns og mín. Hún fann alltaf fyrir mun meiri hlýju í garð bróður míns heldur 

en mín og meiri áhersla var lögð á líðan hans í skólanum og vandvirkni. Hjá 

mér var alltaf lögð meiri áhersla á mætingu, einkunnir og hröð vinnubrögð 

og ekki þessi hlýja eða umhyggja sem mætti henni hjá kennara bróður míns. 

Á samræðu þrepinu fóru fram raunverulegar samræður milli aðila í 

samstarfinu, það er kennara og foreldra. Samskipti kennara við foreldra 

voru almennt góð og viðhorf þeirra til foreldra einnig jákvæð. Misjafnt var 

þó hvort mæðurnar voru ánægðar með samskiptin við kennara barna sinna. 

Kennararnir sem hættir eru störfum, þá helst Hjörtur, töluðu um hversu 

miklu máli það skipti að foreldrarnir fyndu umhyggju í þeirra garð og garð 

barnanna. Því væri ekki hægt að koma á framfæri, að hans mati, nema með 

því að hitta foreldra augliti til auglitist og eiga í samskiptum við þá þar sem 

hlustað er á þá og tekið mark á þeim. Það er meðal annars það sem talið er 

að skipti mestu máli á þessu þrepi samstarfsins, að foreldrar finni að hlustað 

sé á þá. 
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4.3 Hlutdeild og sameiginleg ákvörðun 

Þriðja þrep samstarfsins nefnist hlutdeild og sameiginleg ákvörðun. Á því 

þrepi mætast kennarar og foreldrar sem jafningjar og taka sameiginlega 

ákvörðun um málefni sem snerta barnið þar sem þeir deila jafnri ábyrgð á 

verkefninu sem tekið er fyrir. Ólíkar skoðanir eru um hvort samstarf heimilis 

og skóla hér á Íslandi sé komið á þetta stig en niðurstöður mínar leiddu í ljós 

að hjá viðmælendum mínum er vissulega um þriðja þreps samstarf að ræða. 

Á þessu þrepi, eins og á samræðu þrepinu, skipta viðhorfin máli. Viðhorf 

kennara til samstarfs við foreldra og öfugt getur haft mikið um það að segja 

hvernig til tekst að komast að sameiginlegri ákvörðun og framfylgja henni. 

Elsa fjallaði aftur á móti um annað sjónarhorn á umræðunni um viðhorf en 

það sem áður hefur verið sagt frá. Það er hvernig litið er til skólans sem 

þjónustustofnunar. Hún sagðist finna mikið fyrir þessu þjónustuviðhorfi og 

sagði um það:  

Sem þýðir þá að maður á að koma móts við þarfir þeirra 

námslega en ekki það að ég sé með ákveðið nám og geri 

ákveðnar kröfur á nemandann og heimilið. Þá hefur þetta 

snúist við og krafan komi frá heimilunum en ekki að skólinn 

setji sér þessi markmið. 

Þarna talaði hún um breytt viðhorf sem hún fann fyrir og endurspeglast 

það í því sem Hjörtur og Þuríður töluðu um í sambandi við nám. Bæði 

töluðu þau um að kennari geri kröfu til barns og heimilis og um hlutverk sitt 

að mennta börnin, þá helst að kenna lestur. Þau töluðu bæði í þeim dúr að 

þau væru sérfræðingarnir. Það sem ýtti undir þessa niðurstöðu var þegar 

Hjörtur sagði frá atviki sem hann upplifði í starfi. Það var þannig að foreldri 

barns sem hann kenndi ekki, hafði hringt í hann að sumri til þegar það var 

sumarfrí því það var að gefast upp á því sem kennari barnsins hafði sagt því 

að gera. Hann sagði: 

Manneskjan margbað afsökunar á því að hún væri eiginlega 

alveg að klepera vegna þess að kennarinn hafði sagt barninu og 

foreldrunum um vorið: „Þið verðið að láta barnið lesa í allt 

sumar vegna þess að þetta gengur ekki nógu vel“, og þá er það 

mesta málið æfingin. Æfingin er góð en hún má ekki vera eins 

og refsing. Hún sagði: „Stelpan er farin að fela sig og maður 

dregur hana skælandi inn og lætur hana lesa eitthvað og öll 

fjölskyldan er orðin svo geðvond og leiðinleg að við bara ráðum 

ekki við þetta.“ Svo ég sagði bara við hana: „Ég get alveg strax 
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ráðlagt þér eitt, hættu þessu. Láttu bara barnið í friði. Það lærir 

enginn neitt sem hann er neyddur til og það er miklu meira 

atriði að barninu líði vel. Þetta eru mannréttindi að fá að vera í 

fríi frá vinnunni sinni, og þetta er vinna barnanna og þetta 

kemur ef hún getur slakað á. Ef þið gerið þetta þannig, þegar 

eitthvað er gaman, bara segja: Geturðu lesið þetta í blaðinu 

eða sérðu hvaða gata þetta er, eða eitthvað svona, auðvitað er 

mikilvægt að læra að lesa, en ekki svona.“ Hún var svo fegin, 

hún sagði bara: „Ég veit ekki hvað við hefðum gert“, því þau 

voru að reyna að fara eftir þessu. 

og: 

Einhvern tímann sagði einhver móðir við mig, brosandi og 

afsakandi: „Hann er nú ekki mikið fyrir að föndra sonur minn.“ 

Ég sagði: „Nei það liggur ekki fyrir öllum en þetta er líka 

þroskandi að þurfa að gera einhvern tímann eitthvað sem er 

ekki gaman ef maður er ánægður með árangurinn.“ 

Á þessum dæmisögum má greina viðhorf til kennara sem menntafólks og 

þá kröfu sem þeir gera til foreldra og barna. Foreldrarnir leituðu ráða hjá 

sérfræðingum, kennurum. Til að mynda sagðist Hjörtur ekki kæra sig um að 

foreldrar kæmu til hans og segðu honum hvað hann ætti að kenna. Hér sést 

að þeir kennarar sem hættir eru störfum unnu að einhverju leyti á þriðja 

þrepi samstarfsins, þó það hafi ekki náð til námsefnis sem kennt var. Þrátt 

fyrir það viðhorf sem virtist ríkja til kennara á þeim tíma. 

 Fagleg vinnubrögð 4.3.1

Í starfi taka kennarar margar ákvarðanir á hverjum degi og hafa þær 

mismikið vægi. Þær geta meðal annars verið hvernig svara eigi fyrirspurnum 

nemenda, hvernig haga eigi flutningi þeirra úr leikskóla og hvernig sé best 

að haga heimanámi. Kennarar byggja ákvarðanir sínar á ýmsu, eins og fyrri 

reynslu sinni, sérfræðiþekkingu sinni á viðfangsefninu eða jafnvel á 

eðlisávísun. Misjafnt er hvort foreldrar hafa einhverja hlutdeild í þeirri 

ákvarðanatöku og jafnvel hvort þeir kæri sig um það.  

4.3.1.1 Flutningur úr leikskóla 

Það verða mikil tímamót í lífi barns þegar það lýkur leikskóladvöl sinni og 

hefur grunnskólagöngu. Barnið fer úr öruggu umhverfi leikskólans yfir í 

grunnskóla þar sem stórar skólastofur umvefja barnið og stórir nemendur 
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fylla gangana. Þessi flutningur getur verið erfiður fyrir sum börn og 

auðveldur fyrir önnur. Þetta eru samt sem áður miklar breytingar í lífi barns 

þar sem það fer frá því að vera barn á leikskóla yfir í að vera nemandi í 

grunnskóla. Það getur því skipt miklu hvernig flutningurinn fer fram og 

margt sem ber að hafa í huga. Eitt er hvernig hópurinn sem kemur úr 

leikskólanum verður samsettur í grunnskóla, hvort börnin haldi hópinn eða 

hvort þeim er skipt upp. Hildur Pétursdóttir hefur alltaf skipt börnunum 

upp.  

Við hérna höfum gert dálítið af því að stokka þau upp. Leyfa 

þeim ekki að haldast endilega. Börnin náttúrulega eru komin í 

grunnskólann og þá hitta þau fullt af öðrum félögum sem verða 

svo ekkert endilega bestu vinir þeirra sem þau voru bestu vinir í 

leikskóla.  

Hún og samstarfsmaður hennar útskýra fyrir foreldrum hvers vegna þau 

velja þessa leið. Heiða Sigurðardóttir og samstarfskona hennar taka öðruvísi 

á málunum. Þær leggja sig fram við að koma til móts við óskir allra foreldra 

um bekkjarskipan barna þeirra og þær eru oft fram til síðasta dags að færa 

börn milli bekkja áður en skólaárið hefst. Aðspurð segir hún að þetta séu 

starfsvenjur skólans. Þetta er gert til þess að foreldrar og börn verði 

ánægðari og öruggari við upphaf skólagöngunnar. 

Það er erfitt að segja að ein aðferð sé betri en önnur því það hefur 

margsannað sig að það sem skiptir mestu máli er hvernig farið er að 

málunum, ekki hvaða leið. Ef kennarar ætla sér að skipta leikskólahópnum í 

upphafi skólans skiptir máli að það sé gert faglega sem þýðir að ákvarðanir 

séu byggðar á rökum, hvort sem um fyrri reynslu eða sérfræðiþekkingu er 

að ræða. Hildur Pétursdóttir segist leggja mikið upp úr því að efla félagslega 

þáttinn í upphafi skólans. Við náttúrulega erum mikið í þessari félagslegu 

samhæfingu fyrstu vikurnar, bara það að vera saman sem hópur og vera 

hluti af þessari heild, þessari stóru heild sem þau eru í þegar þau koma í 

grunnskóla. Hildur og samstarfsmaður hennar sýna fagleg vinnubrögð þegar 

kemur að þessu máli.  

Við hjálpum þeim í að styrkja þeirra sjálfsmynd og erum með 

foreldraviðtal mjög fljótt eftir að skólinn byrjar eða um 6 

vikum. Þá er í rauninni bara talað um félagslega þáttinn og 

hvernig barnið plumar sig í þessu nýja umhverfi og ef það 

plumar sig ekki, hvernig við getum þá saman aðstoðað barnið í 

því. 
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Báðar leiðir sem Hildur og Heiða fara í starfi sínu eru góðar. Þær taka 

faglega á málinu með því að vinna með foreldrum, leita leiða til að leysa 

vanda sem upp kemur, upplýsa þá vel um hvernig staðið er að flutningnum 

og hvers vegna slík vinnubrögð eru höfð í fyrirrúmi. Eins hafa þær velferð og 

líðan barnanna að leiðarljósi allan tímann. Samt sem áður er það í þessu 

tilviki Heiða sem virðist vinna á þriðja þrepi samstarfsins, en ekki Hildur. 

Heiða vinnur í samstarfi með foreldrum og reynir eftir bestu getu að mæta 

óskum þeirra og barnanna. 

Flestir foreldrarnir voru ánægðir með hvernig staðið var að flutningnum 

en misjafnt var hverjar aðstæður þeirra voru. Ein móðirin, hún Gunnhildur, 

býr í litlu bæjarfélagi þar sem öll börnin fylgjast að úr leikskóla í fyrsta bekk í 

grunnskóla en hún var ánægð með flutninginn og sagði: þetta gekk ósköp 

smurt fyrir sig. Önnur móðirin, Ásrún, hafði ekki kost á að hafa áhrif á í 

hvaða bekk sonur hennar lenti. Hún hefði viljað hafa eitthvað að segja um 

það því eini vinur hans endaði í öðrum bekk svo það hafði áhrif á hvernig 

honum leið í upphafi skólaárs. Aftur á móti gat hún haft áhrif á að þeir yrðu 

saman þegar kennt var í lotum sem sonur hennar var mjög ánægður með. 

Lára Óðinsdóttir tók þá ákvörðun að láta son sinn byrja í einkaskóla fimm 

ára að aldri en hún var ánægð með upphaf skólans og hvernig tekið var á 

móti syni hennar í skólanum. Í fyrsta viðtali fyrir skólabyrjun var tekið mjög 

vel á móti honum, kennarinn talaði mest við hann og honum var sýndur 

skólinn og allur undirbúningurinn var mjög góður, að sögn Láru. 

 Heimanám eða ekki heimanám 4.3.2

Heimanám er sú vinna sem kennarar setja börnum fyrir að vinna utan 

skólatíma. Þó gefst þeim stundum kostur á að sinna henni í kennslustund í 

formi umbunar. Þegar heimanám er skipulagt verður það að vera gert 

þannig að foreldrar og kennarar séu báðir sáttir við fyrirkomulagið. Ef tekið 

er mið af þriðja þrepi samstarfsins ætti það í raun að vera sameiginleg 

ákvörðun foreldra og kennara hvernig fyrirkomulag á heimanáminu verður. 

Ekki er þó víst að svo sé. Misjafnt er hvernig heimanám er skipulagt á yngsta 

stigi og hvaða þætti kennarar leggja mesta áherslu á. Eins er misjafnt hvort 

þeir hafa foreldra með í ráðum eða ekki. 

Þegar Hildur Pétursdóttir skipulagði heimanám fyrir fyrsta bekk hafði 

hún eingöngu lestur sem heimanám. Fór það svo alfarið eftir foreldrum og 

börnum hvort heimanám var meira en það og setti hún það sem skilyrði að 

foreldrar hjálpuðu þá til við heimanámið. Hún segist ekki skilja hvernig 

kennarar geti fengið það af sér að senda börnin heim með mikið heimanám, 

vegna þess að börn sem eru í skólanum frá klukkan 8 á morgnana til 
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klukkan 4 og 5 þau hafa ekki mikla orku til að sitja yfir heimanámi. Í þessu 

samhengi segist hún hafa fundið fyrir breytingum í samfélaginu því áður 

voru skólar tvísetnir og sagði hún: Þetta var allt annað þegar börnin voru 

bara í skólanum að hádegi og gátu þá haft nægan tíma til að sinna 

heimanáminu. Hún er þeirrar skoðunar að sá tími sem börn fá með 

foreldrum sínum, eftir skóla og vinnu eigi að vera gæðastund. Samkvæmt 

þessu vinnur hún því á þriðja þrepi samstarfsins. 

Heiða og Elsa höfðu báðar ákveðið heimanám fyrir nemendur, þar sem 

áhersla var lögð á lestur hvern dag og stærðfræði og eitthvert 

málfræðiverkefni sem nemendur fengu viku til þess að sinna. Heiða sagði 

eftirfarandi: Við tölum um að lesturinn eigi ekki að þurfa að taka nema 

svona 10 til 15 mínútur á dag. Hún talaði líka um að heimanám ætti ekki að 

þurfa að taka of mikinn tíma fyrir börnin. Aðspurð áætlaði hún hálftíma til 

klukkutíma til þess að sinna þeirri heimavinnu sem færi heim vikulega. 

Fyrirkomulag heimanáms hjá Hirti var frábrugðið starfandi kennaranna. 

Hann hafði yfirleitt nóg af heimanámi. Heimalesturinn var skipulagður 

þannig að börnin áttu að lesa í ákveðinni lestrarbók hvern dag og svo voru 

þau hvött til að finna aðra bók eða tímarit, það var þeirra val, til þess að lesa 

líka í. Fyrir að sinna hvoru tveggja fengu börnin heila stjörnu en bara hálfa 

stjörnu ef þau lásu bara í lestrarbókinni. Til viðbótar við þetta áttu þau að 

sinna stærðfræðiverkefni annan hvern dag og ritunarverkefni hinn daginn 

og svo líka ýmsu öðru heimanámi sem tengdist því sem þau voru að gera í 

skólanum hverju sinni. 

Mæðurnar höfðu skiptar skoðanir á heimanámi en voru allar sammála 

um að það væri betra að hafa heimanám en ekki. Gunnhildur og Dóra voru 

sammála um að þær vildu hafa heimanám hvern dag fyrir dætur sínar og 

meira en lestur hverja viku. Dóra talaði um að hafa haft samband við 

kennara dóttur sinnar þegar heimanámið var á tímabili of krefjandi fyrir 

dóttur hennar og fékk því að minnka hluta af því. Hún sagði heimanám veita 

henni öryggi þar sem hún væri þá meðvituð um hvað dóttir hennar væri að 

gera í skólanum á hverjum degi. Að sama skapi sögðu þær báðar betra að 

venja börnin á heimanám sem fyrst því það er bara ómögulegt að skella því 

á þau þegar þau eru komin í fimmta bekk. 

Lára var hins vegar á móti heimanámi daglega fyrir son sinn þar sem það 

hentaði honum alls ekki. Með því að vera í samstarfi við þroskaþjálfa og 

kennara sonar síns fær hann nú að sinna heimalestri tvo daga vikunnar og 

sinnir auk þess tveimur öðrum verkefnum tengdum stærðfræði og 

málfræði. Bæði hún og sonur hennar eru ánægð með það fyrirkomulag. 

Ásrún sagðist aftur á móti ekki vera ánægð með fyrirkomulag heimanáms 
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sonar síns. Það er bara alltaf kvöl og pína að þurfa að láta hann gera 

heimavinnuna á hverjum degi. Hún myndi vilja minnka hana en er hikandi 

við að hafa samband við kennara vegna þess að hún óttast að ekki muni 

nást samstarf milli þeirra tveggja. 

Lára Snorradóttir fann fyrir því að kennarar okkar systkinanna vildu eiga 

gott samstarf með henni og fann að þeir voru að skoða hvert og eitt barn. 

Hún var alltaf ánægð með fyrirkomulag heimanáms okkar bróður míns og 

var meðvituð um það að foreldri þarf að hjálpa börnum á yngsta stigi með 

heimanámið. Hún var alltaf hvött til að sinna því af vandvirkni, af kennurum 

okkar systkinanna. Hún gerði sitt besta til að aðstoða okkur við heimanámið 

og var fyrirkomulagið á því þá, heimalestur daglega og eitt til tvö önnur 

verkefni til að sinna hvern dag. Á fyrsta ári var þó yfirleitt bara heimalestur 

en fleiri verkefni bættust við eftir því sem leið á yngsta stigið. Fyrirkomulag 

heimanáms var því enn í sömu skorðum og þegar Hjörtur og Þuríður kenndu 

á sínum tíma. Einhvern tímann síðar fór umfang þess þó að minnka. 

Hér hefur bæði verið fjallað um heimanám sem sameiginlega ákvörðun 

foreldra og kennara, og sem einhliða ákvörðun kennara. Í þeim tilvikum þar 

sem kennari hefur ákveðið fyrirkomulagið virðist þó lagt upp úr því að allir 

aðilar séu ánægðir með það. Reynsla mæðranna var að vísu misjöfn en 

greinilegt er að þetta þarf annaðhvort að vera sameiginleg ákvörðun, eða að 

hægt sé að miðla málum, svo allir séu sáttir. 

4.4 Samantekt 

Samstarf heimilis og skóla er greinilega margslungið starf og misjafnar 

skoðanir á því. Viðmælendur mínir voru þó sammála um það í 

megindráttum, að það á við um það samstarf sem verður milli foreldra og 

umsjónarkennara og að ávinningur er af slíku samstarfi en til þess að svo sé 

er mikilvægt að allir leggi sitt af mörkum. Misjafnar skoðanir voru um hvað 

það ætti að vera og við hvaða aðstæður. Út frá rannsóknum mínum var ljóst 

að unnið var á fyrsta þrepi samstarfsins. Flestir þátttakendur höfðu reynslu 

af samstarfi á öðru þrepi samstarfsins en misgóða. Aftur á móti var 

sjaldgæfast að unnið væri á þriðja þrepi samstarfsins en fann ég þó vísun í 

það. Rauði þráður rannsóknarinnar var upplýsingagjöfin en virðing og 

umhyggja höfðu einnig mikið vægi. Allt eru þetta mikilvæg atriði, ásamt 

fleiru þegar kemur að samstarfinu. Mikilvægast af öllu er þó að allir séu 

meðvitaðir um að um samstarf er að ræða því menntun er 

samstarfsverkefni. 
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5 Umræða 

Hér hefur verið sagt frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem gerð var 

á samstarfi heimilis og skóla. Rannsóknarspurningin var Hvað einkennir 

farsælt samstarf heimilis og skóla á yngsta stigi og var tilgangurinn því að 

skoða einkenni farsæls samstarfs, út frá sjónarhorni kennara og foreldra. 

Markmiðið var fyrst og fremst að styrkja mig og efla í starfi, sem tilvonandi 

kennara. Þess vegna vil ég byrja þennan kafla á því að fjalla um þá lærdóma 

sem ég dreg af rannsóknarvinnu minni. Að því loknum mun ég fjalla um 

niðurstöður mínar í ljósi fræðanna. Verður sú umfjöllum með ívafi af 

vangaveltum og ályktunum mínum. 

5.1 Lærdómar 

Þessi kafli er settur upp í formi hugmyndasafns. Nánar tiltekið er þetta 

samansafn af leiðum sem hægt er að fara til þess að efna til samstarfs við 

foreldra á árangursríkan hátt. Hugmyndirnar í safninu segja frá fjölbreyttum 

leiðum um hvernig hægt er að gera foreldra að þátttakendum í námi og 

skólastarfi barna sinna. Þær byggjast allar á reynslu og hugmyndum 

þátttakenda í rannsókninni. Tekin verður fyrir ein aðferð í einu, hún útskýrð 

nánar og vísað verður í þá þátttakendur sem áttu sameiginlega hugmynd að 

henni, hverju sinni. Sumar aðferðirnar tengjast náminu beint, aðrar óbeint 

og enn aðrar ekki neitt. 

 Fjölbreytt upplýsingaflæði 5.1.1

Mikið hefur verið fjallað um mikilvægi upplýsingaflæðis milli kennara og 

foreldra. Hægt er að hafa það í ýmsu formi. Til dæmis er hægt að stofna 

heimasíðu fyrir bekkinn eða nota Mentor þar sem kennari setur inn 

upplýsingar um starfið og þar væri líka hægt að setja inn heimavinnuna (Elsa 

Óladóttir). 

Samskiptabók sem nefnist stjörnubók er einnig hægt að nota. Hún getur 

verið milli kennara og foreldra þar sem þeir eiga samskipti sín á milli og 

setja inn alls konar skilaboð um það sem vel gengur, bæði heima og í 

skólanum og það sem mætti bæta. Þannig geta foreldri og kennari stutt 

hvort annað í sínum hlutverkum, með velferð og vellíðan barnanna að 

leiðarljósi (Hjörtur Eiríksson). 
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Flestir foreldrar kannast eflaust við það að hafa spurt barn sitt hvað það 

hafi lært í dag/vikunni og fengið svörin „ég man það ekki“, „ég veit það 

ekki“, „við lærðum ekki neitt“ eða jafnvel „við vorum bara að leika okkur“ 

(Lára Óðinsdóttir, Dóra Guðnadóttir, Ásrún Hjaltadóttir og Gunnhildur 

Vilhjálmsdóttir). Því er góð hugmynd að senda heim vikupóst eins og 

föstudagsbréf á hverjum föstudegi. Í það bréf er hægt að setja inn, 

annaðhvort vikuáætlun eða hvað börnin hafa verið að fást við í vikunni, eða 

hvoru tveggja. Gaman væri að handskrifa þetta bréf í skeytastíl því það 

myndi færa persónulegan stíl yfir það. Hugmyndafræðin á bak við þetta 

getur meðal annars verið að foreldrar spyrji börnin um eitthvað tvennt sem 

þau hafa tekið sér fyrir hendur í vikunni til þess að fá þau til að rifja upp og 

segja frá (Dóra Guðnadóttir og Hildur Pétursdóttir).  

 Heimanám og verkefni unnin með foreldrum 5.1.2

Heimanám er oft mjög staðlað í formi. Það er lestur á hverjum degi, 

stærðfræðiverkefni og eitthvað verkefni tengt málfræði. Það er hægt að 

skipuleggja heimanám á annan hátt, eða með því að beina verkefnum sem 

unnin eru í skólanum heim og virkja þannig nemendur og foreldra. Þá eru 

nemendur að vinna verkefni í skólanum sem ekki fást lausnir á í 

hefðbundnum kennslubókum og þeir hvattir til að leita svara víðar. Þeir 

geta farið til afa og ömmu eða á bókasöfn með foreldrum sínum og tekið 

bækur að láni. Eins geta þeir setið á rökstólum með foreldrum og rætt allt 

mögulegt fram og til baka þar sem komist er að niðurstöðu. Verkefni sem 

þessi geta vakið mikinn áhuga og mikla lukku meðal foreldra og barna, því 

það eru fáir foreldrar sem ekki vilja svara þegar barn kemur heim og spyr 

(Hjörtur Eiríksson). Það væri einnig hægt að hafa afmarkað verkefni sem 

nemendur eru hvattir til þess að leysa með foreldrum og kynna það svo 

saman í skólanum (Gunnhildur Vilhjálmsdóttir). 

Heimalestur er yfirleitt með því fyrirkomulagi að barnið situr og les 

einhvern ákveðinn texta upphátt fyrir foreldri og það hlustar og staðfestir 

með undirskrift að hafa hlustað á barnið lesa. Það sem hægt er að gera til 

viðbótar er að hvetja foreldra til þess að hafa fjölskyldulæsi með börnum 

sínum í um það bil fimmtán mínútur á dag. Þá sitja foreldri og barn og lesa 

saman í bók sem þau hafa valið og það gæti til dæmis verið uppáhaldsbók 

foreldris síðan það var ungt. Þetta ýtir undir lestraruppeldi sem er mikilvægt 

fyrir börn og eiga þau gæðastund með foreldrum sínum daglega (Hildur 

Pétursdóttir). 
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 Opinn skóli, opnir dagar, opnar vikur 5.1.3

Mikilvægt er að foreldrar finni að þeir séu alltaf velkomnir í skóla barna 

sinna, hvenær sem er. Þess vegna er gott að skólar séu auglýstir sem opnir 

skólar og að foreldrar séu vel upplýstir um þann þátt og séu í raun hvattir til 

þess að koma og vera með í kennslustundum. Einn möguleiki er að hafa 

alltaf tilteknar kennslustundir í stundaskránni þar sem foreldrar eru hvattir 

til að koma (Ásrún Hjaltadóttir, Dóra Guðnadóttir, Elsa Óladóttir og Hildur 

Pétursdóttir). Svo er einnig hægt að hafa sérstaklega auglýstar opnar vikur, 

tvisvar yfir skólaárið eða einu sinni á önn. Sniðugt væri að hafa fjölbreytt 

verkefni, eða jafnvel þemastarf í öllum skólanum, þar sem gangar eru 

skreyttir eftir því, sem er í gangi þær vikur og hvetja foreldra til þátttöku 

(Dóra Guðnadóttir, Elsa Óladóttir og Hildur Pétursdóttir). Eins er hægt að 

hafa það form á því að börnin eru fengin til þess að bjóða foreldrum sínum í 

skólann á einhverjum sérstökum tíma (Elsa Óladóttir). 

 Kynningar af ýmsu tagi 5.1.4

Það getur verið gott að hefja grunnskólagöngu barna með kynningu fyrir 

börn og foreldra. Því eins og allir vita eru þetta mikil tímamót fyrir alla aðila. 

Það er hægt að hafa kynninguna þannig að allir foreldrar mæti með börn sín 

þar sem verðandi kennari býður þau velkomin í skólann og kynnir starfsemi 

hans og skólareglurnar, kynnir hvað er á döfinni og hvernig farið verður að 

settum markmiðum (Heiða Sigurðardóttir og Hjörtur Eiríksson). Það getur 

líka verið góð hugmynd að hefja hvert skólaár á haustkynningu þannig að 

hver árgangur mæti með sínum foreldrum (Elsa Óladóttir). Kynningarnar 

geta einnig verið í formi fræðslufunda þar sem í raun og veru er kynnt fyrir 

foreldrum hvað felst í því sem börnin taka sér fyrir hendur í skólanum, eins 

og læsi og ritun. Þar gæti kennari nálgast foreldra á þann hátt að þeir fái í 

rauninni leiðbeiningar um hvernig þeir geti aðstoðað börnin sín heima 

(Heiða Sigurðardóttir og Hildur Pétursdóttir). 

Annað form af kynningum er einnig valkostur og hann er sá að börnin 

kynni sjálf afrakstur sinn fyrir foreldrum. Það geta verið vorverkefni, eða 

bara kynningar eftir skóla tvisvar til þrisvar yfir önnina þar sem þau kynna 

það sem þau hafa verið að vinna að undanfarnar vikur (Gunnhildur 

Vilhjálmsdóttir og Lára Óðinsdóttir). Á þessum kynningum er góð hugmynd 

að hafa eitthvað í boði, jafnvel að hvetja foreldra til þess að sjá um 

veitingarnar (Elsa Óladóttir og Hildur Pétursdóttir). 
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 Hvers kyns hátíðir 5.1.5

100 daga hátíð, Árshátíð, Morgunstund. Allt eru þetta tillögur að 

uppákomum sem hægt er að bjóða foreldrum að koma á og vera með í. 100 

daga hátíðin felst í því að haldið er uppá að nemendur eru búnir að vera 100 

daga í skólanum. Þá eru tvær kennslustundir undirlagðar fyrir þá hátíð og 

foreldrar beðnir um að taka þátt í allskonar verkefnum með börnum sínum. 

Þá er mikið um söng og börnin gætu einnig verið búin að æfa nokkur lög 

sem þau myndu syngja fyrir foreldrana (Heiða Sigurðardóttir). Þar getur 

einnig verið um að ræða sýningu eða leikþátt sem börnin væru búin að 

undirbúa og sýna svo fyrir foreldra og systkini og jafnvel afa og ömmur líka, 

eins og á árshátíð eða á morgunstund. Gott væri að hafa slíkar hátíðir 

tvisvar yfir skólaárið (Ásrún Hjaltadóttir, Dóra Guðnadóttir og Elsa 

Óladóttir).  

 Foreldrafélög, foreldrahópar, tenglar og fulltrúar 5.1.6

Í öllum grunnskólum eiga að vera foreldrafélög en misjafnt er hvaða 

hlutverki þau gegna. Það getur verið að félagið eigi meiri samskipti við 

skólann heldur en kennarann sjálfan. Það er þó misjafnt eftir skólum. 

Foreldrafélag getur til dæmis séð um að koma á fót foreldrarölti, verið með 

páskabingó og jólabingó, haft einhverja dagskrá á öskudeginum og haldið 

bekkjarkvöld. Þá er mikilvægt að kjósa bekkjarfulltrúa eða -tengilið sem er 

tengiliður milli félagsins og bekkjarins, gegnir hlutverki gjaldkera og sér um 

helsta skipulag tengt uppákomum sem félagið sér um (Ásrún Hjaltadóttir, 

Dóra Guðnadóttir, Gunnhildur Vilhjálmsdóttir, Heiða Sigurðardóttir, Hildur 

Pétursdóttir og Lára Snorradóttir). 

Kennari getur einnig hvatt foreldra sjálfa til þess að hittast, auka 

samskiptin sín á milli og stilla hópinn saman. Þá er foreldrum skipt í fjóra 

hópa af völdum fulltrúum. Fyrstu tveir hóparnir skipuleggja tvær 

uppákomur fyrir allan hópinn fyrir áramót og hinir tveir eftir áramót. 

Uppástungur um það sem hægt er að gera er til dæmis að hittast úti í Viðey, 

í Nauthólsvík, taka þátt í ljósagöngu eða bara fara út að ganga og hafa nesti 

meðferðis (Hildur Pétursdóttir). 

 Vinahópar 5.1.7

Vinahópur á við um lítinn hóp barna, kannski fjögur til fimm, sem skiptast á 

að hittast einu sinni í mánuði hvert heima hjá öðru. Tilgangurinn er að efla 

barnahópinn, þannig að börn sem leika sér ekki mikið saman dagsdaglega 

hittist og kynnist betur. Kennari getur hvatt foreldra til þess að koma á 

slíkum hópum eða jafnvel aðstoðað þá við að skipta börnunum í hópa. 
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Hóparnir hittast í klukkutíma til tvo í senn hver heima hjá öðrum og gera 

eitthvað sem foreldrarnir hafa skipulagt sem má þó lítið sem ekkert kosta. 

Hugmyndir um það sem hægt er að gera er að baka saman, gera pizzu, fara í 

leiki inni eða úti, spila borðspil, föndra og margt fleira. Þetta getur gefist 

mjög vel, sérstaklega með tilliti til þess að fjárhagsstaða heimilanna er 

mismunandi (Heiða Sigurðardóttir, Hildur Pétursdóttir og Lára Snorradóttir). 

 Ýmislegt annað 5.1.8

Kennari getur verið í ýmsu samstarfi með foreldrum, til dæmis falast eftir 

aðstoð þeirra á hinum og þessum uppákomum og í útiveru eða tekið þátt í 

umbunarkerfi foreldra og barna. Kennarar gætu verið með bekkjarsjóð, í 

samstarfi með foreldrum, þar sem óskað er eftir framlagi foreldra til þess að 

öll börnin séu með eins áhöld í skólastofunni og forðast þannig meting. 

Kennarar gætu einnig komið á fót umræðuhópum meðal foreldra til þess að 

ræða hin og þessi málefni sem geta valdið árekstrum meðal barnanna 

(Hildur Pétursdóttir). Skóli gæti einnig greitt kennurum fyrir að halda 

foreldrakvöld einu sinni á ári þar sem kennarar skipuleggja kvöld með 

foreldrum. Þá hittast kennari og foreldrar barnanna sem hann kennir að 

kvöldi til og gera eitthvað til að brjóta upp daginn og kynnast hvert öðru 

betur (Heiða Sigurðardóttir).  

Ýmsir hafa ef til vill séð í kvikmyndum þegar foreldri eða ættingi kemur 

inn í kennslustund og kynnir starf sitt fyrir ákveðnum bekk. Þetta þekkist 

einnig hérlendis og er auðvelt að framkvæma. Sniðugt væri ef kennarar 

hvettu foreldra til þess að gera þetta. Þeir geta sagt frá vinnunni sinni, 

áhugamálum, tómstundum eða bara hvað fjölskyldan hefur verið eða ætlar 

að gera saman (Dóra Guðnadóttir og Hildur Pétursdóttir). Kennari getur 

einnig sett á fót svokallað fjölskylduhorn sem felst í því að foreldri kemur 

með barninu, einu sinni í mánuði eða á hálfsmánaðar fresti og þau kynna 

eitthvað saman. Það getur verið eitthvað tómstundagaman sem fjölskyldan 

gerir saman eða sameiginlegt áhugamál sem foreldri og barn koma sér 

saman um að kynna fyrir öllum bekknum, ýmist sem skyggnusýningu sem 

sett er upp á skjávarpann, útbúið plakat eða sett upp í litla bók. Með þessu 

kynnast nemendur bekkjarins betur og kynnast foreldrum hvers annars 

(Hildur Pétursdóttir). 

5.2 Upplýsingar 

Upplýsingar nefnist fyrsta þrep samstarfs heimilis og skóla samkvæmt 

þrepaskiptingu Nordahl (2007) og felur í sér upplýsingaflæði milli allra aðila í 

samstarfinu. Foreldrar vilja hafa mikið og gott upplýsingaflæði frá skóla 
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barna sinna, sem sagt frá þeim sem stendur næst barni þeirra í skólanum. 

Þeir viðurkenna einnig mikilvægi þess að veita upplýsingar sjálfir, þótt þeir 

geri sér ef til vill ekki alltaf grein fyrir hvað það er sem skiptir máli fyrir 

kennarann að vita og hvað ekki. Kennararnir eru á sömu skoðun þar sem 

þeir telja vera skyldu sína og það sem skiptir helst máli að vera virkur í 

upplýsingagjöf og samskiptum við foreldra. Þeir ítreka einnig mikilvægi þess 

að fá upplýsingar um barnið frá foreldrum því það er margt, uppákomur eða 

breytingar, sem geta haft áhrif á barnið og sést í skólastofunni. Því er gott 

fyrir kennara að vita af slíku og geta brugðist við aðstæðum.  

Munur var á hvernig þátttakendur töluðu um samstarf heimilis og skóla 

og vakti það athygli mína. Kennararnir sem voru hættir störfum töluðu 

mikið um umhyggju og væntumþykju og nauðsyn þess að foreldri og barn 

fyndi þessa væntumþykju. Þeir ávörpuðu einnig nemandann sem barn og 

töluðu um blessuð börnin. Þeir töluðu um samskiptin sem þeir áttu við 

foreldra barnanna sem þeir hittu daglega því það var alltaf svo að foreldrar 

sóttu börnin í skólann. Kennarar í dag töluðu langt mest um 

upplýsingagjöfina. Það gerðu foreldrarnir í rýnihópaviðtalinu líka. 

Foreldrarnir töluðu einnig um að það sem þeir töldu skipta mestu máli væri 

þessi gagnkvæma upplýsingagjöf. Mest lögðu þeir þó áherslu á að fá meiri 

upplýsingar frá kennurum um hvað barnið þeirra væri að læra í skólanum og 

nefndu hversu óþægilegt þeim þætti það í rauninni þegar þeir væru ekki 

meðvitaðir um það. Gaman er að íhuga hvort eftirsókn foreldra í 

upplýsingar í dag megi rekja til áhrifs internetsins og umfangs þess. 

Ég velti fyrir mér hvort þessi munur sem ég sá, á viðhorfum kennara sem 

hættir voru störfum og þeirra sem kenna enn í dag, á samstarfi heimilis og 

skóla, tengist viðhorfum til kennarastéttarinnar og hvernig þau hafa breyst. 

Ég velti fyrir mér þeirri staðreynd að í þá daga hafi skólinn verið tvísetinn, 

barn var sem sagt annað hvort fyrir hádegi eða eftir hádegi í skólanum. Ég 

lít á það út frá því sem kennararnir sögðu um að börnin hafi alltaf verið sótt, 

á hverjum degi því þeir yfirgáfu ekki svæðið öðruvísi. Þeir höfðu því átt 

samskipti við foreldra augliti til auglitis, daglega. Það hefur því verið 

möguleiki á að skiptast á upplýsingum og ræða saman um það sem hverjum 

lá á hjarta hverju sinni, ef því var að skipta. 

Það sem ég velti líka fyrir mér er sú staðreynd að atvinnuþátttaka 

foreldra er frábrugðin því sem hún var áður að því leyti að í dag er hún 

meiri. Eins starfar skólinn eftir öðru skipulagi svo það gerir þátttöku foreldra 

á atvinnumarkaðinum mögulegri en hún var (Loftur Guttormsson, 2008; 

Stefán Ólafsson, 2005). Það þýðir að barn er meira fjarverandi frá foreldrum 

sínum dagsdaglega en áður. Barnið varði meiri tíma með foreldri sínu og gat 
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foreldrið sinnt því og heimanámi þess betur áður. Ef til vill situr það eitthvað 

í foreldrum í dag að geta ekki varið meiri tíma með börnum sínum en 

algengast var áður og þeir falast þess vegna eftir meiri og meiri 

upplýsingum. Ég þekki þetta sjálf sem móðir sem er mikið fjarverandi frá 

barni mínu sem er hjá dagmóður hvern dag, ég vil gjarnan vita hvað það 

gerir, hvað það talar um og margt fleira.  

Það gæti aftur á móti verið annar vinkill á þessum mun starfandi kennara 

og þeirra sem hættir eru störfum. Það gæti verið að þetta sé spurning um 

traust en margir tala um mikilvægi þess í samstarfi heimilis og skóla. 

Gagnkvæm virðing og traust þarf að vera milli foreldra og kennara svo 

samstarfið geti orðið árangursríkt (Long, 1986; Marge, 1990; Nanna Kristín 

Christiansen, 2011). Ef það vantar traust eru meiri líkur á árekstrum milli 

þessara aðila og að samstarfið verði stirt. Greina mátti, af viðtölum við 

kennarana sem hættir eru störfum að þeim var treyst. Foreldrar voru ekki 

mikið að falast eftir upplýsingum um skólastarfið og heimanám barnanna 

var mun meira í þá daga hjá þeim kennurum. Foreldrar gerðu sig ánægða 

með það. Hildur lagði mikla áherslu á upplýsingagjöfina og talaði um að hún 

hafi rekið sig á að í hvert skipti sem eitthvað bjátaði á, þá var það út af því 

að upplýsingagjöfin hafi ekki verið nægileg. Því velti ég fyrir mér hvort 

foreldrar bregðist við slíku, það er ónógri upplýsingagjöf, með öryggisleysi 

og hvort það hafi jafnvel í för mé sér að traust þeirra til kennara minnki. Það 

er áhugaverður vinkill að mínu mati, hvort þessi tvö atriði tengist á þennan 

hátt, og væri vel þess virði að skoða nánar. 

5.3 Samræða 

Annað þrep þrepaskiptingarinnar, sem notuð var við gagnagreiningu, 

nefnist samræða. Felur það í sér þær umræður og þau samskipti sem fara á 

milli aðila samstarfsins. Í því samhengi langar mig þó til þess að nefna 

nauðsyn þess að gera greinarmun á orðinu samstarf annars vegar og 

samskipti hins vegar. Algengt er að talið sé að samstarf heimilis og skóla sé 

gott þar sem samskiptin eru góð (Nanna Kristín Christiansen, 2011). Það 

þýðir samt sem áður ekki að samstarfið sé gott því mikill munur er á 

merkingu þessara tveggja orða. Ég varð nokkrum sinnum vör við þennan 

misskilning í viðtölum við viðmælendur, eins og þegar Gunnhildur vildi 

meina að samstarf heimilis og skóla sé það samstarf sem þú átt við kennara 

og starfsfólk skóla, eins og þá sem vinna á skrifstofunni og taka á móti 

skilaboðum foreldra. Tel ég því rétt að árétta þennan misskilning hér. 

Samskipti, eða samræðan er mikilvægt þrep í samstarfinu en er ekki 

samstarfið sjálft. 
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Mig langar að vekja athygli á umræðunni um foreldraviðtölin sem fór 

fram í rýnihópaviðtalinu. Ég hef sjálf sterkar skoðanir á þessum viðtölum en 

vona að þær liti ekki umfjöllun mína um það málefni. Lítill munur var á 

fyrirkomulagi viðtalanna eftir kennurum en mismunandi var eftir kennurum 

hvað þeir lögðu mesta áherslu á að ræða á fundunum. Miðað við það 

fyrirkomulag á foreldraviðtölum sem þátttakendur töluðu um, helst 

Gunnhildur, velti ég því fyrir mér í hvaða tilgangi kennarinn var að boða 

fundi. Það vekur athygli mína að kennari dóttur hennar hafi endurtekið 

sama viðtalið ár eftir ár og sjái ekki ástæðu til að ræða eitthvað annað í því. 

Eins og hún sagði þá sækist hann ekki eftir neinum upplýsingum frá henni 

heldur. Að sama skapi vekur það athygli mína að kennari sonar Ásrúnar hafi 

ákveðið að bíða með að ræða umbunarkerfið þangað til kom að viðtalinu. 

Eins og Elsa og Heiða töluðu um, töldu þær vera mikilvægt að bíða ekki með 

brýn málefni heldur setja sig í samband við foreldra og ræða þau mál.  

Ég velti fyrir mér hvort þetta tengist þeirri ábyrgð og skyldum kennara að 

stofna til og standa að góðu samstarfi við foreldra, eins og kveðið er á um í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Það á að upplýsa foreldra um skólastarfið. Ég velti því fyrir mér hvort þeir 

setji þessi viðtöl ekki í það samhengi eða jafnvel hvort þeir geri sér ekki 

grein fyrir tengingunni þar á milli. Það getur vel verið að ekki sé nógu skýrt 

fjallað um tilgang og markmið með samstarfi heimilis og skóla í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Það er ef til vill ástæðan fyrir því hvers vegna 

munur er á viðhorfum kennara til þess að efna til samstarfs við foreldra 

nemenda sinna. Það getur líka verið ástæðan fyrir því að kennarar geta 

orðið óöruggir um tilgang með viðtalinu. Að sama skapi getur þetta ef til vill 

verið vani sem kennarar hafa komið sér upp.  

Ég tel ástæðu til að fjalla um þá stefnu sem skólar setja sér í þessum 

málum því það getur verið að þeir hafi hvað mest áhrif á hvernig kennarar 

standa að samstarfi heimilis og skóla. Ef stefna skólans er ekki sú að stuðla 

að góðu samstarfi með foreldrum barna sem ganga í hann getur það verið 

að kennarar líti ekki á það sem skyldu sína. Ef aftur á móti skólar leggja 

áherslu á samstarf heimilis og skóla og hvetja foreldra til þess að sýna 

jákvæðni og virðingu í samskiptum við skóla, eins og Heiða talar um að 

skólastjórnendur geri í hennar skóla, getur verið að þeir leggi áherslu á að 

starfa í samvinnu við foreldra. 

Það sýnir sig til dæmis í því hvernig Heiða og samstarfsfólk hennar vinnur 

þegar kemur að flutningi barnanna úr leikskóla í grunnskóla. Það eru mikil 

tímamót í lífi barns að fara frá því að vera barn yfir í að vera nemandi og því 

er mikilvægt að unnið sé faglega að þeim málum (Jóhanna Einarsdóttir, 
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2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Heiða leggur sig fram 

við að vinna með foreldrum þegar skipuleggja á bekkina og hefur það alltaf 

verið siður í hennar skóla. Munurinn á starfsháttum kennara 

rannsóknarinnar þegar kom að flutningi úr leikskóla í grunnskóla vakti 

áhuga minn. Hildur hafði sterka skoðun á þessu málefni og vildi alls ekki að 

vinir fylgdust að. Hún útskýrði aftur á móti vel fyrir foreldrum hvers vegna 

hennar starfshættir voru á þá leið, þannig að allir urðu ánægðir með 

fyrirkomulagið. Bæði Heiða og Hildur vinna þannig á öðru þrepi samstarfsins 

en Heiða fer upp á þriðja þrepið í sínu samstarfi. 

5.4 Hlutdeild og sameiginleg ákvörðun 

Hlutdeild og sameiginleg ákvörðun er þriðja þrepið í þrepaskiptingunni sem 

ég notaði til þess að greina gögnin og setja fram niðurstöðurnar. Í því þrepi 

fer raunverulegt samstarf foreldra og kennara fram, þá vinna þeir saman að 

sameiginlegu markmiði og deila ábyrgðinni. Þegar á þetta stig er komið er í 

rauninni hægt að segja að um raunverulegt samstarf sé að ræða. Mín 

niðurstaða er sú að viðmælendur mínir vinni allir á þessu þrepi að einhverju 

leyti, bara mismikið því misjafnt er hvar þeir draga mörkin. Hægt er að lesa 

hér á undan, í kaflanum Lærdómar, um ýmis dæmi um það hvernig foreldrar 

og kennara vinna saman á þessu þrepi. Ég setti þann kafla upp sem þá 

lærdóma sem ég dró af rannsókn minni og færði rök fyrir því hvers vegna ég 

gerði það. Þetta eru vissulega niðurstöður rannsóknarinnar en svarar um 

leið rannsóknarspurningu minni og uppfyllir bæði tilgang og markmið mín. 

Það sem algengast var aftur á móti að væri samvinnuatriði meðal foreldra 

og kennara var heimanámið. Mun ég því fjalla nánar um það hér. 

Ég átti ekki von á því að heyra hvernig tveir foreldranna töluðu um 

heimanám í rýnihópaviðtalinu. Mæðurnar tvær, Gunnhildur og Dóra, vildu 

hafa heimanám og sögðust vera harðar á því. Hinar mæðurnar tvær, Lára og 

Ásrún, voru á annarri skoðun þar sem báðar höfðu upplifað leiða, streitu og 

vanlíðan hjá börnum sínum þegar kom að heimanámi. Þær vildu því gjarnan 

minnka álagið sem hvíldi á börnunum þegar kom að því að sinna því. Lára 

hafði barist fyrir því en Ásrún virtist hika við að setja sig í samband við 

kennarann, eins og hún ætti ekki von á góðu ef hún færi fram á slíkt fyrir 

barn sitt. Dóra hafði að vísu einnig upplifað það sama með dóttur sína og 

fékk því að breyta fyrirkomulaginu á heimanáminu hjá henni svo bæði hún 

og barnið voru ánægðar með það. Þær Dóra og Gunnhildur töluðu um að 

ástæðan fyrir því að þær vildu hafa heimanám frá upphafi væri sú að það 

væri best að koma því upp í vana hjá barninu strax í upphafi í stað þess að 

vera að demba því óvænt á það, þegar barnið væri orðið eldra og þá væri 
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erfiðara að koma því inn í rútínu dagsins. Þetta var sjónarmið sem ég hafði 

ekki velt fyrir mér áður og kom mér því á óvart en var gagnlegt, það er að 

segja barnsins vegna. Heimanámið skellur á á endanum og þá er spurning 

hvort betra sé að það sé komið upp í vana eða hvort þurfi að venja barnið á 

heimanám snögglega á efri stigum grunnskóla.  

Heimanám getur verið ein af þeim leiðum sem kennari velur að fara til 

þess að gera foreldra að virkum þátttakendum í námi barna sinna (Becker 

og Epstein, 1982; Hiatt-Michael, 2010). Það sem skiptir þó máli varðandi 

heimanám er að allir aðilar séu sáttir við fyrirkomulagið, barn, foreldri og 

kennari (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Til þess að það geti 

orðið þarf að vera samstarf þar á milli og aðlaga þarf heimanám að 

aðstæðum hverju sinni. Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg og því 

misjafnlega upplögð til að sinna skólaverkefnum heima, þegar skólanum 

ætti í raun að vera lokið. 

Það er í rauninni engin ein rétt leið til þess að gera hlutina. Hægt er að 

fara margar leiðir að sama markmiði og fer það allt eftir því hvernig staðið 

er að því hvernig heppnast. Kennarar geta ekki sagt að einhver ákveðin leið 

sé best heldur skiptir mestu að þeir tali við foreldra og hlusti á þá, upplýsi 

þá, sýni virðingu í verki og séu tilbúnir til samstarfs við þá (Atkin, Bastiano 

og Goode, 1998; Berger, 2004; Olsen og Fuller, 2003). Þetta er mjög gott að 

vita og hafa að leiðarljósi og endurspeglar um leið eðli þrepaskiptingar 

Nordahl (2007). 

Samkvæmt niðurstöðum mínum er vísun að þeirri nálgun hjá 

þátttakendum mínum að unnið sé eftir þrepaskiptingunni, þrátt fyrir 

reynslu Nönnu Kristínar Christiansen (2011) þar sem hún telur að samstarf 

heimilis og skóla hér á landi sé almennt ekki komið á þriðja þrepið. Í því 

sambandi langar mig til þess að fjalla örlítið um grein Hafdísar 

Guðjónsdóttur (1999) um samstarf hennar með foreldrum nemenda sinna. 

Greinilegt er að hennar samstarf með foreldrum barnanna var á þriðja 

þrepinu, hlutdeild og sameiginleg ákvörðun. Hún einsetti sér að virkja 

foreldra í öllu skólastarfi. Hún vildi kynnast börnum og foreldrum vel, heyra 

hugmyndir þeirra um kennsluna og hvað ætti að kenna, hún vildi að þeir 

tækju ábyrgð á námi barnanna í samstarfi með henni og hvatti foreldra 

stöðugt til þess að koma inn í kennslustofuna og taka þátt í því starfi sem 

þar færi fram. Þannig má sjá að dæmi var um þriðja þreps samstarf heimilis 

og skóla jafnvel áður en Nordahl fjallar um þrepaskiptinguna í bók sinni árið 

2007.  
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5.5 Niðurlag 

Það sem einkennir farsælt samstarf heimilis og skóla samkvæmt 

þátttakendum mínum er í mjög stuttu máli gagnkvæmt upplýsingaflæði, 

virðing, traust og umhyggja. Í grunninn er þetta það sama og fræðin segja, 

það er að til þess að samstarf heimilis og skóla geti orðið þurfi það að 

einkennast af gagnkvæmu trausti og virðingu og að vanmeta ekki áhrif 

upplýsingaflæðis þeirra á milli (Berger, 2004; Kristín Jónsdóttir, 2013; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008; Nanna Kristín Christiansen, 2011; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Misjafnt var hvort skýrt svar fékkst við undirspurningunum. Þátttakendur 

virtust vera á einu máli um hvað felst í þessu samstarfi, það er að kennari og 

foreldri vinni í sameiningu að því að mennta börnin. Þeir gátu þó ekki með 

góðu móti sagt mér skoðun sína á hvar þeir drógu mörkin þegar kom að 

framlagi til samstarfsins. Þó var talað um almenn velsæmismörk sem ætti 

ekki að stíga yfir. Sumir kennaranna nefndu þó að þeir kærðu sig ekki um að 

foreldrar skiptu sér af því sem kennt væri og hvernig. Aðrir kennarar vildu 

ekki að þeir færu að gagnrýni aðra nemendur bekkjarins ef foreldrar ætluðu 

sér yfir höfuð að koma inn í kennslustund til þess að aðstoða. Allir 

þátttakendur höfðu jákvætt viðhorf gagnvart samstarfinu og virtust því gera 

sér grein fyrir mikilvægi þess, þó þeir kæmu ekki orðum að því. Því þeir 

töluðu á þann hátt að þeir væru annaðhvort ánægðir með umfang þess, 

sögðu þeir þar sem mest samstarf ríkti, eða vildu jafnvel meira. Stemmir 

það við það sem fræðin segja um mögulegan ávinning samstarfsins (Berger, 

2004; Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2006; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008; 

Olsen og Fuller, 2003). Séu aðilar sem koma að samstarfinu meðvitaðir um 

þann þátt eru allar líkur á að þeir vilji hafa sem farsælast samstarf og kostur 

er á. 

 Þegar kemur að síðustu undirspurningunni, hvernig getur þróun 

samfélagsins haft áhrif á samstarf heimilis og skóla, er ekki heldur um skýrt 

svar að ræða. Í samræðum við kennara sem hættir eru störfum mátti þó 

greina neikvætt viðhorf gagnvart því samskiptaformi sem einkennir 

netvæðingu dagsins í dag. Þeir voru fegnir því að vera ekki að kenna í dag 

því þeim fannst slíkt samband ekki vera raunverulegt samband þar sem 

skortir alla nánd og samskipti augliti til auglitis. Starfandi kennarar litu aftur 

á móti jákvæðum augum á þessa þróun því það gefur fleiri möguleika á 

leiðum til samskipta. Þó mátti greina viðhorf sem einkenndist af varkárni hjá 

þeim kennurum gagnvart tölvupóstsamskiptum því margt er það sem hægt 

er að misskilja og því farið illa með þeim hætti. Það stemmir við fræðin þar 
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sem hætta er á að eitthvað fari forgörðum og gert meira úr málefni en þörf 

er á með slíkum samskiptum (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003). 

Rétt er að taka það fram að þetta var mjög lítil og afmörkuð rannsókn 

sem framkvæmd var og því er ekki hægt að draga neina ályktun út frá 

niðurstöðum hennar, aðra en um þátttakendurna sjálfa. Enda var tilgangur 

minn með rannsókninni að skoða farsælt samstarf á yngsta stigi með það að 

markmiði að efla og styrkja sjálfa mig í starfi, sem tilvonandi kennara. Það 

þyrfti gera stærri og umfangsmeiri rannsókn til þess að fá skýrari og 

áreiðanlegri niðurstöður um hvernig staðið er að samstarfi heimilis og skóla 

hér á landi út frá þrepaskiptingunni og væru niðurstöðurnar mjög 

áhugaverðar. Á þann hátt gæti þessi rannsókn nýst áhugasömum, sem 

kveikja að slíkri rannsókn. Hún gæti þó einnig nýst einstaklingum sem eru í 

sömu aðstöðu og ég, hafa litla sem enga reynslu af kennslu og því samstarfi 

heimilis og skóla, en vilja standa sig vel þegar að því kemur. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið sagt frá helstu niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem 

gerð var með tíu þátttakendum, þremur starfandi kennurum, tveimur 

kennurum sem hættir eru störfum og fimm mæðrum. Rannsóknin var 

framkvæmd í febrúar- og marsmánuði árið 2014. Niðurstöðurnar hafa 

einnig verið tengdar við fræðilegan bakgrunn rannsóknar. Í lokin verður 

gerð nánari grein fyrir þeim lærdómi sem dreginn hefur verið af 

niðurstöðum rannsóknarinnar og hvernig hann muni nýtast mér í starfi 

þegar ég byrja að vinna sem kennari. Hér mun ég horfa fram á veginn og 

reyna að hnýta alla lausa enda. 

Það sem ég vil byrja á að fjalla um er orðið samstarf. Það er lykilorðið í 

samhengi samstarfs heimilis og skóla. Ég var búin að gera mér í hugarlund 

að best væri að vinna á þennan eða hinn háttinn. Það sem skiptir aftur á 

móti mestu máli er að það sé samstarf milli heimils og skóla. Það er stærsti 

lærdómurinn sem ég dró af þessari vinnu. Þegar ég hef störf sem kennari 

mun ég ef til vill hafa ólíkar skoðanir en þeir foreldrar sem ég mun verða í 

samstarfi við og því er mikilvægt að hlusta á hvað þeir hafa að segja um 

málefnin, í stað þess að ákveða sjálf hvernig hlutirnir eigi að vera. Ég gæti 

tekið heimanámið sem dæmi. Hugmynd mín er að gera svipað og Hildur 

talaði um í viðtali okkar, það er að hafa bara lestur og svo umræðuatriði 

sem börnin ræða við foreldra í lok vikunnar. Hildur hafði svo aftur á móti val 

ef foreldrar óskuðu eftir fleiru því sumir foreldrar gera það. Þann möguleika 

hafði ég ekki hugsað mér og er það einmitt góð leið til samstarfs við þá, 

jafnvel lykilatriði til þess að mæta kröfum sem flestra. 

Annað sem ég vil nefna er sá kafli umræðanna sem fjallar um fjölbreytta 

þátttöku foreldra í skólastarfi. Hann var meðal annars kjarninn í 

rannsókninni þar sem ég vildi kynnast fjölbreyttum leiðum til þess að efna 

til samstarfs við foreldra. Mér þætti gaman að framkvæma aðra rannsókn 

þar sem ég myndi aðeins skoða þessi atriði og safna þannig enn fleiri 

hugmyndum í sarpinn. Ég sé fyrir mér að gera starfendarannsókn, með það 

að markmiði að styrkja mig í starfi og fá jafnvel foreldra í lið með mér. Allar 

hugmyndirnar sem komu í ljós í rannsókn minni tel ég vera gagnlegar og um 

leið gera mig öruggari þegar kemur að hlutverki mínu sem kennari í 

samstarfi heimilis og skóla. Þá á ég við þegar ég byrja að starfa sem kennari í 

grunnskóla.  
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Eitt af því sem þessi rannsókn mín hefur hjálpað mér við, er að ég er 

betur meðvituð um viðhorf, virðingu og traust í samskiptum við foreldra. 

Það sem mér finnst þó vanta í umfjöllun mína um samstarf heimilis og skóla 

er umfjöllun um fordóma. Það hefur eftir á að hyggja truflað mig. Ég tel það 

skipta miklu máli að gæta að eigin fordómum en til þess þarf að gera sér 

grein fyrir hverjir þeir eru. Það getur þó verið að þetta tengist umfjöllun 

minni um viðhorf þar sem ég fjalla um mikilvægi þess að allir hafi jákvæð 

viðhorf gagnvart fjölbreytileika einstaklinganna og að vera í samstarfi.  

Mig langar líka að nefna það sem vakti mikla athygli hjá mér og það er 

hvernig kennararnir töluðu um börnin og nemendurna. Þeir kennarar sem 

voru hættir störfum töluðu alltaf um börnin, blessuð börnin og fannst mér 

það vera mjög áhugavert og lýsandi fyrir viðhorf þeirra sem einkenndist af 

hlýju og umhyggju. Því velti ég því fyrir mér hvað hafi breyst. Ég velti fyrir 

mér hvers vegna megin áherslan er nú lögð á nemandann í umræðu 

mennamála og mun sjaldnar á barnið, það er þessi breytta orðræða. Það 

væri þess virði að rannsaka það nánar og myndi ég gjarnan vilja lesa meira 

um það, þó ég komi ekki til með að framkvæma rannsókn á því sjálf í 

framtíðinni. Þetta er umhugsunarvert og vekur áhuga minn. Einn 

þátttakandi rannsóknarinnar fjallaði örlítið um þetta. Það kemur ekki fram í 

niðurstöðum en ég vil samt sem áður hafa það með og því kemur það hér: 

Mér dettur stundum í hug hvað það er ósanngjarnt að vera 

nemandi, kannski í 15 ár. Þá er maður eins og á leiksviði í 

leikhúsunum, þar sem eru hringsvið. Þá er bara ljós á þeim 

parti sem snýr að áhorfendunum, hitt er allt dimmt. 

Nemandinn, hann er alltaf í fókus, en allt hitt sem barnið getur 

og er, það kemst ekki fram í ljósið. Við getum ekki gleymt sjálfu 

barninu, fyrir nemandanum, að það eina sem sé varið í sé að 

vera góður að læra. 

Ég velti þessu mikið fyrir mér og mér þykir þetta alveg stórmerkilegt. Finnst 

mér að aðrir, kennarar jafnt sem foreldrar, ættu einnig að velta þessu fyrir 

sér. 

Ég vil ítreka hér það sem ég hef lært og mun nýtast mér í starfi sem 

kennari. Margt af því gerði ég mér grein fyrir áður en annað hefur víkkað 

sjóndeildarhring minn. Mikilvægt er að vera faglegur í öllu starfi. Það er: að 

gera ekki neitt að ástæðulausu, byggja ákvarðanir sínar á rökum og í 

samstarfi heimilis og skóla, í samvinnu við foreldra. Því vil ég hvetja alla 

kennara til þess að líta í eigin barm, átta sig á eigin hugsunum og viðhorfum 

og reyna eftir bestu getu að vera málefnanlegir og jákvæðir í samstarfi við 
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foreldra. Einnig að sambandið einkennist af gagnkvæmri virðingu og trausti. 

Virðing og traust er eitthvað sem kennari ávinnur sér og því mikilvægt að 

hafa það í huga, ekki gera ráð fyrir því heldur vinna að því.  
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Viðauki 

Viðauki A 

Spurningar fyrir starfandi kennara 

1. Hver er menntun þín? 

2. Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

a. En á yngsta stigi? 

3. Hvaða árgangi kennir þú núna? 

4. Hvernig myndir þú útskýra samstarf heimilis og skóla? 

5. Hverja telur þú vera ábyrgð þína þegar kemur að samstarfi heimilis og 

skóla? 

6. Hverjar telur þú vera skyldur þínar gagnvart samstarfinu? 

7. Hvaða reynslu hefur þú af samstarfi við foreldra? 

8. Hefur þú fundið fyrir stuðning af hálfu skólans sem þú starfar við þegar 

kemur að samstarfi heimilis og skóla? 

9. Hver eru viðhorf þín til foreldra?  

a. En að vera í samstarfi við þá? 

10. Hafa viðhorf þín til foreldra eitthvað breyst með árunum? 

a. Hefur eitthvað haft áhrif á og mótað þessi viðhorf þín?  

i. Hvað gæti það verið? 

11. Hvaða ávinning telur þú þig hafa af samstarfi heimilis og skóla? 

12. Hversu mikilvægt telur þú samstarfið vera? 

13. Hvar dregur þú mörkin þegar kemur að þátttöku og hlutdeild foreldra í 

námi og skólastarfi barna? 

14. Hefur þú fundið fyrir því að einhverjar breytingar eða þróun í samfélaginu 

hafi haft áhrif á og mótað samstarf heimilis og skóla eins og það er í dag? 

15. Hefur þú unnið markvisst að því að efla samstarf heimilis og skóla? 

a. Hvaða leiðir hefur þú farið til að efla þátttöku foreldra í 

skólastarfi? 

16. Hvað finnst þér um reglubundnu viðtölin? 

a. Hvernig er skipulagið á þeim? 

b. Hvernig notar þú þau viðtöl, hvað er helst rætt á þeim? 

17. Hefur þú samband við foreldra af fyrrabragði fyrir utan þessi reglubundnu 

viðtöl? 

a. Af hvaða tilefni helst? 

18. Hvernig hefur þú heimanámið skipulagt hjá þér? 
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a. Hver er þátttaka foreldra í því? 

19. Er eitthvað sem þú vilt segja mér um þetta mál í lokin? 

 

 

Spurningar fyrir kennara sem er hættur störfum 

1. Hvenær hófst þú störf sem kennari og hversu lengi starfaðir þú á yngsta 

stigi? 

2. Finnst þér vera mikil breyting á samstarfi heimilis og skóla frá því þegar þú 

hófst störf? 

3. Hvernig var samstarfi heimilis og skóla háttað þegar þú byrjaðir að kenna? 

4. Hverja taldir þú vera ábyrgð þína þegar kom að samstarfinu? 

5. Hverjar taldir þú vera skyldur þínar þegar kom að samstarfinu? 

6. Fannstu fyrir stuðningi frá skólanum og skólastjórnendum þegar kom að 

samstarfi við heimilin? 

7. Hvernig voru samskiptin við foreldra? 

a. Varð einhver breyting á því með tímanum? 

8. Hvernig var fyrirkomulagið á samstarfi heimilis og skóla? 

a. Voru alltaf reglubundin foreldraviðtöl og um hvað var rætt á 

þeim? 

b. Hvernig hafðir þú skipulagt heimanám? 

i. Lestur?  

ii. Annað?  

iii. Hvattir þú foreldra til að vinna það með börnunum? 

9. Vannst þú markvisst að því að efla þátttöku foreldra í skólastarfi? 

a. Vannstu einhver sérstök verkefni eða slíkt með foreldrum? 

10. Fannstu fyrir áhuga af hálfu foreldra að taka þátt í skólastarfi? 

11. Hver voru viðhorf þín til foreldra? 

12. Tókstu eftir því að viðhorf þín breyttust eitthvað í starfi? 

13. Er eitthvað sem þú vilt segja mér um málefnið í lokin? 
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Spurningar fyrir foreldra í rýnihópaviðtali 

1. Hvað eru börnin ykkar gömul, í hvaða bekk eru þau? 

2. Hvaða menntun hafið þið? 

3. Hvað eigið þið mörg börn og hvað eru þau gömul? 

4. Við hvað starfið þið? 

5. Hvernig mynduð þið útskýra samstarf heimilis og skóla? 

6. Hverja teljið þið vera ábyrgð ykkar þegar kemur að samstarfinu? 

7. Hverjar teljið þið vera skyldur ykkar gagnvart samstarfinu? 

8. Hvernig fór flutningurinn úr leikskóla yfir í grunnskóla fram? 

9. Hvaða reynslu hafið þið af samstarfi við kennara og skóla barna ykkar? 

10. Finnst ykkur þið vera velkomnar inn í skólann? 

11. Hver eru viðhorf ykkar til kennara barna ykkar? 

a. En viðhorf til samstarfs við hann/þá? 

12. Hefur eitthvað haft áhrif á og mótað þessi viðhorf ykkar?  

a. Hvað gæti það verið? 

13. Hvaða væntingar höfðuð þið til skólans? 

14. Hvaða ávinning teljið þið ykkur hafa af samstarfi heimilis og skóla? 

15. Hafið þið tekið eftir því hvort þátttaka ykkar í námi barnanna hafi áhrif á 

námsárangur þeirra?  

a. Að hvaða leyti? 

16. Hversu mikilvægt teljið þið samstarf heimilis og skóla vera?  

a. Af hverju? 

17. Teljið þið vera einhver mörk í samstarfinu, þá hvar línan liggur með 

hlutdeild ykkar í námi og skólastarfi? 

18. Mynduð þið vilja taka meira þátt í námi barnanna?  

a. Hvað mynduð þið helst vilja vinna að með kennurum barna 

ykkar? 

19. Hvað finnst ykkur um foreldraviðtöl? 

a. Um hvað er helst rætt á foreldraviðtölum með börnum ykkar, 

hver er ávarpaður? Eru þið ánægðar með viðtölin? 

20. Hvernig er skipulagið á heimanáminu hjá börnum ykkar? 

a. Eruð þið ánægð með það? 

b. Hvað mynduð þið vilja hafa öðruvísi í því? 

c. Hver er hlutdeild ykkar í heimanáminu? 

21. Hvernig mynduð þið vilja hafa samstarf og samskipti við kennara barna 

ykkar? 

22. Hvað finnst ykkur skipta mestu máli í samstarfinu á yngsta stigi?  

23. Er eitthvað sem þið viljið segja mér um þetta í lokin? 
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Spurningar fyrir mömmu 

1. Mannstu hvernig samstarfi heimilis og skóla var háttað þegar við systkinin 

vorum lítil? 

2. Hverja taldir þú vera ábyrgð þína þegar kom að samstarfinu? 

3. Hverjar taldir þú vera skyldur þínar gagnvart samstarfinu? 

4. Var einhver munur í samstarfi þínu við kennara okkar bróður míns? 

5. Hvernig var samstarfi heimilis og skóla háttað hjá bróður mínum? 

6. Hvernig var samstarfinu háttað hjá mér? 

a. Ef munur, af hverju ætli það hafi verið? 

i. Mismunandi kennarar, mismunandi námsmenn? 

7. Foreldraviðtölin? 

a. Um hvað var rætt hjá bróður mínum? 

b. Um hvað var rætt hjá mér? 

c. Tókstu eftir einhverjum áherslumun þegar við vorum á yngsta 

stigi og svo á mið- og unglingastigi? 

8. Varstu sátt með samstarf heimilis og skóla eins og það var þá? 

a. Hvað hefði þú viljað hafa öðruvísi? 

9. Hefðir þú viljað vera meira þátttakandi í skólastarfi og námi okkar en þú 

varst? 

10. Hvernig var skipulagið á heimanáminu hjá okkur systkinunum, á yngsta 

stigi? 

a. Varstu ánægð með fyrirkomulagið á því? 

b. Hvert var framlag þitt til þess? 

c. Hvað fannst kennaranum um það? 

11. Er eitthvað sem þú vilt segja mér í lokin? 
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Viðauki B 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar við 
M.Ed. skrif 

 

Ég heiti Lára Ágústa Hjartardóttir og er nemandi við Háskóla Íslands. Ég er 

að vinna að lokaverkefni til M.Ed. gráðu. Verkefnið er rannsókn á samstarfi 

heimilis og skóla á yngsta stigi grunnskóla. Þetta er eigindleg rannsókn þar 

sem upplýsinga verður aflað með viðtölum við þátttakendur.  

Viðmælanda ber ekki skylda til að taka þátt í rannsókninni og er frjálst að 

hætta hvenær sem er á rannsóknarferlinu. Viðmælanda er einnig frjálst að 

neita að svara tilteknum spurningum.  

Tilgangur rannsóknar er að öðlast innsýn í foreldrasamstarf á yngsta stigi og 

fá fram sjónarhorn bæði skóla og heimilis. Markmið hennar er að efla og 

styrkja rannsakanda í starfi sem kennari. 

Rannsakandi mun gæta fyllsta trúnaðar við viðmælendur og öllum gögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

 

Mér hefur verið kynnt(ur) tilgangur og markmið rannsóknar og í hverju 

þátttaka mín er fólgin. Ég undirrituð(aður) er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk 

Lára Ágústa Hjartardóttir 

 


