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Ágrip 

Meistaraprófsritgerð þessi fjallar um rannsókn á viðhorfi skólastjóra og 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla til foreldraviðtala. Rannsóknin var 

tvíþætt og skiptist í skólastjórakönnun og umsjónarkennarakönnun. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvaða væntingar umsjónarkennarar á elsta stigi 

hafa til foreldraviðtala, hvernig þeir nýta upplýsingar úr viðtölunum og hvort 

þeir telji vera ávinning af þeim. Einnig var afstaða skólastjórnenda skoðuð, 

aðkoma þeirra að foreldraviðtölum, spurt hvað ræður formi og skipulagi og 

hvort þeir nýti foreldraviðtöl til þess að bæta skólastarf. 

Foreldraviðtöl eru ekki mikið rannsökuð hér á landi en hafa verið hluti af 

skólastarfi á Íslandi í a.m.k. hálfa öld. Mér þykir því tímabært að skoða þau út 

frá faglegu sjónarhorni og rannsaka viðhorf kennara og skólastjóra til þeirra 

Gerð var megindleg rannsókn. Í skólastjórakönnuninni var þýðið allir 

skólastjórar í skólum með nemendur í 8.–10. bekk á höfuðborgarsvæðinu en í 

kennarakönnuninni var þýðið umsjónarkennarar í tíu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Í ritgerðinni er þróun foreldraviðtala skoðuð bæði hér á landi og í öðrum 

löndum, viðtalstækni gerð skil og hugmynd sett fram að líkani sem nýta má í 

foreldraviðtali. 

Helstu niðurstöður eru að bæði skólastjórar og umsjónarkennarar í 8.–10. 

bekk hafa almennt jákvætt viðhorf til foreldraviðtala. Þeir segjast nýta 

foreldraviðtöl til þess að bæta skólastarf en þriðjungur umsjónarkennara í 8.–

10. bekk upplifir að skólastjórar nýti þau til að bæta skólastarf. 

Bæði umsjónarkennarar og skólastjórar eru sammála því að kennaranemar 

fái ekki nægilega fræðslu og þjálfun í að taka foreldraviðtöl í kennaranámi. 

Skólastjórar telja að umsjónarkennarar kvíði foreldraviðtölunum en hafi þó 

nægan tíma til að undirbúa þau og helmingur skólastjóra telur sig geta liðsinnt 

umsjónarkennurum við undirbúning foreldraviðtalanna.  

Umsjónarkennarar þurfa meiri leiðsögn, stuðning og verkfæri til að 

foreldraviðtölin nái tilætluðum árangri. 

Niðurstöðurnar gefa því tilefni til frekari skoðunar á foreldraviðtölum og 

hver tilgangur þeirra er fyrir skólaþróun almennt. 



 

Abstract 

This thesis is a research on the attitudes of principals and supervising teachers 

of compulsory school years 8 to 10 on parent interviews. The research was 

twofold: two separate questionnaires were laid out for principals on one hand 

and supervising teachers on the other. The aim was to explore the expectations 

teachers of the oldest students in compulsory schools have towards parent 

interviews, how they use the information gathered and if they find them useful. 

The principals’ attitude was also surveyed as well as their approach to parent 

interviews.  

Parent interviews have not been extensively studied in Iceland, even though 

they have been a part of the schoolwork for at least half a century.  

This was a quantitative research. In the principals survey the population 

was every principal in a school with students attending grades 8-10 in the 

metropolitan area while the teacher survey had a population composed of 

supervising teachers in 10 compulsory schools in the metropolitan area. 

The conclusions show that both principals and supervising teachers of years 

8 to 10 are generally positive towards parent interviews. They claim they use 

the interviews to improve schoolwork but only a third of the supervising 

teachers of years 8 to 10 feel principals use the results going forward.  

Both supervising teachers and principals agree that student teachers do not 

receive proper education or training in conducting parent interviews during 

their teacher education program.  

Principals believe supervising teachers are anxious about the parent 

interviews despite having plenty of time to prepare for them and half the 

principals believes they can assist the supervising teachers with preparations.  

Supervising teachers need more guidance, support and tools for the parent 

interviews to be successful. 

The conclusions therefore reveal cause for further studies on parent 

interviews and their purpose for school development in general. 
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1. Inngangur 

 

Foreldraviðtöl eða foreldrasamtöl í grunnskóla hafa lítt verið rannsökuð á 

Íslandi. Þau hafa farið fram í áratugi en framkvæmd þeirra, tilgangur og 

afrakstur ekki alltaf verið kortlögð eða mæld. Í verkefninu er lögð áhersla á að 

skoða nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala frá sjónarhorni skólastjóra og 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk. Skoðað er hvernig undirbúningi 

foreldraviðtala er háttað og hve miklum tíma umsjónarkennarar verja í 

undirbúning og úrvinnslu þeirra. Einnig er athugað hver aðkoma skólastjóra 

er, hvernig þeir vinna úr viðtölum og nýta til þróunar skólastarfs. Helstu fræði 

í tengslum við foreldraviðtöl hérlendis og erlendis eru einnig könnuð. Saga 

foreldraviðtala á Íslandi er rakin, fjallað um viðtalstækni og hvað sé hagnýtast 

í foreldraviðtölum, hvað hafi reynst vel og hvernig hægt sé að skipuleggja þau 

sem best fyrir nemendur, foreldra, kennara og skólastjórnendur. 

Sjálf er ég móðir fjögurra drengja og hef farið í 74 foreldraviðtöl í 

grunnskóla á 17 árum. Mörg þeirra hafa verið gagnleg og ánægjuleg en önnur 

síðri. Mín tilfinning er sú að á elsta stigi grunnskóla dragi úr upplýsingastreymi 

milli heimilis og skóla. Umsjónarkennarar hafa verið mismikið inni í 

einstökum málum sem upp hafa komið hjá nemendum svo umræða í 

foreldraviðtölum hefur stundum orðið ómarkviss og jafnvel yfirborðskennd.  

Í starfi mínu sem skólastjórnandi hef ég orðið vör við kvíða hjá kennurum 

þegar líða fer að foreldraviðtölum, sérstaklega hjá þeim sem ungir eru og 

óreyndir. Ég upplifi að eldri og reyndari kennarar séu sjóaðri í viðtölunum en 

kvíði þó oft deginum vegna álags. Kennarar hafa miðlað mér þeirri reynslu að 

mörg viðtöl á dag skili ekki miklum árangri. Þau verði ómarkvissari þegar líða 

tekur á daginn. 

Ég dreg þá ályktun á grunni reynslu og þekkingar á fræðunum að það sé 

hægt að bæta framkvæmd foreldraviðtala á marga vegu og gera þau 

markvissari. Margt bendir til þess að viðtalsdagar, eins og þeir eru skipulagðir 

í flestum skólum um þessar mundir, virðist ekki vera í takt við að áhersla á 

samvinnu heimila og skóla er viðurkennd og fer vaxandi og að 

upplýsingatækni skapar tækifæri til að upplýsa alla hlutaðeigandi bæði fyrr og 

betur en áður var, eins og aðalnámskrá grunnskóla kveður á um. 
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Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að 

foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í 

hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi 

upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi 

til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð 

kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir 

árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á 

og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka 

foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti 

axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45). 

Ýmislegt bendir til að þó nokkra vankanta sé að finna á skipulagi og 

framkvæmd foreldraviðtala. Samkvæmt kenningum og fræðum í viðtalstækni 

er erfitt að koma því við að eiga gæðaviðtöl við foreldra þegar viðtölin eru 

komin í þann fjölda á dag sem tíðkast í skólum með fjölmennum bekkjum. 

Ýmsar úrbætur eru mögulegar, til dæmis geta viðtölin verið í formi 

samráðsfunda kennara, nemanda og foreldra sem haldnir eru eftir þörfum hvers 

og eins nemanda eða smærri hópfunda með þremur til fjórum nemendum, 

foreldrum þeirra og kennurum.  

Til þess að kennari geti sinnt upplýsingagjöf til foreldra í t.d. 20 nemenda 

bekk þarf hann að hafa tíma til þess innan vinnurammans og að því þarf að 

huga í skipulagi skóla og vinnumati. Hugsanlega þarf að huga að breytingum 

á vinnufyrirkomulagi kennara svo hægt sé að skipuleggja foreldraviðtölin vel 

með það að markmiði að þau nýtist öllum hlutaðeigandi, ekki síst 

nemandanum. 

Það var því tímabært að kanna formlega hvert viðhorf kennara er til 

foreldraviðtala, hvernig undirbúningi þeirra er háttað, hve löngum tíma 

kennarar verja til undirbúnings og hver eftirfylgni þeirra er, ásamt því að kanna 

hver ávinningurinn af þeim er fyrir nám og líðan nemenda og skólaþróun. 

Einnig er nauðsynlegt að skoða hvað gengur vel hjá öðrum þjóðum og hvaða 

leiðir og nýjungar eru í brennidepli um þessar mundir. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða nytsemi og eftirfylgni 

foreldraviðtala frá sjónarhorni skólastjóra og umsjónarkennara í 8.–10. bekk. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið foreldraviðtal notað um formleg og 

skipulögð samtöl kennara, foreldra og nemanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) og verður það hugtak notað hér eftir.  

Rannsóknarspurningarnar voru: 

 Hver er upplifun skólastjóra af nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala? 

 Hver er upplifun umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla af nytsemi 

og eftirfylgni foreldraviðtala? 
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 Skipta foreldraviðtöl máli fyrir skólaþróun? 

 Fá kennaranemar þjálfun í foreldraviðtölum í kennaranámi? 

 

Lykilhugtök: 

Foreldraviðtöl  

Viðtalstækni  

Skólaþróun  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um hvert helsta hlutverk skólastjóra og 

umsjónarkennara er. Farið er yfir hvað lög og reglugerðir segja um samstarf 

heimilis og skóla, saga foreldraviðtala á Íslandi rakin og fjallað um ýmsar 

gerðir foreldraviðtala sem hafa tíðkast hér á landi. Einnig er fjallað um 

innlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á samskiptum heimila og skóla með 

sérstaka áherslu á foreldraviðtöl. Þá eru niðurstöður úr erlendum rannsóknum 

einnig skoðaðar og bornar saman við þær íslensku. Sagt er frá þróunarverkefni 

í tveimur skólum í Danmörku. Fjallað er um kenningar um viðtalstækni sem 

fagfólk og ráðgjafar í ýmsum stéttum nota í viðtölum sínum og sagt frá fimm 

þrepum faglegs viðtals (the five-stage interview structure) og frá 

áhugahvetjandi samtali (motivational interviewing). Þá er fjallað um 

viðtalstækni í foreldraviðtali og hvernig markmið og tilgangur þess birtist 

foreldrum.  

2.1 Hlutverk skólastjóra 

Hlutverk skólastjóra í grunnskólum er skýrt samkvæmt lögum nr. 91/2008. Þar 

segir að skólastjóri veiti grunnskólanum forstöðu, stjórni honum, veiti faglega 

forystu og beri ábyrgð á öllu starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Hann á að 

stuðla að samstarfi allra í skólasamfélaginu. Skólastjóri gerir tillögur um 

fyrirkomulag stjórnunar í skólanum til sveitarstjórnar (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Skólastjóri er ráðinn af sveitarfélagi. Hann er ábyrgur fyrir að byggja 

upp og hvetja kennara í starfi í þeim tilgangi að skólinn nái markmiðum sínum 

(Sergiovanni, 2006, bls. 281). 

Lykilhlutverk skólastjórnenda er að hafa áhrif á nám og kennslu til hins 

betra, hvetja til dáða og styðja við góðar hugmyndir. Hlutverk þeirra er einnig 

að móta stefnu, viðhalda skólastarfi og þróa það. Kröfur um samvinnu milli 

kennara, samræmi á vinnuaðferðum og þróun skólastarfs fara vaxandi. 

Rannsóknir benda til þess að rekja megi góðan árangur nemenda til gæða 

stjórnunar. Það er mikilvægt fyrir skólastjórnendur að vera tilbúnir að horfast 
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í augu við það að skólakerfið er síbreytilegt og í stöðugri þróun. Í dag eru 

gerðar miklar kröfur til kennara og skólastjórnenda um að fylgjast með 

nýjungum ásamt því að innleiða breytingar og áherslur í takt við tímann 

(Owens og Valesky, 2007, bls. 22). 

Margir samverkandi þættir hafa áhrif á það ferli að skapa góðan skóla og er 

helsta hlutverk skólastjóra að hafa yfirsýn yfir það sem fram fer í skólanum, 

hvar hlutirnir ganga vel, hvar þarf að spyrna við fótum og hverju þarf að ýta úr 

vör (Sergiovanni, 2006, bls. 26), hann sér meðal annars um að leggja grunn að 

góðu samstarfi heimila og skóla. Skólastjóri þarf jafnframt að hafa drifkraft til 

að koma verkefnum áfram og þá þarf hann að hafa skýr markmið og 

framtíðarsýn, ekki bara fyrir hönd skólans, heldur einnig að hafa sína eigin 

starfskenningu á hreinu.  

Skólastjóri er ábyrgur fyrir að byggja upp og hvetja kennara í starfi í þeim 

tilgangi að skólinn nái markmiðum sínum (Sergiovanni, 2006, bls. 281). 

Skólastjóri ber, ásamt mörgu öðru, ábyrgð á því að foreldraviðtöl séu leyst vel 

af hendi í skólanum og fylgja því eftir að þau nýtist í þróun og starfsemi 

skólans.  

Áhugi, afstaða, forysta og fagmennska skólastjóra geta haft mikið að segja 

varðandi framkvæmd foreldraviðtala. Skólastjóri þarf að hvetja kennara til 

skipulagðra og vandaðra vinnubragða um leið og hann styður þá, til dæmis 

með að koma á fót lærdómssamfélagi. Roy og Hord (2006, bls. 491–492) 

greina frá fimm einkennum lærdómssamfélags sem eru: Styðjandi og dreifð 

forysta, samvinna við að þróa og meta vinnubrögð, sameiginleg gildi og sýn, 

styðjandi aðstæður og samvinna og félagastuðningur. Í áhrifaríku 

lærdómssamfélagi þarf allt starfsfólk skóla að hafa sameiginlega sýn, stefnu 

og markmið (Louis og Stoll, 2007, bls. 2–3) og þar er skólastjóri í 

lykilhlutverki. Hargreaves (2007, bls. 182 ) telur að sjálfbært lærdómssamfélag 

byggist á menningu, trausti og samskiptum. Það er ekki myndað á einni nóttu 

og verður skólastjóri að sýna framúrskarandi forystuhæfni, styðja við 

verkefnið og leiða það áfram. 

Rannsóknir McLaughlin og Talberg (2007, bls.151–165) hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif lærdómssamfélags á skólaþróun og árangur nemenda. Þar er sú 

ályktun dregin að í þeim skólum þar sem lögð er rækt við samvinnu kennara 

og ígrundun í starfi, felist uppskeran ekki síst í betri námsárangri nemenda. Þar 

sem rækt er lögð við lærdómssamfélag með ígrundun og samvinnu kennara má 

ætla að foreldraviðtöl takist betur til. 
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2.2 Hlutverk umsjónarkennara 

Lög um grunnskóla kveða á um hlutverk umsjónarkennara og er það töluvert 

umfangsmeira en hlutverk hins almenna kennara. Það sama er uppi á 

teningnum í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, þar er sagt að hver og 

einn nemandi eigi að hafa umsjónarkennara sem fylgist náið með námi 

nemenda sinna, þroska og líðan í skólanum. Umsjónarkennari leiðbeinir 

nemendum sínum í námi og starfi, aðstoðar þá og ráðleggur um persónuleg 

mál sem kunna að koma upp. Aðalnámskrá leggur áherslu á að 

umsjónarkennara beri skylda til að kynnast nemendum sínum, foreldrum þeirra 

og kynna sér aðstæður hvers og eins, auk þess á hann að efla samstarf heimilis 

og skóla. Umsjónarkennari á einnig að vinna náið með öðrum kennurum. Loks 

á hann að miðla upplýsingum og skilaboðum innan skóla og til foreldra og gera 

þeim þannig kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og 

skólastarfið á jafnréttisgrundvelli (lög um grunnskóla nr.91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Starf umsjónarkennara er því margbrotið. Kröfur til umsjónarkennara hafa 

aukist bæði af hálfu foreldra og yfirvalda (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. 

Jónsdóttir, 2016, bls. 15). Umsjónarkennarinn er lykilmanneskja í samstarfi 

við heimilin og tengiliður skólans við þau. Hann ber hitann og þungann af 

skipulagningu foreldraviðtala í sínum umsjónarbekk sem alla jafna eru tvisvar 

á ári (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 202). Í eigindlegri 

rannsókn, sem gerð var árið 2014 um viðhorf umsjónarkennara til hlutverks 

síns kom fram, að tölvusamskipti við foreldra hafi breyst mikið og einn 

viðmælandi í rannsókninni komst þannig að orði að umsjónarkennarar væru að 

svara foreldrum allan sólarhringinn í tölvupósti (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja 

M. Jónsdóttir, 2016, bls. 11). Það má því velta því fyrir sér hvort rafræn 

samskipti séu komin í staðinn fyrir hefðbundin foreldraviðtöl eða styðji við 

þau. 
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2.3 Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf heimila og skóla er bundið í lög en þau kveða skýrt á um réttindi og 

skyldur foreldra í skólastarfi. Í lögum um grunnskóla kemur fram að hlutverk 

skólans í samstarfi við heimilin sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og þátttöku þeirra í þjóðfélaginu. Í 2. gr. laganna segir að grunnskólinn skuli 

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).  

Í 9. gr. laganna kemur fram að við hvern grunnskóla eigi að vera starfandi 

foreldrafélag og hlutverk þess er að standa vörð um hagsmuni nemenda og eftir 

fremsta megni að auka samstarf heimila og skóla. Í 18. og 19. gr. 

grunnskólalaga er fjallað um hlutverk og skyldur foreldra, og tekið fram að 

foreldrar séu ábyrgir fyrir skólagöngu barna sinna og skuli fylgjast með og 

styðja við námsframvindu þeirra. Foreldrum ber einnig skylda til að veita 

grunnskóla þær upplýsingar um barn sitt sem eru nauðsynlegar fyrir 

skólastarfið og velgengni barnsins. Samvinna foreldra við skólann um nám 

barnsins er jafnframt mikilvæg og eiga foreldrar að hafa tækifæri til að taka 

þátt í námi barna sinna, sem og í skólastarfinu almennt. Foreldraviðtöl eru einn 

farvegur samstarfs heimila og skóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að starfsfólk skóla, foreldrar 

og nemendur myndi skólasamfélag hvers skóla og því sé nauðsynlegt að þessir 

aðilar vinni í sameiningu að því að móta samfélagið og þá umgengnishætti sem 

skulu vera einkennandi fyrir öll samskipti bæði í skólastarfinu og utan þess. 

Það kallar á að reglulega þarf að ræða um áherslur og koma sér saman um 

meginviðmið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 71) og 

lykilhæfni. Sá vettvangur er svo sannarlega skapaður í foreldraviðtali þar sem 

helstu hagsmunaaðilar hittast augliti til auglitis. Samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla er lykilhæfni sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er 

ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Lykilhæfni tengist öllum námssviðum. 

Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, 

sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 86). 

Í 14. kafla aðalnámskrár grunnskóla sem fjallar um tengsl heimila og skóla 

segir að mesta áherslu beri að leggja á hvern einstakling, hann skuli vera í 

aðalhlutverki þegar samstarf heimila og skóla sé annars vegar. Áhersla skuli 

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

mikilvægur þáttur í þeim efnum og eigi samstarf sem byggist á gagnkvæmri 
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virðingu, trausti, upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum 

og samábyrgð. Foreldraviðtöl ættu að nýtast vel í þeim efnum. 

Með auknum kynnum foreldra af daglegu starfi skólans og sameiginlegri 

vinnu um skólastarfið aukast líkurnar á virkri þátttöku foreldra, en aukin 

hlutdeild foreldra stuðlar að bættum námsárangri barna og bættri líðan þeirra. 

Samstarf heimila og skóla er mikilvægt að mati Epstein (2001, bls. 403) sem 

telur að það sé sama hvor eigi í hlut, foreldrar eða skólafólk, enda bendi allar 

heimildir og rannsóknir til þess. Samstarfið bætir skólastarfið, styrkir 

kennarana og fjölskyldur og er nemendum til góðs. Í íslenskum rannsóknum 

kemur fram að foreldrar vilja almennt fá stuðning og fræðslu frá skólum um 

uppeldismál og leiðir til þess að nýta samstarf heimilis og skóla sem best 

(Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 117; Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 99; Elín Thorarensen, 1998, bls. 33). En það er ríkjandi krafa á kennara að 

tala um námsgreinar í viðtölunum, og það verður aðalumræðuefnið ef foreldrar 

taka ekki upp annan þráð (Keilman, 2016). 

Desforges og Abourchaar (2003) hafa rannsakað áhrif foreldra á skólastarf 

og segja að þátttaka þeirra í skólastarfi og stuðningur við nám barna skipti 

miklu máli fyrir námsárangur. Áhrif foreldra geti skipt þar meira máli en áhrif 

góðra skóla. Ef foreldrar eru duglegir að styðja við skólann og skólagöngu 

barna sinna verði áhrif þeirra meiri en margt annað, t.d. stétt eða staða. Epstein 

(2007, bls. 16–22) segir skólafólk hafi áttað sig á því að á bak við nemanda 

sem stendur sig vel á öllum sviðum er oftast fjölskylda sem er upplýst um nám 

nemandans og tekur þátt í því. 

Samstarf heimilis og skóla hefur farið vaxandi í gegnum tíðina og tekið á 

sig margs konar myndir og í dag kveða lög á um að í skólasamfélaginu  eigi að 

vera hópar á borð við foreldrafélög, skólaráð og fræðsluráð þar sem foreldrar 

koma við sögu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í flestum skólum eru 

bekkjarfulltrúar eða bekkjartenglar sem halda utan um félagslíf og tómstundir 

árganga eða bekkja. Alla jafna er skólinn opinn foreldrum og víðast hvar eru 

sérstakir opnir dagar þar sem foreldrar eru hvattir til að kynna sér skólastarf.  

2.4 Saga foreldraviðtala  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur orðið „foreldraviðtöl“ fyrir tvisvar sinnum. 

Annars vegar þar sem getið er um hvað skuli koma fram í starfsáætlun skóla 

og hins vegar í kafla 14.1 þar sem rætt er um upplýsingagjöf skóla.  
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Brýnt er að skólar gefi reglulega skýrar upplýsingar um skólastarfið og 

áætlanir sem liggja fyrir um starfsemi skólans. Þetta má gera með 

ýmsum hætti, t.d. í foreldraviðtölum, á sameiginlegum 

kynningarfundum með foreldrahópum, í skólanámskrá, gegnum rafræn 

samskiptaforrit og á vefsíðu skólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 72).  

Sömu klausu er að finna í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 en þar er ekki 

getið um rafræn samskiptaforrit (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 45). Í 

aðalnámskrá frá 1989 segir að nauðsynlegt sé að veita foreldrum einkaviðtöl 

a.m.k. einu sinni á hverju skólaári (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 186). Í 

lögunum frá 1974 er ekki minnst á foreldraviðtöl en í 21. gr. er talað um að ef 

skólastjóri, almennur kennarafundur eða foreldrar vilji stofna foreldrafélag í 

þeim tilgangi að styðja við skólastarfið og efla tengsl milli foreldra og skóla, 

þá skuli skólastjóri greiða götu þeirra (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Í 

námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri frá 1960 er hvergi minnst á 

foreldraviðtöl eða aðra samvinnu heimilis og skóla (Menntamálaráðuneytið, 

1960). 

Margrét Margeirsdóttir, félagsráðgjafi, flutti erindi fyrir nemendur 

Kennaraskóla Íslands í janúar 1966 sem birtist í Menntamálum. Þar talar hún 

um að bæði kennarar og foreldrar geti kviðið viðtalinu og þar skipti lagni 

kennarans mestu um hvernig til tekst. Viðhorf kennarans ráði hvort 

foreldraviðtal beri tilætlaðan árangur. Margrét segir að mikilvægt sé að kynna 

sér alla málavöxtu nemandans, vandi barna getur oft verið vandi foreldra sem 

þeir yfirfæra á barn sitt vegna eigin skólareynslu. Hún segir enn fremur að ef 

kennarinn á að geta leyst hlutina farsællega þurfi hann að vera sæmilega 

öruggur með sjálfan sig, hann þarf að vera hlýlegur og traustvekjandi og má 

alls ekki snúast til varnar, kennarinn verði að hlusta vel eftir hvað vakir í raun 

og veru fyrir foreldrunum (Margrét Margeirsdóttir, 1966, bls. 68). 

Meira en hálf öld er liðin frá því Margrét hélt þessa tölu fyrir verðandi 

kennara. Viðhorf hennar til foreldraviðtala hefur á þeim tíma eflaust þótt 

framúrstefnulegt. Margrét leggur áherslu á að gæta þess að einblína ekki um 

of á tölukvarðann þegar árangur barna í skóla er metinn og segir m.a. að 

kennarinn verði sjálfur að hafa það að sjónarmiði að það skipti ekki höfuðmáli 

hvort barnið fær einni kommunni hærra eða lægra í faginu heldur hitt að 

uppeldi barnsins farist vel úr hendi og bæði foreldrar og kennarar stefni að 

sama marki. Sé það sjónarmið ekki grundvöllur að starfi kennarans, er hætt við 

að námið verði lífvana form. Þá verða umræður um nám og skólavist, viðtöl 

milli kennara og foreldra, innantómar deilur sem aldrei koma nálægt kjarna 

málsins (Margrét Margeirsdóttir, 1966, bls. 68). 
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Flestir skólar á Íslandi eru með formleg viðtöl tvo til þrjá daga á ári en 

mismunandi er hvenær skólaársins þau eru (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 202–203). 

Nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu, og a.m.k. einn á Norðurlandi, hafa 

þó tekið skrefið lengra og breytt út af vananum með heimsóknum til 

fjölskyldna nemenda í stað foreldraviðtala og með svokölluðum opnum dögum 

þar sem foreldrar eiga ekki pantaðan tíma en eru velkomnir í skólann, allir 

kennarar eru á staðnum og námsgögn s.s. ferilmöppur, námsáætlanir og 

námskrá eru til sýnis. 

Ingibjörg Auðunsdóttir (2008, bls. 21) hefur fjallað um 

fjölskylduheimsóknir og segir hún að þær séu ekki ný aðferð í samstarfi 

heimila og skóla og að dæmi um fjölskylduheimsóknir megi finna í 

stjórnendatíð Halldóru Bjarnadóttur skólastjóra Barnaskóla Akureyrar 1908–

1922. Á meðan hún var við stjórn fóru kennarar á heimili nemenda og ræddu 

við foreldra. Halldóra sagði að bæði kennarar og foreldrar hafi lært margt af 

heimsóknunum. Þar hafi augu foreldra opnast fyrir ýmsum erfiðleikum og 

skilningur þeirra á skólastarfi og afstöðu kennarans til barnsins aukist. 

Á árunum 2002–2004 gerði Ingibjörg Auðunsdóttir starfendarannsókn um 

samstarf heimila og skóla og rannsakaði þróunarverkefni sem hafði að 

markmiði að færa foreldraviðtölin inn á heimili nemenda líkt og Halldóra 

Bjarnadóttir hafði gert tæpri öld áður. Verkefnið fór fram í Oddeyrarskóla á 

Akureyri og voru nemendur, kennarar og foreldrar í 1., 5. og 8. bekk 

þátttakendur í verkefninu. Í þróunarverkefninu var lögð áhersla á að vinna með 

kennurum og stjórnendum, foreldrum og nemendum á þeirra eigin 

starfsvettvangi sem er skóli og heimili. Það var lögð áhersla á að hlusta á raddir 

allra svo öll sjónarmið kæmu fram og þannig væri hægt að dýpka skilninginn 

á samstarfi heimila og skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 49). Verkefnið 

tókst vel þó ýmsum hafi ekki litist á heimsóknirnar til að byrja með. En þeir 

kennarar sem tóku þátt í verkefninu voru sammála um að þarna væri komin 

góð og árangursríkari aðferð við að kynnast nemandanum sem nýttist honum 

til hagsbóta í námi. Þeir kennarar sem tóku þátt í verkefninu vildu ekki snúa 

aftur til fyrri aðferða og hafa fjölskylduheimsóknir á heimili nemenda nú fest 

sig í sessi í Oddeyrarskóla í 1. og 8. bekk (Oddeyrarskóli, e.d.). Við leit að 

upplýsingum um foreldraviðtöl nokkurra grunnskóla á Íslandi kom í ljós að 

mjög mismunandi er hve miklar upplýsingar skólarnir veita um eðli, tilgang, 

markmið eða úrvinnslu foreldraviðtala. En Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir skilgreina foreldraviðtöl sem reglubundin samtöl milli kennara og 

foreldra, og stundum nemenda. Þær segja að eitt meginmarkmið þeirra sé að 
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miðla upplýsingum á milli heimilis og skóla (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 202).  

Fæst sveitarfélög hafa sett sér reglur eða leiðbeiningar varðandi 

foreldraviðtöl en finna má á heimasíðu Reykjavíkurborgar gagnleg ráð fyrir 

foreldraviðtöl eða samráðsfundi. Þar kemur fram að foreldraviðtöl eigi að 

styðja við þá hugmynd að foreldrar og kennari séu teymi sem vinni að velferð 

barnsins. Áhrif foreldra á nám og líðan barna séu óumdeilanleg og 

foreldraviðtöl eða samráðsfundir eiga að tryggja að allir foreldrar eigi hlutdeild 

í skólagöngu barna sinna (Reykjavíkurborg, e.d.). Flestir skólar nota hugtakið 

foreldraviðtöl en samt má finna nokkra skóla sem hafa kosið að nota hugtakið 

foreldrasamtal.  

Líkt og Margrét Margeirsdóttir sagði 1966 þarf að gera ráð fyrir því að bæði 

kennarar og foreldrar kvíði fundinum og eru foreldrum gefin ýmis ráð til þess 

að undirbúa sig sem best fyrir fundinn svo sem með að vera kurteisir, jákvæðir 

og kynna sér málin vel fyrir fram. 

Ef orðið foreldraviðtöl er sett í leitarvél á vefsíðum skóla er misjafnt hve 

ítarlegar upplýsingar skólarnir gefa um þau og víðast eru litlar eða engar 

upplýsingar um foreldraviðtölin, þó eru á því undantekningar. 

Á heimasíðu Setbergsskóla í Hafnarfirði kemur fram að foreldrar eru 

boðaðir til viðtals til kennara tvisvar á ári, að hausti og svo á miðjum vetri. 

Einnig er tekið fram að öll sex ára börn komi í viðtal strax í byrjun vetrar. Þar 

kemur einnig fram að nemendur komi heim með námsmöppur fyrir viðtölin 

sem og gátlista sem nemendur og foreldrar fylla út í sameiningu og afhenda í 

viðtalinu. Kennarar afhenda formanni matsteymis gátlista til varðveislu og 

úrvinnslu að viðtölum loknum. Kennarar skila samantekt á því sem fram kom 

í foreldraviðtölum til innra matsteymis (Setbergsskóli, e.d.). Það er sjaldan sem 

tekið er fram hvernig skuli unnið með þær upplýsingar sem koma fram í 

foreldraviðtölunum líkt og gert er hér hjá Setbergsskóla.  

Laugalækjarskóli í Reykjavík fer svolítið nýjar leiðir í sínu fyrirkomulagi 

og kynnir það vel á heimasíðu skólans. Um er að ræða fjóra daga þar sem 

skapaður er vettvangur til samtals, tvisvar á formlegum viðtalsdögum, í 

nóvember er opinn fundur þar sem námsmöppur liggja fyrir og mæting er 

frjáls, og svo í lok vetrar er boðið upp á fjölskyldusamtöl þar sem 

sýningarmappa nemandans er skoðuð (Laugalækjarskóli, e.d.). Athygli vekur 

að alltaf er talað um fjölskyldu en ekki um foreldra annars vegar og nemanda 

hins vegar, það vekur óneitanlega upp jákvæðari viðbrögð hjá lesanda sem 

getur minnkað spennu og kvíða allra. Á heimasíðu skólans er tiltekið hvað 

skuli liggja til grundvallar hverju sinni og vísað í gögn. 
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Í þessum skólum er misjafnt hvernig skólarnir setja fram upplýsingar um 

foreldraviðtöl, hver markmið þeirra eru og hvernig unnið er úr þeim 

upplýsingum sem koma fram í viðtölunum. 

2.5 Foreldraviðtöl í Danmörku og 

Bandaríkjunum  

Í Seminarie-skolen í Álaborg var unnið þróunarverkefni 2003 um 

foreldraviðtöl. Nefnd var sett á laggirnar sem samanstóð af kennurum, 

uppeldisfræðingum og foreldrum. Markmiðið var að endurskoða, styrkja og 

þróa foreldraviðtöl í takt við nýja menntastefnu. Verkefnið stóð yfir í tvö og 

hálft ár og niðurstaðan varð sameiginleg sýn hlutaðeigandi. Eitt af 

markmiðunum var að styrkja þá hugmynd að vel ígrundaðar hugmyndir og 

reynsla kæmu bæði frá heimili og skóla og því mikilvægt að hlusta á sjónarmið 

allra hlutaðeigandi. Fram kom sú hugmynd að foreldrum stæði til boða eitt 

heimsóknarviðtal á ári í samvinnu við frístundaheimili. Foreldraviðtölin ættu 

að fara fram tvisvar á ári og var lögð áhersla á faglega stöðu nemandans, 

námsframvindu og félagsfærni. Alltaf ættu að vera skrifleg gögn til staðar í 

viðtalinu, t.d. próf og ferilmappa. Mikið var lagt upp úr því að hafa umhverfi 

aðlaðandi með kertaljósi og kaffi eða te og hafa smákökur í boði. Einnig var 

lagt til að myndir frá bekkjarferðum og verk nemenda prýddu veggi. Áhersla 

var á að kennarar, foreldrar og nemendur væru vel undirbúnir fyrir viðtölin; 

hefðu kynnt sér mál nemandans vel. Talað var um styrkleika nemenda, hvernig 

nemandinn gæti bætt sig og hvernig kennarar, foreldrar og bekkjarfélagar gætu 

stutt við bakið á honum. Mikilvægt var að viðtalið væri hnitmiðað og fókusinn 

væri á styrkleika og námsmöguleika nemandans (Dyrberg, Höholt, Thomsen., 

Bloksgaard og Vindelev, 2006, bls. 2–7). 

Í Humlebæk-skole á Sjálandi í Danmörku voru kennarar farnir að efast um 

gildi hefðbundinna foreldraviðtala sem stóðu yfir í fimmtán mínútur og þeim 

fannst þau skila litlum árangri. Tveir reyndir kennarar tóku þátt í eins árs 

þróunarverkefni þar sem ákveðið var að búa til nýtt form fyrir foreldraviðtöl 

þar sem einn eða tveir hópar af nemendum sætu fundinn með kennurum og 

foreldrum. Til þess að verkefnið gæti gengið upp þurfti að fara í mikla 

ígrundun og var nemendum í 7. bekk (8. bekkur á Íslandi) skipt upp í fjögurra 

til fimm manna hópa þvert á árganginn sem unnu saman allan veturinn að 

sameiginlegum verkefnum og þemum þar sem lögð var aukin áhersla á 

samstarf heimila og skóla. Hópviðtöl voru svo haldin einu sinni á ári og stóðu 
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í einn klukkutíma. Nemendur tóku meiri þátt í umræðunum þegar þeir voru í 

hóp sem þeir báru traust til og þekktu eftir sameiginlega vinnu allan veturinn 

(Johansen, 2004). Kennarar voru sérlega ánægðir með þetta fyrirkomulag þar 

sem nemendur töluðu meira og sögðu sína skoðun í stað þess að áður töluðu 

kennari og foreldrar saman um nemandann sem var óvirkur. Einnig töldu 

kennarar að nemendur þjálfuðust betur í að meta eigin frammistöðu og tjá 

skoðanir sínar. Þá hafi foreldrar líka tækifæri til að sjá og heyra hvernig barnið 

þeirra stendur, bæði námslega og félagslega innan hópsins. Helsti gallinn við 

hópsamtölin er hins vegar sá að erfitt er að ræða persónuleg mál einstaklinga 

og þess vegna eru hefðbundin foreldraviðtöl haldin síðasta árið sem barnið er 

í grunnskólanum (Johansen, 2004). 

Sandburg Middle School í Elmhurst í Bandaríkjunum breytti hefðbundnum 

foreldraviðtölum haustið 2016 í nemendastýrt viðtal (student-led conferences) 

þar sem nemandinn sjálfur fer yfir eigin styrkleika og frammistöðu. Þessi 

breyting er hluti af stefnu skólans um virkni nemenda og verkefnamiðað nám, 

segir Fehrenbacker skólastjóri. Nemendur undirbjuggu sig með glærukynningu 

fyrir foreldra þar sem m.a. var fjallað um markmið og árangur, skipulag, 

hvernig gengi að eignast vini og hvaða kennara þeir leituðu til með vandamál 

sín. Áður voru nemendur óvirkir í viðtölum þrátt fyrir að vera lykilaðilar. Þó 

söknuðu sumir foreldrar þess að fá ekki að tala við kennara barns síns undir 

fjögur augu og í könnun sem gerð var meðal foreldra kom fram að 29% voru 

ekki sátt við þessar breytingar. Foreldrar sem voru sáttir töldu að þeir fengju 

nægar upplýsingar um námsstöðu og verkefnaskil í námskerfi skólans og 

þyrftu ekki að ræða það frekar í foreldraviðtali. Mikilvægara væri að 

nemandinn fengi yfirsýn og skoðaði eigin stöðu á gagnrýninn hátt (Fornek, 

2017). 

2.6 Íslenskar rannsóknir  

Í rannsókn, sem gerð var undir stjórn Gerðar Óskarsdóttur í 20 skólum og 

birtist árið 2014, skoðuðu Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir 

foreldrasamstarf frá ýmsum sjónarhornum. Umsjónarkennarar voru m.a. 

spurðir út í hversu miklum tíma væri varið í foreldrasamskipti og hvernig hann 

skiptist. Fram kemur hversu oft foreldrar eru boðaðir í reglubundin viðtöl í 

skólanum og sögðu um 70% umsjónarkennara foreldra boðaða til 

reglubundinna viðtala tvisvar á ári, 26% sögðu að þeir væru boðaðir þrisvar á 
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ári og 4% sögðu fjórum sinnum (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014, bls. 202–203). 

Samkvæmt rannsókninni er algengast að foreldraviðtal standi í 15 mínútur. 

Einnig kemur fram að umsjónarkennarar á elsta stigi verja styttri tíma í 

foreldraviðtölin en kennarar á yngri stigum grunnskólans. Um 89% 

umsjónarkennara nemenda í 8.–10. bekk sögðu að nemendur væru alltaf með í 

viðtalinu (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 203). 

Í rannsókninni eru önnur samskipti heimilis og skóla líka skoðuð og voru 

umsjónarkennarar beðnir að meta hlutfall tíma sem færi í samskipti vegna 

ýmiss konar upplýsingamiðlunar til foreldrahópsins í heild og tíma sem færi í 

samskipti vegna náms- og hegðunarerfiðleika einstakra nemenda. Miðað við 

svör kennara er leitt að því líkum að mestur tími kennara sem snýr að 

foreldrasamskiptum fari í málefni einstakra nemenda en ekki foreldrahópinn í 

heild (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 204). Það gefur 

vísbendingar um að auka þurfi samskipti við einstaklinga og að tvö til þrjú 

viðtöl á ári dugi ekki til að vinna með einstök mál eins og þyrfti. 

Það vekur athygli að tæpur þriðjungur foreldra sagðist hafa samband við 

kennara eða stjórnendur sjaldnar en einu sinni á ári vegna barns síns og tæp 

40% foreldra sögðu að sjaldnar en árlega hefðu starfsmenn skólans samband 

af sama tilefni (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 205).  

Það má því draga þá ályktun að samskipti við stóran hóp foreldra virðast 

vera mjög lítil. Svo virðist sem allmargir foreldrar hafi einungis tækifæri til að 

hitta umsjónarkennara barna sinna tvisvar sinnum á ári, í um það bil 15 mínútur 

í senn. 

Nanna Kristín Christiansen gerði rannsókn 2003–2004 þar sem hún spurði 

hvert væri faglegt hlutverk kennara í foreldrasamfélagi miðað við aðstæður, 

hvert það ætti að vera og hvert það væri í raun (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 147). Rannsóknin var eigindleg og m.a. var rætt við kennara og 

foreldra í rýnihópum. Í samtali við foreldra kom í ljós að miklu minna er um 

upplýsingagjöf og samstarf en þeir hefðu kosið og segir einn viðmælandinn 

um samstarf heimilis og skóla að það sé lítið annað en tilgangslaus 

foreldraviðtöl og hraðsoðnar námskynningar (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 90). 

Það er áhugavert að skoða þetta viðhorf í ljósi þess að þeir foreldrar sem 

tóku þátt í rannsókninni voru allt foreldrar með háskólamenntun og börn þeirra 

höfðu átt við ýmsan vanda að etja í skólanum, sum námslega og önnur 

félagslega. 
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Í rannsókninni kemur fram að form og innihald samstarfs milli skóla og 

heimilis er í flestum tilfellum foreldraviðtöl, sem eru þá eini vettvangurinn sem 

foreldrar og kennarar hafa til samstarfs, og eru venjulega tvisvar á ári í 15–20 

mínútur. Kennarar benda á að mikið álag sé að eiga fundi við u.þ.b. 20 

fjölskyldur á einum degi. Það er sterk krafa um að í þessum viðtölum eigi að 

fara yfir stöðuna og ræða námslega, hegðunarlega og félagslega stöðu (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010, bls. 95). Nanna Kristín kemst að þeirri niðurstöðu 

að allnokkuð skorti á að samstarf skóla og skólaforeldra sé í samræmi við þarfir 

og væntingar samtímans (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 100–101).  

2.7 Erlendar rannsóknir  

Í rannsókn sem gerð var á Englandi árið 2006–2007 í 20 skólum og kallast 

EPRA (The Engaging Parents in Raising Achievement Project) kemur fram að 

sumir foreldrar eiga í vandræðum með samskipti við kennara, skólann og 

skólastjórnendur. Um 16% aðspurðra óttast að stíga yfir einhver óskilgreind 

mörk í samskiptum við kennara. Það er vilji foreldra að taka meiri þátt í 

skólastarfi en hindranir eins og tími, peningar og mismunur (stétta- og 

einstaklingsmunur) koma hins vegar í veg fyrir það (Harris og Goodall, 2008, 

bls. 280).  

Í EPRA kemur fram að í skólum er þátttaka foreldra misjafnlega metin en 

flestir telja hana jákvæða (Harris og Goodall, 2008, bls. 282) sem er í samræmi 

við upplifun foreldra á Íslandi (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014, bls. 241). 

Þó áratugur sé síðan Nanna Kristín gerði sína rannsókn er mjög mikill 

samhljómur með hennar niðurstöðum, niðurstöðum Amalíu og Kristínar sem 

gerð var 2009–2010, og EPRA í Englandi.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er upplýsingagjöf milli heimila og 

skóla og samráð kennara og foreldra um nám og kennslu forsenda fyrir 

árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því 

sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í 

námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð 

sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45). 

Í könnun sem gerð var í Bandaríkjunum 1998, þar sem tekin voru viðtöl við 

78 foreldra, kemur fram að bæði magn og gæði samskipta foreldra og kennara 

þarf að auka. Einnig finnst foreldrum að meiri áhersla ætti að vera á mannlega 
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þáttinn þegar rætt er um börnin. Foreldrarnir vildu líka að kennarinn sem 

fagmaður gæfi framlagi og tillögum foreldra um nám barna sinna meiri gaum 

(McNaughton og Vostal, 2010, bls. 251).  

Í annarri bandarískri rannsókn frá 2006 var fylgst með framkvæmd 

foreldraviðtala og þar kom fram að kennarar töluðu 51% tímans en foreldrar 

aðeins 15%. Sennilega stafar þessi mikli munur af því að kennarar líta svo á að 

þeir eigi að upplýsa foreldrana um námsframvindu og fleira en það léttir ekki 

þeirri ábyrgð af foreldrum að koma sínum markmiðum og hagsmunamálum 

að. Foreldrum finnst oft að áhyggjur þeirra séu ekki teknar alvarlega sem er 

ekki sérlega góður grunnur að samstarfinu (McNaughton og Vostal, 2010 bls. 

251). 

Gillian Ingles háskólakennari og rannsakandi í Háskólanum Strathclyde í 

Skotlandi segir nauðsynlegt að endurskoða hagnýtingu foreldrafunda og 

viðtala þar í landi (Ingles, 2012, bls. 83). Að hennar mati hneigjast kennarar 

jafnvel til þess að forðast að hitta foreldra augliti til auglitis. Bent er á nokkrar 

rannsóknir sem sýna almenna óánægju foreldra með hið hefðbundna 

fyrirkomulag foreldraviðtala; þeim finnst vanta að myndaðar séu aðstæður þar 

sem traust ríkir á milli aðila (Ingles, 2012, bls. 85). Ingles kemst að þeirri 

niðurstöðu að með breyttu námsumhverfi 21. aldar verði að endurmeta tilgang 

og skipan foreldraviðtala (Ingles, 2012, bls. 101),því þrátt fyrir að námskrár 

komi og fari, breytist og þróist, bæði í Skotlandi og hér á landi, þá bendir margt 

til þess að skipulag og innihald foreldraviðtala hafi verið með óbreyttu sniði í 

áraraðir. 

2.8 Viðtalstækni 

Samskiptahæfni kennara segir mikil til um það hvernig til tekst í samskiptum 

við foreldra og í foreldraviðtölum. Kennarar eru ekki lengur einangraðir í 

starfi eins og áður var. Þeir hafa samskipti við fjölmarga og á síðustu árum 

hafa þeir sífellt meira samband við heimili og foreldra. Af öllum þeim flóknu 

áskorunum sem kennarar takast á við nú á dögum, er engin eins krefjandi og 

að nota árangursríka samskiptatækni (Conderman, Johnston-Rodriguez, 

Conderman, Hartman og Kemp, 2010, bls. 177).  

Ætla má að foreldraviðtöl byggi á lýðræði sem er ein af grunnstoðum 

aðalnámskrár á öllum skólastigum. Samtal er rökræðuform þar sem skipst er 

á upplýsingum og rökum, sbr. skilgreiningu þýska félagsfræðingsins og 
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heimspekingsins Habermas (1996, bls. 304). Þar hafa allir rétt á því að rödd 

þeirra heyrist, mega stinga upp á umræðuefni, leggja til málanna og gagnrýna 

tillögur annarra. Allir hafa jafnan rétt og hvorki innri eða ytri þvingun eða 

kúgun á sér stað. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga í foreldraviðtölum þar 

sem stundum þarf lítið til að valdajafnvægi raskist og hallað sé á annað hvort 

nemanda eða kennara.  

Viðtalstækni er beitt af fagfólki víða í samfélaginu, til dæmis í 

heilbrigðiskerfi, hjá ráðgjöfum, í atvinnuviðtölum og fjölmiðlum. Greina má 

fimm sameiginleg  þrep faglegs viðtals.  

Fyrsta þrepið er samband, að ná sambandi og mynda traust svo hægt sé að 

mynda tengsl. Þegar verið er að mynda jákvæð tengsl er mikilvægt að 

viðmælandi finni að hann sé öruggur og hann finni einlægan vilja þess sem 

tekur viðtalið til að verja tímanum með honum. Mikilvægt er að nota virka 

hlustun og opnar spurningar sem auka á flæði í samskiptum. Markmiðið er að 

ná árangri með viðtalinu en ekki að hnýsast. Leggja þarf áherslu á að taka eftir 

yrtum og óyrtum skilaboðum sem viðmælandi sendir, því í þeim geta falist 

upplýsingar um viðkomandi. Mikilvægt er að sá sem viðtalið tekur átti sig á 

hlutverki sínu og opni viðtalið á jákvæðan hátt. Til þess að geta tekið næsta 

skref þarf bæði viðmælandi og sá sem tekur viðtalið að vera öruggur og 

afslappaður.  

Á öðru þrepi er vandi skilgreindur, þ.e. almenn lýsing á vandanum er dregin 

upp og hann brotinn niður í smærri einingar. Mælt er með að sá sem viðtalið 

tekur skrái hjá sér markverðar upplýsingar. Hér er oft stuðst við sjö 

greiningarstig; 

-almenn greining á vandamálinu 

-greina vandann niður í einingar og forgangsraða 

-greining á hegðun og hugsun 

-greina undanfara 

-greining á þáttum sem viðhalda vandanum 

-greining á bjargráðum 

-greining á styrkleikum vandans  

Á þriðja þrepinu er sameiginleg skilgreining markmiða, þ.e. hvað á að gera, 

hvernig á að gera það, hvar og hvenær. Á fjórða þrepi eru ræddar mögulegar 

leiðir, þar sem valmöguleikum er stillt upp. Loks á fimmta þrepi er yfirfærsla 

þar sem viðmælandi tekur ákveðin atriði úr viðtalinu, tileinkar sér þau eða nýtir 

til frekari vinnu (Ivey, Ivey, og Zalaquette, 2010, bls. 209–211). 
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Áhugahvetjandi samtöl eru nýtt í heilbrigðisstéttum en þau byggja að sumu 

leyti á kenningum í atferlismeðferð. Í áhugahvetjandi samtölum er lagt upp 

með þrjá grundvallarþætti sem einnig einkenna foreldraviðtal en þeir eru 

samvinna, framköllun og sjálfstæði. Mikilvægt er að skapaðar séu ákveðnar 

forsendur til að samvinna geti átt sér stað, svo sem traust, jafnræði og 

stuðningur. Í viðtalinu er hlutverk fagaðila (kennara) að kalla fram lausnir sem 

viðmælandi (nemandi, foreldri) býr yfir. Þá þarf að finna og vekja innri 

áhugahvöt til hegðunarbreytinga. Með áhugahvetjandi samtölum er leitast við 

að fá fólk til að þess að tjá sig meira og fara djúpt í málin. Notaðar eru opnar 

spurningar sem gefa viðmælanda (nemanda, foreldri) tækifæri til að ígrunda 

svör sín og láta sínar eigin skoðanir í ljós,en forsenda þess að viðkomandi tjái 

sig er að traust hafi skapast milli aðila. Speglun er mikilvægur þáttur í 

áhugahvetjandi samtölum, þ.e. að fagaðili (kennari) endurtaki og spegli það 

sem viðmælandinn segir. Að lokum er mikilvægt að taka saman það sem hefur 

verið rætt og draga fram til að foreldraviðtalið beri árangur (Miller og Rollnick, 

2009, bls. 129–140).  

Sókratískar aðferðir eru mikið notaðar í hugrænni atferlismeðferð og henta 

vel í foreldraviðtali þar sem viðmælanda er hjálpað til að komast að niðurstöðu 

án þess að leiðbeina, stýra eða gefa svarið upp. Markmiðið er að hjálpa 

viðkomandi að orða hugmyndir sínar og hugsanir og geta séð möguleika á 

öðrum hliðum málsins (Padesky, 1993, bls. 3–6; Róbert Jack, 2006, bls. 40). 

Padesky skilgreindi fjögur þrep í sókratískum spurningum sem einnig eiga við 

um foreldraviðtal. Fyrsta þrep er að kennari spyr opinna spurninga, safnar 

upplýsingum og myndar tilgátur. Á öðru þrepi á kennari að hlusta af athygli og 

áhuga án þess að dæma. Á þriðja þrepi á kennari að draga saman upplýsingar, 

taka umræðuna saman og kalla eftir viðbrögðum og að lokum eru upplýsingar 

á fjórða þrepi tengdar saman eða sundurgreindar (Westbrook, Kannerley og 

Kirk, 2011, bls. 150).  

Flestar aðferðir og kenningar um viðtalstækni byggja á sömu þáttum. 

Byggja verður upp traust, fagleg þekking þarf að vera til staðar ásamt þekkingu 

og færni í að meta líðan viðmælanda. Einnig þarf að fá viðmælanda til þess að 

opna hug sinn og ígrunda, finna leiðir og loks að draga saman og gera áætlun 

um framhaldið. 

Viðtalstækni er mönnum misjafnlega töm. Mikilvægt er að þessum þætti 

séu gerð góð skil í menntun kennara og þeir fái leiðbeiningar og þjálfun til að 

beita henni á árangursríkan hátt. Til að ná sem mestum árangri í viðtölum er 

nauðsynlegt að skipuleggja þau vel, byggja þau rétt upp, skrá niðurstöður og 
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vinna úr þeim eins fljótt og auðið er. Viðtal á að renna frjálst og eðlilega og má 

ekki verða eins og yfirheyrsla. Lokaðar spurningar leiða að nákvæmu svari og 

takmarka svarmöguleika en opnar spurningar leiða fram nýjar upplýsingar og 

oft það sem er mikilvægast að komi fram (Geldard og Geldard, 2012, bls. 88–

90). Brýnt er að viðmælandi hafi ráðrúm til að hugsa um það sem fram hefur 

komið í foreldraviðtalinu. Gott er að gera stutta samantekt í lok viðtalsins því 

það auðveldar öllum að finna kjarna málsins ef hann er umorðaður og 

viðmælandi fær einhvers konar yfirlit um það sem hefur verið rætt (Geldard og 

Geldard, 2012, bls. 91). Halda þarf upplýsingum til haga og kennari ætti að 

skrá hjá sér dagsetningu, staðreyndir og helstu atriði um vandamálið, um ferlið 

og niðurstöðu samtalsins, um markmið, samninga og næstu skref, og loks um 

líðan eða upplifun þess sem stýrði viðtalinu (Geldard og Geldard, 2012, bls. 

225–230). 

Anna Dorthe Tveit, prófessor við Háskólann í Agder í Noregi, segir að 

kennari verði alltaf að koma fram sem fagmaður og sérfræðingur í viðtali og 

hann þurfi að vera rökfastur og yfirvegaður á meðan foreldrar mega aftur á 

móti sýna tilfinningar eða jafnvel þegja. Ef foreldrar af einhverjum ástæðum 

geta ekki sagt sína hlið á málum, er það á ábyrgð sérfræðingsins að fá þá til að 

halda uppi samræðum og fá þá til tjá sig (Tveit, 2014, bls. 828). Samkvæmt 

rannsókn Tveit er það fyrst og fremst ósk foreldra að fá eins konar óformlegt 

samtal og að sameiginlegur skilningur sé á stöðu barnsins bæði heima og í 

skólanum. Einnig vilja foreldrar að samkomulag um ákveðin málefni verði 

málalokin. Sumum finnst mikilvægt að fá upplýsingar um námsstöðu í viðtali 

og ákveða í framhaldinu hvað eigi að gera við þær. Foreldrar vilja að viðtalið 

sé óformlegt, opið, afslappað og upplýsandi en vilja einnig að tekið sé 

alvarlega á þeim málum sem upp koma (Tveit, 2014, bls. 833). Verkefni 

kennarans er að liðka fyrir samræðum, skapa jákvætt andrúmsloft gagnvart 

foreldrum og hafa frumkvæði að óformlegu spjalli. Það er líka kennarans að 

tryggja að ígrundun eigi sér stað, sem og hvernig skuli staðið að henni. Slíkt 

eykur líkur á virkri þátttöku allra á fundum (foreldra og kennara) og er skref í 

átt að því að tryggja skólaumbætur og merkingarbæra samræðu milli foreldra 

og kennara (Tveit, 2014, bls. 834). 

LAFF Don´t CRY er aðferð sem hjálpar kennurum að beita virkri hlustun 

og sýna um leið virðingu og samhug. McNaughton og Vostal (2010, bls. 251) 

setja aðferðina upp í töflu þar sem upphafsstafir aðferðarinnar skýra hvernig 

farið er að.  
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Tafla 1 LAFF Don‘t CRY 

L          

 

A  

 

F  

F  

 

Hlusta, að beita virkri hlustun, að kunna að sýna samhug og 

virðingu (Listen) 

Spyrja, að spyrja og fá leyfi til að þess að skrifa niður punkta 

(Ask) 

Einbeiting, að hafa skýr markmið og halda sér við efnið (Focus)  

Lagt af stað, að ákveða næsta skref (Find a first step) 

Don’t  

C  

R  

 

Y  

Ekki 

Gagnrýna, fólk sem er ekki viðstatt (Criticize) 

Bregðast harkalega við eða lofa einhverju sem þú getur ekki 

staðið við (React hastily) 

Spjalla um eitthvað sem skiptir ekki máli (Yakety-yak-yak) 

 

Þættirnir sem skipta máli eru opnun viðtals, að beita virkri hlustun, að 

kunna að sýna samhug og virðingu. Að spyrja og fá leyfi til að þess að skrifa 

niður punkta, að hafa skýr markmið og að lokum er lögð áhersla á að halda sig 

við efnið. Traust, hreinskilni, sveigjanleiki, þolinmæði, skopskyn og virk 

hlustun eru þættir sem þurfa að vera fyrir hendi í árangursríku foreldraviðtali 

(McNaughton og Vostal, 2010, bls. 251).  

Meðal þess sem bent er á er að það á ekki að gagnrýna fólk sem er ekki 

viðstatt, ekki bregðast harkalega við eða lofa upp í ermina né blaðra um allt og 

ekkert (McNaughton og Vostal, 2010, bls. 252). Í Bandaríkjunum var gerð 

rannsókn árið 2008, þar sem sjö kennarar voru þjálfaðir í að nota LAFF Don‘t 

CRY-aðferðina og niðurstöðurnar svo bornar saman við sjö aðra sem enga slíka 

þjálfun fengu. Í ljós kom að þeir sem höfðu þjálfað sig í þessari aðferð voru 

líklegri til að eiga í árangursríkum samskiptum við foreldra (McNaughton og 

Vostal, 2010, bls. 252). 

Kennarinn þarf líka að huga að sjálfum sér. Erfið viðtöl taka á og áhrif þess 

geta borist yfir í einkalíf kennarans. Hætta er á kulnun í starfi, því erfiðar 

tilfinningar geta rist djúpt og kennarinn verður að geta varist því að verða fyrir 

áhrifum (Geldard og Geldard, 2012, bls. 283–287). 

Eins og sjá má hér að ofan er að mörgu að huga til að viðtal þjóni tilgangi 

sínum og beri árangur. Ljóst er að kennarar þurfa að hafa gott vald á þeim 

þáttum sem snúa að faglegri viðtalstækni. Mikilvægt er því að búa kennara vel 

úr garði í kennaranáminu til að vel megi til takast í þessum efnum. Bæði er það 

mikilvægt fyrir kennarann sjálfan og skjólstæðinga hans. 
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2.9 Viðtalstækni í kennaranámi  

Í námskrá á grunnskólakjörsviði kennaranáms við Háskólann á Akureyri 

2017–2018 er eitt 6 eininga skyldunámskeið á öðru ári sem heitir Samskipti, 

samtalstækni og foreldrasamstarf (SST0156160). Þar er meðal annars fjallað 

um rannsóknir og kenningar um samskipti og samstarf grunnskóla og foreldra 

(Háskólinn á Akureyri, 2017). Áður hét námskeiðið Foreldrasamstarf og að því 

námskeiði loknu áttu nemendur að hafa öðlast þekkingu, skilning og færni í 

grundvallarþáttum samskipta, samtalstækni, samstarfs við foreldra og 

heimanáms, hafa öðlast þekkingu og hæfni til að skipuleggja samskipti við 

foreldra og kennara og aðra fagmenn og hafa á valdi sínu samtalstækni sem 

nýst gæti með foreldrum, kennurum og öðrum. Við endurskoðun á 

námskeiðum í kennaradeild Háskólans á Akureyri var heiti námskeiðsins 

breytt og samtalstækni gert hærra undir höfði, henni lyft og gerð sýnilegri og 

verður það námskeið kennt í fyrsta sinn næsta vor (Birna M. Svanbjörnsdóttir, 

munnleg heimild, 27. apríl 2017). 

Í kennsluskrá í grunnnámi í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands 

2017–2018 er eitt námskeið sem gefur til kynna að þjálfun og fræðsla í að taka 

foreldraviðtöl sé á námsleiðinni. Foreldrasamstarf er eitt af viðfangsefnum í 

tveimur 10 eininga námskeiðum sem bera heitin Nám og kennsla eldri 

nemenda í grunnskóla (GSS090G) og Nám og kennsla yngri nemenda í 

grunnskóla (GSS091G ). Að loknum þessum námskeiðum eiga nemendur að 

geta útskýrt kennslufræðileg viðfangsefni, svo sem foreldrasamstarf auk 

annarra viðfangsefna. Í framhaldsnámi í grunnskólakennarafræðum er 

námskeið sem ber heitið Nám og kennsla: Fagmennska í starfi (GSS301F) og 

er það 25 einingar. Þar er meðal annars lögð áhersla á foreldrasamstarf og 

þjálfun í samskiptafærni t.d. í samskiptum við foreldra og viðtalstækni. Að 

námskeiði loknu eiga nemendur m.a. að geta beitt undirstöðuatriðum í 

viðtalstækni (Háskóli Íslands, 2017). Námskeiðið í meistaranáminu er nýlegt 

en viðfangsefni  hafa verið á dagskrá lengi. Að sögn Auðar Pálsdóttur, 

formanns námsbrautar í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands, 

virðist samsetning þess og staðsetning í náminu mjög vel heppnuð og eru 

vísbendingar um að það hafi nýst kennurum sem síðustu ár hafa farið í kennslu 

vel (Auður Pálsdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 2017). 
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla er sagt frá rannsókninni og þeim aðferðum sem notaðar voru 

við rannsóknarvinnuna. Einnig er greint frá þátttakendum í rannsókninni og 

fjallað um gögn, gagnaöflun og úrvinnslu. Siðferði, réttmæti og takmörkunum 

rannsóknarinnar eru einnig gerð skil. Viðfangsefni rannsóknarinnar var 

viðhorf skólastjóra og umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla til 

foreldraviðtala og hver nytsemi viðtalanna og eftirfylgni við þau er frá 

sjónarhorni skólastjóra og umsjónarkennara í 8.–10. bekk. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Megindlegri aðferð var beitt í rannsókninni. Megindleg rannsóknaraðferð á sér 

langa hefð, sérstaklega innan náttúruvísinda, hún einkennist af því að 

upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og 

tölfræðilegri aðferð er beitt við framsetningu og túlkun gagna (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377).  

Með megindlegum rannsóknum er hægt að gera margs kyns samanburð og 

draga ályktanir um stóra hópa út frá öðrum minni (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 229). Í þessari rannsókn var einmitt ætlunin að fá upplýsingar frá 

undirhópi umsjónarkennara á höfuðborgarsvæðinu til þess að geta áætlað um 

viðhorf umsjónarkennara í 8.–10. bekk til nytsemi og eftirfylgni 

foreldraviðtala almennt á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var ætlunin að fá fram 

viðhorf skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu til nytsemi og eftirfylgni 

foreldraviðtala. Þegar gerð er megindleg rannsókn er búið að ákveða 

rannsóknarspurningarnar fyrir fram og hvað á að skoða. Í þessari rannsókn 

voru rannsóknarspurningarnar: 

 Hver er upplifun skólastjóra af nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala? 

 Hver er upplifun umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla af nytsemi 

og eftirfylgni foreldraviðtala? 

 Skipta foreldraviðtöl máli fyrir skólaþróun? 

 Fá kennaranemar þjálfun í foreldraviðtölum í kennaranámi? 

Megindleg rannsóknaraðferð hentaði þessu verkefni því leitast var eftir að 

fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið var að skoða til þess að setja fram 

lýsandi niðurstöður og hafa þannig möguleika á að draga ályktun út frá 

niðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 23–231).  



24 

3.2 Rannsóknarsnið 

Flokka má megindlegar rannsóknir á ýmsan hátt eftir t.d. eðli, tilgangi og 

umhverfi rannsóknarinnar, tímaþætti, hópaskiptingu og fleiru. Ein flokkun er 

að flokka megindlegar rannsóknir í íhlutunarrannsóknir og lýsandi rannsóknir. 

Í lýsandi rannsóknum er leitast eftir því að lýsa ákveðnum fyrirbærum og 

samböndum án þess að grípa inn í (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 

385–389). Í rannsókninni sem hér var gerð var kallað eftir svörum 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk og skólastjóra við spurningum sem varða 

nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala. Var mælt einu sinni og er því um lýsandi 

rannsóknarsnið að ræða. Með hreinu lýsandi rannsóknarsniði er verið að lýsa 

ástandi einhvers hóps og oft eru margar breytur mældar en aðeins einu sinni 

hver (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386). Þversniðsmæling var 

gerð og var einn hópur skoðaður í einu, annars vegar umsjónarkennarar í 8.–

10. bekk á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar skólastjórar á 

höfuðborgarsvæðinu.  

3.3 Þátttakendur 

Þegar þátttakendur er valdir í rannsókn eru ýmsar úrtaksaðferðir mögulegar 

og eru það aðallega fjögur atriði sem skipta máli. Hve stórt úrtakið á að vera, 

fjölbreytileiki úrtaksins, hvert þýðið er og hvers konar aðferð á að nota til að 

velja úrtakið. Í rannsókninni þarf að taka tillit til allra þessara fjögurra þátta. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar þýðið er ekki einsleitt þá þarf að passa 

að nægilega margir séu valdir og allir í þýðinu hafa jafnan möguleika á að 

lenda í úrtakinu, með því verða minni líkur á tilviljanakenndri úrtaksvillu og 

meiri líkur á því að úrtakið spegli þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013, bls. 114). Í rannsókninni var því mikilvægt að sjá til þess að 

kennarar og skólastjórar sem starfa í mismunandi tegundum skóla, safnskóla 

eða hverfisskóla, lentu í úrtakinu. Þannig myndi úrtakið best ná að 

endurspegla þýðið.  

Þýði (population) rannsóknarinnar voru umsjónarkennarar í 8.–10.bekk og 

skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands í janúar 2017 voru bekkjardeildir á höfuðborgarsvæðinu 328 í 8.–10. 

bekk skólaárið 2015–2016 (Hagstofa Íslands, munnleg heimild, 24. janúar 

2017). Draga má þá ályktun að fjöldi umsjónarkennara sé mjög nálægt því en 

ekki er hægt að fullyrða það, þar sem sumir skólar eru með umsjónarhópa sem 
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geta þá verið færri eða fleiri en bekkjardeildir. Skólar með nemendur í 8.–10. 

bekk eru 48 á höfuðborgarsvæðinu. Úrtak (sample) í 

umsjónarkennarakönnuninni voru umsjónarkennarar úr tíu af 48 grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Úrtakið í skólastjórakönnunni var allt þýðið eða 48 

skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu. Notað var einfalt slembiúrtak sem er 

líkindaúrtak en hægt er að finna tvær skólagerðir á þessu svæði, safnskóla og 

hverfisskóla. Það var því mikilvægt að báðar skólagerðir væru í úrtakinu og 

var það tryggt svo úrtakið væri hlutfallslega rétt slembiúrtak. Skólar með 25 

nemendur eða færri í 8.–10. bekk eru ekki teknir með því þeir eru ekki lýsandi 

dæmi um skólagerð á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið var að fá 50% svörun 

í báðum könnunum eða um 37 svör frá umsjónarkennurum og 25 svör frá 

skólastjórum og varð svörunin meiri eins og síðar kemur fram. 

Kostur við einfalt slembiúrtak er að allir eiga jafna möguleika á að vera í 

úrtakinu og því minni líkur á skekkju (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013, bls. 119). Helstu gallar þess að nota einfalt slembiúrtak er að 

dreifing er ekki eins nákvæm og í sumum tilfellum er þekking sem til er um 

þýði ekki fullnýtt, þess vegna var afar mikilvægt að passa að bæði safnskóli 

og hverfisskóli væru í úrtakinu því skólamenning getur verið ólík í slíkum 

skólum. Einnig er hætta á að úrtakið verði of fámennt og því erfitt að greina 

það eða álykta um það í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013, bls. 119). 

3.4 Mælingar og breytur 

Í rannsókninni voru notaðar tvær rafrænar spurningakannanir, til 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk og til skólastjóra. Spurningalistarnir voru unnir 

í forritinu Survey Monkey. Allt utanumhald er auðvelt í rafrænni könnun og í 

því felst mikil hagræðing fyrir rannsakandann (McMillan, 2008, bls. 88). 

Helsti kosturinn við rafræna spurningalista er tímasparnaður og skjót svörun. 

Helstu ókostir eru þeir sömu og í öðrum könnunum eins og brottfall og sein 

eða jafnvel engin svörun (Wright, 2005, bls. 4).  

Í skólastjórakönnuninni voru 31 spurning en 39 spurningar voru í 

umsjónarkennarakönnuninni. Í báðum spurningalistunum var að finna bæði 

lokaðar og opnar spurningar. Lokaðar spurningar teljast spurningar þar sem 

svarkostir eru fyrir fram gefnir en við opnum spurningum er enginn svarkostur 

gefinn (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 457). Umsjónarkennarar og 

skólastjórar voru t.d. spurðir út í hvort þeim fyndist næg þjálfun og fræðsla í 
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að taka foreldraviðtöl í kennaranámi í lokaðri spurningu þar sem möguleikarnir 

voru mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála. Svarmöguleikar voru á Likert-kvarða í lokuðu 

spurningunum og voru oftast fimm og var gefinn kostur á að svara hlutlaust á 

raðkvarða. Leitast var við að hafa kvarðann jafnlangt frá miðju í báðar áttir og 

voru svarmöguleikarnir mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né 

ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Í lokuðum spurningum þar 

sem svarmöguleikar voru ekki á Likert-kvarða var gefinn möguleiki á að koma 

skoðunum sínum á framfæri í reit sem hét „annað“. Dæmi um slíka spurningu 

er spurning 33 í umsjónarkennarakönnuninni; 

33. Hve oft finnst þér að nemandi ætti að vera með í foreldraviðtalinu?  

 Nemandinn á alltaf að vera þátttakandi í öllum viðtölum. 

 Hafa a.m.k. eitt viðtal á ári án nemanda. 

 Nemandinn ætti ekki að vera með því viðtalið er ætlað foreldrum. 

 Hef ekki skoðun á því. 

 Annað 

Dæmi um opna spurningu þar sem engir svarmöguleikar voru gefnir upp er 

spurning 10 í skólastjórakönnuninni; 

10. Hvað ræður því hvenær foreldraviðtöl eru í þínum skóla?  

Spurningalistarnir voru hannaðir með aðkomu bæði skólastjóra og 

umsjónarkennara  í 8.–10. bekk grunnskóla. Skólastjórakönnunin var send á 

þrjá skólastjórnendur í grunnskóla og einn stjórnanda í einkaskóla á 

framhaldsskólastigi og þeir beðnir að koma með skriflegar athugasemdir og 

ábendingar um spurningarnar. Það reyndist afar gagnlegt og komu fram ýmis 

ný sjónarhorn eins og t.d. um lykilhæfni. Áður en spurningalistinn fyrir 

umsjónarkennarakönnunina var saminn var kallaður til rýnihópur 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk og ræddu þeir saman og komu með ábendingar 

um hvað þeir vildu að spurt væri um í könnun sem kannaði viðhorf þeirra til 

foreldraviðtala og nýttust þau gögn vel. Umsjónarkennarakönnunin var síðan 

forprófuð í einum grunnskóla og svo aftur þar sem óskað var eftir 

sjálfboðaliðum úr röðum umsjónarkennara í 8.–10. bekk um allt land. Einnig 

var umsjónarkennarakönnunin send til eins náms– og starfsráðgjafa sem kom 

með ábendingar. 

Spurningalisti skólastjóra var í grófum dráttum byggður upp á eftirfarandi 

hátt (fylgiskjal 5): Byrjað var á bakgrunnspurningum um kyn, 

stjórnendareynslu og nemendafjölda í skóla. Skólastjórar voru spurðir um 

fyrirkomulag á skipulagi foreldraviðtala og hvenær þeim þætti best að hafa þau 

á skólaárinu. Einnig voru þeir spurðir hvort leggja ætti áherslu á framvindu, 
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líðan og lykilhæfniviðmið nemenda í foreldraviðtölum, hvort þeir notuðu 

niðurstöðurnar til að bæta skólastarf, hvernig þeir öfluðu gagna og hvort 

upplýsingar og markmið foreldraviðtala birtust á heimasíðu skóla. Einnig  var 

spurt hvort skólastjórar upplifðu kvíða eða tilhlökkun hjá umsjónarkennurum 

og hvort þeim fyndist að breyta mætti fyrirkomulagi foreldraviðtala í ljósi 

aukins aðgengis foreldra að upplýsingum um námsframvindu barna sinna. 

Skólastjórar voru einnig spurðir að því hvort þeim fyndist kennarar fá nægilega 

þjálfun og fræðslu í kennaranáminu varðandi foreldraviðtöl. 

Umsjónarkennarar í 8.–10. bekk voru spurðir svipaðra bakgrunnspurninga 

(fylgiskjal 6) um kyn, starfsreynslu og fjölda nemenda í skóla sem þeir störfuðu 

í sem og fjölda nemenda í umsjónarhóp viðkomandi. Þá var spurt um hvernig 

skipulagi foreldraviðtala væri háttað í þeim skóla sem kennarinn starfaði í, hve 

langt hvert foreldraviðtal væri og hvenær ársins þau væru. Kennarar voru 

spurðir hve löngum tíma þeir vörðu við undirbúning foreldraviðtala og hverjar 

áherslur þeirra væru í foreldraviðtölum. Einnig voru kennarar spurðir hvort 

þeir kviðu almennt foreldraviðtölum eða hlökkuðu til þeirra. Þá var spurt um 

nýtingu upplýsinga í foreldraviðtölum og eftirfylgni þeirra. Spurt var hvort 

kennurum fyndist þeir fá nægilega þjálfun og fræðslu í að taka foreldraviðtöl 

og hvort þeim fyndist að breyta ætti foreldraviðtölunum frá núverandi mynd. 

Spurningalistunum var skipt í flokka sem hver hafði sitt þema og kallast á 

við rannsóknarspurningu.   

Skólastjórakönnun var skipt upp í fjóra flokka; 

• aðstæður og fyrirkomulag skóla í sambandi við foreldraviðtöl 

• eftirfylgni og skólaþróun 

• ráðgjöf og undirbúningur umsjónarkennara 

• framtíðarsýn 

Umsjónarkennarakönnun var skipt upp í fimm flokka; 

• aðstæður og skipulag foreldraviðtala 

• áhersla og undirbúningur foreldraviðtala 

• líðan umsjónarkennara  

• eftirfylgni foreldraviðtala 

• framtíðarsýn 

3.5 Tölfræðiaðferðir 

Lýsandi tölfræði var notuð þar sem alls kyns myndir og töflur gegna 

lykilhlutverki, allt frá einföldum tíðnitöflum upp í flóknar myndir sem sýna 
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tengsl milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 171). Gögnin voru færð úr 

Survey Monkey yfir í Excel og allar niðurstöður unnar í því forriti. Úrvinnsla 

á gögnum rannsóknarinnar byggði helst á tíðni sem og hlutföllum. 

3.6 Siðferði, áreiðanleiki og takmarkanir 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu eftir 

skilgreiningu Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, munnleg heimild, 24. janúar 

2017). Kannanirnar voru nafnlausar og órekjanlegar. Kynningarbréf voru send 

til fræðslusviða sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað var eftir 

þeirra velvild í garð rannsóknarinnar og voru viðbrögð alls staðar mjög jákvæð. 

Í framhaldinu voru send kynningarbréf til skólastjóra þar sem leitað var eftir 

því að þeir svari skólastjórakönnuninni og óskað eftir aðstoð þeirra við að fá 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla til að taka þátt í rannsókninni. 

Netföng umsjónarkennara komu því rannsakandanum ekki fyrir sjónir því 

skólastjórar í hverjum skóla sáu um að senda á umsjónarkennara í 8.–10. bekk. 

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar.  

Töluverðan tíma tók að fá skólastjóra til þátttöku, sem kannski á sér þá 

skýringu að bréfið var sent til þeirra í sömu viku og samræmd könnunarpróf 

voru í 9. og 10. bekk og urðu skil afar lítil. Þrír skólastjórar afþökkuðu þátttöku 

í rannsókninni fyrir hönd sinna kennara vegna anna í skólanum. Þá voru nýir 

skólar fundnir í staðinn með slembiaðferð. Í fyrsta bréfi voru skólastjórar 

beðnir um að láta vita ef þeir ætluðu að taka þátt, því í framhaldinu yrði sent 

til þeirra kynningarbréf sem þeir myndu áframsenda til umsjónarkennara. 

Einungis þrír skólastjórar gerðu það. Þá var kynningarbréf kennara sent með 

ósk um þátttöku skólastjóra og í kjölfarið fóru kennarasvörin að berast. Einnig 

var undirskrift í bréfunum breytt í ítrekunum þar sem starfsheiti rannsakandans 

var bætt við ásamt upplýsingum um að viðkomandi væri í námsleyfi og væri 

nemi í Háskólanum á Akureyri. Þá tók svörun við skólastjórakönnuninni kipp 

og svörin bárust flest innan tveggja daga. 

Áreiðanleiki í rannsókn sem þessari byggist á undirbúningsvinnu við val á 

rannsóknaraðferð og gerð spurningalistans. Ef gagnaöflun er vel skipulögð eru 

meiri líkur á að rannsóknin nýtist og verði til gagns (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, bls. 378). Þessi rannsókn var vel undirbúin, leitað var til 

rýnihópa áður til þess að fá fram hugmyndir um hverju umsjónarkennarar vildu 

ná fram í rannsókn sem gerð væri á viðhorfum til foreldraviðtala og báðir 

spurningalistar voru forprófaðir. 
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Eins og aðrar megindlegar kannanir hafa kannanirnar ákveðnar 

takmarkanir. Hér er aðeins um afmarkaðar spurningar að ræða og lítið er um 

eigindleg gögn sem varpað gætu frekara ljósi á afstöðu skólastjóra og 

umsjónarkennara á nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala. Kannanirnar voru 

einungis sendar út á höfuðborgarsvæðinu og því koma sjónarmið þeirra sem 

starfa á landsbyggðinni ekki til skila. Einnig er alltaf ákveðin hætta á að 

þátttakendur misskilji spurningar eða finnist þær ekki nógu skýrar en þó gerði 

enginn athugasemd við þær í lok kannananna svo telja má að spurningarnar 

hafi verið skýrar og forprófunin skilað sér.
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður í könnunum sem lagðar voru fyrir 

skólastjóra og umsjónarkennara í 8.–10. bekk á höfuðborgarsvæðinu í mars 

2017. Fyrst verður greint frá niðurstöðum skólastjóra og því næst 

umsjónarkennara. Svörin eru þemagreind niður í flokka sem tengjast 

rannsóknarspurningunum. 

4.1 Niðurstöður úr skólastjórakönnun 

Bakgrunnsupplýsingar 

Spurningakönnun fyrir skólastjóra var lögð fyrir í 48 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem kennt er í 8.–10. bekk og fengust svör frá 35 og 

er því svörunin 72,9%. Kynjahlutfall var nokkuð jafnt, svarhlutfall karla var 

42,9% en kvenna 57,1%. Flestir skólastjórar störfuðu í skólum þar sem 

nemendafjöldi var á bilinu 351–600 nemendur. 

Tafla 2 Hver er fjöldi nemenda í skólanum sem þú starfar í? 

 hlutfall fjöldi 

99 eða færri nemendur 2,9% 1 

100–350 nemendur 22,9% 8 

351–600 nemendur 48,6% 17 

601 nemendur eða fleiri 25,7% 9 

Fjöldi svara 35 

 

Skólastjórar voru spurðir út í stjórnendareynslu sína og voru flestir eða 

45,7% með 11–20 ára stjórnendareynslu, 28,6% voru með lengri 

stjórnendareynslu en 21 ár, 25,7% voru með 6–10 ára stjórnendareynslu en 

enginn með minni en 5 ár. 
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Tafla 3 Hversu löng er stjórnendareynsla þín? 

 hlutfall fjöldi 

Minni en 1 ár 0,0% 0 

1–5 ár 0,0% 0 

6–10ár 25,7% 9 

11–20 ár 45,7% 16 

21 ár eða lengur 28,6% 10 

Fjöldi svara 35 

 

Aðstæður og fyrirkomulag foreldraviðtala 

Skólastjórar voru spurðir út í aðstæður og fyrirkomulag skóla varðandi 

foreldraviðtölin og undir þann flokk falla nokkrar spurningar. 

Langflestir skólar á höfuðborgarsvæðinu eru með skipulagða 

foreldraviðtalsdaga tvisvar sinnum á ári eða 77,1%, en sjö skólar á þessu svæði 

eru með foreldraviðtöl þrisvar sinnum á ári eða 20% skólanna. Einungis einn 

skóli er með skipulagða foreldraviðtalsdaga oftar en þrisvar sinnum á ári. 

Allir skólastjórar eru mjög sammála eða frekar sammála um að 

foreldraviðtalsdagar séu oftast á svipuðum tíma á hverju ári. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar taka skólastjórar ekki afstöðu um hvort 

foreldraviðtal eigi að tengjast námsmatsskilum eins og sjá má á mynd 1. 

 

Mynd 1 Ég tel að foreldraviðtal eigi að tengjast námsmatsskilum 

11,4%

25,7%

45,7%

8,6%

8,6%
Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála
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Um helmingur skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu eða 51,5% er mjög 

sammála eða frekar sammála um að best sé að hafa foreldraviðtölin um miðbik 

anna. 

Skólastjórar voru spurðir að því í opinni spurningu hvað réði því hvenær 

foreldraviðtölin væru ár hvert og þar kom meðal annars eftirfarandi fram: 

Þær þarfir sem við teljum að foreldrar hafi annars vegar, nemandinn hefur 

hins vegar og skólinn hefur í þriðja lagi. 

Þetta er ákveðið af kennurum og hefur verið með svipuðu móti síðustu árin. 

Foreldraviðtöl að hausti hafa verið um vinnuna framundan og foreldraviðtöl 

í janúar hafa tengst námsmatinu og vinnunni framundan. 

Tímabil þar sem hægt er að nýta upplýsingar úr viðtalinu til að vinna úr 

og betrumbæta það sem rætt er um. Því er t.d. október og janúar valdir. Mætti 

hugsanlega bæta við einu viðtali í lok árs. 

Fyrsta viðtal um miðja haustönn þegar línur eru farnar að skýrast. Seinna 

viðtal febrúar til að skoða hvað hefur áunnist og hvað er framundan til vors. 

Tengjast námsmati, námsframvindu og annarskilum. Ef eitthvað kemur 

upp þess á milli er kallað á foreldra til þess að fara yfir mál. 

Viðhorf skólasamfélagsins. 

Skólastjóri í samráði við kennara skólans, í samræmi við kjarasamninga 

við KÍ og vinnu við gerð skóladagatals hvert skólaár. 

Annaskipti 

Hefð 

Markmiðasetning í upphafi anna. Köllum þetta samtalsdaga nemenda, 

foreldra og kennara þar sem kennarar eru ekki að taka viðtal heldur eiga 

samtal um nám, markmið og líðan. 

Viðtölin eru ætluð til þess að nemendur setji sér námsleg, félagsleg og 

persónuleg markmið í upphafi skólaárs við annarlok er farið yfir hvernig tókst 

að ná settum markmiður og þau endurmetin. 
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Svör skólastjóra koma heim og saman við að foreldraviðtölin eru á 

svipuðum tíma ár hvert. Það má telja að ákveðið vinnulag og hefðir ráði þar 

mestu. 

Skólastjórar eru mjög sammála eða frekar sammála um að 

umsjónarkennarar hafi nægan tíma til að undirbúa foreldraviðtölin eða 97,2%. 

 

Mynd 2 Ég tel að umsjónarkennarar fái nægan tíma til að undirbúa 

foreldraviðtölin 

Eftirfylgni og skólaþróun 

Skólastjórar voru spurðir að því hvernig þeir fengju upplýsingar frá 

umsjónarkennurum og voru gefnir upp fimm valmöguleikar og einnig boðið 

upp á opinn möguleika. Flestir skólastjórar óska eftir samantekt á 

foreldraviðtölunum í tölvupósti eða funda með umsjónarkennurum í hverjum 

árgangi. 

Í opnum svörum skólastjóra kemur fram að í einu tilfelli er farið yfir málin 

á kennarafundi, á einum stað var það frumkvæði kennaranna að koma með 

álitamál til skólastjóra. Í öðrum skóla voru málin rædd á stigsfundi og 

samantekt gefin út í fundargerð. 
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Tafla 4 Hvernig fæ ég upplýsingar frá umsjónarkennurum úr foreldravið–

tölunum? 

 

 

Yfir 90% stjórnenda finnst mikilvægt að fá skýrslu frá hverjum kennara um 

umsjónarbekkinn sinn eftir foreldraviðtölin og 97% skólastjóra segjast nýta sér 

upplýsingar úr foreldraviðtölum til að bæta skólastarf.  

 

 

Mynd 3 Ég nýti mér upplýsingar úr foreldraviðtölum til þess að bæta 

skólastarfið 

 

55,9%

41,2%

2,9%

0,0%

0,0%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála

 hlutfall fjöldi 

Ég óska eftir samantekt á foreldraviðtölum í 

tölvupósti. 

31,4% 11 

Ég óska eftir að umsjónarkennarar skili 

útprentaðri skýrslu eftir foreldraviðtölin. 

14,3% 5 

Ég funda með kennurum í hverjum árgangi. 25,7% 9 

Kennarar hafa greiðan aðgang að mér og geta 

rætt við mig um einstök mál. 

8,6% 3 

Á ekki við. 0,0% 0 

Annað 20,0% 7 

Fjöldi svara 35 
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Skólastjórar voru þó ekki alveg vissir hvort foreldraviðtölin stuðluðu að 

betri árangri sem sæist á niðurstöðum samræmdra könnunarprófa og/eða 

viðhorfskönnunum kennara og foreldra. 

 

 

Mynd 4 Ég tel að foreldraviðtöl stuðli að betri árangri í mínum skóla sem 

sést á niðurstöðum í samræmdum könnunarprófum og/eða viðhorfskönnunum 

kennara eða foreldra 

 

Þegar skólastjórar eru spurðir um hvort markmið foreldraviðtala birtist á 

vefsíðu skólans er dreifing svaranna töluverð og yfir 30% eru ekki vissir um 

það. 

20,0%

28,6%
42,9%

8,6%

0,0%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Mynd 5 Upplýsingar um markmið foreldraviðtala birtast á vefsíðu skólans 

 

Yfir 65% skólastjóra finnst mikilvægt að kennarar kynni foreldrum stefnu 

skólans í foreldraviðtölunum og 90% skólastjóra eru mjög sammála eða frekar 

sammála um að kennarar eigi að leggja áherslu á námsframvindu í 

foreldraviðtölunum en allir telja að leggja eigi áherslu á líðan nemenda.  

Þegar spurt er um hvort leggja eigi áherslu á lykilhæfniviðmið í 

foreldraviðtölunum eru 74,2% mjög sammála eða frekar sammála. 

24,2%

15,2%

30,3%

12,1%

18,2%
Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Mynd 6 Ég tel að kennarar eigi að leggja áherslu á lykilhæfniviðmið í 

viðtölunum 

 

Þegar skólastjórar eru spurðir út í hvort þeir telji að foreldraviðtölin skili 

sér í betra skólastarfi er einhugur í skólastjórum en 91,5% skólastjóra telja að 

svo sé, þó eru 5,7% því frekar ósammála. 

 

Tafla 5 Ég tel að foreldraviðtöl skili sér í betra skólastarfi 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 42,9% 15 

Frekar sammála 48,6% 17 

Hvorki sammála né ósammála 2,9% 1 

Frekar ósammála 5,7% 2 

Mjög ósammála 0,0% 0 

Fjöldi svara 35 

 

Ráðgjöf og undirbúningur umsjónarkennara 

Skólastjórar voru spurðir að því hvort kennarar kvíði almennt fyrir 

foreldraviðtalsdögum og er tæpur fjórðungur eða 24,2% skólastjóra því frekar 

sammála en þriðjungur eða 30,3% eru frekar ósammála. 42,2% skólastjóra 

37,1%

37,1%

17,1%

2,9% 5,7%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála
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mynda sér ekki skoðun á því eða eru því frekar ósammála eða mjög ósammála. 

Tveir skólastjórar svöruðu ekki þessari spurningu.  

 

Tafla 6 Kennarar kvíða almennt foreldraviðtalsdögum 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 0,0% 0 

Frekar sammála 24,2% 8 

Hvorki sammála né ósammála 33,3% 11 

Frekar ósammála 30,3% 10 

Mjög ósammála 12,1% 4 

Fjöldi svara 33 

Svöruðu ekki 2 

 

Þegar skólastjórar eru spurðir að því hvort kennarar hlakki til 

foreldraviðtalsdaga er tæplega helmingur óviss eða hvorki sammála né 

ósammála. 

 

Tafla 7 Kennarar hlakka almennt til foreldraviðtalsdaga 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 5,9% 2 

Frekar sammála 20,6% 7 

Hvorki sammála né ósammála 47,1% 16 

Frekar ósammála 20,6% 7 

Mjög ósammála 5,9% 2 

Fjöldi svara 34 

Svarar ekki 1 

 

Skólastjórar telja almennt að foreldrar geri auknar kröfur um upplýsingar 

frá skóla varðandi skólastarf, námsframvindu og líðan barna sinna eða 91,4% 

skólastjóra. 

Þegar skólastjórar eru spurðir að því hvort þeir nái að liðsinna kennurum 

eins og þeir vilja við undirbúning foreldraviðtala, kemur í ljós að um helmingur 

er því frekar sammála en allir eru því sammála eða frekar sammála að hægt sé 

að panta tíma hjá skólastjóra á foreldraviðtalsdegi. 



40 

 

Mynd 7 Ég hef tök á að liðsinna kennurum eins og ég vildi við undirbúning 

foreldraviðtala 

 

Dreifing svara er þó nokkur þegar skólastjórar eru spurðir að því hve mörg 

foreldraviðtöl þeir telji að hver kennari eigi að taka á dag, en flestir telja að 

þeir eigi að taka fleiri en 16 foreldraviðtöl á dag. 

 

Tafla 8 Hve mörg foreldraviðtöl finnst þér að hver kennari eigi að taka á 

dag? 

 hlutfall fjöldi 

1–5 2,9% 1 

6–10 25,7% 9 

11–15 25,7% 9 

Fleiri en 16 37,1% 13 

Veit það ekki 8,6% 3 

Fjöldi svara 35 

 

Þegar spurt er hvort skólastjórar telji að kennarar hafi fengið nægilega 

þjálfun í að taka foreldraviðtöl í kennaranáminu kemur í ljós að yfir 50% er 

því frekar ósammála eða mjög ósammála. 

8,6%

45,7%22,9%

20,0%

2,9%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Mynd 8 Ég tel að kennarar hafi fengið nægilega þjálfun í að taka 

foreldraviðtöl í kennaranámi 

Framtíðarsýn  

Aðgengi að upplýsingum um námsframvindu barna hefur breyst og í ljósi þess 

finnst 60% skólastjóra að breyta eigi fyrirkomulagi foreldraviðtala en 37,1% 

eru því hvorki sammála né ósammála. 

Um 30% skólastjóra hefur langað að breyta fyrirkomulagi á 

foreldraviðtölum. 

0,0%

14,3%

34,3%37,1%

14,3% Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Mynd 9 Mig hefur langað að breyta fyrirkomulagi á foreldraviðtölum 

 

Í þessari spurningu gafst skólastjórum kostur á að segja hvernig þeir myndu 

vilja breyta fyrirkomulagi foreldraviðtala í opinni spurningu og þar kom 

eftirfarandi meðal annars fram: 

Tel að foreldraviðtöl séu barn síns tíma. Aðgengi að kennurum er mun 

betra en var áður. Tel að kennarar og foreldrar séu í mun meiri samskiptum. 

Ég vil betra samræmi milli kennara til að tryggja að allir nemendur njóti 

svipaðs viðmóts og stuðnings. Ég vil auka áherslu á markmiðssetningu 

nemenda og að hún sé sett í samhengi við námsframvindu. Mér finnst 

mikilvægt að umsjónarkennarar haldi áfram að leggja viðtölin upp á 

jákvæðan hátt þar sem vel er hlustað á nemendur og foreldra - það hafa flestir 

gert mjög vel hjá okkur. 

Gera þau valkvæð fyrir foreldra, þ.e. þeir sem virkilega óska þeirra 

mæti...aðrir fái annars konar kynningu. 

Ég tel að það sé mikilvægt að endurskoða viðtölin með það að sjónarmiði 

að þau gagnist sem best. Kannski er betra að dreifa þeim á fleiri daga, en þá 

er spurning hvernig aðrir kennarar en umsjónarkennarar koma að. 

8,6%

22,9%

37,1%

11,4%

0,0%

20,0%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála

Hvernig?
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Í lok könnunarinnar var skólastjórum boðið að koma einhverju á framfæri 

varðandi foreldraviðtölin og nýttu fimm skólastjórar sér þann möguleika. Þar 

kom fram eftirfarandi: 

Við erum með fern viðtöl hvert með mismunandi tilgangi. 1. Heimaviðtal í 

ágúst - upplýsingar, væntingar, kynningar, praktík 2. Líðanaviðtal í október - 

hvernig tókst skólabyrjun - setjum okkur markmið aðallega félagsleg, og ef 

þarf hvað varðar nám 3. Námsmatsviðtal í janúar að lokinni endurgjöf - sett 

markmið og ábyrgð hvers er skýrð 4. Nemendastýrt viðtal að vori - nemandinn 

undirbýr, velur verk, dregur fram sína sterku þætti og foreldrar skrifa bréf til 

barnsins 

Tel að foreldraviðtöl séu tímaskekkja. Hvetja á foreldra til að vera í 

sambandi við kennara ef eitthvað er. Kennarar funda mjög mikið með 

foreldrum reglulega á teymisfundum eftir því sem við á. 

Við höfum skipt um hugtak og köllum þennan viðburð "samráðsdag 

heimila og skóla". Okkur finnst skipta máli að lögð sé áhersla á samráð frekar 

en að skólinn sé að taka foreldrana í viðtöl. Við viljum að nemendur séu aðilar 

að þessu samráði og það er hefðin hjá okkur. Mér finnst mikilvægt að 

samráðsdagurinn sé nýttur markvisst í því ferli sem leiðsagnarmat innan 

skólans er og finnst hæfnimiðað námsmat opna tækifæri til að dýpka þá 

umræðu sem fram fer í samtölunum. 

Við leyfum foreldrum að velja fund/símaviðtal að hausti og mjög margir 

velja símaviðtal. 

Foreldra og nemendaviðtöl eru nauðsynleg í skólastarfi og ættu að vera 

fastur liður yfir allt skólaárið í starfi kennara en ekki á tilteknum dögum eins 

og nú er. 

4.2 Niðurstöður úr könnun umsjónarkennara 

Bakgrunnsupplýsingar 

Spurningakönnun fyrir umsjónarkennara í 8.–10. bekk var lögð fyrir 

umsjónarkennara í tíu grunnskólum sem valdir voru með slembiúrtaki og alls 

störfuðu þar 77 umsjónarkennarar í 8.–10. bekk. Fengust 42 svör af 77 og er 
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það 54,5% svörun. Kynjahlutfall svarenda var ójafnt en 78,6% voru konur, 

19% karlar og 2,4% vildi ekki svara til um kyn. Flestir umsjónarkennarar sem 

svöruðu könnuninni störfuðu í skóla með 351–600 nemendum en 14,3% í 

skólum þar sem nemendur voru fleiri en 600. 

Starfsreynsla umsjónarkennaranna var frekar mikil en enginn nýliði 

svaraði könnuninni. 

 

Tafla 9 Hver er kennslureynsla þín? 

 hlutfall fjöldi 

Minni en eitt ár 0,0% 0 

1–5 ár 16,7% 7 

6–10 ár 21,4% 9 

11–20 ár 40,5% 17 

Meiri en 20 ár 21,4% 9 

Fjöldi svara 42 

 

Flestir umsjónarkennarar voru með 16–22 nemendur í umsjónarhóp eða 

69% en þó voru 23,8% með nemendahóp sem var 23–28 nemendur. Enginn 

var með fleiri en 29 nemendur í umsjónarhóp en 7,1% umsjónarkennara var 

með færri en 15 í umsjónarhóp. Samkvæmt umsjónarkennurum eru 

skipulagðir foreldraviðtalsdagar tvisvar á ári en þó sögðu þrír að þeir væru 

þrisvar á ári eða 7,1%.  

Aðstæður og skipulag foreldraviðtala 

Þegar umsjónarkennarar voru spurðir að því hvenær skólaársins 

foreldraviðtalsdagar væru í skólanum sem þeir störfuðu sést að flestir skólar 

eru með foreldraviðtöl í október og febrúar. 

 



45 

 

Mynd 10 Hvenær skólaársins eru foreldraviðtöl í skólanum sem þú starfar? 

 

Foreldraviðtölin eru langoftast í 15 mínútur eða í 70,7% tilfella, 12,2% eru 

í 20 mínútur en í 14,6% tilfella er það val hvers umsjónarkennara hve langur 

tími er ætlaður í foreldraviðtölin. Allir umsjónarkennarar svöruðu því til að 

nemandinn væri alltaf með í foreldraviðtalinu og tæp 90% foreldraviðtala fara 

fram í bekkjarstofu nemandans. 

Áhersla og undirbúningur 

Flestir umsjónarkennarar verja 1–4 klukkustundum við undirbúning 

foreldraviðtala, 42,9% telja sig verja 5–9 klukkustundum en 4,8% verja 10–15 

klukkustundum í undirbúning.  

Tafla 10 Hve löngum tíma telur þú þig verja í að undirbúa öll 

foreldraviðtölin í þínum umsjónarbekk? 

 hlutfall fjöldi 

1–4 klukkustundum 52,4% 22 

5–9 klukkustundum 42,9% 18 

10–15 klukkustundum 4,8% 2 

16–20 klukkustundum 0,0% 0 

meira en 20 klukkustundum 0,0% 0 

Fjöldi svara 42 
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Allir umsjónarkennarar sem tóku þátt í könnuninni eru mjög sammála eða 

frekar sammála um að þeir leggi áherslu á að ræða líðan nemandans í 

foreldraviðtalinu og 97,6% leggja áherslu á að ræða námsframvindu en þegar 

kemur að lykilhæfniviðmiðum verður dreifingin meiri. 

 

Tafla 11 Ég legg áherslu á að ræða lykilhæfniviðmið í foreldraviðtalinu 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 7,5% 3 

Frekar sammála 35,0% 14 

Hvorki sammála né ósammála 35,0% 14 

Frekar ósammála 12,5% 5 

Mjög ósammála 10,0% 4 

Fjöldi svara 40 

Svarar ekki 2 

 

Umsjónarkennarar eru mjög sammála eða frekar sammála um að þeir hafi 

tök á að undirbúa sig vel fyrir foreldraviðtölin en þó segjast 12,2% vera frekar 

ósammála eða mjög ósammála því.  

 

Tafla 12 Ég hef tök á að undirbúa mig vel fyrir foreldraviðtölin 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 22,0% 9 

Frekar sammála 56,1% 23 

Hvorki sammála né ósammála 9,8% 4 

Frekar ósammála 9,8% 4 

Mjög ósammála 2,4% 1 

Fjöldi svara 41 

Svarar ekki 1 

 

Yfir 95% umsjónarkennara leita sjálfir eftir upplýsingum frá öllum 

kennurum sem kenna umsjónarhópi þeirra við undirbúning foreldraviðtala en 

yfir 85,7% þeirra fá upplýsingarnar sendar um umsjónarhópinn sinn. 
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Mynd 11 Þegar ég undirbý foreldraviðtölin fæ ég sendar upplýsingar frá 

þeim sem kenna mínum umsjónarnemendum 

 

85,7% umsjónarkennara nýta sér Mentor/Námfús þegar þeir undirbúa sig 

fyrir foreldraviðtölin. Rúmur helmingur umsjónarkennara er mjög sammála 

eða frekar sammála því að þeir hafi nægan tíma til að undirbúa foreldraviðtölin 

en 19% umsjónarkennara eru því frekar ósammála eða mjög ósammála. Einnig 

á fimmtungur erfitt með að mynda sér skoðun á því eða 21,4% sem eru hvorki 

sammála né ósammála því að þeir hafi nægan tíma til að undirbúa 

foreldraviðtölin. 

52,4%
33,3%

11,9%

2,4% 0,0%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
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Mjög ósammála
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Mynd 12 Ég hef nægan tíma til að undirbúa foreldraviðtölin 

 

Meirihluta umsjónarkennara finnst gott að nýta skipulags- eða starfsdaga í 

undirbúning fyrir foreldraviðtöl. 

Skiptar skoðanir eru meðal umsjónarkennara um það hvort þeim finnist 

foreldraviðtöl skila sér í betra skólastarfi en rúmur helmingur umsjónarkennara 

er þeirrar skoðunar. 21,4% umsjónarkennara eru því þó frekar ósammála eða 

mjög ósammála og rúmur fjórðungur myndar sér ekki skoðun á því. 

 

Mynd 13 Mér finnst foreldraviðtölin skila sér í betra skólastarfi 

26,2%

33,3%

21,4%

11,9%

7,1%
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Tæplega helmingur umsjónarkennara telur sig eiga auðvelt með að segja 

frá námsframvindu nemenda í öðrum námsgreinum en þeir kenna sjálfir en þó 

eru 14,3% frekar ósammála eða mjög ósammála því. 

Líðan umsjónarkennara 

Tæp 12% umsjónarkennara eru mjög sammála eða frekar sammála því að þeir 

kvíði foreldraviðtölunum en 71,4% umsjónarkennara eru því frekar ósammála 

eða mjög ósammála. Einn umsjónarkennari sagði að sum foreldraviðtöl væru 

kvíðvænlegri en önnur. 

 

Tafla 13 Ég kvíði foreldraviðtölum 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 2,4% 1 

Frekar sammála 9,5% 4 

Hvorki sammála né ósammála 14,3% 6 

Frekar ósammála 19,0% 8 

Mjög ósammála 52,4% 22 

Annað sem þú vilt koma á framfæri. 2,4% 1 

Fjöldi svara 42 

 

Þegar umsjónarkennarar eru spurðir að því hvort þeir hlakki til 

foreldraviðtalanna eru svörin dreifðari og tæpur helmingur kennara myndar sér 

ekki skoðun á því. 
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Mynd 14 Ég hlakka til foreldraviðtala 

 

Tæpur helmingur umsjónarkennara eða 48,3% eru frekar ósammála eða 

mjög ósammála því að þeim finnist erfitt að ræða viðkvæm mál af ótta við að 

foreldrar taki því illa sem þeir hafa um nemandann að segja en 29,3% eru mjög 

sammála eða frekar sammála því. Rétt tæpur fjórðungur á erfitt með að svara 

því og/eða eru hvorki sammála því né ósammála. 

 

Mynd 15 Mér finnst erfitt að ræða viðkvæm mál af ótta við að foreldrar taki 

því illa sem ég hef um nemandann að segja 
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Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammala né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

4,9%

24,4%

24,4%

31,7%

14,6% Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála
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Þegar umsjónarkennarar eru spurðir að því hvort þeim finnist erfitt að ræða 

viðkvæm mál þegar nemandinn er með í viðtalinu er svörunin mun dreifðari. 

 

Mynd 16 Mér finnst erfitt að ræða viðkvæm mál þegar nemandinn er með í 

viðtalinu  

 

40,5% umsjónarkennara finnst þeir oft ekki ná að ræða öll mál þar sem 

tíminn í hvert viðtal er of naumur en 45,2% eru því frekar ósammála eða mjög 

ósammála. 

 

Tafla 14 Mér finnst ég oft ekki ná að ræða öll mál þar sem tíminn í hvert 

viðtal er knappur 

  hlutfall fjöldi 

 Mjög sammála 14,3% 6 

 Frekar sammála 26,2% 11 

 Hvorki sammála né ósammála 14,3% 6 

 Frekar ósammála 35,7% 15 

 Mjög ósammála 9,5% 4 

 Fjöldi svara 42 

 

Rúmur helmingur umsjónarkennara er því mjög sammála eða frekar 

sammála að nemandinn taki virkan þátt í umræðum í foreldraviðtalinu en þó 

eru 23,8% hvorki sammála því né ósammála en 21,4% eru frekar ósammála 

5,0%

25,0%

22,5%

27,5%

20,0%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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eða mjög ósammála því að nemandinn taki virkan þátt í umræðum í 

foreldraviðtalinu. 

 

Tafla 15 Nemendur taka virkan þátt í umræðunum í foreldraviðtalinu 

  hlutfall fjöldi 

Mjög sammála  16,7% 7 

Frekar sammála  38,1% 16 

Hvorki sammála né ósammála  23,8% 10 

Frekar ósammála  9,5% 4 

Mjög ósammála  9,5% 4 

Annað  2,4% 1 

 Fjöldi svara 42 

 

Þegar umsjónarkennarar eru spurðir að því hvort þeir eru þreyttari eftir 

foreldraviðtalsdag en aðra daga þá eru 88,1% þeirra mjög sammála eða frekar 

sammála.  

 

Mynd 17 Mér finnst ég þreyttari eftir foreldraviðtalsdaga en aðra 

vinnudaga 

 

Rúmur helmingur umsjónarkennara er frekar ósammála eða mjög 

ósammála því að þeir hafi sama úthald í foreldraviðtölum sem tekin eru fyrir 

hádegið og þeim sem tekin eru eftir hádegið. 

59,5%

28,6%

4,8%

2,4%
4,8%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála
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Mynd 18 Ég hef sama úthald í foreldraviðtölum sem tekin eru fyrir hádegi 

og þeim sem eru tekin eftir hádegi 

 

Helmingur umsjónarkennara í 8.–10. bekk telja sig ekki hafa fengið 

nægilega fræðslu eða þjálfun í því að taka foreldraviðtöl í kennaranámi sínu en 

28,6% eru mjög sammála eða frekar sammála því. 

 

Mynd 19 Ég tel mig hafa fengið nægjanlega fræðslu og þjálfun í því að taka 

foreldraviðtöl í kennaranámi mínu 

17,1%

17,1%

7,3%

39,0%

19,5%
Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála
né ósammála

Frekar
ósammála

Mjög ósammála

14,3%

14,3%

21,4%

11,9%

38,1%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála



54 

Eftirfylgni foreldraviðtala 

Rúmur helmingur umsjónarkennara nýtir sér gögn sem safnast í 

foreldraviðtalinu til að skipuleggja nám nemandans en þó eru 39% 

umsjónarkennara hvorki sammála því né ósammála. 

 

Tafla 16 Ég nýti gögn sem safnast í foreldraviðtalinu til að skipuleggja nám 

nemandans 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 12,2% 5 

Frekar sammála 46,3% 19 

Hvorki sammála né ósammála 39,0% 16 

Frekar ósammála 2,4% 1 

Mjög ósammála 0,0% 0 

Fjöldi svara 41 

Svarar ekki 1 

 

 

Mikill meirihluti kennara upplýsir skólastjórnendur um niðurstöður úr 

foreldraviðtölum eða 78,5% en 11,9% eru frekar ósammála eða mjög 

ósammála því að þeir upplýsi stjórnendur um niðurstöður úr foreldraviðtölum. 

 

Tafla 17 Ég upplýsi skólastjórnendur um niðurstöður úr 

foreldraviðtölunum 

 hlutfall fjöldi 

Mjög sammála 45,2% 19 

Frekar sammála 33,3% 14 

Hvorki sammála né ósammála 9,5% 4 

Frekar ósammála 9,5% 4 

Mjög ósammála 2,4% 1 

Fjöldi svara 42 

 

Yfir 90% umsjónarkennara eru mjög ósammála eða frekar ósammála því 

að þeir sendi foreldrum að loknum foreldraviðtölum samantekt um hvern 

nemanda. 

Umsjónarkennarar hafa skiptar skoðanir á því hvort skólastjórar nýti 

foreldraviðtölin til að bæta skólastarf. 
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Mynd 20 Skólastjórnendur nýta foreldraviðtölin til að bæta skólastarfið 

 

Þegar umsjónarkennarar eru spurðir út í hvernig þeir haldi utan um 

upplýsingar sem þeir fá úr foreldraviðtölum nota flestir bók þar sem þeir skrá 

hjá sér. 

 

Tafla 18 Hvernig heldur þú utan um upplýsingar sem þú færð í foreldra-

viðtölum? 

 hlutfall fjöldi 

Ég nota forrit t.d Excel eða sambærileg forrit til að 

halda utan um upplýsingar, þannig fylgist ég 

með námsframvindu og árangri ár frá ári. 

11,9% 5 

Ég nota bók sem ég skrái hjá mér upplýsingar í. 57,1% 24 

Ég næ lítið að skrifa í viðtalinu sjálfu, en skrái hjá 

mér ef það er eitthvað sérstakt sem kemur upp. 

26,2% 11 

Ég treysti á minnið og vinn úr málum eins fljótt og 

auðið er. 

2,4% 1 

Annað, hvernig? 2,4% 1 

Fjöldi svara 42 

 

9,5%

23,8%

45,2%

9,5%

11,9% Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála
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Framtíðarsýn 

Flestir umsjónarkennarar telja æskilegt að taka 11–18 foreldraviðtöl á dag. 

 

Tafla 19 Hve mörg viðtöl finnst þér æskilegt að taka á sama degi? 

 hlutfall fjöldi 

1–3 2,4% 1 

4–10 31,0% 13 

11–18 45,2% 19 

19 eða fleiri 9,5% 4 

Veit ekki 11,9% 5 

Fjöldi svara 42 

 

Þegar spurt er um hvort nemandi eigi að vera með í foreldraviðtölunum 

segja tæp 60% umsjónarkennara að nemandinn eigi alltaf að vera þátttakandi í 

öllum viðtölum. 

 

Mynd 21 Hve oft finnst þér að nemandi ætti að vera með í 

foreldraviðtalinu? 

 

Umsjónarkennarar hafa skiptar skoðanir á því hvort breyta mætti 

fyrirkomulagi foreldraviðtala, sex kennarar nýttu sér opinn möguleika í þeirri 

spurningu. 

59,5%

28,6%

4,8%
7,1%

Nemandinn á alltaf að vera
þátttakandi í öllum viðtölum.

Hafa a.m.k. eitt viðtal á ári án
nemanda.

Nemandinn ætti ekki að vera
með því viðtalið er ætlað
foreldrum.

Hef ekki skoðun á því.
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Mynd 22 Ég tel að breyta mætti fyrirkomulagi foreldraviðtala  

 

Þegar spurt var um hvernig mætti breyta fyrirkomulagi komu eftirfarandi 

svör fram: 

Hafa viðtölin faggreinamiðuð þar sem umsjónakennari er einnig 

faggreinakennari. Einnig ættu viðtölin að vera yfir fleiri daga og foreldrar 

ættu að geta pantað tíma hjá faggreinakennurum til að fá sem ýtarlegastar 

upplýsingar varðandi nám nemandans. 

Þarf samræmt úrvinnsluforrit eða skipulag til að vinna úr gögnum. 

Nemendur að fylla út frammistöðumat með foreldrum sem nýtist í viðtali. 

Hafa eitt hefðbundið viðtal og annað t.d. hópviðtal eða kynning. 

Bjóða upp á símaviðtal 1x á ári en boða þá sem þarf að ræða við þyngri 

mál 

Hafa þau lengri. 

Tvisvar á ári er fínt. 

Í lok könnunarinnar var umsjónarkennurum boðið að skrá annað sem þeir 

vildu koma á framfæri um foreldraviðtöl og komu eftirfarandi svör: 

28,6%

9,5%

31,0%

11,9%

4,8%
14,3%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Hvernig?
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Jafnvel óþarfi að hafa foreldraviðtöl tvisvar á einu ári. 

Gæði foreldraviðtals fer algerlega eftir því hversu ýtarleg skilaboð koma 

frá faggreinakennurum og oft á tíðum eru þær upplýsingar af skornum 

skammti eða næstum engar. Einnig kemur ansi oft fyrir að nemandi sem hefur 

ekki fengið neinar skráningar fær mjög neikvæða umsögn og hefur 

umsjónarkennari þá ekkert í höndum til að ræða hvers vegna svo sé. 

Til að gera viðtölin markvissari og faglegri tel ég að foreldrar eigi að 

panta tíma hjá faggreinakennurum til að fá rétta mynd af nemandanum. 

Umsjónarkennari mun að sjálfsögðu ávallt fá öll gögn en nær að einblína á 

líðan og félagslega þætti með markvissari hætti. 

Ég er yfirleitt í miklu sambandi við foreldra símleiðis, þannig að það fer 

margt fram utan foreldraviðtala, þá eru nemendur að sjálfsögðu ekki með í 

samtalinu. 

Ef ég hef ekki tíma til að ræða hluti bæti ég við fundi. Ef ég þarf að tala 

aðeins við foreldra sendi ég nemanda út í hluta viðtalsins. Kemur þó ekki oft 

fyrir. 

Foreldraviðtöl koma foreldrum við og börnum þeirra. Í þeim er verið að 

ræða þroska, námsframvindu, félagslega hæfni, og margt annað og þess 

vegna eiga þau að vera af þeirri lengd sem hentar hverjum nemenda ekki 

lágmarksmínútufjöldi fyrir alla. Foreldraheimsóknir í skólana eru aðeins af 

hinu góð
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5. Umræða og túlkun 

Í þessum kafla er umræða um niðurstöður rannsóknarinnar og túlkun á þeim. 

Fjallað er um þá þætti sem rannsakanda þótti áhugaverðir og vert að skoða 

betur. Fjallað er um niðurstöður þeirra sem kvíða foreldraviðtölunum og þeirra 

sem hlakka til þeirra. 

 

Þegar lagt var upp með að rannsaka foreldraviðtöl, viðhorf og eftirfylgni, voru 

eftirtaldar rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar. 

• Hver er upplifun skólastjóra af nytsemi og eftirfylgni foreldraviðtala? 

• Hver er upplifun umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla af nytsemi 

og eftirfylgni foreldraviðtala? 

• Skiptir foreldraviðtal máli fyrir skólaþróun? 

• Fá kennaranemar þjálfun í foreldraviðtali í kennaranámi? 

Niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir skólastjóra benda almennt 

til jákvæðs viðhorfs til foreldraviðtala. Fram kemur að skólastjórar vilja fá 

upplýsingar frá umsjónarkennurum og nýta þær til að bæta skólastarfið. Þó má 

draga þá ályktun að skólastjórar eigi erfitt með að mynda sér skoðun og kjósa 

oft að nota möguleikann „hvorki sammála né ósammála“. Þar geta legið ýmsar 

ástæður að baki. Viðkomandi hefur þá ekki skoðun eða er hlutlaus, 

viðkomandi hefur ekki neina skoðun sem byggir á þekkingu á málinu, 

viðkomandi hefur ekki hugsað málið vel og er efins, viðkomandi man ef til 

vill ekki vel eftir einhverju sem taka á afstöðu til eða vill ekki gefa upp skoðun 

sína á málinu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 461). Það er í sjálfu sér erfitt 

að segja til um hver þessara ástæðna á við um skólastjórnendur á 

höfuðborgarsvæðinu í könnuninni því almennt hafa skólastjórar jákvætt 

viðhorf til foreldraviðtala. Ef til vill hafa þeir ekki sett sig nægilega inn í málin 

eða þeir hafa ekki þekkingu á efninu þar sem þeir koma ekki beint að 

foreldraviðtölum líkt og umsjónarkennarar. 

Foreldraviðtölin eru oftast á sama tíma á hverju ári og flestir skólar hafa 

viðtöl tvisvar á ári eins og hefð er fyrir í íslenskum skólum. Skólastjórar vilja 

að sem mestu sé komið að í foreldraviðtölum og telja mikilvægt að 

námsframvindu, líðan nemanda og stefnu skólans séu gerð þar skil. Það kann 
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að hljóma umfangsmikið þar sem foreldraviðtölin taka í flestum tilfellum 15 

mínútur og því má ætla að ekki sé hægt að fara yfir mikið efni og gera því góð 

skil. Varla er hægt að ætlast til djúpra samræðna á þeim 15–20 mínútum sem 

oftast eru ætlaðar í foreldraviðtöl. 

Umsjónarkennarar hafa almennt jákvætt viðhorf til foreldraviðtala og 

leggja sig fram við undirbúning þeirra. Þeir leggja áherslu á að ræða líðan og 

námsframvindu líkt og skólastjórar vilja.  

Þó flestir umsjónarkennarar telji sig hafa tök á að undirbúa sig fyrir 

foreldraviðtölin eru samt 12,2% sem finnst þeir ekki hafa tök á því, þegar 

kennarar eru hins vegar spurðir að því hvort þeir hafi nægan tíma til að 

undirbúa foreldraviðtölin eru tæp 60% „mjög sammála eða frekar sammála“ 

en þó eru 21,4% sem kjósa að svara þessari spurningu hlutlaust. Það kemur 

ekki á óvart miðað við umræður eftir síðustu kjarasamninga þar sem 

kennurum fannst of lítill tími vera gefinn í önnur störf utan kennslu. Hins 

vegar álítur afgerandi meirihluti skólastjórnenda eða 97,2% að 

umsjónarkennarar hafi nægan tíma til að undirbúa foreldraviðtölin gagnstætt 

því sem kennararnir halda fram.  

Upplýsingar um markmið foreldraviðtala eru sjaldan sýnilegar á vefsíðum 

skóla eða skólastjórnendur segjast ekki vissir um hvort þær séu þar og rúm 

30% eru því „frekar ósammála eða mjög ósammála“ sem túlka má á þann veg 

að upplýsingar um markmið foreldraviðtala sé ekki að finna á vefsíðum 

skólanna. Það er athyglisvert þar sem mikið er lagt upp úr upplýsingaflæði í 

aðalnámskrá grunnskóla og hljóta upplýsingar um þetta að falla þar undir. 

Umsjónarkennarar eru líkt og skólastjórar þeirrar skoðunar að 

foreldraviðtölin skili sér í betra skólastarfi. En þegar spurt er um hvort 

umsjónarkennarar telji að skólastjórar nýti sér foreldraviðtölin til að bæta 

skólastarf er afstaðan ekki eins afgerandi þar sem þriðjungur er því „mjög 

sammála eða frekar sammála“ en tæplega helmingur myndar sér ekki skoðun 

á því. Hins vegar segjast 97% skólastjóra nýta sér upplýsingar úr 

foreldraviðtölum til að bæta skólastarf, sem samræmist ekki upplifun 

umsjónarkennaranna. Það eru nokkuð merkilegar niðurstöður og má velta því 

fyrir sér hvernig skólastjórar nýti sér foreldraviðtölin til að bæta skólastarf og 

hvort það sé nægilega sýnilegt eða hvort umsjónarkennarar séu þá ekki 

almennt upplýstir um það. Í það minnsta er hér flötur sem vert væri að rýna 

frekar í. 
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Spurt var í könnuninni hvort kennarar kviðu fyrir því að taka 

foreldraviðtöl. Í ljós kom að færri umsjónarkennarar kvíða foreldraviðtölum 

en skólastjórar telja, 24,2% skólastjóra telja að umsjónarkennarar kvíði þeim. 

Það er þó vissulega áhyggjuefni að 12% umsjónarkennara kvíða því að eiga 

foreldraviðtal framundan og má velta því fyrir sér hvaða ástæður liggi þar að 

baki. Ef svör þeirra umsjónarkennara sem eru „mjög sammála eða frekar 

sammála“ því að þeir kvíði foreldraviðtölunum eru skoðuð sérstaklega, kemur 

í ljós að þeim finnst þeir ekki hafa nægan tíma til að undirbúa viðtölin, 80% 

þeirra finnst erfitt að ræða viðkvæm mál í foreldraviðtalinu ef nemandinn er 

viðstaddur af ótta við að foreldrar bregðist illa við því sem þeir hafa um 

nemandann að segja. Þeim finnst tíminn líka vera of knappur og þeir brenna 

inni með upplýsingar. Þeirra upplifun er að nemendur taki ekki virkan þátt í 

foreldraviðtölunum. Þeir kennarar sem kvíða foreldraviðtölunum eru „frekar 

eða mjög ósammála“ því að skólastjórar nýti foreldraviðtölin til þess að bæta 

skólastarfið og þeim finnst almennt ekki að foreldraviðtölin skili sér í betra 

skólastarfi. Í ljósi þessarar niðurstöðu er hægt að draga þá ályktun að þeir sem 

kvíða foreldraviðtölunum finnist nytsemi þeirra ekki nægileg og að þau skili 

ekki árangri. Kennslureynsla þeirra sem kvíða foreldraviðtölunum var dreifð 

og einskorðaðist ekki einungis við þá sem höfðu litla reynslu. Konur voru í 

miklum meirihluta eða 80% þeirra sem kvíða foreldraviðtölunum. 

Kvíði getur auðveldlega leitt til kulnunar í starfi og því er æskilegt að þeim 

kennurum sem kvíða foreldraviðtölum sé veitt handleiðsla. Hún ætti að vera í 

höndum skólastjóra sem leiðir skólann með faglegri forystu. Í frumforystu er 

eitt af meginhlutverkum stjórnanda að stuðla að því að starfsmönnum líði vel 

á vinnustaðnum og það gerir hann með því að stuðla að jákvæðni og ná fram 

því besta sem býr í fólki (Erla Kristjánsdóttir, 2003, bls. 87–88). Stjórnandi 

þarf því að skapa þær aðstæður í skólanum að kennarar kvíði ekki t.d. 

foreldraviðtölum, hann á að stuðla að því að kennarar sem þurfa handleiðslu 

fái hana og styrkist þannig í starfi. Skólastjóri getur létt á álagi eða stuðlað að 

því að það dreifist jafnt og verði ekki íþyngjandi. 

Skólastjóri getur verið leiðandi í því að endurskoða þau verkefni í 

skólastarfinu sem hann veit að valda spennu innan kennarahópsins, til dæmis 

þegar tími foreldraviðtala nálgast. Hann getur átt frumkvæði að því að 

vinnuhópar verði settir á stofn þar sem kennarar, foreldrar og nemendur 

ígrunda, vega og meta foreldraviðtölin og koma með tillögur að nýjum leiðum 

og úrbótum. Dreifð forysta gegnir hér lykilhlutverki, hvort sem hún er 
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óformleg eða formleg (Spillane, 2005, bls. 149) en hún er í raun sú starfsemi 

eða verklag sem stjórnandi tileinkar sér en ekki staða eða hlutverk; hvernig 

stjórnandinn stuðlar að samskiptum og samvinnu við starfsmenn. Það sem 

skiptir máli er ekki að stjórnandi dreifi valdi heldur hvernig hann dreifir 

valdinu. (Spillane, 2005, bls. 149). Valddreifing er talin jákvæð sem og 

þátttaka starfsfólks í ákvörðunum (Börkur Hansen, 2003, bls. 52–53; Owens 

og Valesky, 2007, bls. 18–21). Því er farsælt að dreifa ábyrgð á framkvæmd 

og skipulagi foreldraviðtala í nánu samstarfi við kennara. 

Ef þeir sem eru „frekar sammála eða mjög sammála“ því að þeir hlakki til 

foreldraviðtalanna eru skoðaðir, kemur í ljós að allt eru það konur og flestar 

með meira en 11 ára starfsreynslu. Foreldraviðtölin eru tvisvar á ári hjá þeim 

og þær telja sig hafa tök á undirbúa sig vel fyrir foreldraviðtölin. Þær hafa 

frumkvæði að því að leita til annarra kennara varðandi upplýsingar um aðrar 

faggreinar en þær kenna sjálfar og eiga auðvelt með að segja frá 

námsframvindu nemenda í þeim greinum. Þeim finnst foreldraviðtölin skila 

sér í betra skólastarfi. Þeim finnst ekki erfitt að ræða málin og óttast ekki að 

foreldrar taki því illa sem þær hafa um nemandann að segja. Þeim finnst ekki 

erfitt að ræða viðkvæm mál þegar nemandinn er viðstaddur og finnst hann taka 

virkan þátt í viðtalinu. Þær telja sig hafa sama úthald í viðtölum sem tekin eru 

fyrir hádegi og eftir hádegi en segjast þó vera þreyttari eftir 

foreldraviðtalsdaga en aðra vinnudaga. Umsjónarkennarar sem hlakka til 

foreldraviðtala telja að skólastjórar nýti foreldraviðtölin til þess að bæta 

skólastarfið. Helmingi þeirra finnst þeir hafa fengið nægilega þjálfun og 

fræðslu í kennaranámi sínu og vilja ekki breyta fyrirkomulagi á 

foreldraviðtölum. 

Viðhorf kennara til starfs síns og verkefna gefa oft tóninn um það hvernig 

til tekst og því standa orð Margrétar Margeirsdóttur enn fyrir sínu þegar hún 

segir að ef kennarinn á að geta leyst hlutina farsællega þurfi hann að vera 

sæmilega öruggur með sjálfan sig, hann þarf að vera hlýlegur og 

traustvekjandi, hann má alls ekki snúast til varnar og verði að hlusta vel 

(Margrét Margeirsdóttir, 1966, bls. 68). Það hvernig til tekst í 

foreldraviðtölum byggist því oft á persónulegum eiginleikum manneskjunnar 

sem ekki verður endilega kennt í skólum heldur lærist og þróast öllu fremur 

með viðhorfum, tilfinningum og skapgerðareinkennum fólks. Það eru því 

miklar kröfur gerðar til kennara í þeim efnum líkt og til annarra stétta sem 

koma að umönnun og uppeldi.  
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En tilhlökkun umsjónarkennara er ekki afgerandi og ef til vill má halda 

fram að orðin að „kvíða og hlakka“ sem notuð voru í könnuninni séu 

gildishlaðin sem valdi því að umsjónarkennarar eiga erfiðara með að svara. Þó 

er ljóst að skipulagðir foreldraviðtalsdagar eru erfiðari en aðrir vinnudagar að 

mati umsjónarkennara og þeir telja sig ekki hafa sama úthald í 

foreldraviðtölum sem tekin eru eftir hádegið. 

Bæði skólastjórar og umsjónarkennarar í 8.–10. bekk telja að í 

kennaranáminu sé ekki nægileg þjálfun og fræðsla varðandi foreldraviðtöl. Í 

því ljósi er vert að skoða hvernig bregðast eigi við því, en í kafla 2.9 var sagt 

frá námskeiðum sem ná til þessara þátta og hefur umfang námskeiða sem taka 

á viðtalstækni aukist bæði í Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands. 

Rúmur helmingur skólastjóra segist almennt geta liðsinnt kennurum sínum 

eins og þeir helst kysu en þó telja þeir að tæpur fjórðungur kvíði 

foreldraviðtölunum. Ætla má að eitt af hlutverkum skólastjóra sé að styðja við 

og leiðbeina kennurum með faglega forystu að leiðarljósi og því væri æskilegt 

að skólastjórar gripu hér inn í. Um helmingur skólastjóra telur sig geta liðsinnt 

kennurum sínum við undirbúning foreldraviðtalanna.  

Miðað við umfang foreldraviðtala og krafna sem bæði skólastjórar og 

umsjónarkennarar gera til foreldraviðtala má velta fyrir sér þeim aðferðum og 

skipulagi sem tíðkast víðast hvar miðað við niðurstöður kannananna. 

Tíminn sem gefinn er til viðtala er frekar knappur miðað við öll þau 

viðfangsefni sem á að ræða. Má velta því fyrir sér hvort eitthvað falli ef til vill 

milli skips og bryggju við slíkar aðstæður án þess að það sé meðvitað. Ef 

fræðin eru skoðuðvarðandi hvernig best sé að skipuleggja slíkt viðtal og við 

hvaða aðstæður best tekst til, er erfitt að gera sér í hugarlund að 

umsjónarkennari nái góðum árangri með 20 viðtölum á dag þótt hann sé allur 

af vilja gerður. Að byggja upp traust og skapa það andrúmsloft sem virkar best 

er í raun ógerningur við þær aðstæður sem flestir skólar á höfuðborgarsvæðinu 

búa við. 

Líta má svo á að umsjónarkennarar þurfi meiri leiðbeiningar þegar kemur 

að foreldraviðtölum. Þar eru stjórnendur í lykilaðstöðu að veita faglega 

handleiðslu. 

Það vekur athygli mína að í opnum spurningum virðast þeir sem telja að 

fyrirkomulagi foreldraviðtala þurfi að breyta, tjá sig meira og skýrar. Sumir 

taka djúpt í árinni og segja jafnvel að foreldraviðtöl séu tímaskekkja, meðan 
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aðrir fara fínna í sakirnar. Eigindleg rannsókn á viðhorfum umsjónarkennara 

til málsins væri því góð viðbót við þessa rannsókn. 

Ég tel því tímabært að rannsaka foreldraviðtöl enn betur og skoða þau í 

samhengi við upplifun foreldra af nytsemi og eftirfylgni þeirra, sem og 

upplifun nemenda. 
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6.  Brosa, ekki bulla 

Í þessum kafla er fjallað um aðferð sem nýst getur bæði kennurum og 

foreldrum í foreldraviðtölum. Fjallað er um styrkleika og veikleika 

aðferðarinnar og hvernig skipuleggja má foreldraviðtöl sem hópviðtöl. 

 

Í ljósi reynslu minnar sem foreldris, kennara og skólastjórnanda og út frá 

niðurstöðum rannsóknar minnar, tel ég að það þurfi að huga betur að 

fyrirkomulagi og skipulagi foreldraviðtala til að þau verði árangursrík og 

skilvirk. 

Foreldraviðtöl hafa alla jafna þann tilgang að koma á samræðugrundvelli 

milli heimila og skóla til þess að ræða skólagöngu nemenda þar sem 

námsframvinda, líðan og félagsfærni eru lögð til grundvallar. Gera má ráð 

fyrir því að ekki séu allir sem taka þátt í foreldraviðtalinu alltaf sammála um 

upplifun nemenda á þessum þáttum. Það er einna helst þá sem reynir á 

viðtalstækni og hæfni kennarans til að búa svo um hnútana að foreldraviðtalið 

verði farsælt, árangursríkt og uppbyggjandi. 

Ég tel ráðlegt að dreifa foreldraviðtölum yfir árið og ætla kennurum a.m.k. 

tvær klukkustundir á viku í undirbúning þeirra og framkvæmd allan veturinn. 

Þar sem kennarar telja sig ekki hafa sama úthald í viðtöl sem tekin eru eftir 

hádegi og þeim sem tekin eru fyrir hádegi, verður að gæta samræmis svo allir 

nemendur sitji við sama borð. 

Mikilvægt er að undirbúa viðtölin vel og safna gögnum um nemendur, 

bæði um námslega og félagslega stöðu og líðan. Það er hægt að gera með ýmsu 

móti og hafa sumir skólar nýtt sér forrit á borð við Mentor til þess að gera 

frammistöðumat þar sem bæði kennari og nemandi leggja mat á frammistöðu 

í hverju fagi og er í boði að skoða nokkra þætti, svo sem framvindu, hegðun, 

líðan, verkefnaskil, hæfniviðmið og svo framvegis. Bæði heimili og skóli hafa 

aðgang að Mentor og geta séð ef misræmi er í mati kennara og nemanda og 

þá er kominn umræðugrundvöllur fyrir viðtal eða samráðsfund. Gott er að 

senda efni fundarins til foreldra fyrir fram svo allir aðilar sem koma að málinu 

geti undirbúið sig. 

Mikilvægt er að skilgreina markmið og tilgang með foreldrafundum og þar 

mættum við Íslendingar taka Dani til fyrirmyndar. Upplýsingar um markmið 

foreldraviðtala sem og fyrirkomulag þeirra ættu að vera á heimasíðu allra 

skóla og á síðu mennta- og menningarmálaráðuneytis. Einnig væri gott ef fram 

kæmi hvernig unnið væri með upplýsingarnar sem fást í foreldraviðtölum til 
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þess að bæta skólastarf almennt. Hlutverk allra í foreldraviðtölum ættu að vera 

skýr og öllum ljóst hvers ætlast er til af þeim. Á heimasíðu Skole og forældre 

í Danmörku, sem er samsvarandi Heimili og skóla hér á landi, er að finna 

ítarlegar upplýsingar um foreldraviðtöl, markmið þeirra og hlutverk 

þátttakenda. Þar kemur fram sú meginregla foreldraviðtala sem skóli og 

foreldrar hafa þróað með sér sem er að foreldraviðtöl eiga að tryggja að skóli 

og foreldrar taki í sameiningu ábyrgð á faglegum, félagslegum og námslegum 

þroska nemenda. Markmið foreldraviðtala eru skýr, þau eru að: 

 gefa foreldrunum raunsanna mynd af árangri nemanda og því hvernig 

hann þrífst í skólanum til að tryggja að ýmis vandamál, félagsleg eða 

námsleg, komi fram í tæka tíð 

 tryggja samvinnugrundvöll um það að nemendur þroskist með tilliti til 

hæfni þeirra með því að setja fagleg og félagsleg markmið 

 tryggja samtöl/samskipti milli kennara og foreldra er varða 

markmiðssetningu og leiðir að markmiðum sem stuðla að félagslegum 

og menntunarlegum þroska nemanda  

 tryggja að samningur sé gerður milli foreldra og skóla um hvernig 

foreldrar geti stutt nemanda til að hann nái félagslegum og 

menntunarlegum markmiðum sínum 

 byggja á áætlun nemanda eða/ásamt öðru skriflegu efni (Skole og 

forældre, 2017). 

Einnig er tiltekið hver ábyrgð skóla og foreldra er. Ábyrgð skóla er að boða 

til foreldraviðtals með góðum fyrirvara þannig að foreldrar geti tekið þátt. 

Skólinn boðar til  a.m.k. tveggja foreldraviðtala á ári en metur jafnframt hvort 

nemandinn hafi þörf fyrir fleiri. Skólanum ber að senda upplýsingar um 

námsstöðu til foreldra með góðum fyrirvara svo foreldrar geti undirbúið sig 

fyrir foreldraviðtalið. Hlutverk skóla er að gefa foreldrum fullnægjandi 

upplýsingar um hvernig þeir geti stutt við námið heima og skólanum ber að 

gefa foreldrum fullnægjandi vitnisburð um námsframvindu í öllum fögum í 

foreldraviðtölum. 

Það er hins vegar á ábyrgð foreldra að undirbúa sig vel fyrir foreldraviðtal 

með því að fara vel yfir námsframvindu barnsins og það er á ábyrgð foreldra 

að a.m.k. annað foreldri mæti í viðtalið (Skole og forældre, 2017). 

Hugsanlega væri hægt að hafa foreldraviðtöl með fjölbreytilegra sniði og 

þau þurfa alls ekki að vera eins á hverju ári alla skólagöngu nemandans. Hægt 

er að bjóða upp á a.m.k. eitt foreldraviðtal á ári og eitt hópviðtal þar sem 4–5 
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nemendur, foreldrar þeirra og kennari skiptast á skoðunum. Leggja mætti 

áherslu á nemandann og námsárangur hans í einstaklingsviðtali en áherslu á 

líðan og félagsþroska í hópviðtali. Það getur verið gott að styrkja nemendur 

sjálfa í að skipuleggja foreldraviðtöl þar sem þeir skila af sér upplýsingum til 

foreldra og kennara og skoða námsstöðu sína á gagnrýninn hátt.  

Hópsamtöl eins og tíðkast til dæmis í mörgum dönskum grunnskólum, eru 

þess verð að prófa hér á landi. Ég tel afar mikilvægt að búa nemendur undir 

samvinnu til að geta leyst mál sem upp kunna að koma. Mikilvægt er að 

nemendur læri smám saman að bera aukna ábyrgð á námsframvindu sinni og 

framkomu og öðlist hæfni í að meta eigin frammistöðu og námsfélaga. Það að 

fá að taka þátt í að undirbúa hópfund með kennara og foreldrum eykur í senn 

félagsþroska nemandans, ábyrgð hans og yfirsýn á eigin námsstöðu.  

Eins og kom fram í 2. kafla, sem fjallar m.a. um viðtalstækni, eru þrepin í 

öllum viðtalstækniaðferðum áþekk að byggingu. Viðtal hefst á undirbúningi 

og lýkur með samantekt. Byggja verður upp traust, fagleg þekking þarf að vera 

til staðar, þekking og færni í að meta líðan viðmælanda þarf að vera fyrir 

hendi, finna þarf leiðir til að fá viðmælanda til þess að opna hug sinn og 

ígrunda, og loks að draga saman upplýsingar og gera áætlun um framhaldið. 

Umsjónarkennarar hafa almennt ekki mörg verkfæri á íslensku um 

viðtalstækni en hér er bent á „LAFF don´t CRY“ aðferðina, sem inniheldur 

ágætar vörður fyrir árangursríkt samtal (McNaughton og Vostal, 2010, bls. 

252). Aðferðin er staðfærð á íslensku; „Brosa, ekki bulla“. 

 

Tafla 20 Brosa, ekki bulla 

B 

R 

O 

S 

A 

byggja upp traust 

ræða faglega hluti 

orðalag, jákvætt og hvetjandi  

sýna samhug og skilning 

afmarka, halda sig við efnið 

Ekki 

B 

U 

L 

L 

A 

 

bregðast illa við 

umvanda, ekki tala niður til eða skamma 

lofa einhverju sem ekki er hægt að standa við 

ljúga 

aðhafast ekkert 
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„Brosa, ekki bulla“ eru leiðbeiningar sem nýst geta bæði kennurum og 

foreldrum við undirbúning foreldraviðtals. Mikilvægt er að byggja upp traust 

í öllum samskiptum og eru foreldraviðtöl engin undantekning í þeim efnum. 

Ræða þarf faglega um hlutina, passa sig að láta ekki tilfinningar hlaupa með 

sig í gönur og beina athygli að því sem skiptir máli. Jákvætt orðaval er 

mikilvægt í öllum samskiptum, og það á ekki síður við hjá foreldrum en 

kennurum. Að vera hvetjandi og einbeita sér að því sem er jákvætt og farsælt 

í samskiptum. Það er mikilvægt að sýna skilning og samhug þegar foreldrar 

og/eða kennarar koma með viðkvæm mál til umræðu og allir verða að hafa 

það í huga að halda sig við efnið. 

Það sem ber að forðast í foreldraviðtölum er að bregðast illa við því sem 

sagt er og það á við bæði um kennara og foreldra. Foreldraviðtal er ekki 

vettvangur til þess að umvanda, tala niður eða skamma einhvern sem er 

viðstaddur. Hvorki foreldrar eða kennarar ættu að lofa einhverju sem þeir vita 

ekki hvort þeir geti staðið við og mikilvægt er að vera heiðarlegur og ljúga 

ekki til þess að hylma yfir vanda eða forðast að takast á við þau mál sem upp 

kunna að koma. Að hafast ekki að skilar engu, foreldraviðtölin eru 

samstarfsvettvangur þar sem allir hlutaðeigandi, þ.e. kennari, foreldrar og 

nemandi, vinna saman að því að gera skólagönguna sem besta. 

Styrkleikar „Brosa, ekki bulla“ aðferðarinnar felast í því að bæði kennarar 

og foreldrar fylgja ákveðnum þræði í samtalinu, lögð er áhersla á jákvæð 

samskipti og bent er á hvað ber að varast. Ef allir eru upplýstir um að þessari 

aðferð verði beitt, veit fólk að hverju það gengur, þá er minna um óvissuþætti 

sem valda óöryggi. Veikleikar aðferðarinnar eru þeir að það hvernig til tekst 

er undir hverjum einstaklingi komið, hve hæfur hann er í samskiptum almennt. 

Það styður það sem Margrét Margeirsdóttir sagði forðum (1966) að lagni 

kennarans skipti mestu um það hvernig foreldraviðtöl tækjust. 
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7. Lokaorð  

Titill ritgerðarinnar er sóttur í daglegan veruleika kennara. „Ekki hafa viðtölin 

á föstudegi“ varð einum kennara að orði þegar verið var að skipuleggja 

skólastarfið. Þessi orð urðu hvatinn að því að ég fór að skoða framkvæmd og 

fyrirkomulag foreldraviðtala í skólanum sem ég starfa í og í skóla sona minna. 

Upplifun kennarans sem felst í þessum orðum segir margt um það álag sem 

hvílir á kennurum og sýnir vel að þeir efast stundum um ágæti sitt sem 

fagmenn þegar þeir telja að sú vinna, sem þeir undirbúa og miðla til foreldra í 

foreldraviðtölum, risti ekki dýpra en svo að allir gleymi því sem um var rætt 

yfir eina helgi. 

Í meistaraverkefni þessu hef ég leitast við að varpa ljósi á hvert viðhorf 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk grunnskóla og skólastjóra er til foreldraviðtala 

og fá fram sjónarmið um nytsemi þeirra og úrvinnslu. Niðurstöður 

kannananna sem lagðar voru fyrir umsjónarkennara og stjórnendur gefa 

vísbendingar um að ef til vill sé tímabært að gefa því faglega starfi sem á sér 

stað við undirbúning og eftirfylgni foreldraviðtala meiri gaum. Ljóst er að 

foreldraviðtalsdagurinn er álagstími hjá kennurum og einnig má velta fyrir sér 

hversu heppilegt sé að taka mörg viðtöl sama daginn. Foreldraviðtöl eru víða 

í föstum skorðum og hafa verið eins í áraraðir. Þó varð ég vör við að 

þátttakendur í könnun minni fundu hjá sér þörf til að opna hugann og skoða 

hvort hægt væri að gera hlutina öðruvísi; hugsanlega að prófa hópsamtöl, 

foreldraviðtöl sem nemendur skipuleggja og fleiri útfærslur sem mætti þróa 

betur hér á landi. Einnig tel ég mikilvægt að markmið og tilgangur 

foreldraviðtala sé öllum aðilum ljós og upplýsingar um þau aðgengilegar, svo 

allir geti undirbúið sig fyrir þau, ekki bara kennarar. 

Eftir að hafa unnið að verkefninu hefur skilningur minn vaxið á gildi 

foreldraviðtala fyrir skólaþróun og velferð nemenda og margt bendir til þess 

að þau megi skipuleggja á nýjan og markvissari hátt. 

Niðurstöður rannsóknar minnar eru þær helstar að bæði skólastjórar og 

kennarar eru almennt jákvæðir gagnvart foreldraviðtölum en finnst jafnframt 

tímabært að endurskoða skipulag þeirra. Skólastjórar telja að fjórðungur 

kennara kvíði foreldraviðtölum og við því er nauðsynlegt að bregðast með 

góðri handleiðslu. 

Miklar kröfur eru gerðar til kennara í því hraða samfélagi sem við lifum í, 

foreldrar láta sig málin meira varða en þeir höfðu áður tækifæri til og 
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grunnskóli er hluti af lífi allra á einn eða annan hátt. En litróf mannlífsins er 

margbreytilegt og að því verður að hyggja. Það er því mikilvægt að vanda til 

verka og leitast við að endurskoða leiðir til að skólastarf geti verið sem 

farsælast fyrir nemanda, foreldra hans og þá sem starfa á þessum vettvangi. 

Gott samtal á milli allra hlutaðeigandi sem byggir á gagnkvæmu trausti, 

virðingu og fagmennsku er grundvallaratriði. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til fræðslustjóra/sviðsstjóra menntamála 

 

Til fræðslustjóra/sviðsstjóra menntamála 
 

Góðan dag. 

Ég heiti Þuríður Óttarsdóttir og er nemi í meistaranámi á 

menntavísindasviði Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun 

menntastofnana. Um þessar mundir er ég að skrifa 40 eininga 

meistaraprófsritgerð þar sem ég rannsaka foreldraviðtöl á elsta stigi 

grunnskólans. 

Rannsóknin er tvíþætt og miðast annars vegar við umsjónarkennara í 8.–10. 

bekk og hins vegar skólastjóra.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hverjar væntingar umsjónarkennara 

á elsta stigi eru til foreldraviðtala, hver nytsemi þeirra og eftirfylgni er. Einnig 

er lagður spurningalisti fyrir skólastjóra um aðkomu þeirra að 

foreldraviðtölum, hvað ræður formi þeirra og skipulagi og hvernig þeir nýta 

foreldraviðtöl til þess að bæta skólastarf. 

Foreldraviðtöl hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi en verið hluti af 

skólastarfi á Íslandi í a.m.k. hálfa öld. Mér þykir því tímabært að skoða þau 

betur og rannsaka viðhorf til þeirra. 

Rannsakað er með megindlegri rannsóknaraðferð, sem felst í því að 

spurningalistar eru sendir á umsjónarkennara í 8.–10. bekk og því leita ég eftir 

samþykki fræðsluyfirvalda í þínu sveitafélagi fyrir því að ég megi leita til 

skólastjóra með þá beiðni. 

Leiðsagnarkennari með verkefninu er Sólveig Zophoníasdóttir, 

sérfræðingur hjá Miðstöð skólaþróunar HA, netfang sz@unak.is sími 460 

8564. 

Öll leyfi hafa verið fengin fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd. 

 

Með von um jákvæð viðbrögð um þátttöku, 

  

Þuríður Óttarsdóttir 

nemi í meistaranámi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri 

Sími 8673483 

ha110681@unak.is 
  

mailto:ha110681@unak.is
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjóra 

 

mars 2017 

Góðan dag. 

Ég heiti Þuríður Óttarsdóttir og er nemi í meistaranámi á 

menntavísindasviði Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun 

menntastofnana. Um þessar mundir er ég að skrifa 40 eininga 

meistaraprófsritgerð þar sem ég rannsaka foreldraviðtöl á elsta stigi 

grunnskólans. 

Rannsóknin miðast annars vegar við umsjónarkennara og hins vegar 

skólastjóra. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hverjar væntingar 

umsjónarkennara á elsta stigi eru til foreldraviðtala, hver er nytsemi þeirra og 

eftirfylgni. Einnig er viðhorf skólastjóra um aðkomu þeirra að 

foreldraviðtölum skoðað, hvað ræður formi foreldraviðtala og skipulagi og 

hvernig þeir nýta foreldraviðtöl til þess að bæta skólastarf. 
Foreldraviðtöl hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi en verið hluti af 

skólastarfi á Íslandi í a.m.k. hálfa öld. Mér þykir því tímabært að skoða þau 

betur og rannsaka viðhorf kennara og skólastjóra til þeirra. 

Rannsakað er með megindlegri rannsóknaraðferð, sem felst í því að 

spurningalistar eru sendir umsjónarkennara í 8.–10. bekk í 10 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu með milligöngu skólastjóra. Hins vegar er sendur 

spurningarlisti á alla skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu til þess að fá sem 

ýtarlegasta mynd af viðhorfum skólastjóra á svæðinu. 

Öll leyfi hafa verið fengin fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd og 

fræðsluyfirvöldum sveitarfélagsins. 
Leiðsagnarkennari með verkefninu er Sólveig Zophoníasdóttir, 

sérfræðingur hjá Miðstöð skólaþróunar HA, netfang sz@unak.is sími 460 

8564. 

Það er mikill fengur í svörum ykkar og það tekur um 5 mínútur að svara. 
 

Hér er slóð á spurningalista fyrir skólastjóra: 

https://www.surveymonkey.com/r/93GCPMB 
  

Með von um jákvæð viðbrögð, 
 

Þuríður Óttarsdóttir 
nemi í meistaranámi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri 
Sími 867 3483 

ha110681@unak.is  

https://www.surveymonkey.com/r/93GCPMB
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina til umsjónarkennara 

 

Til umsjónarkennara í 8.–10.bekk 

Góðan dag 

 

Ég heiti Þuríður Óttarsdóttir og er nemi í meistaranámi á menntavísindasviði 

Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun menntastofnana. Um þessar 

mundir er ég að skrifa 40 eininga meistaraprófsritgerð þar sem ég rannsaka 

foreldraviðtöl á elsta stigi grunnskólans og eru viðhorf skólastjórnenda og 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk skoðuð. 

Hér með óska ég eftir þinni þátttöku og bið þig að smella á eftirfarandi 

slóð það tekur um 5 mín að svara. 

  

https://www.surveymonkey.com/r/LRS2M8V 

  

Rannsóknin miðast annars vegar við umsjónarkennara á elsta stigi og hins 

vegar skólastjóra. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hverjar væntingar 

umsjónarkennara á elsta stigi eru til foreldraviðtala, hver nytsemi þeirra er og 

eftirfylgni. Einnig er lagður spurningalisti fyrir skólastjóra um aðkomu þeirra 

að foreldraviðtölum, hvað ræður formi þeirra og skipulagi og hvernig þeir 

nýta sér foreldraviðtöl til þess að bæta skólastarf. 

 Foreldraviðtöl hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi en verið hluti 

af skólastarfi á Íslandi í a.m.k. hálfa öld. Mér þykir því tímabært að skoða 

þau betur og rannsaka viðhorf kennara til þeirra. 

 Rannsakað er með megindlegum rannsóknaraðferðum, sem felst í því að 

spurningalistar eru sendir á alla umsjónarkennara í 8.–10. bekk sjá slóð hér 

fyrir ofan, notað var einfalt slembiúrtak þar við að fá 10 grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu til þátttöku og var skólinn sem þú starfar við einn þeirra. 

 Leiðsagnarkennari með verkefninu er Sólveig Zophoníasdóttir, 

sérfræðingur hjá Miðstöð skólaþróunar HA, netfang sz@unak.is sími 460 

8564. 

 Öll leyfi hafa verið fengin fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd, sem og 

fræðsluyfirvöldum í þínu sveitarfélagi. 

 Það væri mikill fengur í þátttöku þinni, best er að úrtakið sé sem 

fjölmennast svo hægt sé að draga sem réttastar ályktanir. 

  

Með von um jákvæð viðbrögð, 

 

Þuríður Óttarsdóttir 

aðstoðarskólastjóri Kársnesskóla, námsleyfi 2016–2017 

meistaranemi í Háskólanum á Akureyri 

Sími 867 3483 

ha110681@unak.is 

https://www.surveymonkey.com/r/LRS2M8V
mailto:ha110681@unak.is
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Fylgiskjal 4 Tilkynning frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 5 Skólastjórakönnun 

 

Foreldraviðtöl/samtöl 

Kæri þátttakandi. 

 

Könnun þessi er hluti af meistararitgerð frá Hug- og félagsvísindasviði 

Háskólans á Akureyri. Könnuninni er ætlað að varpa ljósi á upplifun 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk og skólastjórnenda á foreldraviðtöl, hver 

nytsemi þeirra er og eftirfylgni. 

 

Foreldraviðtal er þegar foreldrar eru boðaðir á fund umsjónarkennara á 

skipulögðum viðtalsdögum. Í sumum skólum er notað hugtakið foreldrasamtal 

og er þá átt við sama hlutinn.  

 

Könnun þessi er órekjanleg. 

 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna, 

Þuríður Óttarsdóttir nemi í HA 

 

1. Ég er:  

Karl 

Kona 

Vil ekki svara 

Annað 

 

2. Hver er fjöldi nemenda í skólanum sem þú starfar í?  

99 eða færri nemendur 

100–350 nemendur 

351–600 nemendur 

601 nemendur eða fleiri 

 

3. Hversu löng er stjórnunarreynsla þín?  

Minni en 1 ár 

1–5 ár 

6–10ár 
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11–20 ár 

21 ár eða lengur 

 

4. Hve oft eru skipulagðir foreldraviðtalsdagar í þínum skóla?  

Einu sinni á ári 

Tvisvar á ári 

Þrisvar á ári 

Oftar 

Aldrei 

 

5. Foreldraviðtalsdagar eru oftast á svipuðum tíma á hverju ári.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

6. Ég tel að foreldraviðtal eigi að tengjast námsmatsskilum.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

7. Ég tel best að hafa foreldraviðtalsdaga í upphafi hverrar annar.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

8. Ég tel best að hafa foreldraviðtölin í upphafi og lok skólaárs.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 
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Mjög ósammála 

 

9. Ég tel best að hafa foreldraviðtalsdaga um miðbik anna.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

10. Hvað ræður því hvenær foreldraviðtöl eru í þínum skóla?  

 

  

11. Ég tel að umsjónarkennarar fái nægan tíma til að undirbúa foreldraviðtölin. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

12. Hvernig fæ ég upplýsingar frá umsjónarkennurum úr foreldraviðtölunum? 

Ég óska eftir samantekt á foreldraviðtölum í tölvupósti. 

Ég óska eftir að umsjónarkennarar skili útprentaðri skýrslu eftir 

foreldraviðtölin. 

Ég funda með kennurum í hverjum árgangi. 

Kennarar hafa greiðan aðgang að mér og geta rætt við mig um einstök mál. 

Á ekki við. 

Annað 

  

13. Mér finnst mikilvægt að fá skýrslu frá hverjum kennara um 

umsjónarbekkinn eftir foreldraviðtölin.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 
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14. Ég nýti mér upplýsingar úr foreldraviðtölum til þess að bæta skólastarfið. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

15. Ég tel að foreldraviðtöl stuðli að betri árangri í mínum skóla sem sést á 

niðurstöðum í samræmdum könnunarprófum og/eða viðhorfskönnunum 

kennara eða foreldra.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

16. Upplýsingar um markmið foreldraviðtala birtast á vefsíðu skólans.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

17. Ég tel mikilvægt að kennarar noti foreldraviðtölin til að kynna foreldrum 

stefnu skólans.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

18. Ég tel að kennarar eigi að leggja áherslu á námsframvindu í viðtölunum. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 
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Mjög ósammála 

 

19. Ég tel að kennarar eigi að leggja áherslu á líðan nemenda í viðtölunum. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

20. Ég tel að kennarar eigi að leggja áherslu á lykilhæfniviðmið í viðtölunum. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

21. Kennarar kvíða almennt foreldraviðtalsdögum.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

22. Kennarar hlakka almennt til foreldraviðtalsdaga.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

23. Foreldrar gera auknar kröfur um upplýsingastreymi frá skóla varðandi 

skólastarf, námsframvindu og líðan barna sinna.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 
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Mjög ósammála 

 

24. Ég hef tök á að liðsinna kennurum eins og ég vildi við undirbúning 

foreldraviðtala.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

25. Foreldrar geta pantað tíma hjá skólastjórnendum á foreldraviðtalsdögum. 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

26. Hve mörg foreldraviðtöl finnst þér að hver kennari eigi að taka á dag?  

1–5 

6–10 

11–15 

Fleiri en 16 

Veit það ekki 

 

27. Ég tel að kennarar hafi fengið nægilega þjálfun í að taka foreldraviðtöl í 

kennaranámi.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

28. Ég tel að foreldraviðtöl skili sér í betra skólastarfi.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 
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Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

29. Mig hefur langað að breyta fyrirkomulagi á foreldraviðtölum.  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hvernig? 

  

30. Aðgengi að upplýsingum um námsframvindu barna hefur breyst, finnst þér 

að breyta eigi fyrirkomulagi foreldraviðtala í ljósi þess?  

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

31. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi foreldraviðtöl?  

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 6 Umsjónarkennarakönnun 

 

Umsjónarkennarar í 8.–10. bekk 

Foreldraviðtöl/samtöl 

Kæri þátttakandi. 

 

Könnun þessi er hluti af meistararitgerð frá Hug- og félagsvísindasviði 

Háskólans á Akureyri. Könnuninni er ætlað að varpa ljósi á upplifun 

umsjónarkennara í 8.–10. bekk og skólastjórnenda á foreldraviðtölum, hver 

nytsemi þeirra er og eftirfylgni. 

 

Foreldraviðtal er þegar foreldrar eru boðaðir á fund umsjónarkennara á 

skipulögðum viðtalsdögum. Í sumum skólum er notað hugtakið foreldrasamtal 

og er þá átt við sama hlutinn.  

 

Könnun þessi er órekjanleg. 

 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna, 

Þuríður Óttarsdóttir nemi í HA 

1. Ég er:  

 Karl 

 Kona 

 Annað 

 Vekki svara 

 

2. Hver er fjöldi nemenda í skólanum sem þú starfar við?  

 99 eða færri 

 100–350 

 351–600 

 Fleiri en 600 nemendur 

 

3. Hver er kennslureynsla þín?  

 Minni en eitt ár 

 1–5 ár 
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 6–10 ár 

 11–20 ár 

 Meiri en 20 ár 

 

4. Hve marga nemendur hefur þú í umsjón?  

 Færri en 15 nemendur 

 16–22 nemendur 

 23–28 nemendur 

 29 nemendur eða fleiri 

 

5. Á hverju skólaári er fjöldi skipulagðra foreldraviðtalsdaga:  

 Einu sinni  

 Tvisvar  

 Þrisvar  

 Oftar 

 Aldrei 

 

6. Hvenær skólaársins eru foreldraviðtöl í skólanum sem þú starfar? (hægt að 

merkja við fleiri en einn möguleika)  

 Janúar 

 Febrúar 

 Mars 

 Apríl 

 Maí 

 Júní 

 Ágúst 

 September 

 Október 

 Nóvember 

 Desember 

 

7. Hve langur tími er ætlaður í hvert skipulagt foreldraviðtal í þínum skóla?  

 15 mínútur 

 20 mínútur 

 25–30 mínútur 

 Meira en 30 mínútur 
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 Enginn afmarkaður tími 

 Val hvers umsjónarkennara 

 

8. Eru nemendur með í viðtölunum?  

 Alltaf 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei 

 

9. Hvar fara foreldraviðtöl fram á skipulögðum foreldraviðtalsdögum?  

 Í bekkjarstofu nemanda 

 Í faggreinastofu 

 Heima hjá nemendum 

 Annars staðar, hvar? 

  

10. Hve löngum tíma telur þú þig verja í að undirbúa öll foreldraviðtölin í 

þínum umsjónarbekk?  

 1–4 klukkustundum 

 5––9 klukkustundum 

 10–15 klukkustundum 

 16–20 klukkustundum 

 Meira en 20 klukkustundum 

 

11. Ég legg áherslu á að ræða líðan nemandans í foreldraviðtalinu.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

12. Ég legg áherslu á að ræða námsframvindu nemandans í foreldraviðtalinu. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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13. Ég legg áherslu á að ræða lykilhæfniviðmið í foreldraviðtalinu.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

14. Ég hef tök á að undirbúa mig vel fyrir foreldraviðtölin.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

15. Þegar ég undirbý foreldraviðtölin leita ég eftir upplýsingum frá öllum 

kennurum sem kenna mínum umsjónarnemendum.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

16. Þegar ég undirbý foreldraviðtölin fæ ég sendar upplýsingar frá þeim sem 

kenna mínum umsjónarnemendum.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

17. Ég nýti mér upplýsingar um námsframvindu í Mentor/Námsfús þegar ég 

undirbý mig fyrir foreldraviðtölin.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 
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 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

18. Ég hef nægan tíma til þess að undirbúa foreldraviðtölin.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

19. Mér finnst gott að nýta skipulagsdaga/starfsdaga í undirbúning fyrir 

foreldraviðtöl.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

20. Mér finnst foreldraviðtölin skila sér í betri skólastarfi. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

21. Ég á auðvelt með að segja frá námsframvindu nemandans í öðrum 

námsgreinum en ég kenni.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

22. Ég kvíði foreldraviðtölum.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 
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 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Annað sem þú vilt koma á framfæri. 

 

23. Ég hlakka til foreldraviðtala.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Annað sem þú vilt koma á framfæri. 

 

24. Mér finnst erfitt að ræða viðkvæm mál af ótta við að foreldrar taki því illa 

sem ég hef um nemandann að segja.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

25. Mér finnst erfitt að ræða viðkvæm mál þegar nemandinn er með í viðtalinu. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

26. Mér finnst ég oft ekki ná að ræða öll mál þar sem tíminn í hvert viðtal er 

knappur.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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27. Nemendur taka virkan þátt í umræðunum í foreldraviðtalinu.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Annað 

 

28. Ég nýti gögn sem safnast í foreldraviðtalinu til að skipuleggja nám 

nemandans.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

29. Ég upplýsi skólastjórnendur um niðurstöður úr foreldraviðtölunum.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

30. Að loknum foreldraviðtölum sendi ég foreldrum hvers nemanda samantekt 

úr viðtalinu.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

31. Skólastjórnendur nýta foreldraviðtölin til að bæta skólastarfið.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 
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 Mjög ósammála 

 

32. Hve mörg viðtöl finnst þér æskilegt að taka á sama degi?  

 1–3 

 4–10 

 11–18 

 19 eða fleiri 

 Veit ekki 

 

33. Hve oft finnst þér að nemandi ætti að vera með í foreldraviðtalinu?  

 Nemandinn á alltaf að vera þátttakandi í öllum viðtölum. 

 Hafa a.m.k. eitt viðtal á ári án nemanda. 

 Nemandinn ætti ekki að vera með því viðtalið er ætlað foreldrum. 

 Hef ekki skoðun á því. 

 Annað 

 

34. Mér finnst ég þreyttari eftir foreldraviðtalsdaga en aðra vinnudaga.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

35. Ég hef sama úthald í foreldraviðtölum sem tekin eru fyrir hádegi og þeim 

sem eru tekin eftir hádegi.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

36. Ég tel mig hafa fengið nægjanlega fræðslu og þjálfun í því að taka 

foreldraviðtöl í kennaranámi mínu.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 
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 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

37. Hvernig heldur þú utan um upplýsingar sem þú færð í foreldraviðtölum? 

Ég nota forrit t.d Excel eða sambærileg forrit til að halda utan um upplýsingar, 

þannig fylgist ég með námsframvindu og árangri ár frá ári. 

Ég nota bók sem ég skrái hjá mér upplýsingar í. 

Ég næ lítið að skrifa í viðtalinu sjálfu, en skrái hjá mér ef það er eitthvað 

sérstakt sem kemur upp. 

Ég treysti á minnið og vinn úr málum eins fljótt og auðið er. 

Annað, hvernig? 

  

38. Ég tel að breyta mætti fyrirkomulagi foreldraviðtala.  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Hvernig? 

  

39. Annað sem þú vilt koma á framfæri um foreldraviðtöl?  

 

Takk fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


