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Formáli 

Ég hef starfað sem grunnskólakennari síðan 2008 en á því ári lauk ég námi 

til kennsluréttinda. Áður hafði ég lokið BA prófi frá uppeldis- og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands. Samhliða starfi mínu sem 

grunnskólakennari hef ég verið í námi við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands þar sem ég hef lagt áherslu á nám sem tengist samskiptum í 

skólastarfi. Reynsla mín í skólastarfi hefur kennt mér að samskipti á milli 

foreldra og kennara hafa mikla þýðingu fyrir nemendur í skólanum. 

Stöðugar breytingar eiga sér stað í samfélaginu sem leiða til þess að 

mikilvægt er að vera vakandi fyrir þróun skólamála. 

Ritgerð þessi er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. 

gráðu í náms- og kennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er 30 einingar (ECTS). Hún ber yfirskriftina: Áætlanagerð í 

samstarfi foreldra og kennara. Megintilgangurinn er að sýna fram á 

mikilvægi áætlanagerðar í foreldrasamstarfi, og benda á niðurstöður sem 

sýna að ávinningur af slíku samstarfi sé mikill. Þá má ætla að hægt sé að 

nýta áætlanagerð í skólastarfi betur til að stuðla að aukinni þátttöku 

foreldra. 

Leiðbeinendur mínir við ritgerðarsmíðina voru Kristín Jónsdóttir lektor 

og Amalía Björnsdóttir dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil 

færa þeim mínar bestu þakkir fyrir góða, uppbyggilega og faglega leiðsögn.  

Kennurum sem tóku þátt í rannsókninni, með því að svara spurningalista 

sem ég lagði fyrir, vil ég þakka kærlega fyrir þátttökuna, sem og öllum þeim 

foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–

2011. 

Að lokum vil ég koma á framfæri þakklæti til fjölskyldu minnar, 

eiginmaður minn Ólafur Pétur Ásgeirsson fær sérstakar þakkir fyrir 

einlægan stuðning og hvatningu, synir mínir Máni Freyr og Aron Breki fá 

hrós fyrir þolinmæði og skilning og foreldrar mínir þau Jón Sigurður 

Bjarnason og Heba Harðardóttir fyrir einstakan stuðning og aðstoð á meðan 

á námi stóð. Þá fær Salóme Rúnarsdóttir sérstakar þakkir fyrir góð ráð og 

hvatningu. Það er einlæg ósk mín að sú vinna sem ég hef lagt í þetta 

verkefni geti verið öðrum innblástur þar sem samstarf á milli heimila og 

skóla er mikilvægt og leiðir af sér jákvæðan ávinning fyrir alla þá aðila sem 

standa að skólastarfinu. 
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Ágrip  

Markmiðið með þessu verkefni er að kanna viðhorf til áætlanagerðar í 

íslenskum grunnskólum og til samstarfs foreldra og kennara í því efni. Unnið 

er úr gögnum úr tveimur spurningalistum, annars vegar til foreldra og hins 

vegar til kennara. Unnið var úr völdum spurningum úr könnun meðal 

foreldra í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009 – 2011, 

þátttakendur sem svöruðu voru 3481 og svarhlutfall 67%. Til að kanna 

viðhorf kennara til sömu atriða var vorið 2014 lagður spurningalisti fyrir 79 

kennara í einum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu , svarhlutfall var 62%.  

Foreldrar og kennarar þurfa að sameinast um þátttöku í skólagöngu og 

námsframvindu nemenda eins og íslensk lög kveða á um. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa ákveðna mynd af stöðunni og viðhorfum foreldra og 

kennara. Foreldrar telja að þátttaka þeirra í áætlanagerð um nám barna 

þeirra skipti meira máli en þátttaka þeirra í skólanámskrárgerð. Samskiptin 

við foreldra fara að mestu leyti fram með rafrænum hætti og foreldrar töldu 

skólann hafa sjaldan samband heim. Viðhorf kennara virðast um margt vera 

svipuð og foreldra. Þeir hafa áhuga á samvinnu um áætlanagerð varðandi 

nám einstakra barna en minni áhugi er fyrir aðild foreldra að 

skólanámskrárgerð. Af svörum kennaranna að dæma þá leggja þeir mikla 

vinnu í áætlanir og birtingu þeirra. Einnig telja þeir að tækifæri foreldra til 

þátttöku í skólastarfinu séu oft meiri en foreldrar nýti. Rannsóknir sýna að 

ávinningur af foreldrasamstarfi getur verið mikill og að gerð áætlana um 

samstarf megi nýta til að stuðla að aukinni þátttöku foreldra.  

Rannsóknin gefur innsýn í jákvæð viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs í skólastarfi og gefur til kynna að báðir hópar telji mikilvægt að 

styrkja það. Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma má gera ráð fyrir að 

formlegar áætlanir myndu gera samstarfið markvissara og jákvæðara. 
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Abstract 

Planning as part of the cooperation between parents 
and teachers 

 

The goal of this project is to research the importance of planning for 

parent-teacher cooperation in Icelandic elementary schools. The research 

uses data from two questionnaires, one directed by parents, the other by 

teachers. Selected questions from a questionnaire for parents in the 

research project Teaching and Learning in Icelandic Schools are used; the 

number of participants that answered was 3481 and the participation was 

67%. In order to look at the attitudes of teachers to the same issue, a 

questionnaire was given to 79 teachers in one elementary school in the 

Reykjavík area in the spring of 2014 participation was 62%.  

According to Icelandic laws teachers and parents have to work together 

in the education of school children. The results draw a certain picture of the 

state of affairs and of the attitudes of parents and teachers. Parents think 

that their participation in planning of the schooling of their own children is 

more important than their participation in school curriculum. The 

communication with parents occurs mostly through electronic channels and 

parents feel that the school contacts them only infrequently. The teacher´s 

beliefs are in many ways similar to those of parents. They are interested in 

cooperation concerning the schooling of individual children, but are less 

interested in the participation of parents in the writing of the school 

curriculum. Judging from the answers of teachers, they put a great deal of 

work into constructing plans and publicizing them. They also believe that 

the opportunities for parents to participate in school work is often much 

greater than parents make use of. Research shows that there are benefits 

of parent cooperation and that planning can be used to increase the 

participation of parents. 

The research reveals positive attitudes of parents and teachers 

concerning cooperation in school work and suggests that both groups deem 

it important to strengthen it. Judging from the results of the research we 

may assume that formal planning will make cooperation more purposeful 

and positive. 
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1 Inngangur 

Menntakerfið er stöðugt að þróast í takti við breytingar á samfélaginu. Á 

undanförnum árum og áratugum hefur krafan um upplýsingaflæði aukist 

töluvert bæði af hendi stjórnvalda, foreldra, kennara og nemenda. Hiatt-

Michael (2010) telur að það sé í höndum skóla að nýta sér tækniþróun, 

skapa samskiptagrundvöll og stuðla að aðkomu foreldra að menntun 

nemenda. Skapa þurfi jákvæðar aðstæður, þar sem lögð er áhersla á traust 

og gagnkvæma virðingu á milli allra aðila er koma að skólagöngu nemenda, 

því árangursríkt skólastarf byggist á samvinnu heimila og skóla. 

Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur skýrt fram að kennarar og 

foreldrar eigi að vera samstarfsaðilar um námsframvindu og skólagöngu 

nemenda. Nánari útfærslu laganna er að finna í aðalnámskrá grunnskóla, 

sem gefin út með reglulegu millibili, þar sem greint er frá nýjum áherslum 

hverju sinni. Þar kemur fram hvernig starfsháttum grunnskólans skuli 

hagað. Í aðalnámskrá er kveðið á um það að hver og einn grunnskóli útfæri 

skólanámskrá útfrá aðalnámskrá en þar er skólum gefið ákveðið svigrúm til 

að leyfa sérstöðu sinni að njóta sín. Í skólanámskrá skal gerð grein fyrir 

gildum í starfsemi skólans. Þar skal tilgreina hvernig samstarfi heimila og 

skóla skuli háttað og varpa ljósi á upplýsingamiðlun. Kennarar gegna 

lykilhlutverki í kennslu- og uppeldisfræðilegu starfi og er umsjónar-

kennurum falið að vera megintengiliður á milli heimila og skóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011).  

Ábyrgð og frumkvæði liggur mest hjá kennurum þegar að því kemur að 

upplýsa foreldra um nám og stöðu nemenda og stuðla að samvinnu á milli 

heimila og skóla. Margvíslegar leiðir eru notaðar til að koma upplýsingum á 

framfæri. Boðleiðirnar geta verið til dæmis með símtölum, í tölvupósti eða 

með öðrum hætti. Grunnskólar á Íslandi notast við fjölbreyttar leiðir til að 

eiga í samskiptum við heimilin. Margir skólar setja inn upplýsingar á 

heimasíður eða lokuð kerfi á vefnum eins og Mentor, aðrir senda heim 

útprentaðar upplýsingar í töskupósti, halda kynningar og miðla upplýsingum 

á foreldrafundum. Það liggur hins vegar ekki ljóst fyrir hver gagnsemi 

þessara upplýsinga er, hvort foreldrar nálgist þær, hvort þær séu 

nægjanlega miklar og hvort um raunverulegan ávinning sé að ræða að mati 

foreldra. Það er þó ljóst að samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) 

er gengið út frá því að áætlanir liggi fyrir um það hvernig skólastarfinu skuli 

háttað. Í skrifum Epstein (2011), sem hefur rannsakað foreldrasamstarf um 
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árabil, og í yfirlitsrannsókn Desforges og Abouchaar (2003) er sýnt fram á að 

aukin hlutdeild foreldra í skólastarfi leiði til betri námsárangurs. Það má því 

leiða líkur að því að ef vel er haldið utan um skipulagningu og framsetningu, 

og foreldrar hafðir með í ráðum þegar áætlanir eru gerðar, megi búast við 

því að námsárangur verði betri auk annarra jákvæðra áhrifa á skólastarf. 

1.1 Hugtök 

Meginhugtök í þessari rannsókn verða skýrð hér á eftir. Í skólastarfi er 

notast við nokkrar gerðir áætlana, til að mynda skólanámskrá, einstaklings- 

og námsáætlun auk samstarfsáætlunar um foreldrastarf.  

Samkvæmt íslenskum grunnskólalögum er hverjum skóla skylt að gefa út 

skólanámskrá og starfsáætlun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Skólanámskrá skal unnin útfrá aðalnámskrá. Hún er nákvæm útfærsla á 

aðalnámskrá þar sem skólar hafa tækifæri til að nýta ákveðið svigrúm til 

ákvarðana og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skólastefna 

viðkomandi sveitafélags veita. Í skólanámskrá skal meðal annars birta 

upplýsingar um samstarf á milli heimila og skóla. Starfsáætlun skal 

hinsvegar innihalda upplýsingar um stjórnskipulag skólans, starfsdaga hans, 

foreldraviðtalsdaga og skóladagatal (Aðalnámskrá grunnskóla 2011).  

Með einstaklingsáætlun er átt við áætlun sem nemandi gerir í samráði 

við kennara sinn og foreldra og þar eru sett fram markmið um nám hans og 

stundum fleiri þætti svo sem umgengni og samskipti. Markmið einstaklings-

áætlunar er að reyna eftir fremsta megni að koma til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir nemenda (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2005). 

Einstaklingsáætlanir eru einnig verkfæri sem auka ábyrgð nemenda á sínu 

eigin námi sem fólgið er í því að þeir setji sér markmið og meti eigin stöðu 

(Anna K. Sigurðardóttir, 2007). Mörg hugtök eru notuð þegar einblínt er á 

nám einstaklings. Þá er reynt að bregðast við einstaklingsbundnum þörfum 

hvers og eins, oft er einstaklingskennslu beitt, til dæmis í stafsetningu, skrift 

og stærðfræði. Miðað er við að nemandinn læri á sínum hraða og keppist 

við að ná sínum markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Einstaklings-

áætlanir eru oft gerðar til að koma til móts við sérþarfir hjá einstökum 

nemendum. Slíkt getur átt við bæði um nemendur sem eru getumiklir og 

getulitlir (Kristín Jónsdóttir, 2005). Þegar fjallað er um einstaklingsáætlun í 

þessari rannsókn er hugtakið sambærilegt ensku hugtökunum personal 

education plan, (PEP) og individual education plan, (IEP) sem oft koma fram 

í erlendri umfjöllun (Malhoit, 2012).  

Námsáætlun (e. lesson plan) er nákvæm útskýring á fyrirkomulagi 

kennslu, hvert markmið og viðfangsefni nemenda er og hvaða aðferðum 
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verður beitt. Námsáætlun gildir fyrir ákveðna námsgrein eða tiltekinn bekk 

(Milkova, e.d.). Þessar gerðir áætlana eru oft notaðar í skólastarfi og eiga 

það sameiginlegt að vera hluti af faglegu kerfi innan skólanna sem miðar að 

því að ná ákveðnum markmiðum í skólastarfinu. Þær ganga undir ýmsum 

nöfnum, eru til dæmis ýmist kallaðar námsáætlanir eða kennsluáætlanir. Í 

þessari ritgerð er notast við orðið námsáætlun og átt við hluta af áætlun 

hvers árgangs um hvað skuli lært og hvernig kennsla fari fram. 

Áætlun um foreldrasamstarf er sú gerð áætlana sem byggir á því að 

skriflegur samningur er útbúinn um samstarfið þar sem lýst er verkferlum 

sem byggja á því að skólar vinni í samstarfi við foreldra. Epstein telur að 

þróa þurfi samstarfið og að á hverjum tímapunkti sé gott að taka fyrir 

ákveðið viðfangsefni. Samkvæmt Epstein þarf að vinna með sex svið: 

uppeldi, samskipti, sjálfboðavinnu, heimanám, ákvarðanatöku og samstarf 

við samfélagið. Það er í höndum skóla að ákveða hvaða viðfangsefni er tekið 

fyrir í hvert sinn (Epstein, 2001 og Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). Nánar 

verður fjallað um kenningar Epstein og frekari umfjöllun verður um líkan 

hennar er varðar foreldrasamstarf í fræðilegum hluta. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Ég er starfandi sem umsjónarkennari og hef verið það undanfarin fimm ár, 

áður hafði ég kennt eitt og hálft skólaár sem almennur kennari. Á þessum 

fimm árum í starfi umsjónarkennara hef ég verið í mun meiri samskiptum 

við foreldra en áður og oft velt því fyrir mér hvernig best sé að haga málum 

til að aðkoma og þátttaka foreldra í skólastarfi sé tryggð. Ég tel mikilvægt að 

kanna stöðu mála er varða upplýsingaflæði til foreldra og aðkomu þeirra við 

gerð áætlana. Þá vil ég varpa ljósi á þá mynd sem kann að koma upp 

varðandi viðhorf foreldra til samstarfsins, aðkomu þeirra að áætlanagerð og 

kanna hver viðhorf kennara gagnvart aðkomu foreldra að skólastarfi er. 

Ábyrgð mín sem og annarra umsjónarkennara er mikil þegar að 

foreldrastarfi kemur og mikill ávinningur fólginn í því að finna út hvaða leiðir 

séu bestar. Niðurstöður rannsókna benda til þess að aukin þátttaka foreldra 

í skólastarfi hafi jákvæð áhrif á nemendur og kennara og hún leiði til meiri 

skilnings á milli heimila og skóla. Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er hvergi minnst á að gera þurfi áætlanir 

um samstarf milli heimila og skóla. Þar er þó greint frá því að samstarf skuli 

tryggt. Það er því í höndum hvers skóla að greina frá því í skólanámskrá eða 

starfsáætlun hvernig þessum málum skuli háttað. 

Reynsla mín er sú að oft fer mikill tími hjá kennurum í áætlanagerð fyrir 

skólastarfið. Námsáætlanir eins og þær birtast í skólanámskrá eru ekki bara 
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ætlaðar kennurum heldur einnig foreldrum og nemendum til halds og 

trausts en þær sýna hvað kennt er og hvernig. Það er hins vegar svo að oft 

virðast kennarar telja að lítill ávinningur sé af þessari vinnu. Mikill tími fari í 

framkvæmdina en foreldrar líti sjaldnast á gögnin. Það er mér því hugleikið 

að kanna hver raunveruleg staða er. 

Leiðbeinendur mínir, Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, tóku þátt í 

rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011. Leyfi var fengið til að 

nota svör ákveðinna spurninga úr spurningalista foreldrahluta 

rannsóknarinnar. Þau gögn ásamt mínum gögnum úr spurningalista til 

kennara í einum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, liggja til grundvallar 

þessari rannsókn. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni er sjónum beint að samskiptum foreldra og kennara, þar sem 

sérstök áhersla er lögð á samstarf um áætlanagerð í skólastarfi. Til þess að 

kanna þetta eru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar: 

 Hver eru viðhorf kennara og foreldra gagnvart aðkomu foreldra að 
áætlanagerð í skólastarfi? 

 Hvernig er staðið að upplýsingagjöf til foreldra um skólanámskrár, 
einstaklings- og námsáætlanir?  

 Hvert er mat foreldra og kennara til möguleika og aðkomu foreldra í 
skólastarfi?  

Til þess að leita svara við ofangreindum rannsóknarspurningum mun 

þessi rannsókn byggja á gögnum úr tveimur spurningalistum. Gögnin verða 

notuð til að vinna niðurstöður, meðal annars til að bera þær saman með 

rannsóknarspurningarnar í huga. 

1.4 Uppbygging  

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Fremst er formáli, ágrip, efnisyfirlit 

og inngangur. Þá tekur við fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Í þeim 

kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna sem tengist samstarfi á 

milli foreldra og kennara, með áherslu á aðkomu foreldra að skólastarfi og 

þá sérstaklega að áætlanagerð. Þá verður greint frá kenningum og 

hugmyndum er varða foreldrasamstarf. Greint verður frá þeim aðferðum 

sem notast var við í rannsókninni í kafla um aðferðir. Þar kemur meðal 

annars fram hvernig gagnaöflun fór fram, gerð grein fyrir þátttakendum og 

fjallað um siðferðileg atriði og leyfismál. Í niðurstöðukafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar, þá verða dregin saman helstu atriði ritgerðarinnar 
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í umræðukafla og þar á eftir koma lokaorð. Að síðustu kemur heimildaskrá 

og að lokum nokkrir viðaukar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður greint frá lagalegri stöðu foreldra og kennara og reynt 

að varpa ljósi á kenningar fræðimanna um samskipti á milli heimila og skóla. 

Þá verður sagt frá kenningum um foreldrasamstarf þar sem lögð er áhersla 

á áætlanir, hvernig best sé að vinna þær og miðla þeim til foreldra. Lögð 

verður áhersla á að fjalla um rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þess að 

höfð sé samvinna á milli foreldra, kennara og nemenda um áætlanagerð í 

skólastarfi og hvaða leiðir séu bestar til árangurs. 

2.1 Regluverk varðandi foreldrasamstarf í grunnskólum  

Mikilvægt er fyrir bæði foreldra og kennara að kynna sér til hvers sé ætlast 

af þeim í skólastarfi. Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er gerð skýr krafa 

um að hugað sé að foreldrasamvinnu í skólastarfinu, þar segir: 

„Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 

grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir 

manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum 

í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Skólinn á samkvæmt lögum í samvinnu við heimilin að koma til móts við 

hvern og einn nemanda og mæta honum útfrá hans forsendum. Síðar í 

sömu lögum segir einnig: „Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis 

og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna 

velferð og öryggi nemenda“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Lögin eru skýr og krafa er gerð um að heimili og skóli starfi saman. Til 

þess að útfæra nánar hvernig málum skuli háttað er gefin út aðalnámskrá. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að það sé hverjum skóla 

mikilvægt að gera grein fyrir því í sinni skólanámskrá hvernig skólinn hyggst 

framfylgja íslenskum lögum. Hver skóli á samkvæmt aðalnámskrá að birta 

upplýsingar um það hvernig vinna skuli að samstarfi á milli heimila og skóla 
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og hvaða upplýsingamiðlun eigi að notast við. Þar segir: ,,gagnkvæm og virk 

upplýsingagjöf stuðlar að trausti milli foreldra og starfsfólks skóla og hjálpar 

þeim að deila ábyrgð og taka ákvarðanir sem lúta að velferð nemenda“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 72). Lög og aðalnámskrá kveða skýrt á 

um að hverju skuli stefnt og varpa ljósi á mikilvægi þess að hugað sé að 

samstarfi á milli heimila og skóla.  

2.2 Kenningar um foreldrasamstarf 

Joyce Epstein (2011) hefur yfir 30 ára reynslu af því að rannsaka tengsl á 

milli skóla, fjölskyldna og samfélags. Hún hefur skoðað foreldrasamstarf frá 

árinu 1981 og verið leiðandi í verkefni sem kallast NNPS (e. national 

network of partnership schools). Tilgangurinn er að leiðbeina skólum, 

almenningi og samtökum sem stuðla að foreldrasamstarfi að nýta 

rannsóknarniðurstöður til að finna leiðir sem styrkja samstarfið og þróa 

aðferðir til að ná betri námsárangri (National Network of Partnership 

Schools, e.d.). Epstein telur að markmiðið með foreldrasamstarfi sé fyrst og 

fremst að styðja nemendur á meðan á skólagöngu stendur því með auknum 

stuðningi megi bæta námsárangur. Sjá má á mynd 1 hvernig Epstein setur 

upp þrjá helstu áhrifaþætti í skólagöngu nemenda; skóla, fölskyldu og 

samfélag. Hún leggur áherslu á að þessir þættir þurfi allir að vinna saman 

(Coleman, 2013; Epstein, 2001; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014). 

 

 

Fjölskylda 

• Fjölskyldugerð 
og bjargir 

Skóli 

• Stefna og 
starfshættir 

Samfélag 

• Tengsl og 
félagsauður 

Mynd 1 Líkan Epstein á samstarfi milli fjölskyldu, skóla og samfélags  
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Eins og mynd 1 gefur til kynna gerir Epstein ráð fyrir því að alltaf komi til 

með að vera skörun á milli fjölskyldu, skóla og samfélags. Líkanið lýsir 

tengslum þessara þriggja þátta og hversu mikilvægt er að þeir vinni saman 

(Coleman, 2013; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). 

Epstein (2011) komst að því, þegar hún rannsakaði störf 171 kennara og 

viðhorf þeirra til samskipta og aðferða í foreldrasamskiptum á yngsta- og 

miðstigi í Baltimore, að sterkara og jákvæðara foreldrasamstarf væri að 

finna í yngri bekkjum en þegar nemendur eldast. Í niðurstöðum hennar 

kemur fram að  þrátt fyrir að kennarar telji að þeir séu virkir í 

foreldrasamstarfinu, kemur greinilegur munur í ljós á milli aldursstiga innan 

grunnskólans.  

Nemendur koma frá mismunandi fjölskyldum og bakgrunnur þeirra getur 

verið mjög ólíkur. Epstein (2011) telur mikilvægt fyrir kennara að fræðast 

um bakgrunn nemenda til þess að skilja stöðu þeirra. Hún telur að án þess 

séu kennarar að vinna einir, þeir nái ekki þeim tengslum sem til þarf í 

foreldrasamstarfi og dragi þar með úr möguleikum nemenda í námi. Hún 

telur að fjölbreytileiki nemenda geri það að verkum að kennarar verði að 

vera vel undirbúnir undir störf sín. Þeir verði að vita hvernig þeir eigi að 

bregðast við í samskiptum við alla, nemendur og fjölskyldur þeirra. 

Samskiptin verði að byggjast á jákvæðni og virðingu (Epstein, 2013). 

Vikið var að því framar að samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) beri kennurum og foreldrum að vera samstarfsaðilar um 

framgöngu náms nemenda. Lögin og aðalnámskrá eru að nokkru leyti í takti 

við rannsóknir og skrif Epstein þar sem fram kemur að gerð sé sú krafa til 

kennara að þeir kynnist hverjum og einum nemanda. Kennari á að meta 

stöðu hans og vinna í samstarfi við nemanda og foreldra við 

markmiðssetningu. Þetta er einmitt sá þáttur sem Epstein (2011) telur að sé 

sá sem kennarar eigi hvað erfiðast með. Hún telur að kennarar séu vel 

undirbúnir til að takast á við flesta þætti kennarastarfsins að þessum þætti 

undanskildum, það er að segja að vinna á jákvæðan hátt í samstarfi við 

fjölskyldur nemenda. Hún telur að skólar og fjölskyldur verði að vinna 

saman eftir aðstæðum og aldri nemenda en einnig þurfi að líta til þess á 

hvaða félags- og vitsmunalega stigi nemandinn er. 

Epstein (2011) telur að huga þurfi að mörgum þáttum ef samstarfið á að 

ganga vel fyrir sig. Hún metur sem svo að byggja þurfi upp samstarfsáætlun 

sem miðar að því að skólarnir vinni að sex sviðum. Ingibjörg Auðunsdóttir 

(2006) notaði samstarfsáætlun Epstein þegar hún gerði rannsókn í 

íslenskum skóla. Samstarfsáætlunin byggir á eftirtöldum sex sviðum: 

 Uppeldi 
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 Samskipti 

 Sjálfboðavinna 

 Heimanám 

 Ákvarðanataka 

 Samstarf við samfélagið 

Fyrir hvert svið hefur Epstein útfært vinnuramma sem kennarar og 

foreldrar geta haft til hliðsjónar í samstarfsáætluninni. Hún telur að 

mikilvægt sé að fyrirkomulag samskipta sé rammað inn til þess að allir viti 

að hverju skuli stefnt. Hún telur að ofangreind sex svið verði að vera höfð til 

hliðsjónar í öllum verkefnum sem foreldrum er ætlað að koma að, annars 

séu kennarar í raun einir síns liðs og hafi ekki stuðning foreldra (Epstein, 

2010). Samkvæmt kenningu Epstein þarf að vinna að þessum sex sviðum 

samstarfsáætlunarinnar í fimm skrefum. Það er að mynda aðgerðarhóp, afla 

styrkja til þróunarvinnu, gera upphafsmat, útbúa samstarfaáætlun til þriggja 

ára og skipuleggja framkvæmdaáætlun til að tryggja áframhaldandi þróun 

(Epstein, 2011; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). 

Epstein (2013) telur að þeir sem vinna með nemendum, svo sem 

kennarar, geri sér grein fyrir mikilvægi foreldrasamstarfs. Hins vegar telur 

hún að stór gjá sé á milli þess að vita af þessu og hvernig málum sé fylgt 

eftir í framkvæmd. Það er ákaflega mikilvægt fyrir skólastjórnendur og 

yfirvöld að líta til rannsókna og útbúa stefnu útfrá þeim niðurstöðum sem 

fyrir liggja. Kennarar í nútímasamfélagi eru með ólíka nemendur sem koma 

frá fjölbreyttum heimilum. Kennarar verða að búa yfir þeirri þekkingu sem 

þarf til þess að geta átt í samskiptum við svo fjölbreyttan hóp. 

2.3 Samskipti sem leiða til betri námsárangurs 

Nemendur verða fyrir áhrifum úr mörgum áttum á uppvaxtarárum sínum. 

Foreldrar og fjölskyldan í stærra samhengi ásamt vinum, nágrönnum, 

skólanum og ýmsum öðrum móta hvern og einn nemanda. Námsárin eru sá 

tími þar sem nemendur eru að þroskast. Þá verða þeir fyrir áhrifum sem 

koma til með að hafa áhrif á þátttöku þeirra sem þjóðfélagslegir þegnar 

framtíðarinnar (Desforges og Abouchaar, 2003). Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) telur að í daglegu lífi sé mikilvægt að fólk hugi að því að efla þurfi 

gagnkvæman skilning á meðal einstaklinga og stuðla að virðingu og 

umhyggju þeirra hver fyrir öðrum. Með því að huga að þessum þáttum 

erum við að hennar mati að stuðla að jákvæðari samskiptum sem síðan efla 

réttlátara þjóðfélag. Þessi orð Sigrúnar er gott að hafa í huga í daglegum 

störfum í skólanum. Þar er mikilvægt að samvinna sé ríkjandi og foreldrar 
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og nemendur hafðir með í ráðum þegar markmið eru sett og námið 

skipulagt, enda eru þessi orð í takti við ríkjandi grunnskólalög (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á beina tengingu á milli aðkomu foreldra að 

skólastarfi og námsárangurs (Epstein, 2011). Jeynes (2012) og Epstein 

(2011) fjalla um rannsóknir sem sýna að foreldrar leggi meiri áherslu á gildi 

foreldrasamstarfs á yngri aldursstigum fremur en þegar nemendur eldast. 

Rannsóknir eins og hjá þeim Deslandes og Cloutier (2002) hafa einnig sýnt 

að nemendur sem komnir eru upp á unglingastig vilji að foreldrar þeirra taki 

virkan þátt í skólastarfinu og séu tilbúnir til þess að styðja við 

foreldrastarfið. Nemendur sögðu til dæmis í yfir 80% tilfella að þeir vildu 

sýna foreldrum sínum skólaverkefni eða biðja þá um aðstoð við að finna 

uppá efni til sögugerðar eða verkefnavinnu. Sambærilega niðurstöðu er að 

finna í íslenskri rannsókn þar sem átta af hverjum 10 nemendum telja frekar 

eða mjög æskilegt að fá aðstoð foreldra við heimanám og 63% telja það 

vera frekar eða mjög æskilegt að foreldrar taki þátt í áætlanagerð um nám 

þeirra (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Niðurstöður 

Deslandes og Cloutier (2002) sýna einnig að efnahagur og staða foreldra 

hafi ekki áhrif á þetta viðhorf nemenda.  

Epstein (2010) telur samskiptin í öllum tilfellum minnka eftir því sem 

nemendur eldist, nema kennarar þrói með sér samskiptatækni sem taki mið 

af hverjum árgangi fyrir sig. Epstein fjallar um að margar rannsóknir sýni 

fram á að nemendur á öllum aldursstigum grunnskóla, það er yngsta-, mið- 

og unglingastigi, hafi þörf og löngun til að fjölskyldan hafi meiri aðkomu að 

skólastarfinu. Nemendur vilja að foreldrar séu þátttakendur en kennarar 

hafi frumkvæði að samstarfinu. Á þann hátt geti kennarar, foreldrar og 

nemendur unnið saman. Allir verða að vera meðvitaðir um að hverju skuli 

stefnt og mikilvægt er fyrir skólana að hafa teymi til að halda utan um 

foreldrasamskiptin. Ekki er nóg fyrir einstaka kennara að taka af skarið 

heldur verður að tryggja þátttöku sem flestra til þess að samvinnan haldist 

þegar fram í sækir. 

Mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaða um það hvaða þættir 

foreldrasamstarfs séu áhrifaríkastir en með þeirri vitneskju geti kennarar 

leiðbeint foreldrum. Jeynes (2012) nefnir að mikilvægir þættir séu til dæmis 

að lesa saman, fara saman yfir heimavinnu og vera í góðum samskiptum við 

kennara sem og aðra foreldra.  

Niðurstöður úr nýlegri PISA könnun sýna slaka útkomu íslenskra 

nemenda (Almar Halldórsson, Ragnar Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2012). Í 

niðurstöðum könnunarinnar kemur fram að árangur íslenskra nemenda hafi 
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versnað í náttúrufræði- og stærðfræðilæsi. Í formála skýrslu um PISA 

könnunina segir að þessar breytingar á námsárangri íslenskra ungmenna 

verði að skoða og að leiða verði hugann að því hvernig hægt sé að snúa 

þessari þróun við. Langtímamarkmið verði að setja til að bæta árangur þar 

sem fara verður í stefnumótunarvinnu í menntamálum (Almar Halldórsson, 

Ragnar Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2012). Hampden-Thompson, Guzman 

og Lippman (2013) telja að finna megi tengsl á milli þátttöku foreldra í 

skólastarfi og útkomu úr læsi þeirra greina sem PISA kannanir ná yfir. Þær 

telja að tengsl séu á milli jákvæðrar útkomu í prófunum og þátttöku foreldra 

í skólastarfi nemenda. Niðurstöður þeirra eru byggðar á gögnum úr PISA 

rannsókn sem nær til nemenda í 21 landi. Margt bendir til þess að sjá megi 

áhrif af félags- og menningarlegri þátttöku foreldra í lífi barna sinna. Í ljós 

kom að foreldrar sem eyða meiri tíma með börnunum sínum, eiga samtöl 

við þau eða verja tíma með þeim í leik og störf hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Þær telja að gögnin bendi til þess að í þeim löndum þar 

sem menntunarstig foreldra er hærra, séu framfarir meiri í læsi nemenda. 

Þær nefna í því samhengi löndin: Ástralíu, Austurríki, Kanada, Danmörku, 

Finnland, Írland, Noreg og Bretland.  

2.4 Ólíkar leiðir í foreldrasamstarfi  

Mikilvægt er að þekkja hvaða þættir það eru í foreldrasamstarfinu sem hafa 

jákvæðustu áhrifin á að nemendum vegni vel í skólanum. Jeynes (2012) 

hefur gert eftirgreiningu (e. meta–analysis) til að kanna hvaða þættir það 

eru sem virka best í foreldrasamstarfi. Hann telur að samstarf á milli heimila 

og skóla sé margþættara en oft er látið í ljós og að margir þættir vinni 

saman. Jeynes kannaði hvaða verkefni það væru í samstarfinu sem hefðu 

hvað jákvæðust áhrif. Hann komst að því að sameiginleg lestrarverkefni 

nemenda og foreldra, samvinnuverkefni foreldra og kennara og það að 

kanna heimavinnu auk fleiri þátta gætu haft áhrif til góðs (Sjá töflu 1). 

Niðurstöðurnar má nýta til að laga samstarfið að þeim þáttum sem virðast 

skila mestu fyrir námsárangur barna. Ef kennarar eru meðvitaðir um hvaða 

þættir það eru sem virka, geta þeir reynt að stýra verkefnum í þá átt og 

uppskorið betri árangur. 
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Tafla 1 Áhrif í foreldrasamstarfi 

Marktækur munur miðað við.*p  0,05.** p 0,01 

Jeynes (2012) telur út frá þessum niðurstöðum að áhrifamesti þátturinn 

sé sameiginleg lestrarverkefni (sjá töflu 1). Það að foreldrar og nemendur 

lesi námsefnið saman má túlka sem sterkustu áhrifin af þeim þáttum sem 

mældir voru í eftirgreiningu Jeynes. Í töflu 1 má sjá að einnig var að finna 

jákvæð áhrif fleiri verkefna til að bæta foreldrasamstarf en áhrif þeirra þátta 

reyndust ekki jafn sterk. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að samvera 

foreldra og barna hafi áhrif á hæfileika barna til þátttöku í umræðum síðar á 

skólagöngu og skili betri lesskilningi. Dæmi um slíka samveru er þegar 

foreldrar lesa fyrir börn þegar þau eru á leikskólaaldri. Rannsóknir hafa sýnt 

að nemendur sem lesið var fyrir voru fljótari að tileinka sér lestrarhæfni í 

byrjun grunnskóla (Senechal og LeFevre, 2002). Í töflu 1 má sjá jákvæð áhrif 

af fleiri þáttum er skoðaðir voru. Eftirgreiningin sýnir að annar áhrifamesti 

þátturinn var samvinnuverkefni foreldra og kennara. Þá var öllum aðilum, 

sem koma að nemendanum, falið að vinna saman að því að þróa samvinnu 

með það að markmiði að bæta námsárangur þeirra. Aðrir þættir höfðu 

einnig jákvæð áhrif en ekki jafn sterk (Jeynes, 2012).  

2.5 Samskipti í takti við tíðaranda 

Mikilvægt er að skoða þá þróun sem hefur átt sér stað í foreldrasamstarfi og 

vera vakandi fyrir breytingum. Vissulega hafa komið fram fjölmargar 

kenningar og hugmyndir um hvað það er sem virkar best til að ná árangri í 

samskiptum í skólastarfi. Það er þó svo að ætíð verður skólastarfið að taka 

mið af stöðu samfélagsins á hverjum tíma. Rætur foreldrasamstarfs ná langt 

aftur til þess tíma er mæður unnu lítið sem ekkert úti. Það var þá yfirleitt í 

þeirra höndum að sjá um samskipti við skóla. Nú hafa málin tekið á sig aðra 

Ákveðnir þættir í foreldrasamstarfi Áhrif 

Sameiginleg lestrarverkefni  0,51** 

Samvinnuverkefni foreldra og kennara 0,35* 

Að kanna heimavinnu 0,27* 

Samskipti milli foreldra og kennara 0,28* 

Námskeið ætlað foreldrum fyrir skólabyrjun barna (e. head 

start programs) 

0,22 

ESL kennsla (Enskukennsla fyrir foreldra skólabarna) 0,22 
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mynd og stöðugt verðum við að vera vakandi fyrir því hvað það er sem ber 

árangur (McCaleb, 2013).  

Heiðarleiki skiptir miklu máli í öllum samskiptum milli heimila og skóla. 

Bent hefur verið á þrjár góðar leiðir í þessu samhengi. Það er fyrst og fremst 

að fyllsta trúnaðar sé ætíð gætt á milli aðila. Í öðru lagi að tekið sé mark á 

orðum foreldra og brugðist skjótt við og í þriðja lagi að þekkja til formlegra 

og óformlegra samskipta og treysta á kenningar um samskipti (Coleman, 

2013). Þegar við hugum að jákvæðum og góðum samskiptum við aðra 

einstaklinga, erum við að leggja grunn að vellíðan og velgengni, bæði þegar 

samskiptin eiga sér stað en jafnframt í lífinu almennt (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Fleiri hafa rannsakað foreldrasamstarf eins og Byrk, Sebring, 

Allensworth, Luppescu og Easton (2010) sem draga fram niðurstöður úr 

langtímarannsókn sem gerð var í Chicago. Rannsóknin nær yfir 200 skóla 

sem rannsakaðir voru á sjö ára tímabili. Af þessum skólum höfðu 100 skólar 

sýnt fram á velgengni og bættan námsárangur í lestri og stærðfræði. Í 

samanburðarhópi voru 100 skólar sem höfðu ekki skilað jafn góðum árangri. 

Niðurstöður þeirra sýna að sá þáttur sem mestu ræður um hversu vel tekst 

til er samstarf heimila og skóla. Til að mynda voru skólar sem lögðu áherslu 

á mikið foreldrasamstarf 10 sinnum líklegri til að sýna fram á góðan árangur 

í stærðfræði en skólar sem höfðu lítið foreldrasamstarf. 

Epstein (2011) bendir á að mikilvægt sé fyrir kennara að taka nýjungum 

opnum örmum. Hún hvetur kennara til endurmenntunar og hvetur þá til að 

ýta til hliðar hefðbundnum hugmyndum um foreldrastarf og huga að leiðum 

og aðferðum sem henti nútímafjölskyldum. 

2.6 Uppbygging foreldrasamstarfs 

Kennsla og agi eru meginþættir í undirbúningi nemenda fyrir fullorðinsár, og 

liður í því að gera þeim kleift að sinna ábyrgðarstörfum í framtíðinni. Reynt 

er að stuðla að farsælli framtíð þeirra með þekkingu og færni sem þau 

öðlast í gegnum skólagöngu sína (Dewey, 2000). Til þess að ná þessari færni 

þurfa margir þættir að vinna saman. Epstein (2011) benti á að ómögulegt 

væri fyrir skólana að koma til móts við þær kröfur sem gerðar eru til 

skólastarfsins án samvinnu við hina ýmsu aðila sem umlykja skólana. 

Fjölskyldumynstur og skólar eru stöðugt að breytast vegna nýjunga, 

aukinnar þekkingar og þróunar samfélagsins. Samskipti í einum skóla hafa 

áhrif á samskipti í þeim skólum sem nemendur koma til með að sækja þegar 

skólagöngu á einum stað er lokið eða ef nemandi færist á milli skóla. 

Samskiptamynstur verður að taka mið af aldri og þroska nemenda (Epstein, 
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2011). Mikilvægt er fyrir alla er koma að foreldrasamstarfi að vita hvernig 

best sé að byggja upp samskiptin. Fjölmargar leiðir eru færar í 

foreldrasamskiptum og mikilvægt er að leyfa foreldrum að koma sínum 

skoðunum á framfæri án þess að þeir mæti fordómum og að þeim sé síðan 

leiðbeint á faglegum forsendum. Kennarar verða að virða foreldra og ættu 

ekki að reyna að breyta viðhorfum þeirra eða skoðunum. Foreldrar eru 

mismunandi og það er því óraunhæft að ætla að hægt sé að nota sömu 

aðferð fyrir alla. Sveigjanleiki kennara í samskiptum varðandi skólastarf 

skilar betri árangri, meira trausti frá foreldrum og betri líðan nemenda 

(Coleman, 2013). 

Rannsóknir á foreldrasamstarfi eru ekki gallalausar. Það hefur sýnt sig að 

þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir hafi verið gerðar til að kanna áhrifin af 

samvinnuverkefnum á milli heimila og skóla, sé yfirleitt verið að horfa á 

afmarkaðan þátt í foreldrasamstarfinu og erfitt að alhæfa um það hver hinn 

raunverulegi ávinningur sé. Nokkrar yfirgripsmiklar rannsóknir sýna þó svo 

ekki verður um villst að þátttaka foreldra sé mikilvæg og skólar ættu að 

huga að því hvernig þeir geti gert foreldra virka í skólastarfinu (Jeynes, 

2012). Til dæmis gætu skólarnir kynnt fyrir foreldrum árangursríkar aðferðir 

í samstarfi og leiðbeint þeim um hvernig best sé að bera sig að til að verða 

þátttakendur (Jeynes, 2010). 

Til stuðnings við foreldra eru á Íslandi samtök eins og Heimili og skóli og 

Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík (SAMFOK) sem vinna að því að 

stuðla að aukinni foreldrasamvinnu. Meginmarkmið samtakanna Heimila og 

skóla er til dæmis að efla foreldra í uppeldishlutverki sínu og stuðla að 

þátttöku þeirra í skólasamfélaginu (Heimili og skóli, e.d.). SAMFOK stendur 

fyrir fyrirlestrum og ráðgjöf til foreldra en tilgangur samtakanna er að beita 

sér fyrir aukinni þátttöku foreldra í skólastarfi (SAMFOK, e.d.). Það liggur 

fyrir að í íslensku samfélagi er gerð sú krafa að skólaganga nemenda sé 

samvinnuverkefni foreldra og skóla. Það er í höndum hvers skóla að útfæra 

hvernig samstarfinu skuli háttað innan ramma gildandi laga. Nokkur 

starfandi samtök eru til staðar í íslensku samfélagi sem eru tilbúin að 

aðstoða og leiðbeina foreldrum til þátttöku í skólasamfélaginu. 

2.7 Hlutverk foreldra 

Markmið og hlutverk kennara og foreldra er að gera börnin að ábyrgum 

þjóðfélagsþegnum. Víða um heim hefur áherslan á þátttöku foreldra í 

skólastarfi aukist og margar rannsóknir hafa sýnt að ná megi betri árangri ef 

góð samvinna er ríkjandi á milli heimila og skóla (Olsen og Fuller, 2008). 

Foreldrar gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki. Þeir búa yfir þekkingu á 
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börnum sínum sem ekki er á færi annarra að nálgast. Þar af leiðandi má 

segja að þeim sé falið mikilvægt hlutverk í foreldrasamstarfinu. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í skólastarfi sé mikilvægur 

hlekkur í skólaferlinu (Fullan, 2007) og jafnvel sá mikilvægasti (Kreider og 

Sheldon, 2010). Foreldrar ættu að kynna sér markmið og stefnu þess skóla 

sem barnið þeirra sækir til að samræma gildi innan heimilisins (Nordahl, 

2007). Þeir sem kynna sér skólastarfið og sýna áhuga eru um leið að auka 

líkur á farsælu samstarfi, sem hefur áhrif á allt starf nemenda í skólanum 

(Larocque, Kleiman og Darling, 2011). Rannsóknir sýna fram á ávinning fyrir 

nemendur af góðu foreldrasamstarfi og að vilji sé oft fyrir hendi bæði hjá 

foreldrum og nemendum til slíks samstarfs. Sjá má betri námsárangur hjá 

nemendum (Epstein, 2011) og einnig jákvæðara hegðunarmynstur (Smith, 

Wohlstetter, Kuzin og Pedro, 2011). 

Margar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar hafi áhuga á samstarfi við 

skólana allt frá byrjun til enda grunnskólagöngu barna þeirra. Engu að síður 

dregur úr þátttöku þeirra eftir því sem nemendur eldast (Kristín Jónsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2014; Nordahl, 2007). Þeir hafa áhuga á því að vera 

virkir hlustendur og taka þátt í ákvörðunum er varða nemendur. Vandinn er 

hins vegar sá að foreldrar vita ekki hvernig þeir eiga að gerast þátttakendur 

(Olsen og Fuller, 2008). Kennarar gegna oft lykilhlutverki í því að opna fyrir 

þessi gagnkvæmu samskipti. Epstein (2001) sagði frá rannsókn sem gerð var 

meðal kennara og sýndi viðhorf þeirra til þátttöku foreldra í skólastarfi. Í ljós 

kom að um 84% kennara töldu að ef foreldrar væru sýnilegri innan skólans 

og kæmu meira að skólastarfinu væru þeir betur til þess fallnir að aðstoða 

nemendur heima. Í 19. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að 

foreldrar í samstarfi við kennara beri ábyrgð á námi nemenda auk þess sem 

þeim beri að fylgjast með námsframvindu.  

Umræðan um foreldrasamstarf er ekki nýtilkomin en ljóst er að áherslur 

hafa breyst umtalsvert. Stöðugt eru bæði yfirvöld og rannsakendur að 

leitast við að koma með nýjar áherslur með það að leiðarljósi að bæta 

árangur nemenda (Nanna K. Cristiansen, 2010). Nútímatækni býður uppá að 

auðvelt er fyrir kennara að koma upplýsingum til foreldra, til dæmis með því 

að setja þær inn á heimasíðu eða senda tölvupóst. Í foreldrasamstarfi er 

mikilvægt að hugað sé að því að foreldrar hafi einnig tök á því að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri (Smith,  Wohlstetter, Kuzin og Pedro, 2011). 

Til þess að ná sem bestum árangri þurfa allir aðilar að vera meðvitaðir 

um að hverju skuli stefnt. Epstein (2001) fjallar um mikilvægi þess að 

foreldrar skilji hvernig skólakerfið virki. Hún telur mikilvægt að foreldrar fái 

upplýsingar um starfsemi skólans og læri að nýta sér þær upplýsingar sem 
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gefnar eru. Hún telur að sumir foreldrar hafi þá þekkingu og getu sem til 

þurfi til að aðstoða nemendur á meðan aðrir hafi hana ekki. Sá hópur þurfi 

að fá frekari upplýsingar frá kennurum um hvernig þeir geti orðið innan 

handar. 

Það eru til fjölmargar leiðir fyrir foreldra til að vera þátttakendur í 

skólastarfi nemenda. Foreldrar hafa þann möguleika að ræða við börnin sín 

þegar heim er komið um skóladaginn, það er í þeirra höndum að skapa 

góðan vinnufrið heimafyrir til að nemendur geti stundað heimanámið og 

mikilvægt er að nemendur finni hvatningu frá foreldrum sínum. Foreldrar 

geta einnig tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi innan skólanna. Sem dæmi um 

slíkt starf má nefna að foreldrar gætu komið með í nemendaferðir, á söfn 

eða annað slíkt (Hattie, 2012). Foreldrar þurfa að leiða hugann að því hvaða 

leiðir séu greiðar til þátttöku. Sem dæmi um hlutverk sem foreldrar gætu 

tekið að sér eru að: 

 aðstoða börnin við heimanám  

 mæta á viðburði í skólanum 

 koma í heimsókn í kennslustofu 

 miðla reynslu sinni og bjóða fram aðstoð 

 taka að sér forystuhlutverk í skólanum og vera þátttakendur í 
ákvarðanatökum er varða skólastafið (Larocque, Kleiman og Darling, 
2011).  

Flestir foreldrar eru allir af vilja gerðir til að aðstoða nemendur og vilja 

það besta fyrir börnin sín. Það á líka við um þá foreldra sem sjaldan sjást 

innan veggja skólans. Það er mikilvægt að skólar og foreldrar byggi upp 

gagnkvæmt traust. Ef það reynist erfitt má ekki gefast upp heldur verður að 

leita nýrra leiða. Foreldrar verða að heyra hvað skólinn hefur fram að færa 

og vera þátttakendur í því starfi sem þar fer fram (Tomlinson, 2001). 

Ljóst er að þátttaka foreldra er mjög mikilvægur hlekkur í skólagöngu 

nemenda. Jákvæð tengsl virðast vera á milli þátttöku foreldra og félags- og 

menntunarstöðu þeirra. Foreldrar eru oft mótaðir af eigin reynslu sem vill 

endurspeglast í atferli nemenda. Foreldrar sem hafa upplifað góða 

skólagöngu og stuðning frá eigin foreldrum eru jafnan líklegri til að veita 

sínum börnum slíkt hið sama (Desforges og Abouchaar, 2003). 

Fjölmargar ástæður geta þó verið fyrir því að foreldrar séu vanvirkir í 

skólastarfinu. Sumir foreldrar glíma við það að hafa átt erfiða skólagöngu 

sjálfir og eiga því erfitt með að snúa aftur inn í skólann og aðrir telja að þeir 

hafi of margt á sinni könnu (Tomlinson, 2001). Foreldrasamstarf einstæðra 
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foreldra er oft minna, það á einnig við um nemendur sem eiga foreldra sem 

búa við heilsuskerðingu, til dæmis þunglyndi eða þá sem búa við fátækt 

(Desforges og Abouchaar, 2003). 

2.8 Hlutverk kennara 

Í gegnum árin hafa samskipti á milli heimila og skóla verið að breytast. Ekki 

þarf að fara mörg ár aftur til að sjá að starfshættir og samskipti eru með 

öðru sniði í dag en áður var. Ólafur H. Jóhannsson (2013) vísar til þess að 

um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar hafi samskipti við heimili verið í 

lágmarki. Þá var algengt að foreldraviðtöl væru tvisvar á skólaári og 

samskipti afar takmörkuð að öðru leyti nema þá helst ef um vandamál var 

að ræða en þá var haft samband við foreldra. Töluverðar breytingar hafa 

orðið á fyrirkomulagi samskipta milli heimila og skóla og krafa er um að 

hugað sé að foreldrasamstarfi. Þrátt fyrir þessar kröfu um aukna þátttöku 

virðist lítil breyting hafa átt sér stað hvað varðar foreldraviðtölin. Í nýrri 

íslenskri rannsókn kemur í ljós að 70% umsjónarkennara boði foreldra 

tvisvar á ári í foreldraviðtöl (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). 

Um fjórðungur umsjónarkennara nýtir klukkustund eða minna í viku hverri 

til foreldrasamstarfs og 65% þeirra nýta tvær til fjórar klukkustundir (Kristín 

Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2010). Epstein (2001) fjallar um það 

hvernig hefðbundin samskipti séu á milli foreldra og kennara. Þá á hún við 

að samskiptin fari fram með þeim hætti að kennarar tali við foreldra, sendi 

heim skilaboð eða eigi samtöl við foreldra á opnum viðburðum í skólanum. 

Hún telur að í mörgum tilfellum séu lítil tengsl milli foreldra og kennara 

nema að því eina leyti að deila áhuga á sama barninu.  

Scheuermann og Hall (2012) telja að kennarar séu í lykilstöðu þegar 

kemur að foreldrasamstarfi. Ávinningur samstarfsins sé ekki einungis 

hagsmunamál nemenda heldur ætti samstarfið einnig að auðvelda 

kennurum vinnuna og gera hana ánægjulegri. Þær telja mikilvægt fyrir 

kennara að byggja upp jákvætt og traust foreldrasamstarf. Margir kennarar 

eru almennt jákvæðir fyrir foreldrasamstarfi en aðrir hafa látið hugfallast af 

tilraunum sínum til samstarfs (Epstein og Becker, 1982). Umsjónarkennarar 

eru yfirleitt sá hópur sem leiðir foreldrasamskiptin og kemur þeim á (Kristín 

Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2012).  

Hafa þarf í huga að ef vel tekst til ætti ætíð að vera ávinningur fyrir alla 

aðila. Kennarar sem eru í góðum samskiptum öðlast innsýn í líf nemenda 

sinna sem getur reynst mikilvægt þegar þeir þurfa síðan að setja viðeigandi 

markmið með nemendum. Sum verkefni sem unnin eru falla jafnvel betur 
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að búnaði og þekkingu sem finna má inni á heimilum en í skólanum 

(Larocque, Kleiman og Darling, 2011).  

Allir nemendur eiga að hafa umsjónarkennara á meðan á skólagöngu 

stendur samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Hlutverk hans er 

að taka ábyrgð á námi nemenda, þroska, velferð og líðan. Þeir þurfa að 

leggja sig fram við að kynnast nemendum, foreldrum og þeim aðstæðum 

sem þeir búa við (Aðalnámskrá grunnskóla 2011). Foreldrar vilja og telja 

auðvelt að eiga í samskiptum við umsjónarkennara. Um 90% þeirra telja til 

dæmis auðvelt að eiga í slíkum samskiptum samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar í 20 grunnskólum hér á landi (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2012). 

Það er mikilvægt fyrir alla kennara að þróa með sér hæfni til að takast á 

við foreldrasamstarfið. Kennarar verða að virða þarfir foreldra, til dæmis 

hvernig vinnutími þeirra er og hvaða tungumál eru töluð á heimilinu. Góð 

ráð til kennara eru að: 

 Hlusta á foreldra, kennarar hafa tilhneigingu til að telja sig vita hvað 
foreldrar vilja 

 Huga að tilfinningum 

 Finna styrkleika fjölskyldunnar (McCaleb, 2013) 

Starfsumhverfi kennara er sífellt að breytast og samkvæmt lögum er 

kennurum falið að leggja sig fram um að kynnast öllum nemendum sínum. 

Þeir eiga að hafa nemendur og foreldra með í ráðum þegar markmið eru 

sett, auk þess ber kennurum að fylgjast með því að foreldrar fái upplýsingar 

um námsframvindu barna sinna (Aðalnámskrá grunnskóla 2011). Epstein 

(2001) telur að um leið og kennarar kynni foreldrum skólastarfið og 

heimavinnuna greiði þeir leiðina að jákvæðu og farsælu samstarfi. Það er í 

höndum kennara að kynna fyrir foreldrum þann sveigjanleika sem þeir bjóði 

uppá og hvernig samskiptum þeir vilji vera í. Foreldrar ættu að vera 

meðvitaðir um það hvernig kennarinn vinnur með nemendur og kemur til 

móts við þarfir þeirra. 

Eins og fram hefur komið eru kennarar í lykilstöðu þegar kemur að því að 

opna fyrir samskipti á milli kennara og foreldra. Hattie (2012) telur 

mikilvægt fyrir kennara að leggja sig fram um að skapa umræðugrundvöll. 

Hann telur að í gegnum samræður við foreldra og nemendur ættu kennarar 

að verða móttækilegir fyrir því að skilja uppruna og samfélag nemenda 

sinna. Patel, Corter og Pelletier (2008) telja að bein samskipti spili stórt 

hlutverk. Kennarar þurfi að fá upplýsingar frá foreldrum um þarfir nemenda 

til að ná árangri og með því sé byggt upp sterkt net á milli heimila og skóla. 
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Þegar upplýsingum er miðlað hafa bæði kennarar og foreldrar betri 

möguleika á að aðstoða nemendur með það sem þeir þarfnast. 

2.9 Áætlanir og námskrár  

Hér að framan hefur verið vikið að mikilvægi þess að kennarar og foreldrar 

vinni saman að námsárangri nemenda. Nokkrar gerðir af námskrám og 

áætlunum eru gerðar í skólastarfi. Í þeim þarf að koma fram hver 

tilgangurinn með hverri og einni er. Gott er að hafa áætlanir í skólastarfi 

sem innihalda í það minnsta; markmið, uppeldislega reynslu, hvernig nýta 

megi reynsluna og hvernig hægt sé að meta hvort markmiðinu hafi verið 

náð (Myhre, 2001). Þessa þætti er gott að hafa í huga þegar hugmyndir um 

áætlanir og námskrár í nútíma skólakerfi eru ræddar. 

Til þess að markvisst samstarf náist í skólastarfinu getur verið gott að 

fylgja áætlunum og foreldrar ættu jafnvel að taka þátt í gerð þeirra. 

Starfshættir kennara hafa breyst og þróast í takti við samfélagið. Kennarar 

eyða oft miklum tíma í að undirbúa verkefni eða upplýsingar til að senda 

heim til foreldra (Epstein, 2011). Í skólakerfinu vinna kennarar og aðrir 

sérfræðingar að fjölbreyttri áætlanagerð til að koma til móts við gildandi lög 

og reglur. Í hverjum og einum skóla skal gefin út skólanámskrá þar sem fram 

kemur hvernig sérstaða hvers skóla kemur til með að njóta sín í daglegri 

starfsemi skólans. Hlutirnir eru þó flóknari en þetta og eins og Eisner (2002) 

benti réttilega á, kenna skólar í raun miklu meira en tilgreint er í 

skólanámskrá og einnig falla burt einhverjir af þeim þáttum sem ætlast er til 

að kenndir séu.  

Við höfum tilhneigingu til að vera stöðugt að leitast við að finna leiðir til 

að mæla árangur. Í skólastarfinu næst árangurinn með því að setja 

námsmarkmið. Í skólanámskrám er þess oft getið hver námsmarkmiðin eru. 

Það getur þó verið misjafnt eftir löndum hver meginmarkmið hvers lands er 

(Guskey, 2013). 

2.9.1 Skólanámskrá 

Samkvæmt Parkey (2006) þurfa skólanámskrár að byggja á þeim 

markmiðum sem skólanum er ætlað að ná með nemendum, það nám sem í 

boði er og hvernig ætlunin er að ná árangri. Skólanámskrá á að varpa ljósi á 

þær væntingar sem skólinn gerir til nemenda sinna. Jafnframt því á hún að 

vera leiðandi um nám nemenda og skýra hvernig áætlanir um einstaka 

námsgreinar og skipulag skuli settar fram. Parkey telur að í skólanámskrá 

ætti að vera skýring á því hvernig námsáætlanir kennara ættu að vera 

útfærðar og settar fram. 
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Samkvæmt 29. gr. Laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er hverjum skóla 

falið að gefa út skólanámskrá. Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmdinni en 

skólanámskrár skulu gerðar í samráði við kennara. Markmið með útgáfu 

skólanámskráa er að gera inntak náms og námsmat sýnilegt þar sem 

sérstaða hvers skóla getur fengið að njóta sín innan ramma aðalnámskrár. Í 

grunnskólalögunum kemur einnig fram að tryggt skuli að skólanámskrá sé 

aðgengileg öllum aðilum skólasamfélagsins. Sú þróunarvinna sem fram fer 

við samningu skólanámskráa skal samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) taka mið af þeim áherslum sem kunna að vera fyrir yngsta-, mið-, 

eða unglingastig og er það á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í 

kennslu sinni og skólastarfi stefnuna sem fram kemur í aðalnámskrá. 

Aðalnámskrá er miðuð út frá heildinni eða stórum hópi nemenda. Þar 

koma fram meginmarkmið náms og kennslu fyrir landið. Þessi markmið eru 

leiðarljós kennslunnar, skólanámskráin byggir hins vegar á hópi nemenda 

sem sækir ákveðinn skóla (Parkey, 2006). John Dewey (2000) benti á þann 

mikilvæga þátt að námskrár ættu að miða að því að gera nemendur færa 

um að taka þátt í daglegu lífi að skólagöngu lokinni og þau orð er mikilvægt 

að hafa til hliðsjónar í allri skipulagningu.  

Skólanámskrá er einskonar leiðarvísir um kennslufyrirkomulag. Hún er í 

raun það verkfæri sem skólastarfið byggist á. Í henni þurfa markmiðin að 

vera skýr en jafnframt verður hún að innihalda þær leiðir sem bestar eru til 

að ná markmiðinu (Gargiulo og Metcalf, 2013). Skólanámskráin er sú áætlun 

sem kennarar og foreldrar geta gengið að í skólastarfi hvers vetrar til að sjá 

til hvers er ætlast af nemendum. Hún á að vera aðgengileg foreldrum, 

kennurum og nemendum og því er hægt að nýta hana sem tæki til aukinnar 

foreldrasamvinnu. 

2.9.2 Einstaklingsáætlun 

Nemendur í sama árgangi geta verið á ólíkum stað í námi, fjölbreytileikinn 

er mikill og námsgeta þeirra er ólík. Börn eiga margt sameiginlegt, sem 

manneskjur en þau eru líka afar ólík og taka verður tillit til þess (Tomlinson, 

2001). Rannsóknir hafa sýnt að nemendur eru misjafnlega staddir námslega 

og þar af leiðandi hentar ein og sama aðferðin ekki öllum. Kennarar og 

foreldrar verða, með aðstoð nemenda, að finna út hvaða leið hentar best til 

náms fyrir hvern og einn (Goepel, 2009). 

Í aðalnámskrá grunnskóla er ekki að finna umfjöllun um 

einstaklingsáætlanir. Í námskránni er hins vegar að finna umfjöllun um 

einstaklingsmiðun á fimm stöðum. Þar segir meðal annars: „Almenn 

menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum 
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og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. 

Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 15). Í námskránni kemur fram að 

nemendur eigi rétt á því að fá aðstoð við nám ef vandamál koma upp. 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 585/2010) fjallar meðal annars 

um að gerð skuli áætlun fyrir nemendur með sérþarfir og skal sú áætlun 

byggja á upplýsingum um stöðu nemanda. Þá skal meðal annars tilgreint í 

áætluninni hvernig kennslu, námsmati og hlutverk kennara og fagaðila í 

skólanum skuli háttað, auk þess sem tilgreina skal hvernig foreldrasamstarf 

fari fram.  

Svipað fyrirkomulag má finna bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Nálgast má upplýsingar um lög sem segja að nemendur eigi rétt á 

einstaklingsáætlun. Í þessum löndum er foreldrum bent á að vera í 

samstarfi við skólana og kynna sér lög um einstaklingsáætlanir (e. personal 

education plan (PEP) og individual education plan (IEP)) en lögin miða fyrst 

og fremst að því að styðja við bakið á nemendum sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda í námi. Áætlunin skal gerð í samstarfi við alla aðila sem 

koma að því að aðstoða nemendur og síðan ber aðilum að fylgja áætluninni 

eftir, það er að segja nemendum, foreldrum og kennurum (Malhoit, 2012 og 

Department of Education, 2011). 

Einstaklingsáætlanir eru gerðar með það í huga að nemendur setji sér 

eigin markmið og taki aukna ábyrgð á eigin námi. Huga verður að ýmsu ef 

markviss árangur á að nást með einstaklingsáætlun. Ekki er nóg að útbúa 

áætlunina heldur verður að liggja fyrir hvernig áætluninni verði fylgt eftir. 

Það er hægt að gera til dæmis með reglulegum fundum, til að mynda einu 

sinni í viku þar sem hægt er að ræða hvernig til hafi tekist og hvað sé 

framundan. Þannig er tryggt að áætluninni sé fylgt eftir. Fyrirkomulag 

áætlana getur verið mismunandi eftir skólum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

Einstaklingsáætlanir snúa að einstökum nemendum og þeirra námi og því er 

mikilvægt að foreldrar séu hafðir með í ráðum við framkvæmd slíkra 

áætlana því eins og Epstein (2011) segir eru meiri líkur á árangri ef foreldrar 

eru meðvitaðir um það sem fram fer í skólanum.  

2.9.3 Námsáætlun 

Námsáætlanir (e. lesson plans) eiga að vera leiðandi skjöl sem kennarar 

nota til að skipuleggja hvað nemendum ber að læra og hvernig 

kennslufyrirkomulaginu skuli háttað í kennslustundum. Kennarar verða að 

byrja á því að gera sér grein fyrir viðfangsefninu sem kenna á, áður en hægt 

er að útfæra kennslufyrirkomulag. Árangursrík námsáætlun ætti í það 
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minnsta að innihalda þessi þrjú atriði; Markmið með námsefninu, kennslu- 

og námsfyrirkomulag og aðferðir til að kanna námsárangur. Mikilvægt er að 

kynna námsáætlunina fyrir nemendum áður en byrjað er að vinna eftir 

henni. Á þann hátt má gera ráð fyrir að nemendur verði meðvitaðri um 

hvað framundan sé í náminu og líklegt er að þeir sýni frekar áhuga. 

Nemendur verða líka oft einbeittari og fylgjast frekar með því sem fram fer í 

kennslustundum (Milkova, e.d.).  

Coleman (2013) bendir á að setja megi upp áætlanir sem sýna hvernig 

foreldrar geti stutt við bakið á nemendum og skólastarfinu. Þannig sé hægt 

að setja upp áætlun fyrir ákveðið tímabil þar sem tilgreint er hvaða 

markmiði er unnið að og hvaða námsefni verður kennt á hverjum tíma. Þá 

er slíkri áætlun einnig ætlað að vera leiðandi í því að tilgreina hvaða 

verkefni foreldrar geta unnið heima til að aðstoða nemendur við námið og 

sýna áhuga og stuðning. 

Námsáætlanir eru settar fram til að sýna fram á hvað skuli kennt og 

hvernig framkvæmdinni skuli háttað. Foreldrar eru mikilvægir bandamenn í 

námi nemenda og því má ætla að mikilvægt sé að þeir komi að 

áætlanagerð.  

2.10 Upplýsingamiðlun 

Mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi er upplýsingagjöf á milli 

heimila og skóla og samráð milli foreldra og kennara um nám og kennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). Coleman (2013) nefnir nokkrar leiðir fyrir 

kennara til að koma upplýsingum varðandi skólastarf til foreldra. Ein leiðin 

eru einblöðungar (e. tip sheet). Hann telur mikilvægt að senda heim 

upplýsingar um skólastarfið í upphafi skólaárs á slíkum einblöðungum. 

Upplýsingablöðin ættu að vera útbúin á þann hátt að þau nái athygli 

foreldra. Blöðin ættu að vera einföld með aðeins helstu upplýsingum er 

varða það sem framundan er og telur Coleman mikilvægt að kennarar komi 

á framfæri góðum ráðum um það hvernig foreldrar geti stutt við nemendur. 

Það er síðan mikilvægt að fram komi hversu oft foreldrar fái sambærilegar 

upplýsingar sendar heim. Ýmsir nýta sér ennþá einblöðungana þegar koma 

þarf upplýsingum til foreldra en algengara er þó að notast við nútímalegri 

tækni. Margir skólar á Íslandi notfæra sér til dæmis Mentor sem er 

upplýsingakerfi á netinu. Á heimasíðu Mentor kemur fram að kerfinu sé 

ætlað að auðvelda kennarastarfið, veita stjórnendum yfirsýn og vera öflugt 

samskipta- og námskerfi fyrir nemendur og foreldra. Mentor er ætlað að 

auka samvinnu til að ná árangri í skólastarfi. Með notkun Mentor er 
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hugmyndin að styrkja einstaklingsmiðað nám, upplýsingaflæði og samvinnu 

á milli heimila og skóla (Mentor, e.d.). 

Þær leiðir sem valdar eru fyrir upplýsingaflæði þurfa ætíð að miða að því 

að upplýsingar berist á milli heimila og skóla. Deslandes og Cloutier (2002) 

hafa bent á mikilvægi þess að hugað sé að þörfum nemenda þegar kemur 

að útfærslu á samstarfi á milli heimila og skóla. Nemendur hafa bent á 

ákveðna þætti sem þeir vilja sérstaklega að foreldrar taki þátt í á meðan 

aðrir hljóma ekki eins spennandi. 

2.11 Foreldrasamstarf í íslenskum skólum 

Sýnt hefur verið fram á það með rannsóknum að fullorðna fólkið tryggi 

einna helst velferð barna. Foreldrar og kennarar gegna þar mikilvægu 

hlutverki. Það hefur einnig verið sýnt fram á að ef tilætlaður árangur eigi að 

nást þurfi að vinna eftir samstarfsáætlun á markvissan hátt (Nanna K. 

Christiansen, 2010). Mikilvægt er að gerðar séu slíkar áætlanir sem þjóna 

bæði heimili og skóla. Eitthvað er um að slíkar áætlanir séu gerðar í 

íslenskum grunnskólum. Til dæmis segjast 17% umsjónarkennara birta 

áætlun um foreldrastarf í upphafi vetrar. Algengara er að kennarar á yngri 

stigum birti slíka áætlun fremur en kennarar á eldri stigum. Áætlanirnar 

innihéldu aðallega upplýsingar um námskynningar, foreldraviðtöl, foreldra-

fundi, þátttöku foreldra í viðburðum skólans, heimsóknir þeirra á skólatíma, 

þátttöku í almennu skólastarfi og ferðalög (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014).  

Samstarfsáætlun Epstein hefur verið notuð í rannsóknarskyni á Íslandi. Í 

Oddeyrarskóla á Akureyri var útbúin áætlun og vinnuferli þar sem lagðar 

voru til breytingar sem áttu að stuðla að umbótum í þróun samstarfs á milli 

heimila og skóla. Rannsóknin leiddi í ljós að bæði foreldrar og kennarar voru 

ánægðir með verkefnið og þann árangur sem náðist. Flestir foreldrar (97%) 

og allir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðust vera frekar eða 

mjög ánægðir með fyrirkomulag samstarfsáætlunarinnar. Niðurstöður 

benda til þess að starfsáætlun Epstein henti í íslensku skólakerfi. Með 

notkun áætlunarinnar varð samstarfið markvissara og kom tengslum milli 

heimila og skóla í ákveðinn farveg (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, 2007). 

Niðurstöðurnar Ingibjargar Auðunsdóttur (2006) benda til þess að aðlaga 

megi samstarfsáætlun Epstein að íslensku skólakerfi og að hún geti komið 

að góðum notum.  
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2.12 Rannsóknarspurningar 

Samskipti heimila og skóla eru mikilvægur hlekkur í skólagöngu barna og 

það eru margar leiðir færar fyrir foreldra til að hafa aðkomu að 

skólastarfinu. Eins og Epstein (2011) bendir á, er grunnurinn að markvissu 

samstarfi á milli foreldra og kennara að hafa samstarfsáætlun sem fylgt er 

eftir.  

Ýmsar áætlanir eru gerðar í skólastarfinu til dæmis skólanámskrár, 

einstaklings- og námsáætlanir. Þær eru gerðar til að reyna að bæta 

samskipti og námsárangur nemenda. Í ofangreindum köflum hefur verið 

gerð grein fyrir kostum þess að samvinna sé höfð þegar áætlanagerð fer 

fram. Þá er mikilvægt að huga að því hvernig áætlanirnar birtast. Nokkrar 

leiðir eru færar til að koma upplýsingunum á framfæri til foreldra.  

Í eftirfarandi rannsókn verða samskipti foreldra og kennara skoðuð, þar 

sem lögð er áhersla á áætlanagerð í skólastarfi. Eins og fram hefur komið 

eru rannsóknarspurningar sem lagðar eru til grundvallar þessu verkefni 

svohljóðandi: 

 Hver eru viðhorf kennara og foreldra gagnvart aðkomu foreldra að 
áætlanagerð í skólastarfi? 

 Hvernig er staðið að upplýsingagjöf til foreldra um skólanámskrár, 
einstaklings- og námsáætlanir?  

 Hvert er mat foreldra og kennara til möguleika og aðkomu foreldra í 
skólastarfi?  
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður greint frá þeim aðferðum sem notast var við í 

rannsókninni. Fjallað verður um þátttakendur, mælitæki, rannsóknarsnið, 

framkvæmd og gagnaöflun, úrvinnslu og að síðustu gerð grein fyrir 

siðferðislegum atriðum og leyfismálum. 

3.1 Þátttakendur  

Um tvo rannsóknarhópa var að ræða. Í fyrri hópunum voru foreldrar barna 

sem tóku þátt í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 sem 

fram fór í 20 íslenskum skólum. Af þessum skólum voru 17 valdir af 

handahófi en þrír af hentugleika. Í úrtakinu voru 5195 þátttakendur 

(foreldrar og forráðamenn). Alls svöruðu 3481 foreldri og var svarhlutfall því 

67%.  

Mæður svöruðu rannsókninni í 72% tilfella, feður í 22% tilfella og saman 

svöruðu mæður og feður í 6% tilfella. Flestir foreldrar sem svöruðu 

spurningakönnuninni áttu barn í 1.–4. bekk (38%), skiptingin var jöfn á milli 

5.–7. bekkjar (31%) og 8.–10. bekkjar (31%) (sjá töflu 2). Af þeim foreldrum 

sem svöruðu rannsókninni sögðust 62% hafa lokið háskólaprófi sem hæstu 

prófgráðu, stúdentspróf höfðu 13%, iðnnám 17% og grunnskólapróf eða 

sambærilegt próf 8%. Lista yfir spurningarnar sem niðurstöður voru unnar 

úr má sjá í viðauka A. 

Tafla 2 Skipting foreldra sem tóku þátt í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 
2009–2011 eftir bekkjum (N=3464) 

Foreldrar nemenda í Fjöldi Prósenta 

1.–4. bekk 1322 38% 

5.–7. bekk 1077 31% 

8.–10. bekk 1065 31% 

Samtals 3464 100% 

Seinni hópurinn samanstóð af kennurum úr einum grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólinn verður hér eftir nefndur skóli A. Valinn var 

skóli eftir hentugleika það er stærð skóla hentaði rannsókninni og viðhorf 

stjórnenda var jákvætt.  
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Kennararnir voru 79 og samtals svöruðu 47 þeirra spurningalistanum. 

Svarhlutfall kennara var 59%. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru um 

53% umsjónarkennarar og 47% kennarar í öðrum kennslustörfum. Gefnir 

voru upp möguleikar um að velja hvort kennari væri umsjónarkennari á 

yngsta-, mið- eða unglingastigi, einnig var hægt að haka við svarmöguleika 

ef viðkomandi var ekki umsjónarkennari. 

Skipting þátttakenda á milli bekkja var á þann hátt að 26% sögðust kenna 

mest í 1.–4. bekk, 40% í 5.–7. bekk og 28% í 8.–10. bekk. Það voru síðan 6% 

svarenda sem sögðust kenna jafnt á öllum stigum. Af þessu kennurum voru 

25 umsjónarkennarar og 22 höfðu ekki umsjón (sjá töflu 3). 

Tafla 3 Skipting þátttakenda í könnun í skóla A eftir því á hvaða stigi kennt var og 
hvort viðkomandi var umsjónarkennari eða ekki (N=47) 

Starfsheiti Fjöldi 

Umsjónarkennari í 1.–4. bekk 5 

Umsjónarkennari í 5.–7. bekk 12 

Umsjónarkennari í 8.–10. bekk 8 

Ekki umsjónarkennari 22 

Samtals 47 

 

Eins og sést í töflu 3, var ekki skilgreint nákvæmlega hvert starfsheiti 

kennara var ef þeir voru ekki umsjónarkennarar. Við úrvinnslu gagna í 

þessari rannsókn þótti þess ekki þörf. 

3.2 Mælitæki  

Í rannsókninni var notast við spurningakannanir. Hið hefðbundna form 

þeirra er að leggja þær fyrir skriflega en þó verður stöðugt algengara að 

rannsakendur notist við rafrænar kannanir, þar sem nútímatækni er notuð 

til að senda út upplýsingar á veraldavefnum og safna gögnunum þannig 

saman (Lodico, Spaulding og Voegtle, 2006). Spurningalistinn sem lagður 

var fyrir foreldra í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 var 

saminn af rannsakendum og yfirfarinn af sérfræðingi um gerð 

spurningalista. Forprófun fór fram í einum grunnskóla sem ekki var meðal 

þeirra 20 skóla sem niðurstöður rannsóknarinnar byggja á. Eftir að 



 

41 

forprófun var lokið, voru gerðar viðeigandi breytingar áður en 

spurningalistinn var lagður fyrir þýðið. 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir kennara var byggður á þeim lista 

sem lagður hafði verið fyrir foreldra. Höfundur aðlagaði spurningar úr 

starfsháttarannsókninni að kennurum til að hægt væri að leggja nýjan lista 

fyrir þann hóp. Spurningarnar samanstóðu af tíu spurningum sem skiptust í 

tvær bakgrunnsspurningar, sjö raðkvarðaspurningar sem ýmist voru á fimm 

eða sjö punkta raðkvarða og einni opinni spurningu þar sem þátttakendum 

gafst kostur á að koma á framfæri eigin sjónarmiði.  

Foreldrarnir í starfsháttarannsókninni voru meðal annars beðnir um að 

svara hver bakgrunnur þeirra væri, hvort að um sérþarfir væri að ræða fyrir 

barnið, hvernig samstarfinu við skólann væri háttað og upplifun þeirra á 

þeirri þjónustu sem nemandanum væri boðið uppá. Kennarar í skóla A voru 

meðal annars beðnir um að svara bakgrunnsspurningum, viðhorfi þeirra til 

aðkomu foreldra að skipulagningu skólastarfsins og viðhorfi til 

foreldrasamstarfs. 

3.3 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var megindlegt þar sem safnað var saman og unnið úr 

upplýsingum úr spurningakönnunum um foreldrasamstarf í grunnskólum. 

Með megindlegum aðferðum gefst rannsakanda innan félagsvísinda færi á 

að rannsaka mannlega eiginleika með því að félagslegur veruleiki er 

magnbundinn og færður í mælanlegt form (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Þegar safnað er saman upplýsingum frá einstaklingum sem hafa reynslu af 

ákveðnum þáttum er hægt að draga ályktanir og fá vísbendingar um hvað 

það er sem er gott í skólastarfi og hvað megi betur fara (McMillan, 2012). 

Í þessari rannsókn var notast við spurningakannanir. Slíkt 

rannsóknarform er algengt í menntarannsóknum. Þær eru notaðar til að 

safna upplýsingum frá hópi fólks. Rannsakandi getur með þeim hætti safnað 

sama miklu magni upplýsinga á skömmum tíma (Ary, Jacobs, Razavieh og 

Sorrensen, 2006).  

3.4 Framkvæmd og gagnaöflun  

Gagnaöflun starfsháttarannsóknarinnar fór fram í 20 grunnskólum á landinu 

þar sem notast var við fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna en athygli 

verður einungis beint að afmörkuðum hluta úr spurningum til foreldra sem 

snúa að viðfangsefninu (sjá viðauka A). Þessi hluti gagnanna hefur ekki 

komið til birtingar áður með þessum hætti. Gögnunum var safnað rafrænt á 

vormánuðum 2011. Foreldrar fengu spurningalistann sendan á 
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tölvupóstfang sem skráð var í Mentor, upplýsingakerfi fyrir skólastarf. 

Foreldrar sem áttu fleiri en eitt barn svöruðu einum spurningalista. Þeim var 

kynnt í upphafi að þeir væru hvorki skyldugir til að svara einstökum 

spurningum né könnuninni í heild. Þá fengu þeir ekki greitt sérstaklega fyrir 

þátttökuna en þeim var kynnt að ávinningur þátttökunnar væri einna helst 

að niðurstöður rannsóknarinnar í heild yrðu birtar skóla barnsins. 

Rannsókn á meðal kennara í skóla A fór fram á vormánuðum 2014. 

Beiðni um leyfi til að leggja fyrir spurningalista meðal kennara var send með 

tölvupósti til skólastjóra (sjá viðauka C). Munnlegt samþykki var svo í 

kjölfarið fengið hjá honum. Gagnasöfnun fór fram með spurningalista sem 

sendur var með rafrænum hætti í lok maí 2014 (sjá viðauka D) í gegnum 

vefsíðuna kannanir.is en netfangalistinn var fenginn úr starfsmannaskrá í 

skóla A. Í kennararannsókninni fékk hver og einn kennari senda dulkóðaða 

vefslóð sem hann nýtti til þátttöku. Á þann hátt var hægt að tryggja trúnað 

við þátttakendur. Þeim var kynnt efni rannsóknarinnar og þeir beðnir um að 

svara spurningalistanum. Einni viku eftir að spurningalistinn var lagður fyrir 

sendi rannsakandi út ítrekun til allra starfsmanna sem ekki höfðu á þeim 

tímapunkti svarað listanum. Spurningalistinn var því opinn samtals í 12 daga 

og var það undir hverjum og einum kennara komið að svara könnuninni. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni fengu ekki greitt fyrir þátttöku 

sína og jafnframt var þeim ekki skylt að svara einstaka spurningum eða taka 

þátt í rannsókninni. 

3.5 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS til útreikninga. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að svara rannsóknarspurningum. Myndir og 

töflur, til útskýringa og einföldunar í framsetningu voru útbúnar í Excel og 

Word. 

Þegar úrvinnsla fór fram voru svör úr báðum spurninglistum borin saman 

svo hægt væri að mæla hvort samhljómur væri í viðhorfi foreldra og 

kennara. 

3.6 Siðferðisleg atriði og leyfismál 

Niðurstöður úr rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 var 

safnað saman í gagnasafn sem nýta má til frekari rannsókna á þróun 

starfshátta í grunnskólum. Í þessari rannsókn var notast við hluta þessara 

gagna. Sótt var um formlegt leyfi til Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs 

hjá Háskóla Íslands (sjá viðauka B). Leyfið veitti rannsakanda heimild til að 

nota gögn úr spurningalistum foreldrastoðar starfsháttarannsóknarinnar.  
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Í rannsókn meðal kennara var sótt um formlegt leyfi hjá skólastjóra í 

skóla A þess efnis að leggja mætti fyrir könnun meðal kennara í skólanum 

(sjá viðauka C og D).  

Sem starfandi umsjónarkennara þurfti rannsakandi að gæta að hlutleysi 

sínu í öllum umræðum um viðhorf til samstarfs á milli heimila og skóla. 

Þátttakendum í kennararannsókn var gerð grein fyrir mikilvægi þeirra í 

þeirri rannsóknarvinnu sem fram færi. Þar sem um rafræna spurningalista 

var að ræða hjá báðum hópum var ekki unnt að hafa stjórn á 

rannsóknaraðstæðum nema að því leyti að tryggt var að svörin væru ekki 

rekjanleg til einstakra þátttakenda. 
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á tveimur spurningakönnunum. Í 

þessum kafla verður fjallað um þær. Annarsvegar byggja þær á gögnum úr 

rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 og hins vegar á 

rannsókn sem gerð var meðal kennara í einum skóla sem hér verður 

kallaður skóli A.  

4.1 Áætlanagerð í skólastarfi 

Upplýsinga um viðhorf til áætlanagerðar og aðkomu foreldra að þeim var 

safnað í rannsókninni. Skoðað var hvort svör foreldra í rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 væru í takt við svör kennara í skóla A 

og hvort munur væri á svörum eftir því hvort foreldrar áttu nemendur á 

yngsta, mið- eða unglingastigi. Kannað var meðal foreldra í starfshátta-

rannsókninni hversu æskilega foreldrar telji þátttöku sína í áætlanagerð um 

nám barna sinna. Niðurstöður voru þær að 58% foreldra töldu mjög eða 

frekar æskilegt að þeir tækju þátt í gerð áætlana um nám barna sinna og 

50% kennara voru sama sinnis. Þá var einnig svipað hlutfall foreldra (16%) 

og kennara (19%) sem taldi samstarfið um áætlanagerðina óæskilegt (sjá 

nánar á mynd 2).  
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Viðhorf foreldra sem tóku þátt í starfsháttarannsókninni og kennara í 

skóla A virtust nokkuð svipað. Meirihluti foreldra og kennara voru jákvæðir 

fyrir þátttöku foreldra í áætlanagerð um nám nemanda.  

Þegar viðhorf foreldra til áætlanagerðar var kannað með tilliti til aldurs 

nemenda kom í ljós að foreldrar barna í 1.–4. bekk töldu í 60% tilfella frekar 

eða mjög æskilegt að foreldrar tækju þátt í gerð áætlana um nám barna 

sinna. Nokkuð svipaðar niðurstöður fengust fyrir önnur aldursstig. Foreldrar 

nemenda í 5.–7. bekk svöruðu í 58% tilfella að þeir teldu frekar eða mjög 

æskilegt að þeir tækju þátt og í 8.–10. bekk svöruðu 56% foreldra því á 

sama veg (sjá mynd 3). 

Í skóla A voru kennarar spurðir um viðhorf til þátttöku foreldra í 

áætlanagerð um nám nemenda. Algengast var að umsjónarkennarar á 

miðstigi teldu mjög eða frekar æskilegt að foreldrar tækju þátt í 

áætlanagerð en þeirrar skoðunar voru sjö kennarar af 11. Á unglingastigi 

taldi helmingur kennara (N=8) mjög eða frekar æskilegt að foreldrar tækju 

þátt í áætlanagerð og einungis tveir kennarar á yngsta stigi (N=5). Átta 

kennarar sem ekki voru umsjónarkennarar töldu einnig mikilvægt að hafa 

foreldra með í ráðum við áætlanagerð (N=20). 
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Ef ekki var gerður greinamunur á milli þess hvort kennarar voru 

umsjónarkennarar eða ekki var algengast að kennarar sem kenndu mest í 

5.–7. bekk teldu mjög eða frekar æskilegt að foreldrar tækju þátt eða 59% 

eins og sjá má á mynd 4. Af þeim kennurum sem kenndu mest í 1.–4. bekk 

voru 50% á sama máli og 33% í 8.–10. bekk. Kennarar í 8.–10. bekk höfðu 

síst áhuga á þátttöku foreldra í áætlanagerð um nám nemenda en 34% 

töldu það frekar eða mjög óæskilegt. 

  

Kennarar í skóla A voru einnig spurðir að því hvort þeir teldu að þátttaka 

foreldra í áætlanagerð myndi verða til þess að auðvelda þeim störf sín. Það 

voru 17 kennarar af 40 eða 43% sem tóku ekki afstöðu, og voru því hvorki 

sammála né ósammála. Svipað hlutfall var mjög eða frekar sammála eða 

41% og taldi að þátttaka foreldra myndi auðvelda þeim störf sín. Innan við 

fimmtungur kennara eða 17% var ósammála því að þátttakan myndi 

auðvelda þeim störfin. Athygli vekur að nokkrir kennarar voru mjög eða 

algjörlega ósammála því, samtals 8% (sjá mynd 5). 
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4.2 Aðkoma foreldra að skólanámskrám 

Foreldrar og kennarar voru beðnir um að lýsa viðhorfum sínum til aðkomu 

foreldra að gerð skólanámskráa. Svo virðist sem foreldrar í 

starfsháttarannsókninni og kennarar í skóla A séu ekki jafn áhugasamir um 

þátttöku foreldra í skólanámskrárgerð og um aðra áætlanagerð í skólastarfi 

eins og gerð einstaklingsáætlana. Þannig töldu 28% foreldra sem tóku þátt í 

starfsháttarannsókninni það mjög eða frekar æskilegt að þeir hefðu aðkomu 

að skólanámskrárgerð (sjá mynd 6). Viðhorf kennara í skóla A svipaði mjög 

til foreldra í starfsháttarannsókninni. Af þeim kennurum sem svöruðu 

spurningalistanum taldi um þriðjungur þeirra mjög eða frekar æskilegt að 

foreldrar tækju þátt í skólanámskrárgerð. Fleiri kennarar töldu þó að það 

væri frekar eða mjög óæskilegt eða 40% eins og sjá má á mynd 6.  

Þegar skoðuð voru viðhorf til þátttöku og litið til þess á hvaða aldursstigi 

innan grunnskólans nemendur voru, kom í ljós að munurinn var lítill. Í 1.–4. 

bekk töldu 29% foreldra mjög eða frekar æskilegt að taka þátt í 

skólanámskrárgerð og lítið dró úr því viðhorfi eftir því sem foreldrar áttu 

eldri börn. Í 5.–7. bekk og 8.–10. bekk var sama hlutfall eða 27%. 
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Mynd 5 Mat kennara á því hvort þeir telji að þátttaka foreldra í áætlanagerð 
auðveldi þeim störf sín (N=40) 
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Þegar svörin voru skoðuð útfrá því hvort kennarar í skóla A kenndu á 

yngsta-, mið- eða unglingastigi kom í ljós að kennarar á yngsta stigi voru 
líklegri en kennarar á mið- eða unglingastigi til að telja þátttöku foreldra í 
skólanámskrárgerð frekar eða mjög óæskilega en það töldu níu af 12 
kennurum. Enginn kennari á yngsta stigi taldi að þátttaka foreldra í 
skólanámskrárgerð væri mjög eða frekar æskileg. Tveir af 19 kennurum á 
miðstigi töldu óæskilegt að foreldrar kæmu að skólanámskrárgerðinni og á 
unglingastigi voru það sjö kennarar af 13.  

Kennararnir voru einnig spurðir að því hversu líklegt eða ólíklegt þeir 
teldu að foreldrar myndu lesa skólanámskrána. Eins og sjá má á mynd 7  
taldi enginn af kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni það vera mjög 
líklegt að foreldrar myndu lesa skólanámskrána. Flestir kennaranna í skóla A 
töldu ólíklegt að foreldrar væru að lesa skólanámskrá skólans. Einungis 5 af 
46 eða 11% þeirra töldu frekar líklegt að foreldrar læsu hana. Það voru hins 
vegar mun fleiri kennarar, 29 af 46 eða 63% sem töldu frekar eða mjög 
ólíklegt að foreldrar læsu skólanámskrána (sjá mynd 7).  
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4.3 Boðleiðir og upplýsingar milli heimila og skóla 

Kannað var hvaða boðleiðir væru notaðar til að koma upplýsingum til 

foreldra í starfsháttarannsókninni og hvaða leiðir kennarar í skóla A sögðust 

nota einna helst. Eins og sjá má á mynd 8 töldu 50% foreldra sem tóku þátt í 

starfsháttarannsókninni að þeir fengju upplýsingar frá skólanum um náms- 

eða kennsluáætlun fyrir bekk eða námshóp barnsins í gegnum Mentor. 

Heimasíður skólanna voru minnst notaðar undir upplýsingar um náms- eða 

kennsluáætlanir, samtals 8% og 11% foreldra starfsháttarannsóknarinnar 

sögðust ekki fá upplýsingar um náms- eða kennsluáætlun (sjá mynd 8).  

Flestir foreldranna fengu upplýsingar um skólanámskrá á heimasíðu 

skólanna, 52% (N=2814). Á mynd 8 má sjá að algengast var að foreldrar 

fengju upplýsingar um skólanámskrá á heimasíðu skólanna. Rúmlega 90% 

foreldra sem tóku þátt í starfsháttarannsókninni töldu sig fá upplýsingar um 

skólanámskrá ýmist í gegnum Mentor, á heimasíðu eða í pósti (töskupósti, 

heimanámsbók eða tölvupósti). Tæplega 10% höfðu ekki fengið upplýsingar 

um skólanámskrá. Einnig voru foreldrar í starfsháttarannsókninni beðnir um 

að meta hvort skólanámskráin væri nægjanlega aðgengileg foreldrum. Alls 

töldu 59% foreldra mjög eða frekar líklegt að skólanámskráin væri 

aðgengileg.  
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Mynd 8 Mat foreldra úr rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–2011 á því 
hvort þeir fái upplýsingar frá skólanum um áætlanir 

Meira en helmingur foreldra eða 54% (N=2780) í starfsháttarannsókninni 

taldi sig ekki hafa fengið upplýsingar frá skólanum um einstaklingsáætlun 

fyrir barnið sitt. Kennararnir í skóla A voru ekki á sama máli og foreldrarnir í 

starfsháttarannsókninni. Það voru einungis 4% (N=47) þeirra sem töldu að 

foreldrar fengju ekki upplýsingar um einstaklinsáætlanir. 

Kennararnir í skóla A töldu flestir eða 81% að foreldrar fengju 

upplýsingar um skólanámskrá á heimasíðu skólans. Aðrir töldu að 

upplýsingarnar myndu berast í gegnum Mentor (11%) eða í töskupósti, 

heimanámsbók eða tölvupósti (9%). Af þessu má sjá að lang flestir telja að 

heimasíða skólans sé sá staður þar sem foreldrar fái einna helst upplýsingar 

um skólanámskrá (sjá mynd 9). 

Einstaklingsáætlanir virðast vera sú gerð áætlana sem algengast var að 

foreldrar fengju ekki upplýsingar um að mati kennara í skóla A eða 11% eins 

og sjá má á mynd 9. Kennarar sem töldu foreldra fá upplýsingar varðandi 

einstaklingsáætlanir í Mentor voru 59% (sjá mynd 9). Í foreldrahluta 

starfsháttarannsóknarinnar kom aftur á móti fram að algengast væri að 

einstaklingsáætlanir kæmu í töskupósti með barninu (22%). Það var þó 

einnig algengt að foreldrar fengju upplýsingar í Mentor (22%). Að auki voru 
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nokkrir sem fengu upplýsingarnar, í tölvupósti eða með heimanámsbók. 

Foreldrar sögðust í 46% tilfella hafa fengið slíka áætlun (N=2780) (sjá mynd 

9). 

 

 

 

Flestir kennararnir í skóla A töldu að náms- og kennsluáætlanir væru 

sendar heim gegnum Mentor eða 77%. Lítill hluti eða 6% taldi að 

upplýsingarnar fengjust á heimasíðu skólans og örlítið fleiri að þær kæmu 

heim í pósti með nemendum. Þegar kannað var hvort mat kennara væri 

ólíkt eftir því á hvaða aldursstigi þeir kenndu kom í ljós að algengast var að 

kennarar sem kenna í 8.–10. bekk teldu að náms- og kennsluáætlanir væru 

sendar í gegnum Mentor, þeir voru 11 af 13 eða 85%. Þegar skoðaðar voru 

niðurstöður í 5.–7. bekk kom í ljós að 13 af 19 eða 68% töldu að upplýsingar 

um náms- og kennsluáætlanir væri að finna í Mentor. Í 1.–4. bekk voru níu 

af 12 eða 75% af kennurum sama sinnis. Ólíkt upplýsingum um skóla-

námskrá telja kennarar að foreldrar fái frekar upplýsingar um náms- og 

kennsluáætlanir í Mentor en á heimasíðu skólans.  
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Einstaklingsáætlanir var einna helst að finna í Mentor að mati kennara í 

skóla A en 58% þeirra töldu að upplýsingarnar bærust foreldrum þangað. 

Kannað var hvort munur væri á milli kennara eftir aldursstigum. Samtals 

töldu 69% þeirra sem kenndu mest í 8.–10. bekk að upplýsingarnar bærust í 

gegnum Mentor. Kennarar sem kenndu mest í 5.–7. bekk voru sá hópur sem 

taldi algengast að foreldrar fengju ekki upplýsingar um einstaklingsnámskrá 

en 22% kennara í þessum hópi töldu svo vera. Algengast var að kennarar í 

1.–4. bekk og í 5.–7. bekk teldu að einstaklingsáætlanir færu heim í 

töskupósti, eða 33%. Ef litið er til upplýsinga um heildarfjölda þeirra sem 

svöruðu töldu 30% að upplýsingar um einstaklinsáætlanir fari heim í pósti 

með nemendum. 

Foreldrarnir í starfsháttarannsókninni voru spurðir að því hversu oft þeir 

næðu í upplýsingar um námsáætlanir í Mentor. Alls töldu 88% foreldra sig 

nálgast upplýsingar um náms- og kennsluáætlanir í gegnum Mentor, á 

heimasíðu eða í pósti fyrir barnið sitt. Skoðað var hvort misjafnt væri 

hvernig foreldrar nálguðust upplýsingar um náms- og kennsluáætlanir eftir 

því á hvaða aldursstigi þeir áttu nemendur. Munur reyndist vera á milli 

aldursstiga eins og sjá má á mynd 10. Foreldrar barna sem voru í 8.–10. 

bekk sögðust frekar fá upplýsingar í Mentor um náms- og kennsluáætlanir 

en foreldrar í yngri bekkjum. Þannig svöruðu 68% foreldra barna í 8.–10. 

bekk því að þeir fái upplýsingarnar í Mentor.  
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Mynd 10 Mat foreldra á því hvar upplýsingar um náms- og kennsluáætlanir 
birtast helst með tilliti til aldursstigs nemenda (N=2827) 
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Foreldrar nemenda í 5.–7. bekk sögðust í 52% tilfella fá upplýsingarnar í 

Mentor en einungis 35% foreldra í 1.–4. bekk. Þá voru foreldrar einnig 

beðnir um að svara því hversu oft þeir notuðu Mentor til að fá upplýsingar 

um náms- og kennsluáætlanir. Eins og sjá má á mynd 11 kemur fram að 29% 

sögðust skoða náms- og kennsluáætlanir í það minnsta einu sinni í mánuði 

eða sjaldnar í Mentor. Af heildarfjölda foreldranna sem tóku þátt í 

starfsháttarannsókninni svöruðu 33% því að þeir notuðu aldrei Mentor til 

að fá upplýsingar um námsáætlanir (sjá mynd 11).  

 

 

Kennararnir í skóla A settu flestir námsáætlanir inn á Mentor einu sinni á 

önn eða 41% þeirra. Tæpur þriðjungur sagðist setja námsáætlanirnar inn að 

minnsta kosti mánaðarlega, 11% að minnsta kosti vikulega en 16% kennara 

sögðust aldrei setja inn námsáætlanir. 

Algengast var að kennararnir í skóla A notuðu Mentor daglega til þess að 

færa inn upplýsingar um ástundun. Eins og sjá má á mynd 12 færðu 70% 

kennara inn upplýsingar um ástundun daglega, heimavinnu færðu 33% 

kennarana inn á hverjum degi. Jafn algengt var að kennarar færðu inn 

upplýsingar í verkefnabók vikulega og mánaðarlega eða 33%. Einungis 5% 

kennara nota verkefnabækur daglega í störfum sínum og 21% nota þær 

aldrei. Þegar skoðað er hversu oft kennarar skrá upplýsingar varðandi 

námsáætlanir, sögðust 42% skrá upplýsingarnar einu sinni á önn en 30% 

sögðust skrá þær að minnsta kosti mánaðarlega (sjá mynd 12).  
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Mynd 11 Mat foreldra á notkun Mentor til upplýsingaöflunar um námsáætlanir 
(N=2814) 
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Niðurstöður starfsháttarannsóknarinnar og í skóla A gefa til kynna að 

foreldrar og kennarar noti Mentor á ólíkan hátt. Í daglegum störfum nota 

kennarar Mentor mest til að koma upplýsingum varðandi ástundun á 

framfæri. Samtals notuðu 32% kennaranna í skóla A Mentor daglega til að 

setja inn heimavinnu. Foreldrar starfsháttarannsóknarinnar sem notuðu 

Mentor helst daglega til að kanna heimavinnu voru 18%. Sjá má á mynd 13 

að algengast var að foreldrar notuðu Mentor að minnsta kosti mánaðarlega 

til að kanna ástundun eða 34%. Foreldrar notuðu helst Mentor til að nálgast 

upplýsingar varðandi heimanám. Þannig sögðust 51% foreldra nota kerfið 

næstum daglega eða að minnsta kosti vikulega. Þá var algengt að foreldrar 

notuðu Mentor aldrei til að skoða verkefnabækur en 35% foreldra töldu sig 

aldrei hafa notað Mentor í þeim tilgangi. Algengt var að foreldrar höfðu 

aldrei notað Mentor til að nálgast upplýsingar um námsáætlanir eða 34%. 

Mynd 12 Mat kennara á því hversu oft þeir nota ákveðnar einingar í Mentor 
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Mynd 13 Mat foreldra á því hversu oft þeir nota ákveðnar einingar í Mentor 
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Eins og fram kom á mynd 12 var algengast að kennararnir í skóla A settu inn 

námsáætlanir einu sinni á önn (41%) eða að minnsta kosti mánaðarlega 

(30%).  

4.3.1 Tíðni og ástæður samskipta milli heimila og skóla 

Foreldrar í starfsháttarannsókninni voru spurðir út í tíðni og ástæður 

samskipta á milli heimila og skóla. Þeir voru beðnir um að meta hversu oft 

eða sjaldan þeir hefðu samband við kennara eða stjórnendur vegna náms, 

hegðunar og samskipta barns við aðra nemendur. Þegar litið er til þess 

hversu oft foreldrar höfðu samband vegna náms kom í ljós að flestir 

foreldrar voru í litlu sambandi við kennara eða stjórnendur. Það voru 62% 

sem töldu sig hafa haft samband 1–2 sinnum eða sjaldnar á ári vegna náms 

barns. Meirihluti þátttakenda taldi sig sjaldan eða aldrei hafa haft samband 

við skólann vegna hegðunar (55%) eða samskipta við aðra nemendur (51%). 

Dagleg samskipti voru ekki til staðar vegna náms, hegðunar eða samskipta 

við aðra nemendur og vikuleg samskipti voru fátíð (sjá mynd 14). 

 

 

Eins og mynd 14 sýnir töldu foreldrar í starfsháttarannsókninni að 

samskipti frá skóla væru svipuð í þeim þremur flokkum sem spurt var um, 

það er að segja samskiptum barns við aðra nemendur, hegðun eða nám 

þess. Foreldrar voru líklegri til að vera í sambandi við kennarar eða 

stjórnendur vegna náms barns en vegna hegðunar eða samskipta við aðra 

nemendur. 
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Mynd 14 Mat foreldra á tíðni samskipta frá skólastjóra eða kennara 
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Samstarf á milli heimila og skóla þarf að byggja á gagnkvæmum skilningi 

og því verða foreldrar og kennarar að vera bandamenn hvors annars. Það 

voru 40 af 46 eða 85% af kennurunum í skóla A sem töldu að foreldrar væru 

þeirra bandamenn í skólastarfinu eins og mynd 15 sýnir. Einungis einn 

kennari af 46 í skóla A var ósammála því að foreldrar væru bandamenn í 

störfum kennara. 

 

 

4.4 Aðkoma foreldra að skólasamfélaginu og áhrif þeirra 

Eins og sjá má á mynd 16 töldu flestir kennara í skóla A að þeir gætu nýtt 

sér stuðning og þekkingu foreldra meira en þeir gerðu. Kennararnir sem 

voru algjörlega, mjög eða frekar sammála því voru 26 af 45 eða 58% 

svarenda. Mikill munur var til staðar á viðhorfi kennara eftir því á hvaða 

aldursstigi þeir kenndu. Algengast var að þeir sem kenndu mest í 5.–7. bekk 

væru á þessari skoðun (79%). Hins vegar voru 39% kennara í 8.–10. bekk á 

þeirri skoðun og 42% þeirra sem kenna mest í 1.–4. bekk. Þegar litið var til 

heildarfjölda kennara sem tóku þátt í rannsókninni kom í ljós að 13% þeirra 

voru algjörlega, mjög eða frekar ósammála því að stuðningur og þekking 

foreldra gæti komið þeim að gagni í skólastarfinu (sjá mynd 16). 
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Mynd 15 Mat kennara á því hvort foreldrar væru þeirra bandamenn (N=47) 



 

58 

 

 

Foreldrar í starfsháttarannsókninni voru beðnir um að svara því hvernig 

þeir teldu möguleika foreldra á að hafa áhrif á skólastarfið vera. Flestum 

fannst möguleikarnir hvorki vera miklir né litlir eða 39%. Það voru 35% sem 

töldu að möguleikarnir væru mjög eða frekar miklir (sjá mynd 17). Foreldrar 

voru beðnir um að svara því hvort þeir teldu að aukin áhrif þeirra kæmu til 

með að hraða umbótum í grunnskólum. Foreldrar voru í 62% tilfella 

algjörlega, mjög eða frekar sammála því að áhrif foreldra hefðu áhrif á 

hraða umbóta (sjá mynd 18). Kennararnir í skóla A voru líklegri til að telja að 

aukin áhrif myndu hraða umbótum í skólastarfi því að samtals voru 43% 

(N=47) þeirra algjörlega, mjög eða frekar sammála því að aukin áhrif 

foreldra myndu hraða umbótum í skólastarfi.  
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Mynd 16 Viðhorf kennara til aðkomu foreldra í skólastarfi (N=47) 
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Mynd 17 Mat foreldra á möguleikum sínum til áhrifa á skólastarf (N=2711)  
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Foreldrar voru beðnir um að svara því hvort þeir teldu að kennarar ættu 

einir að skipuleggja nám nemenda vegna sérþekkingar sinnar. Í ljós kom að 

41% voru sammála því (sjá mynd 18). Foreldrar sem töldu að kennarar ættu 

ekki að vera einir í skipulagningu náms voru 33%. Fleiri foreldrar 

starfsháttarannsóknarinnar töldu því að skipulagningin ætti að vera í 

höndum kennara en að þeir kæmu einnig að henni. Foreldrar voru líklegri til 

að telja að áhrif þeirra væru til umbóta í skólastarfi en að þeir ættu að koma 

að skipulagningu náms. 

 

 

 

Foreldrar svöruðu í 51% tilfella að þeir væru algjörlega, mjög eða frekar 

sammála því að grunnskólakennarar hefðu ekki þann undirbúning sem þarf 

til að sinna öllum börnum eins og sjá má á mynd 18. Kennararnir í skóla A 

voru spurðir að því hvort grunnskólakennarar hefðu þann undirbúning sem 

til þyrfti til að sinna öllum nemendum. Af þeim sem svöruðu töldu 73% að 

grunnskólakennarar hefðu ekki þann undirbúning sem til þyrfti (sjá mynd 

19). Grunnskólakennarar eru því líklegri til að meta það svo að þeir búi ekki 

yfir nægjanlegum undirbúningi til að geta tekist á við skóla án aðgreiningar 

heldur en foreldrarnir sem tóku þátt í starfsháttarannsókninni. 
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Mynd 18 Mat foreldra á störfum kennara.  



 

60 

  

 

Kennarar í skóla A voru spurðir að því hvort skipulagning skólastarfs ætti 

einungis að vera í höndum grunnskólakennara. Það voru 60% kennara sem 

svöruðu því til að þeir væru algjörlega, mjög eða frekar sammála því að 

þeim væri falin skipulagningin. Kennararnir töldu foreldra eiga hlutdeild í 

ákvörðunum um skólastarfið en 71% voru algjörlega, mjög eða frekar 

sammála því að svo væri. Skoðað var hvort munur reyndist vera á milli 

yngsta- mið eða unglingastigs. Algengast var að kennarar í 8.–10. bekk teldu 

foreldra eiga hlutdeild í ákvörðunum um skólastarf eða níu af 12 kennurum, 

samtals 75%. Í 5.–7. bekk svöruðu 12 af 18 kennurum eða 67% því til og 

kennarar sem voru sama sinnis og kenndu mest í 1.–4. bekk voru sex af 12 

eða 50%. 

4.5 Lykillinn að foreldrasamstarfinu í höndum kennara 

Í lok spurningalistans sem lagður var fyrir í skóla A fengu kennarar tækifæri 

til að tjá sig á opinn hátt um viðhorf þeirra til samstarfs á milli heimila og 

skóla. Níu kennarar komu með ábendingar og við greiningu þeirra kom í ljós 

að þeir kennarar sem voru tilbúnir til að tjá sig töldu mikilvægt að öflugt 

samstarf væri á milli allra aðila. Einn kennarinn komst vel að orði þegar 

hann sagði:  

„Samstarf heimilis og skóla er mjög æskilegt og nauðsynlegt. Foreldrar bera 

ábyrgð á ástundun og þátttöku barna sinna í námi og eru lykilstuðningur 
hvers barns í sínu námi. Kennarar eru fagfólk sem eru sérfræðingar í 
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Mynd 19 Mat kennara á eigin störfum (N=46) 



 

61 

menntun, kennslu, skipulagningu, mati, þróun og svo framvegis. Viðhorf 
foreldra eru nauðsynleg í stefnumótun og í allri umræðu og mati um 
skólastarf og kennarar eru fagfólkið sem hefur þau viðhorf til hliðsjónar í 
sínu faglega sérfræðistarfi“. 

Aðrir kennarar tóku í svipaðan streng og töldu að kennarar yrðu að vera 

leiðandi í aðkomu að foreldrastarfinu. Jafnframt töluðu kennararnir um það 

að foreldrum gæfist mun fleiri tækifæri til þátttöku í skólastarfinu en þeir 

nýttu sér. Einn kennari sagði til dæmis: „Fullt af flottum tækifærum en 

foreldrar nýta sér þau alltof sjaldan. Það myndi auka ánægju allra og 

sérstaklega nemenda ef foreldrar væru virkari í að bjóða sig fram“.  

Líkt og í spurningalista meðal kennara í skóla A bauðst foreldrum einnig 

svigrúm til opinna svara í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009–

2011. Þar gafst þeim færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Alls 

komu 491 foreldri skoðun sinni á framfæri. Meðal þeirra var einn sem sagði: 

,,Efla samstarfið og koma foreldrum að skólastarfinu. Það er vissulega erfitt 

en nauðsynlegt“. Fleiri tóku í sama streng og annar sagði: „mín reynsla er sú 

að það er erfitt að fá foreldra til að taka þátt“. Aðrir töldu að erfitt væri að 

komast í samband við starfsfólk skólans, stjórnendur og kennara. Af 

viðhorfum foreldra að dæma eru foreldrar ýmist á þeirri skoðun að þeir 

sjálfir þurfi að hafa meiri aðkomu eða að það sé í höndum skóla að hvetja til 

meiri þátttöku. Að lokum tel ég gott að hafa þessi orð frá foreldri í huga: „Ég 

tel að skólinn eigi að nýta sér betur þann slagkraft og þekkingu sem 

foreldrar geta miðlað til skólans og fyrir hönd skólans út á við“. 
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5 Umræða 

Í rannsókninni var leitast við að svara þeim þremur rannsóknarspurningum 

sem lagðar voru til grundvallar í inngangi ritgerðarinnar. Með fyrstu 

rannsóknarspurningu var markmiðið að kanna hver viðhorf kennara og 

foreldra voru gagnvart aðkomu foreldra að áætlanagerð í skólastarfi. 

Markmiðið með rannsóknarspurningu tvö var að kanna hvernig staðið var 

að upplýsingagjöf til foreldra um skólanámskrár, einstaklings- og 

námsáætlanir. Með þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni var 

markmiðið að kanna hvert mat foreldra og kennara væri til möguleika og 

aðkomu foreldra í skólastarfinu.  

Meginmarkmið með rannsókninni var að kanna hvernig staðið væri að  

foreldrasamstarfi í íslenskum grunnskólum þar sem lögð var áhersla á að 

skoða þátttöku og viðhorf foreldra til áætlanagerðar. Mikill ávinningur er 

fólginn í samstarfi milli foreldra og kennara og má nýta niðurstöður 

rannsókna sem hvatningu og stuðning við framkvæmd foreldrasamstarfs.  

5.1 Viðhorf til áætlanagerðar í skólastarfi 

Segja má að viðhorf foreldra til þátttöku og samstarfs um áætlanagerð í 

skólastarfi sé jákvætt þegar á heildina er litið. Til að mynda töldu 85% 

kennara í skóla A að foreldrar væru þeirra bandamenn og 62% foreldra 

starfsháttarannsóknarinnar töldu að aukin aðkoma foreldra myndi hraða 

umbótum í skólastarfi. Möguleikarnir á góðu og öflugu samstarfi í 

skólasamfélaginu eru til staðar og tækifærin góð. Í íslenskum Lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) er fjallað um að grunnskólinn skuli tryggja farsælt 

skólastarf og stuðla að samstarfi á milli heimila og skóla. Vilji virðist vera 

fyrir hendi til samstarfs um gerð áætlana hjá bæði foreldrunum sem tóku 

þátt í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009-2011 og einnig hjá 

kennurunum í skóla A. Samkvæmt Epstein (2001) er markmiðið með 

foreldrastarfi fyrst og fremst að styðja við nemendur á meðan á skólagöngu 

stendur. Hún telur að þrír helstu áhrifaþættir í skólagöngu nemenda séu 

skóli, fjölskylda og samfélag. Þessir þrír þættir þurfa allir að vinna að því 

sameiginlega verkefni sem skólaganga barna er.  

Hluti af starfi kennara er að útbúa áætlanir fyrir kennsluna. Foreldrar í 

starfsháttarannsókninni og kennararnir í skóla A voru spurðir út í viðhorf til 

samstarfs um áætlanagerðina. Meirihluti foreldranna í starfshátta-
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rannsókninni eða 58% taldi að það væri æskilegt fyrir foreldra að taka þátt í 

gerð áætlana um nám barna sinna og kennararnir í skóla A voru á svipaðri 

skoðun þar sem 60% þeirra tóku í sama streng. Það voru 41% kennara í 

skóla A sem töldu að þátttaka foreldra í áætlanagerð myndi auðvelda þeim 

störf sín. Athyglisvert var að niðurstöður foreldrahluta starfshátta-

rannsóknarinnar sýndu að aldursstig barns hafði ekki áhrif á afstöðu 

foreldra til áætlanagerðar. Niðurstöður annarra rannsókna hafa hins vegar 

sýnt að það dragi frekar úr áhuga foreldra á samstarfi í skólastarfi eftir því 

sem nemendur eldast (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014; 

Nordahl, 2007). Niðurstöðum spurningalistans til kennara í skóla A svipaði 

til þess sem aðrar rannsóknir hafa sýnt. Það er að áhugi á foreldrasamstafi 

minnki þegar nemendur koma á hærri aldursstig. Það kom í ljós að 34% 

kennara á unglingastigi töldu þátttöku foreldra í áætlanagerð óæskilega. 

Kennarar á yngri stigum voru jákvæðari gagnvart aðkomu foreldra að 

áætlanagerð.  

Hverjum og einum grunnskóla er falið að vinna út frá og aðlaga 

aðalnámskrá grunnskóla að sérstöðu hvers skóla. Í skólastarfinu er unnið að 

fjölbreyttum áætlunum til að koma til móts við þau markmið sem sett eru í 

aðalnámskrá. Til dæmis eru gerðar einstaklingsáætlanir, náms- og 

kennsluáætlanir og skólanámskrár. Viðhorf foreldra til aðkomu og þátttöku 

við gerð þessara ólíku áætlana er misjöfn. Skólanámskrá er sú gerð 

áætlunar sem byggð er upp með það markmið í huga að taka mið af stórum 

hópi nemenda (Parkey, 2006). Foreldrarnir í starfsháttarannsókninni virtust 

lítið spenntir fyrir þátttöku í skólanámskrárgerð en einungis 28% þeirra 

töldu æskilegt að þeir kæmu að gerð skólanámskráa og 30% kennaranna í 

skóla A. Það virðist vera svo að foreldrar og kennarar leggi minni áherslu á 

þátttöku foreldra þegar hún beinist að stórum hópi nemenda. Gera má ráð 

fyrir að talsverður tími fari í skólanámskrárgerð hjá kennurum og það má 

velta vöngum yfir því hvort sú vinna sé einungis fyrir kennara, þar sem 

niðurstöður úr skóla A gáfu til kynna að kennurunum þar þótti ólíklegt að 

foreldrar læsu skólanámskránna (63%). Báðir hóparnir virtust leggja litla 

áherslu á að foreldrar og kennarar myndu vinna að sameiginlegum 

markmiðum fyrir nemendahópinn í heild. Ætla má að foreldrar og kennarar 

hallist fremur að þátttöku í gerð þeirra áætlana sem varða einstaka 

nemendur. Skólanámskráin virðist því vera fremur í þágu kennara en 

foreldra. 

Kennarar eru í lykilstöðu til að liðka til í samskiptum á milli heimila og 

skóla. Kennarar telja að foreldrar sem eru sýnilegir í skólastarfinu séu mun 

betur til þess fallnir að aðstoða nemendur heima (Epstein, 2001). Nokkur 

samhugur virðist vera á milli foreldra og kennara til þátttöku foreldra í 
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áætlanagerð sem snýr að einstaklingsáætlunum. Mikilvægt er fyrir skólana 

að hvetja til frekari þátttöku foreldra. Samstarfsáætlun Epstein (2011) gæti 

verið ein leið til að greiða fyrir aukinni þátttöku foreldra í áætlanagerð. 

Íslensk rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur (2006) sýnir að almennt ríki 

ánægja með skipulagða áætlun um foreldrasamstarf. Niðurstöðuna má ef til 

vill yfirfæra á aðra skóla ef samskonar áætlanir yrðu teknar upp. Hagsmunir 

nemenda yrðu betur tryggðir og íslenskum lögum framfylgt. 

5.2 Boðleiðir fyrir upplýsingar 

Kennurum og foreldrum er falið að vera samstarfsaðilar um nám og líðan 

nemenda á meðan á skólagöngu stendur samkvæmt íslenskum 

grunnskólalögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Fjölbreyttar boðleiðir 

geta verið notaðar til að koma upplýsingum á milli heimila og skóla og 

mikilvægt að hafa í huga að samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) ætti 

upplýsingagjöfin að vera gagnkvæm og virk. Niðurstöður úr foreldrahluta 

starfsháttarannsóknar og meðal kennara í skóla A bentu til þess að 

algengast væri að kennarar notuðu Mentor til að koma boðum frá skóla til 

heimila. Kerfið byggir mest á einhliða samskiptum frá kennara til foreldra. 

Þrátt fyrir nokkuð mikla upplýsingagjöf í gegnum Mentor voru aðrar leiðir 

einnig notaðar og fór það einna helst eftir því um hvað upplýsingar var að 

ræða. Þannig taldi helmingur foreldra að algengast væri að upplýsingar um 

náms- og kennsluáætlanir væri að finna í Mentor. Upplýsingar um 

skólanámskrá fengu 52% foreldra á heimasíðum skólanna. Algengast var að 

foreldrar fengju ekki upplýsingar um einstaklingsáætlanir af þeim áætlunum 

sem spurt var um, samtals 54%. Kennararnir í skóla A voru líklegri til að telja 

foreldrana fá upplýsingar um skólanámskrá á heimasíðum skólanna en 

foreldrarnir í starfsháttarannsókninni. Kennurunum þótti líklegast að 

foreldrar fengju upplýsingar um náms- og kennsluáætlanir í Mentor og 

virtist það hlutfall hækka eftir því á hvaða aldursstigi kennararnir kenndu. 

Þannig svöruðu 58% kennara á unglingastigi því til að upplýsingar um 

einstaklingsáætlanir væri að finna í Mentor.  

Notkun Mentor var eins og ætla mátti ólík hjá foreldrum og kennurum. 

Algengasta notkunin á Mentor á meðal kennara var til þess að færa inn 

upplýsingar um daglega ástundun. Foreldrarnir í starfsháttarannsókninni 

notuðu Mentor mest vikulega til að skoða heimavinnu nemenda. Dagleg 

notkun var mjög lítil á flestum þáttum en þó töldu 18% foreldranna að þeir 

notuðu Mentor daglega til að kanna heimavinnu. Athygli vekur að stór hluti 

foreldra sagðist aldrei nota Mentor til að kanna ástundun, námsáætlanir 

eða verkefnabækur. Upplýsingakerfið Mentor gefur kennurum tækifæri til 
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að skrá upplýsingar er varða skólastarfið jafnóðum og þær liggja fyrir. 

Tæknin gefur foreldrum tækifæri til að nálgast upplýsingar um börnin sín 

eins fljótt og mögulegt er. Vissulega eru rafræn samskipti ekki jafn 

persónuleg og ef hringt er en oft á tíðum er ekki þörf á því, til dæmis ef 

foreldrar eða kennarar þurfa að gera athugasemd við einstaka ástundun 

eða minniháttar atvik. Þá gefur Mentor einnig foreldrum kost á að fylgjast 

með námsmati nemenda jafnóðum og það liggur fyrir.  

Skólaganga barna og velferð skal ætíð vera í brennidepli í samskiptum 

milli foreldra og kennara og heiðarleika og trúnaðar ætíð gætt (Coleman, 

2013). Þá skal einnig huga að jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Svo virðist sem lítið sé um tíð samskipti 

milli heimila og skóla. Á það bæði við um samskipti þar sem foreldrar eiga 

frumkvæðið og einnig þar sem kennarar eiga frumkvæði. Algengara virðist 

þó vera að samskipti séu vegna náms barns heldur en vegna hegðunar eða 

samskipta við önnur börn. Athyglisvert var að sjá að 38% foreldra töldu að 

samskipti frá kennara vegna náms barns væri einu sinni eða tvisvar sinnum 

á ári eða sjaldnar. Kennarar virðast þó fremur hafa samskipti heim ef þeir 

þurfa að ræða um nám nemenda en hegðun eða samskipti. Nokkur umræða 

hefur verið um einstaklingsmiðað nám í skólakerfinu. Það má vera að ein 

skýringin á þessum samskiptum sé að kennarar séu meðvitaðir um að hugað 

sé að einstaklingsbundnum þörfum nemenda í námi.  

5.3 Aðkoma og áhrif foreldra  

Kennararnir í skóla A voru jákvæðir fyrir því að nýta sér stuðning og 

þekkingu foreldra í ríkara mæli. Foreldrar starfsháttarannsóknarinnar voru 

margir efins um það hvort möguleikarnir væru miklir eða litlir en þó töldu 

35% möguleika til áhrifa í skólastarfinu mikla. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif af samstarfi á milli heimila og skóla (Epstein, 2011), til dæmis 

betri námsárangur (Olsen og Fuller, 2008). Kennarar eru í lykilstöðu til að 

greiða fyrir samvinnu milli heimila og skóla og til þess að uppfylla markmið 

og kröfur sem gerðar eru í samfélaginu. Segja má að tækifæri opnist ef 

unnið er eftir markvissri áætlun um samstarfið. Svo virðist vera að 

samskiptin fari að mestu leyti fram í gegnum netið. Foreldrar virðast mikið 

sækja sér upplýsingar á heimasíður eða í Mentor og kennarar taka í sama 

streng en algengast var að þeir vörpuðu upplýsingunum þangað. 

Heimasíður skólanna voru einnig mikið notaðar til að birta upplýsingar er 

vörðuðu stóran hóp nemenda, til dæmis til að birta skólanámskrá. 

Árangursríkt foreldrastarf byggist hvað mest á því að foreldrar og 

kennarar viti hvað það er sem virkar best í samstarfinu (Jeynes, 2012). Þar 
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skiptir sveigjanleiki miklu máli (Coleman, 2013). Foreldrar voru mjög 

jákvæðir (62%) fyrir því að aukin áhrif þeirra kæmu til með að hraða 

umbótum í skólastarfi en 43% kennara töldu að hraðari umbóta væri að 

vænta með frekari aðkomu foreldra. Þannig virtust foreldrar starfshátta-

rannsóknarinnar frekar telja að þeir gætu lagt sitt að mörkum í skólastarfinu 

en kennararnir í skóla A. 

Kennarar hafa menntun og sérþekkingu til að skipuleggja nám nemenda 

en eins og Larocque, Kleiman og Darling (2011) benda á er oft að finna 

aðstæður og þekkingu innan heimilanna sem henta vel þeim 

námsmarkmiðum sem stefnt er að. Það þarf að huga að því í 

skipulagningunni hvaða verkefni eru hentug til að vinna með heima og hvað 

best er að leysa í skólanum. Þar verður einnig að passa uppá að sanngirni 

ríki á meðal allra nemenda. Yfir 40% foreldra töldu að kennarar ættu einir 

að skipuleggja nám nemenda vegna sérþekkingar sinnar og rúmlega 60% 

kennara voru sama sinnis. Þrátt fyrir að meginþungi skipulagningarinnar 

liggi hjá kennurum er mikilvægt að foreldrar séu hafðir með í ráðum því þeir 

geta komið með mikilvægar upplýsingar er varða nemendur og nýja sýn. 

Kennararnir í skóla A og foreldrar starfsháttarannsóknarinnar voru frekar 

jákvæðir fyrir því að foreldrar ættu hlutdeild í ákvörðunum um skólastarf.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er gerð sú krafa að kennarar leggi sig 

fram við að kynnast nemendum. Kennarar eiga að vera sérfræðingar í að 

finna út leiðir sem henta hverjum og einum nemanda. Samkvæmt þeim 

hluta rannsóknarinnar sem snéri að kennurunum í skóla A kom í ljós að  

72% kennara töldu að þeir hefðu ekki þann undirbúning sem þarf til að geta 

tekist á við skóla án aðgreiningar, en rétt rúmlega helmingur foreldranna 

tók í sama streng. Foreldrar og kennarar virðast því ekki telja að 

grunnskólakennarar hafi öðlast þá þekkingu í námi og starfi sem þarf til að 

takast á við jafn fjölbreytt verkefni og skóli fyrir alla krefst. Mikilvægt er að 

hugað sé að þessum málum því alvarlegt er ef mikill meirihluti kennara telur 

sig ekki undirbúinn undir að takast á við fjölbreytta nemendahópa 

grunnskóla, eins og krafa er gerð um.  

5.4 Lykillinn að foreldrasamstarfinu í höndum kennara 

Nokkur samhljómur virðist vera meðal kennarahópsins um að mikilvægt sé 

að leggja áherslu á foreldrasamstarf og að foreldrar séu hafðir með í ráðum 

við skipulagningu skólastarfsins. Deslandes og Cloutier (2002) telja 

mikilvægt að leggja áherslu á að huga að þörfum nemenda þegar umræða 

um samstarf á milli skóla og foreldra fer fram. Foreldrar og kennarar eru 

sammála um að kennarahópurinn búi yfir sérþekkingu á sínu sviði en 
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kennurum ber einnig samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) skylda 

til að vera leiðandi í samstarfi á milli heimila og skóla.  

Foreldrar og kennarar eru sammála um að efla þurfi samstarfið með 

einhverjum ráðum en jafnframt kom fram að erfitt væri að virkja foreldra til 

samstarfs. Kennararnir töluðu um að tækifæri væru fyrir foreldra sem of fáir 

nýttu sér. Foreldrarnir tóku í svipaðan streng í opnum svörum. Þar kom 

fram að erfitt reyndist að fá foreldra til að taka þátt í skólastarfinu. 

Kennararnir í skóla A og foreldrarnir í starfsháttarannsókninni voru sammála 

um að þátttaka foreldrar væri of lítil og hana þyrfti að efla.  

Svo virðist vera sem bæði foreldra- og kennarahópurinn sem tóku þátt í 

rannsókninni væru á einu máli um það að lausnir vanti til að virkja 

foreldrahópinn. Samstarfsáætlun Epstein eða sambærileg áætlun gæti 

gegnt lykilhlutverki í því að opna fyrir samskiptin og gera skólagöngu 

nemenda jákvæðari fyrir vikið því að það hefur sýnt sig að þátttaka foreldra 

hefur jákvæð áhrif á skólagöngu barna (Epstein, 2001). Kennarar og 

foreldrar vinna að því sameiginlega verkefni að gera nemendur tilbúna til að 

taka þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi með því að stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins. Til þess að framfylgja þessu markmiði er 

mikilvægt að allir möguleikar séu skoðaðir og allir aðilar gerðir virkir í þessu 

samstarfsverkefni heimila og skóla. 
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6 Lokaorð 

Samfélagið er stöðugt að breytast og menntakerfið tekur mið af því. Störf 

kennara og þátttaka foreldra er með öðrum hætti nú á dögum en áður 

þekktist. Það er mikilvægt að vera sífellt vakandi og kanna hvað það er sem 

virkar í skólastarfinu. Foreldrar og kennarar þurfa að vera opnir fyrir og 

meðvitaðir um hvaða leiðir sé best að fara í foreldrasamstarfi. Nokkur 

samhugur virðist vera hjá kennurum og foreldrum um að gott skólastarf 

byggist á samstarfi á milli þeirra. Það virðist vanta aukna hvatningu og 

aðferðir til að virkja betur foreldra til þátttöku í skólastarfinu ef vel á að 

takast.  

Í rannsóknarverkefni þessu var kannað hver viðhorf kennara og foreldra 

væru til foreldrasamstarfs þar sem lögð var áhersla á að skoða þátttöku 

foreldra í áætlanagerð í skólastarfi. Samskipti á milli heimila og skóla fóru að 

mestu leyti fram í gegnum netið. Mentor var mikið notaður til að koma á 

framfæri upplýsingum er vörðuðu skólastarfið, einnig var algengt að 

heimasíður skólanna væru notaðar. Upplýsingagjöf á milli heimila og skóla 

er einn af mikilvægari hlekkjum skólastarfsins. Samstarf á að tryggja öllum 

aðilum upplýsingar um framgang jafnóðum og gefur færi á að grípa inn í ef á 

þarf að halda. Áætlanir tengdar foreldrasamstarfi hafa lítið verið 

rannsakaðar hér á landi. Í þeim hluta rannsóknarinnar Starfshættir í 

grunnskólum 2009-2011 sem snýr að foreldrasamstarfi kom fram að 

einungis 17% umsjónarkennara birta skriflegar áætlanir um 

foreldrasamstarf í upphafi vetrar (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014). Gerð hefur verið rannsókn þar sem notuð var samstarfsáætlun 

Epstein á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu góðan árangur eftir 

notkun áætlunarinnar (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). Sú staðreynd að 

rannsóknir sýni fram á jákvæða útkomu af foreldrasamstarfi bæði hérlendis 

sem og erlendis hlýtur að gefa umræðunni um foreldrasamstarf byr undir 

báða vængi. 

Það er einlæg ósk höfundar að rannsóknarvinna þessi verði öðrum 

hvatning til frekari rannsókna á foreldrasamvinnu í skólastarfi. Það er 

skoðun höfundar og reynsla að með jákvæðu samstarfi megi bæta 

námsárangur og starfsanda nemenda og ekki síst vinnuumhverfi kennara. 

Allar rannsóknir hafa kosti og galla í för með sér og það á við um 

megindlegar rannsóknir eins og þessa. Þegar gagna var aflað í þessa 

rannsókn komu til mín þátttakendur sem sögðu frá erfiðleikum sínum við að 
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koma skoðunum sínum nægjanlega vel frá sér með svörum við lokuðum 

spurningum. Slík viðhorf gefa tilefni til þess að vekja athygli á mikilvægi þess 

að orðræða kennara fái að hljóma í gegnum eigindlega rannsókn.  

Sem starfandi umsjónarkennara í grunnskóla telur höfundur mikilvægt 

að vera stöðugt vakandi fyrir nýjungum til að bæta umhverfi nemenda. 

Höfundur telur mikilvægt að grunnskólar á Íslandi taki upp samstarfs-

áætlanir fyrir samstarf foreldra og kennara með það markmið í huga að 

bæta námsárangur nemenda. Tækifærin liggja hjá skólunum.  
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Viðauki A – Spurningalisti til foreldra  

Spurningalisti úr rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2009-2011 

Listi yfir spurningar (svarmöguleikar koma ekki fram) 

Í hvaða bekk er barnið þitt? 

Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í 
skipulagningu félagsstarfs í skólanum? 

Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í 
námsmati barna sinna? 

Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í gerð 
áætlana um nám barna sinna? 

Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í 
starfinu í kennslustundum? 

Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í gerð 
skólanámskrár? 

Hversu sammála eða ósammála ertu því að aukin áhrif foreldra munu 
hraða umbótum í grunnskólum? 

Hversu sammála eða ósammála ertu  því að grunnsksólakennarar hafi 
ekki þann undirbúning sem þarf til að sinna öllum börnum? 

Hversu sammála eða ósammála ertu því að kennarar ættu einir að 
skipuleggja nám nemenda í krafti sérþekkingar sinnar? 

Hversu sammála eða ósammála ertu því að hugmyndafræðin um skóla 
fyrir alla hafi bætt skólastarf á Íslandi? 

Færð þú upplýsingar um skólanámskrá fyrir skólan í heild þar sem 
fjallað er um hvern árgang? 

Færð þú upplýsingar um námsáætlun eða kennsluáætlun fyrir 
bekk/námshóp barnsins þíns, fyrir ákveðið tímabil t.d. eina viku, mánuð 
eða eina önn? 

Færð þú upplýsingar um einstaklingsáætlun fyrir barnið þitt, fyrir 
ákveðið tímabil? 

Hversu oft notar þú Mentor til að kanna ástundun? 

Hversu oft notar þú Mentor til að kanna heimavinnu? 

Hversu oft notar þú Mentor til að kanna einkunnir? 

Hversu oft notar þú Mentor til að kanna stundatöflu? 
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Hversu oft notar þú Mentor til að kanna verkefnabækur? 

Hversu oft notar þú Mentor til að kanna námsáætlanir? 

Hversu oft eða sjaldan hefur þú samband við kennara eða 
skólastjórnendur vegna náms barns þíns? 

Hversu oft eða sjaldan hefur kennari eða skólastjórnendur vegna 
hegðunar barnsins? 

Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að eiga samskipti við 
umsjónarkennara barnsins? 

Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að eiga samskipti við aðra kennara? 

Hversu auðvelt eða erfitt finnst þer að eiga samskipti við 
skólastjórnendur? 

Telur þú möguleika foreldra og forráðamanna á að hafa áhrif á 
skólastarfið vera mikla eða litla? 

Er eitthvað sérstakt sem þú vilt koma á framfæri um samstarf foreldra 
og skóla? 

Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið? 
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Viðauki B – Umsókn um aðgang að gögnum 

 
Rannsókn: Stafshættir í grunnskólum 
UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU / AÐGANG AÐ GÖGNUM 
Upplýsingar um umsækjanda/ur 

Nafn: Edda Jónsdóttir 
 

Staða og hæsta akademísk gráða: 
Grunnskólakennari. 
BA í uppeldis- og menntunarfræði og 
kennsluréttindi 

Heimilisfang: Svarthamrar 54 
 

Stofnun / vinnustaður: 

Netfang: edj1@hi.is  
 

 

 

Umsókn er vegna: 

_____ PhD verkefni 
 

Annað: 
 

__X___ Meistaraverkefni  

 

Titill verkefnis 

Samstarf foreldra og kennara í skólastarfi með áherslu á áætlanagerð og 
gagnsemi áætlana. 

 

Lýsing á verkefni í stuttu máli (um 150 orð) 

Í verkefninu hyggst ég gera samantekt af fræðilegum heimildum og 

niðurstöðum úr rannsókninni Starfshættir í grunnskólum sem framkvæmd 

var á árunum 2009-2011.  Auk þess að vinna úr fyrrnefndum gögnum  

verður gögnum safnað með megindlegum hætti í einum grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu á vormisseri 2014. Markmiðið er að varpa ljósi á 

viðhorf foreldra og kennara til samstarfs í skólastarfi. Þar sem lögð verður 

áhersla á aðkomu og gagnsemi áætlana. 

Ég tel mikilvægt að kanna stöðu mála er varða upplýsingaflæði til 

foreldra og aðkomu þeirra við gerð áætlana. Þá vil ég varpa ljósi á þá mynd 

sem kann að koma upp varðandi viðhorf foreldra til skólasamstarfsins og 

aðkomu þeirra að áætlanagerð og kanna hver viðhorf kennara eru þegar 

kemur að aðkomu foreldra að skólastarfi.   

 



 

80 

Viðauki C – Umsókn um leyfi til skólastjóra 

 

 

Leyfi fyrir rannsókn til kennara 

 

Reykjavík, 15.maí 2014 

Kæri skólastjóri. 

 

Ég undirrituð, er að vinna að rannsókn sem ég notast við í lokaverkefni 

mínu  til M.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég óska 

eftir því að fá að senda kennurum við skólann spurningalista til að 

kanna viðhorf þeirra til áætlanagerðar og samvinnu á milli heimila og 

skóla. 

 

Markmið verkefnisins er að kanna stöðu mála varðandi upplýsingaflæði 

frá kennurum til foreldra og aðkomu þeirra við gerð áætlana í 

skólastarfi. Þá vil ég varpa ljósi á þá mynd sem kann að koma upp 

varðandi viðhorf kennara til samstarfs varðandi þessa þætti. 

 

Spurningakönnunin samanstendur af tíu spurningum sem ég bið 

kennara um að svara nafnlaust. Þess verður gætt að ekki verði hægt að 

rekja gögnin til skóla eða kennara. Allar upplýsingar eru trúnaðarmál.  

 

 

Með góðri kveðju, 

Edda Jónsdóttir, kennari  og M.Ed. nemandi  
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Viðauki D – Spurningalisti til kennara 

Kæri kennari. 

 

Ég er að vinna að rannsókn varðandi samstarf á milli heimila og skóla. 
Rannsóknin snýr að  viðhorfi kennara til samstarfs við foreldra um 
gerð áætlana í skólastarfi.  

Þessi könnun er lögð fyrir alla kennara í skólanum og er markmið 
hennar að varpa ljósi á viðhorf kennara til áætlanagerðar og þátttöku 
foreldra í þeirri vinnu. Ég legg áherslu á að kanna viðhorf til 
skólanámskrárgerðar, námsáætlana og einstaklingsáætlana, 
gagnsemi þeirra og  hlutverk kennara í upplýsingaflæði heimila og 
skóla.   

Til þess að könnunin skili sem bestum árangri er mikilvægt að sem 
flestir þátttakendur svari. Best er að ljúka við allan spurningalistann í 
einu og skrá svörin. Það tekur örfáar mínútur að svara könnuninni. 

 

 Mikilvægt er að nefna það að farið verður með öll svör sem 

trúnaðarmál,  til að tryggja trúnað er könnunin nafnlaus. 

 Við úrvinnslu kem ég til með að safna upplýsingunum saman 

og nýta þær í lokaverkefni mínu til M.Ed prófs við Háskóla 

Íslands.  

 Ég væri afar þakklát ef þú gætir séð af nokkrum mínútum til 

að svara fáeinum spurningum fyrir mig og taka þannig þátt í 

því að aðstoða mig við gagnaöflun varðandi viðhorf kennara til 

áætlanagerðar í skólastarfi. 

 

Aðeins er hægt að svara könnuninni einu sinni. 

Ábyrgðarmaður þessarar könnunar er Edda Jónsdóttir edj1@hi.is 

 

 

 

 

  

mailto:edj1@hi.is
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1. Ertu umsjónarkennari? 

 já, á unglingastigi  

 já, á miðstigi 

 já, á yngsta stigi 

 nei 

 

2. Í hvaða bekkjum kennir þú mest? 

 1.-4. bekk 

 5.-7. bekk 

 8.-10. bekk  

 Ég kenni jafn mikið á öllum stigum 

 

 

3. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú eftirtalda þætti vera: 

 Mjög 

líklegt 

Frekar 

líklegt 

Hvorki 

líklegt 

né 

ólíklegt 

Frekar 

ólíklegt 

Mjög 

ólíklegt 

Veit 

ekki 

Að 

skólanámskráin 

sé nægjanlega 

aðgengileg 

foreldrum? 

      

Að foreldrar lesi 

skólanámskrána? 

      

Að foreldrar 

fylgist með 

námsáætlunum 

nemenda í 

Mentor? 
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4. Hversu æskilegt eða óæskilegt telur þú vera að foreldrar taki þátt í 

eftirfarandi þáttum  skólastarfsins? 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Í skólanum þar sem ég starfa 

  

 Mjög 

æskilegt 

Frekar 

æskilegt 

Hvorki æskilegt 

né óæskilegt 

Frekar 

óæskilegt 

Mjög 

óæskilegt 

Veit 

ekki 

Námsmati barns síns       

Gerð áætlana um nám 

barna sinna 

      

Í kennslustundum       

Skólanámskrárgerð       

Sjálfboðaliðastarfi í 

skólanum 

      

 Algjörlega  
sammála 

Mjög  
sammála 

Frekar  
sammála 

Hvorki  
sammála  
né  
ósammála 

Frekar  
ósammála 

Mjög  
ósammála 

Algjörleg  
ósammála 

Veit  
Ekki 

...tel ég 

foreldra eiga 

hlutdeild í 

ákvörðunum 

um 

skólastarfið 

        

...eiga 

foreldrar 

aðild að 

mótun 

framtíðarsýn

ar skólans 

        

...er komið til 

móts við 

sjónarmið 

foreldra 
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6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
 Algjörlega 

sammála 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Algjörlega 

ósammála 

Veit 

ekki 

Aukin áhrif 
foreldra 
munu  
hraða 
umbótum í 
grunn-
skólum  

        

Grunnskóla-
kennarar 
hafa ekki 
þann 
undirbúning 
sem þarf til 
að sinna 
öllum 
börnum 

        

Kennarar 
ættu einir 
að 
skipuleggja 
nám 
nemenda í 
krafti sér-
þekkingar 
sinnar  

        

Hugmynda-
fræðin um 
skóla fyrir 
alla hefur 
bætt 
skólastarf á 
Íslandi  

        

 

7. Hversu oft eða sjaldan notar þú eftirfarandi einingar í Mentor til að 

færa inn upplýsingar varðandi nemendur? 
 Næstum 

daglega 

Að 

minnsta 

kosti 

vikulega 

Að minnsta 

kosti 

mánaðarlega 

Einu 

sinni á 

önn 

Aldrei Veit 

ekki 

Ástundun       

Heimavinna       
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Einkunnir       

Verkefnabækur       

Námsáætlanir       

Frammistöðumat       

 

 

 

8. Hvar telur þú að foreldrar fái einna helst upplýsingar frá skólanum 

um eftirtalið? 
 Þeir fá 

upplýsingar í 

Mentor 

Þeir fá 

upplýsingar á 

heimasíðu 

skólans 

Þeir fá 

upplýsingar í 

pósti með 

barninu 

(töskupóstur, 

heimanámsbók 

eða tölvupósti) 

Ég tel foreldra 

ekki fá 

upplýsingarnar 

Skólanámskrá fyrir 

skólann í heild þar 

sem fjallað er um 

hvern árgang 

    

Námsáætlun eða 

kennsluáætlun fyrir 

bekk/námshóp 

nemenda, fyrir ákv. 

tímabil t.d. viku, 

mánuð eða önn 

    

Einstaklingsáætlun 

fyrir hvern nemanda 

fyrir ákveðið tímabil 
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9. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
 Algjörlega 

sammála 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Algjörlega 

ósammála 

Veit  

ekki 

Ég gæti nýtt 

mér stuðning 

og þekkingu 

foreldra 

nemenda 

minna meira en 

ég geri nú 

        

Mér finnst 

foreldrar vera 

mikilvægir 

bandamenn í 

mínu daglega 

starfi 

        

Þegar foreldrar 

taka þátt í  

áætlanagerð 

verður það 

yfirleitt til þess 

að auðvelda 

mitt starf 

        

 

10. Vilt þú koma með ábendingu sem gott væri að hafa í huga varðandi 

samstarf við foreldra? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________ 

  

Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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