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Formáli	  

Ritgerð	  þessi	  er	  metin	  til	  30	  ETC	  eininga	  og	  er	  metin	  til	  fullnaðar	  meistaraprófi	  í	  

grunnskólakennarafræðum	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Verkefnið	  var	  unnið	  

veturinn	  2016-‐2017.	  	  Skiptist	  verkefnið	  annars	  vegar	  í	  fræðilegan	  hluta	  og	  hinsvegar	  

rannsóknarverkefni.	  Verkefnið	  byggir	  á	  eigindlegri	  rannsókn	  í	  grunnskóla,	  nánar	  tiltekið	  í	  

Sæmundarskóla	  í	  Reykjavík.	  Ritgerðin	  fjallar	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  grunnskólastarfi.	  	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  möguleika	  samfélagsmiðilsins	  Facebook	  til	  að	  

veita	  foreldrum	  aukna	  innsýn	  í	  kennslustundir	  nemenda	  í	  von	  um	  að	  auka	  jákvæð	  

samskipti	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  

Svava	  Pétursdóttir	  lektor	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands	  var	  leiðbeinandi	  minn	  við	  

þetta	  meistaraverkefni.	  Vil	  ég	  þakka	  henni	  fyrir	  góða,	  skýra	  og	  uppbyggilega	  leiðsögn	  í	  

gegnum	  allt	  ferlið.	  Lilja	  M.	  Jónsdóttir	  lektor	  við	  Menntavísindasvið	  var	  sérfræðingur	  við	  

vinnslu	  verkefnisins	  og	  vil	  ég	  þakka	  henni	  fyrir	  yfirlestur	  og	  athugasemdir.	  

Stjórnendum	  og	  samstarfsfólki	  Sæmundarskóla	  vil	  ég	  þakka	  fyrir	  að	  gera	  mér	  alla	  vegi	  

færa,	  styðja	  mig	  í	  gegnum	  verkefnið	  og	  vera	  einstaklega	  jákvætt	  og	  hvetjandi.	  Þau	  komu	  

með	  góðar	  athugasemdir	  og	  sýndu	  verkefninu	  áhuga.	  Foreldrum	  barnanna	  kann	  miklar	  

þakkir	  fyrir	  jákvæðni	  og	  áhugasemi	  á	  verkefninu.	  

Kristjönu	  Pálsdóttur,	  Steinunni	  Guðmundsdóttur	  og	  Önnu	  Margréti	  Káradóttur	  vil	  ég	  

þakka	  sérstaklega	  fyrir	  yfirlestur	  og	  ábendingar	  um	  málfar	  og	  stafsetningu.	  Andra	  Rafn	  

Ottesen	  vil	  ég	  þakka	  góðan	  stuðning,	  hvatningu	  og	  ómetanlega	  ráðgjöf.	  Að	  lokum	  vil	  ég	  

þakka	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  mikla	  þolinmæði,	  stuðning	  og	  auka	  kraft	  í	  gegnum	  vinnu	  á	  

verkefninu.	  
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Ágrip	  

Viðfangsefni	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  skoða	  möguleika	  samfélagsmiðilsins	  Facebook	  til	  

þess	  að	  auka	  upplýsingaflæði	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  í	  þeirri	  von	  að	  efla	  samskiptin	  þar	  á	  

milli.	  Settar	  voru	  myndir	  og	  myndskeið	  með	  lýsandi	  texta	  um	  hvað	  mætti	  sjá	  á	  myndum	  

eða	  myndskeiðum,	  inn	  á	  lokaðan	  Facebook-‐hóp	  þriðja	  bekkjar.	  Rannsóknin	  snéri	  einnig	  að	  

því	  að	  auka	  innsýn	  foreldra	  inn	  í	  kennslustundir	  nemenda.	  

Rannsóknin	  fór	  fram	  skólaárið	  2016	  -‐2017	  í	  grunnskóla	  í	  Reykjavík.	  Rannsóknin	  er	  

eigindleg	  tilviksrannsókn	  og	  byggist	  á	  viðtali,	  spurningalista	  og	  gögnum	  úr	  Facebook-‐hóp	  

árgangsins.	  Tekið	  var	  eitt	  viðtal	  við	  kennara	  og	  stuðningsfulltrúa	  bekkjarins,	  spurningalisti	  

var	  sendur	  til	  foreldra	  árgangins	  og	  unnið	  var	  úr	  gögnum	  sem	  söfnuðust	  á	  Facebook.	  

Niðurstöður	  benda	  til	  þess	  að	  almenn	  ánægja	  sé	  með	  aukið	  upplýsingaflæði	  í	  gegnum	  

samfélagsmiðilinn	  Facebook	  á	  meðal	  foreldra	  og	  starfsfólks,	  en	  með	  auknu	  

upplýsingaflæði	  frá	  kennurum	  jókst	  innsýn	  foreldra	  í	  skólastarfið.	  Í	  ljósi	  þess	  sögðust	  

foreldrar	  eiga	  fleiri	  og	  innihaldsríkari	  samræður	  við	  börn	  sín	  um	  skólann	  og	  nám	  þeirra.	  

Einnig	  töldu	  foreldrar	  að	  með	  myndum,	  myndskeiðum	  og	  upplýsingum	  sem	  settar	  voru	  

inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  hafi	  tiltrú	  aukist	  á	  skólastarfinu.	  Kennarar	  upplifðu	  að	  foreldrar	  

voru	  meira	  með	  á	  nótunum	  um	  hvað	  væri	  að	  gerast	  inni	  í	  skólastofunni	  eftir	  að	  þeir	  

byrjuðu	  að	  vera	  virkir	  á	  Facebook.	  Tölvupóstar	  og	  hin	  almennu	  samskipti	  við	  foreldra	  

breyttust	  lítillega	  af	  hálfu	  kennara,	  en	  foreldrar	  upplifðu	  að	  samskiptin	  urðu	  betri	  og	  

þægilegri.	  Bæði	  foreldrar	  og	  kennarar	  voru	  sammála	  um	  að	  Facebook	  væri	  vettvangur	  

fyrir	  jákvæðni	  og	  almennar	  upplýsingar	  og	  að	  persónuleg	  málefni	  ættu	  heima	  í	  

tölvupóstum	  eða	  símtölum.	  Kennarar	  vildu	  ekki	  nota	  sinn	  persónulega	  aðgang	  á	  Facebook	  

og	  bjuggu	  því	  til	  sameiginlegan	  aðgang	  sem	  allir	  starfsmenn	  notuðu.	  Með	  honum	  settu	  

kennarar	  og	  starfsmenn	  inn	  myndir,	  myndskeið	  og	  upplýsingar	  um	  skólastarfið.	  	  

Foreldrar	  og	  kennarar	  vildu	  halda	  áfram	  að	  nota	  Facebook-‐hópana	  sem	  tæki	  til	  

upplýsingamiðlunar.	  	  
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Abstract	  

„It	  is	  good	  to	  get	  to	  be	  a	  fly	  on	  the	  wall´´:	  Sharing	  information	  with	  elementry	  school	  
parents	  through	  Facebook.	  

The	  aim	  of	  this	  study	  was	  to	  examine	  the	  possibilities	  of	  using	  facebook	  to	  create	  better	  
communication	  between	  the	  home	  and	  the	  school	  in	  hope	  to	  make	  the	  communication	  
even	  stronger.	  In	  attempt	  to	  do	  so,	  a	  closed	  facebook	  group	  was	  created	  for	  the	  parents	  
of	  the	  	  third	  class	  where	  they	  could	  see	  photos	  and	  videos	  of	  what	  was	  going	  on	  followed	  
by	  a	  short	  description.	  The	  aim	  of	  the	  study	  was	  also	  to	  give	  the	  parents	  a	  chance	  to	  see	  
what	  was	  going	  on	  in	  the	  classroom.	  	  

The	  study	  was	  done	  in	  the	  schoolyear	  of	  2016-‐2017	  in	  a	  elementry	  hcool	  in	  
Reykjavík.	  The	  study	  is	  a	  qualitative	  case	  study	  based	  on	  interviews,	  questionnaires	  and	  
materials	  from	  the	  facebook	  group.	  An	  interview	  was	  taken	  with	  the	  class	  teacher	  and	  her	  
classroom	  assistant,	  a	  questionnaire	  was	  sent	  to	  all	  the	  parents	  and	  material	  from	  the	  
facebook	  group	  was	  examined.	  	  

The	  results	  indicate	  that	  the	  parents	  were	  very	  happy	  with	  the	  increase	  of	  
information	  provided	  through	  the	  facebook	  group.	  With	  the	  increase	  of	  information	  they	  
felt	  they	  were	  more	  conscious	  of	  what	  was	  going	  on	  in	  the	  classroom.	  In	  relation	  to	  that	  
the	  parents	  felt	  that	  they	  had	  more	  frequent	  and	  deeper	  conversations	  with	  their	  child	  
about	  the	  school	  and	  everything	  related	  to	  the	  school.	  The	  parents	  also	  felt	  that	  with	  all	  
the	  pictures,	  the	  videos	  and	  the	  information	  provided	  in	  the	  facebook	  group,	  they	  felt	  
more	  positive	  towards	  the	  school	  and	  the	  work	  that	  is	  done	  there.	  	  

The	  teachers	  experienced	  that	  the	  parents	  were	  more	  aware	  of	  what	  was	  going	  on	  
in	  the	  classroom	  after	  they	  joined	  the	  facebook	  group.	  The	  teachers	  felt	  that	  basic	  
communication,	  e-‐mails	  et	  cetera,	  hardly	  changed	  but	  the	  parents	  felt	  the	  opposite,	  that	  
it	  had	  improved.	  Both	  parents	  and	  the	  teachers	  agreed	  on	  facebook	  being	  a	  scene	  for	  
positivity	  and	  basic	  informations	  but	  e-‐mails	  and	  phonecalls	  would	  be	  more	  suitable	  for	  
personal	  matters.	  The	  teachers	  did	  not	  want	  to	  use	  their	  personal	  facebook	  account	  so	  
they	  created	  a	  mutual	  account	  where	  they	  all	  posted	  the	  pictures,	  the	  videos	  and	  
informations	  about	  the	  schoolwork.	  	  

Both	  parents	  and	  teachers	  wanted	  to	  continue	  using	  the	  facebook	  group	  as	  a	  tool	  for	  
sharing	  informations.	  	  
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1   Inngangur	  	  

Undanfarin	  ár	  hefur	  menntakerfið	  tekið	  talsverðum	  breytingum	  samhliða	  aukinni	  

tæknivæðingu.	  Samskipti	  hafa	  í	  auknum	  mæli	  færst	  yfir	  á	  rafrænt	  form,	  sem	  kallar	  á	  

breyttar	  áherslur	  þeirra	  sem	  eiga	  í	  hlut.	  Netnotkun	  hefur	  aukist	  gífurlega	  og	  í	  dag	  eru	  um	  

97%	  Íslendinga	  tíðir	  netnotendur	  og	  96,5%	  heimila	  á	  Íslandi	  nettengd	  (Árni	  Fannar	  

Sigurðsson,	  2015).	  Eins	  og	  sést	  hafa	  vel	  flestir	  tengst	  veraldarvefnum	  og	  upplýsingar	  

berast	  á	  hraða	  ljóssins	  í	  hverja	  tölvu	  og	  hvern	  síma	  eða	  annað	  snjalltæki.	  Því	  má	  segja	  að	  

netnotkun	  og	  samskipti	  innan	  netsins	  séu	  orðin	  hluti	  af	  daglegu	  lífi	  einstaklinga.	  	  Í	  

skólakerfinu,	  hvort	  sem	  það	  nær	  til	  eldri	  eða	  yngri	  kynslóða,	  geta	  samskipti	  verið	  mikilvæg	  

forsenda	  í	  átt	  að	  góðum	  árangri.	  Eðli	  málsins	  samkvæmt	  eru	  samskiptin	  mismunandi	  eftir	  

aldurshópum	  og	  er	  áhugavert	  að	  hugsa	  til	  þess	  hvernig	  þau	  þróast	  frá	  byrjun	  og	  út	  

skólagönguna.	  Segja	  má	  að	  samskiptin	  séu	  jafnvel	  enn	  mikilvægari	  í	  upphafi	  

skólagöngunnar	  en	  þegar	  lengra	  er	  liðið	  á	  hana.	  Þegar	  börn	  hefja	  skólagöngu	  er	  margt	  

sem	  þarf	  að	  huga	  að	  til	  þess	  að	  samskipti	  allra	  geti	  orðið	  farsæl.	  Nemendurnir	  sjálfir	  mæta	  

til	  leiks	  með	  eigin	  hugmyndir	  og	  eigin	  rödd	  en	  vitaskuld	  bera	  þeir	  ekki	  ábyrgð	  á	  sjálfum	  sér	  

og	  þar	  af	  leiðandi	  hvernig	  þeir	  stunda	  nám	  sitt,	  einkum	  heima	  fyrir.	  Af	  þeirri	  ástæðu	  ætti	  

það	  að	  vera	  sjálfsagt	  að	  foreldrar	  geti	  fengið	  fjölbreyttar	  upplýsingar	  oft	  og	  leitað	  til	  

kennara	  eða	  starfsfólks	  í	  skóla	  eftir	  greiðum	  og	  aðgengilegum	  leiðum.	  Sem	  fyrr	  segir	  hafa	  

samskipti	  í	  almennum	  skilningi	  tekið	  miklum	  breytingum	  í	  kjölfar	  tækniþróunar.	  Út	  frá	  

þeirri	  staðreynd	  er	  ekki	  óvarlegt	  að	  ætla	  að	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  kynnu	  einnig	  

að	  taka	  breytingum.	  	  

Þegar	  ég	  fór	  í	  vettvangsnám	  í	  6.-‐7.	  bekk	  í	  Sæmundarskóla	  síðastliðið	  haust	  vaknaði	  

sú	  hugmynd	  að	  skoða	  þessa	  hlið	  samskipta	  sem	  fara	  í	  gegnum	  samfélagsmiðla	  enn	  frekar	  

og	  gera	  hana	  að	  rannsóknarefni.	  	  Má	  því	  segja	  að	  vettvangurinn	  hafi	  verið	  neistinn	  sem	  

kveikti	  áhugann	  á	  að	  kanna	  efnið	  frekar.	  Á	  kaffistofu	  skólans	  spratt	  fram	  umræða	  um	  

svokallaða	  Facebook-‐hópa.	  Það	  sem	  gerði	  þá	  umræðu	  sérstaklega	  áhugaverða	  voru	  þær	  

ólíku	  skoðanir	  sem	  kennararnir	  höfðu	  á	  gagnsemi	  slíkra	  hópa.	  Eftir	  að	  hafa	  grennslast	  fyrir	  

um	  efnið	  komst	  ég	  að	  því	  að	  allir	  kennarar	  skólans	  voru	  með	  Facebook-‐hóp	  fyrir	  foreldra	  

síns	  árgangs.	  Tilgangur	  hópanna	  var	  ólíkur,	  sem	  og	  virkni	  hvers	  hóps,	  enda	  í	  hverjum	  hópi	  

ólíkt	  fólk	  með	  ólíka	  sýn	  á	  lífið	  og	  tilveruna.	  Flestir	  kennararnir	  stofnuðu	  hópinn	  en	  notuðu	  

hann	  ekkert,	  aðrir	  settu	  stöku	  sinnum	  inn	  tilkynningar	  og	  myndir.	  Strax	  í	  framhaldinu	  af	  
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þessari	  áhugaverðu	  umræðu	  ákvað	  ég	  að	  skoða	  efnið	  frekar	  í	  tengslum	  við	  verkefni	  á	  

námskeiði	  í	  Háskóla	  Íslands,	  sem	  var	  samofið	  vettvangsnáminu.	  	  

Með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  til	  voru	  Facebook-‐hópar	  fyrir	  hvern	  árgang	  ákvað	  ég	  að	  

nýta	  mér	  þá	  sem	  efnivið	  til	  stuttrar	  könnunar.	  Markmiðið	  var	  að	  athuga	  hvaða	  áhrif	  það	  

hefði	  á	  viðhorf	  foreldranna	  ef	  virkni	  innan	  Facebook-‐hóps	  tiltekins	  árgangs	  yrði	  aukin	  

meðvitað	  yfir	  ákveðið	  tímabil.	  Hvort	  samskiptin	  yrðu	  betri,	  tækju	  breytingum	  eða	  yrðu	  örari	  

og	  skiluðu	  árangri.	  Niðurstöður	  sýndu	  mikla	  ánægju	  hjá	  þeim	  sem	  svöruðu	  

spurningakönnuninni.	  Myndirnar	  stuðluðu	  að	  samræðum	  á	  milli	  þeirra	  og	  barnanna	  að	  

skóladegi	  loknum.	  Foreldrar	  upplifðu	  einnig	  að	  þau	  tengdust	  námi	  barna	  sinna	  betur	  eftir	  

að	  myndefni	  var	  birt	  í	  tengslum	  við	  föstudagspóstana	  sem	  foreldrar	  fá	  einu	  sinni	  í	  viku	  í	  

gegnum	  Mentor.	  Mikill	  áhugi	  var	  á	  áframhaldandi	  myndainnlögn	  úr	  starfi	  nemenda	  í	  

kennslustundum.	  Út	  frá	  þeim	  niðurstöðum	  fann	  ég	  hjá	  sér	  þörf	  til	  að	  kafa	  enn	  dýpra	  og	  

skoða	  efnið	  af	  meiri	  alvöru.	  Að	  vettvangsnámi	  loknu	  fór	  ég	  að	  ígrunda	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  

breyta	  og	  bæta	  virknina	  í	  hópunum	  og	  auka	  þannig	  grundvöll	  fyrir	  samskiptum	  á	  milli	  

heimila	  og	  skóla	  í	  gegnum	  þennan	  miðil.	  Til	  nánari	  útskýringar	  á	  vali	  á	  samfélagsmiðli	  var	  

horft	  til	  þeirrar	  staðreyndar	  að	  samkvæmt	  Maina	  (2016)	  er	  Facebook	  einn	  vinsælasti	  

samfélagsmiðill	  í	  heimi	  og	  má	  því	  teljast	  kjörinn	  vettvangur	  til	  að	  ná	  til	  sem	  flestra	  foreldra.	  	  

Foreldrasamstarf	  getur	  verið	  fremur	  einsleitt,	  en	  samkvæmt	  reynslu	  minni	  sem	  

kennaranema	  snýst	  það	  oftast	  um	  tvö	  til	  fjögur	  viðtöl	  á	  ári	  þar	  sem	  foreldrar	  koma	  í	  skólann	  

með	  börnum	  sínum	  og	  farið	  er	  yfir	  mál	  barnanna	  með	  umsjónarkennara.	  Auk	  þess	  senda	  

kennarar	  upplýsingar	  og	  áætlanir	  til	  foreldra	  með	  tölvupósti	  og	  í	  gegnum	  upplýsingakerfið	  

Mentor.	  Til	  viðbótar	  má	  nefna	  það,	  sem	  komu	  fram	  í	  rannsókn	  Kristínar	  Jónsdóttur	  og	  

Amalíu	  Björnsdóttur	  (2014),	  að	  oft	  verja	  umsjónarkennarar	  miklum	  tíma	  í	  samskipti	  við	  

einstaka	  foreldra	  vegna	  einstakra	  mála.	  Þau	  samskipti	  eru	  oftar	  en	  ekki	  á	  neikvæðum	  

nótum	  þar	  sem	  eitthvað	  er	  að,	  eða	  eitthvað	  hefur	  gerst.	  Þá	  er	  afar	  takmörkuðum	  tíma	  varið	  

í	  upplýsingamiðlun	  og	  samskipti	  við	  foreldrahópinn	  sem	  heild	  (Kristín	  Jónsdóttir	  og	  Amalía	  

Björnsdóttir,	  2014).	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  góð	  samskipti	  á	  milli	  skóla	  og	  foreldra	  hafa	  

jákvæð	  áhrif	  á	  allt	  skólastarfið	  (Desforges	  og	  Abouchaar,	  2003).	  Aukið	  foreldarasamstarf	  

getur	  skilað	  sér	  meðal	  annars	  í	  bættum	  námsárangri,	  betri	  ástundun,	  auknu	  sjálfstrausti	  

nemenda,	  meiri	  áhuga	  og	  betri	  líðan	  þeirra.	  Í	  kjölfarið	  getur	  það	  leitt	  til	  jákvæðari	  viðhorfa	  

nemenda	  og	  foreldra	  þeirra	  til	  skólans	  (Embætti	  landlæknis,	  e.d).	  
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Markmið	  þessa	  verkefnis	  er	  að	  skoða	  möguleika	  samfélagsmiðilsins	  Facebook	  til	  að	  

veita	  foreldrum	  aukna	  innsýn	  í	  vinnu	  og	  leik	  barnanna	  í	  skólastarfinu	  í	  von	  um	  að	  auka	  

jákvæð	  samskipti	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  Í	  ljósi	  mikillar	  notkunar	  á	  samfélagmiðlinum	  

Facebook,	  og	  þegar	  haft	  er	  í	  huga	  að	  auka	  þarf	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla,	  hefur	  

rannskandi	  áhuga	  á	  að	  athuga	  hvaða	  möguleikar	  felast	  í	  því	  að	  nota	  miðilinn	  til	  að	  efla	  og	  

bæta	  þessi	  samskipti	  markvisst.	  Þá	  má	  einnig	  nefna	  að	  það	  megi	  teljast	  til	  spennandi	  

nálgunar	  að	  taka	  fyrir	  efni	  sem	  lítið	  hefur	  verið	  kannað	  í	  fræðilegu	  samhengi,	  það	  er	  að	  að	  

segja	  að	  skoðuð	  séu	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  gegnum	  Facebook.	  	  

Á	  rannsóknartímabilinu	  starfaði	  ég	  sem	  stuðningsfulltrúi	  í	  3.	  bekk	  í	  Sæmundarskóla.	  

Við	  fyrstu	  sýn	  virðist	  skólinn	  nútímalegur	  enda	  hefur	  hann	  einungis	  verið	  starfandi	  í	  nokkur	  

ár	  og	  rímar	  útlit	  hans	  við	  þær	  nýjungar	  sem	  fyrirfinnast	  víða	  á	  vinnustöðum	  í	  samfélaginu.	  

Opin	  og	  björt	  rými	  þar	  sem	  gert	  er	  ráð	  fyrir	  að	  unnið	  sé	  í	  litlum	  og	  stórum	  hópum.	  Að	  

mörgu	  leyti	  má	  segja	  að	  þessi	  atriði	  geri	  skólann	  nýstárlegan	  og	  dálítið	  frábrugðinn	  öðrum	  

rótgrónum	  skólum.	  Kennslan	  er	  mótuð	  eftir	  því	  skipulagi	  að	  árgöngum	  er	  kennt	  sem	  einni	  

heild	  í	  stað	  mismunandi	  bekkja.	  Út	  frá	  þessum	  staðreyndum	  mætti	  einnig	  ætla	  að	  samskipti	  

færu	  fram	  með	  nútímalegum	  hætti.	  Ef	  til	  vill	  mætti	  segja	  að	  svo	  væri	  því	  þegar	  ég	  hóf	  störf	  í	  

skólanum	  voru	  þegar	  til	  staðar	  Facebook-‐hópar	  sem	  hugsaðir	  voru	  sem	  grundvöllur	  til	  

samskipta	  milli	  heimila	  og	  skóla.	  Eflaust	  var	  tilgangurinn	  að	  veita	  innsýn	  inn	  í	  starf	  

barnanna,	  sjá	  þau	  í	  leik	  og	  starfi	  í	  mismundandi	  hópum	  og	  við	  fjölbreytt	  viðfangsefni,	  auk	  

þess	  að	  auka	  og	  efla	  samskipti	  á	  alla	  vegu.	  Líkt	  og	  áður	  var	  tekið	  fram	  hefur	  sú	  hugmynd	  

ekki	  skilað	  sér	  alla	  leið,	  ef	  svo	  má	  að	  orði	  komast.	  Í	  stöðu	  minni	  sem	  stuðningsfulltrúi	  hafði	  

ég	  ekki	  eins	  mikil	  samskipti	  við	  foreldra	  og	  umsjónarkennarar	  bekkjarins,	  en	  taldi	  sig	  samt	  

sem	  áður	  geta	  stuðlað	  að	  bættum	  og	  auknum	  samskiptum	  með	  því	  að	  virkja	  Facebook-‐hóp	  

árgangsins.	  Í	  ljósi	  þessa	  og	  með	  hliðsjón	  af	  markmiðum	  verkefnisins	  er	  ætlun	  mín	  að	  leita	  

svara	  við	  eftirfarandi	  spurningum:	  

•   Hvernig	  má	  nota	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  til	  að	  auka	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  

skóla?	  

•   Hver	  er	  upplifun	  foreldra	  af	  aukinni	  notkun	  samfélagsmiðilsins	  Facebook?	  

•   Hver	  er	  upplifun	  umsjónarkennara	  af	  samskiptum	  við	  foreldra	  eftir	  aukna	  notkun	  á	  

samfélagsmiðlinum	  Facebook?	  
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Í	  öðrum	  kafla	  þessa	  verkefnis	  verður	  farið	  í	  gegnum	  fræðilegan	  bakgrunn	  á	  

foreldrasamstarfi	  og	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  skólastarfi.	  Í	  þriðja	  kafla	  verður	  síðan	  gerð	  

grein	  fyrir	  aðferðafræði	  rannsóknarinnar.	  Þá	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  

rannsóknarinnar	  í	  fjórða	  kafla	  og	  loks	  verða	  umræður	  um	  niðurstöðurnar	  í	  fimmta	  kafla.	  
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2   Fræðilegur	  bakgrunnur	  

	  

Í	  þessum	  kafla	  verða	  fyrri	  rannsóknir	  og	  áður	  útgefið	  efni	  skoðað	  sem	  tengjast	  

viðfangsefni	  þessarar	  rannsóknar.	  Í	  fyrsta	  hluta	  kaflans	  verður	  rætt	  um	  hlutverk	  

grunnskólakennara,	  starfssiðfræði	  og	  siðferðislegar	  skyldur	  hans	  ásamt	  því	  að	  tekin	  

verður	  til	  umfjöllunar	  fagmennska	  og	  starfsþróun	  kennara.	  Þá	  eru	  hlutverk	  

stuðningsfulltrúa	  og	  foreldra	  einnig	  skoðuð.	  Í	  seinni	  hluta	  kaflans	  eru	  samskipti	  milli	  

heimila	  og	  skóla	  dregin	  fram	  ásamt	  foreldrasamstarfi	  og	  upplýsingamiðlun.	  Í	  lok	  kaflans	  er	  

farið	  yfir	  upplýsingamiðlun	  og	  samfélagsmiðillinn	  Facebook	  skoðaður	  í	  nærmynd.	  

Vert	  er	  að	  taka	  fram	  að	  hugtakið	  foreldrar	  í	  þessari	  rannsókn	  á	  við	  þá	  sem	  eru	  forsjáraðilar	  

nemenda	  í	  þriðja	  bekk	  í	  Sæmundarskóla.	  Það	  er	  í	  samræmi	  við	  lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  

3/2008.	  Einnig	  má	  benda	  á	  að	  þegar	  orðasambandið	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  er	  

viðhaft,	  er	  átt	  við	  þau	  samskipti	  sem	  verða	  á	  milli	  forsjáraðila	  og	  skólans.	  	  

2.1   Hlutverk	  grunnskólakennara	  
Hér	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  hlutverki	  grunnskólakennara,	  einkum	  því	  sem	  

umsjónarkennarar	  gegna.	  Þá	  er	  ábyrgð	  þeirra	  er	  varðar	  samstarf	  og	  samskipti	  við	  heimili	  

sérstaklega	  höfð	  til	  skoðunar.	  Með	  því	  að	  athuga	  þessa	  fleti	  kennarastarfsins	  nánar	  næst	  

fram	  gleggri	  mynd	  af	  þeirri	  sérþekkingu	  sem	  grunnskólakennarar	  þurfa	  að	  búa	  yfir	  til	  að	  

geta	  sinnt	  foreldrasamstarfi.	  Starf	  kennara	  er	  fjölþætt	  og	  ábyrgðarþrungið	  og	  krefur	  þá	  

um	  að	  geta	  brugðið	  sér	  í	  ólík	  hlutverk	  eftir	  aðstæðum	  hverju	  sinni.	  Nánar	  er	  vikið	  að	  þessu	  

í	  lagalegu	  samhengi,	  en	  samkvæmt	  lögum	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008	  eiga	  kennarar	  að	  

leggja	  rækt	  við	  fagmennsku,	  samviskusemi	  og	  alúð	  í	  störfum	  sínum.	  Þá	  skulu	  kennarar	  

vera	  nærgætnir,	  kurteisir	  og	  liprir	  þegar	  kemur	  að	  framkomu	  gagnvart	  foreldrum,	  börnum	  

þeirra	  eða	  samstarfsfólki.	  	  

Öllum	  börnum	  í	  grunnskólum	  landsins	  er	  ætlað	  að	  hafa	  umsjónarkennara.	  Segja	  má	  að	  

hann	  sé	  eins	  konar	  hlekkur	  sem	  heldur	  starfi	  nemenda	  sinna	  í	  þeim	  skorðum	  sem	  unnt	  er.	  

Honum	  er	  falið	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  gott	  samstarf	  ríki	  milli	  heimila	  og	  skóla	  svo	  að	  árangur	  

nemenda	  verði	  sem	  vænlegastur.	  Kveðið	  er	  á	  um	  slíkt	  samstarf	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  

(2013)	  og	  lögum	  um	  grunnskóla	  (2008,	  nr.	  91/13.	  grein),	  en	  samkvæmt	  þeim	  gegnir	  

umsjónarkennari	  lykilhlutverki	  í	  farsælu	  samstarfi	  heimila	  og	  skóla	  og	  er	  milliliður	  þeirra.	  
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Umsjónarkennarinn	  er	  ábyrgur	  fyrir	  þroska	  nemenda	  sinna,	  líðan	  og	  velferð	  auk	  náms	  

þeirra.	  Honum	  er	  ætlað	  að	  leggja	  sig	  fram	  um	  að	  kynnast	  nemendum,	  forráðamönnum	  og	  

aðstæðum	  nemenda	  og	  vinna	  náið	  með	  öðrum	  kennurum	  sem	  koma	  að	  nemendum.	  

Hann	  gerir	  foreldrum	  kleift	  að	  taka	  þátt	  í	  ákvörðunum	  er	  varða	  skólastarfið	  og	  börn	  þeirra.	  

Honum	  er	  ætlað	  að	  efla	  samstarf	  heimila	  og	  skóla.	  Þessi	  ábyrgð	  krefst	  ákveðinnar	  hæfni	  

og	  þekkingar	  á	  vissum	  sviðum	  kennarans	  umfram	  það	  sem	  getur	  talist	  raunhæft	  að	  krefja	  

foreldra	  um.	  Foreldrar	  sem	  búa	  yfir	  slíkri	  þekkingu	  til	  að	  bera	  þessa	  ábyrgð	  hafa	  ekki	  alltaf	  

tíma	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  formlegri	  menntun	  barna	  sinna	  (Olsen	  og	  Fuller,	  2008),	  þar	  af	  

leiðandi	  er	  mikilvægt	  að	  umsjónarkennari	  haldi	  vel	  á	  spöðunum	  og	  haldi	  foreldrum	  á	  

tánum.	  Kennarar	  eiga	  að	  hafa	  hagsmuni	  nemenda	  sinna	  að	  leiðarljósi	  í	  starfi	  sínu.	  Ber	  

þeim	  skylda	  að	  gera	  barnaverndaryfirvöld	  viðvart	  ef	  grunur	  liggur	  á	  vanrænsku	  í	  

einhverskonar	  mynd	  (	  Barnaverndarlög	  nr	  80/2002).	  Í	  Barnaverndarlögum	  (nr.80/2002)	  og	  

Barnalögum	  (nr.	  76/2003)	  kemur	  fram	  að	  börn	  eigi	  rétt	  á	  að	  komið	  sé	  fram	  við	  þau	  að	  

virðingu,	  þeim	  sýnd	  umhyggja	  og	  þau	  fái	  góða	  vernd	  og	  ummönnun.	  Einnig	  kemu	  fram	  að	  

þau	  eigi	  að	  fá	  að	  njóta	  bernsku	  sinnar	  (Barnaverndarlög	  nr.	  80/	  2002;	  Barnalög	  nr.	  76/	  

2003;	  Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2011).	  Í	  rannsókn	  Erlu	  Sifjar	  Markúsdóttur	  og	  Lilju	  M.	  

Jónsdóttur	  (2016)	  kom	  fram	  að	  umsjónakennurum	  þótti	  erfitt	  þegar	  þeir	  þurftu	  að	  taka	  á	  

erfiðum	  heimilsaðstæðum	  eða	  vanrækslumálum	  hjá	  nemendum	  sínum.	  Kom	  fram	  að	  

kennara	  sögðust	  eiga	  auðveldara	  með	  slík	  mál	  ef	  unnið	  væri	  í	  teymiskennslu	  (Erla	  Sif	  

Markúsdóttir	  og	  Lilja	  M.	  Jónsdóttir,	  2016).	  

	  Kennarar	  geta	  ekki	  sinnt	  uppeldis-‐	  og	  menntunarhlutverkinu	  einir,	  því	  þurfa	  foreldrar	  

og	  kennarar	  að	  vinna	  saman	  og	  vera	  í	  sama	  liði	  (Fullan,	  2001).	  Í	  Jafnréttishandbókinni	  

kemur	  fram	  að	  skólinn	  þurfi	  að	  huga	  að	  jafnrétti	  og	  líta	  á	  alla	  foreldra	  jafnt	  óháð	  kyni,	  

aldri,	  þjóðerni	  og	  stöðu	  og	  jafngilda	  í	  samstarfi	  heimila	  og	  skóla	  (Hafsteinn	  Karlsson	  og	  

Stefanía	  Traustadóttir,	  2005).	  Á	  sama	  tíma	  geta	  nútímafjölskyldur	  verið	  ótrúlega	  flóknar	  

og	  verður	  kennarinn	  að	  gæta	  þess	  að	  taka	  alltaf	  stöðu	  með	  nemenda	  sínum	  í	  erfiðum	  

málum.	  Nieto	  (1999)	  telur	  auk	  þess	  mikilvægt	  að	  kennarar	  reyni	  að	  draga	  úr	  og	  vinni	  

þannig	  að	  félagslegur	  mismunur	  sem	  myndast	  út	  frá	  bakgrunni	  nemenda	  minnki.	  

Styrkleikar	  og	  færni	  nemenda	  er	  það	  sem	  kennarar	  ættu	  að	  hlúa	  að.	  

Þegar	  kennarar	  sjá	  og	  viðurkenna	  að	  foreldrar	  geta	  haft	  áhrif	  á	  menntun	  og	  árangur	  

eigin	  barna,	  eru	  þeir	  að	  leggja	  grunn	  að	  uppbyggilegu	  sambandi	  við	  foreldra	  sem	  skilar	  sér	  
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til	  nemenda	  og	  í	  bættum	  námsárangri	  (Duquette,	  Donna	  og	  Chair,	  2009;	  Shirivani,	  2007).	  

Eins	  og	  sjá	  má	  er	  hlutverk	  kennara	  margslungið	  og	  telur	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson	  

(1999)	  það	  vera	  orðið	  erfiðara	  og	  flóknara	  en	  hér	  áður	  fyrr.	  Má	  segja	  að	  það	  gefi	  augaleið	  

að	  þeir	  sem	  vinna	  með	  börnum	  þurfa	  að	  vanda	  vel	  til	  verka	  svo	  að	  hver	  og	  einn	  nemandi	  

njóti	  sín	  sem	  best.	  Ósk	  Auðunsdóttir	  (2017)	  segir	  í	  rannsókn	  sinni	  	  að	  bjargir	  kennara	  við	  

eigin	  streitu	  feli	  meðal	  annars	  í	  sér	  að	  auka	  samskipti	  við	  foreldra.	  Þátttakendur	  í	  

rannsókninni	  voru	  216	  kennarar	  víðsvegar	  um	  landið,	  en	  rúmlega	  helmingur	  þeirra	  sem	  

tók	  þátt	  þótti	  frekar	  árangursríkt	  að	  auka	  samskiptin	  við	  foreldra	  og	  20%	  þótti	  það	  mjög	  

árangursríkt.	  	  

Í	  rannsókn	  Erlu	  Sifjar	  Markúsdóttur	  og	  Lilju	  M.	  Jónsdóttur	  (2016)	  um	  hluverk,	  ábyrgð	  

og	  skyldur	  umsjónakennara	  kom	  fram	  að	  umsjónakennar	  töldu	  það	  mikilvægasta	  hlutverk	  

sitt	  sem	  umsjónakennara	  að	  sýna	  nemendum	  sínum	  væntumþykju,	  umhyggju	  og	  virðingu	  

ásamt	  því	  að	  veita	  þeim	  öryggi.	  Þeim	  þótti	  kröfur	  foreldra	  og	  yfirvalda	  vera	  stöðugt	  að	  

aukast.	  Það	  kemur	  heim	  og	  saman	  við	  orð	  Ingólfs	  Ásgeirs	  Jóhannessonar	  (1999)	  hér	  fyrir	  

ofan.	  Í	  rannsókn	  Erlu	  Sifjar	  og	  Lilju	  (2016)	  kom	  einnig	  fram	  að	  umsjónakennurum	  þætti	  

erfitt	  að	  mæta	  ólíkum	  hópi	  nemenda	  með	  einstaklingsmiðuðu	  námi	  þó	  að	  áhuginn	  væri	  til	  

staðar.	  

Til	  viðbótar	  er	  rétt	  að	  benda	  á	  að	  hlutverk	  kennara	  felst	  einnig	  í	  því	  að	  mæta	  

nemendum	  með	  ólíkar	  þarfir,	  en	  hér	  er	  átt	  við	  hvers	  kyns	  námsörðugleika	  eða	  fatlanir.	  

Samkvæmt	  Tomlinson	  (2005)	  þurfa	  kennarar	  sem	  kenna	  fjölbreyttum	  nemendahópi	  að	  

vera	  meðvitaðir	  um	  að	  þeir	  geti	  ekki	  kennt	  öllum	  nemendum	  eins	  og	  þurfi	  því	  að	  verja	  

tíma	  í	  að	  „lesa“	  sérhvern	  nemanda.	  Má	  segja	  að	  kennarinn	  sé	  einnig	  sá	  sem	  byggir	  upp	  

samfélag	  innan	  bekkjarins	  og	  deilir	  ábyrgð	  með	  nemendum	  sínum.	  

2.1.1   Starfssiðfræði	  –	  siðareglur	  kennara	  	  

Áður	  en	  hægt	  er	  að	  fjalla	  um	  starfssiðfræði	  er	  vert	  að	  skilgreina	  hugtakið.	  Starfssiðfræði	  

tengist	  öðrum	  fyrirbærum	  og	  hugtökum,	  svo	  sem	  siðferði,	  gildi,	  siðfræði,	  norm	  og	  reglur.	  

Hugtakið	  felur	  í	  sér	  að	  einstaklingar	  gera	  sitt	  besta	  til	  að	  uppfylla	  kröfur	  samfélagsins	  og	  

taka	  hlutverk	  sitt	  alvarlega	  í	  því	  starfi	  sem	  þeir	  sinna	  ásamt	  því	  að	  sýna	  öðrum	  virðingu	  og	  

nærgætni.	  Þegar	  gildi	  og	  norm	  einstaklinga	  eru	  sett	  saman	  verður	  til	  grundvöllur	  siðferðis	  

þeirra	  (Colnerud,	  1995).	  	  
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Colnerud	  (2002)	  skrifar	  um	  starfssiðfræði	  kennara,	  um	  siðferðilega	  ígrundun	  og	  

siðferðileg	  viðbrögð,	  hvort	  sem	  þau	  eru	  ósýnileg	  eða	  sýnileg.	  Samkvæmt	  Colnerud	  felst	  

starfssiðfræðileg	  hæfni	  kennarans	  í	  því	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  þá	  þætti	  sem	  geta	  komið	  

upp,	  það	  er	  að	  segja	  í	  kennslu	  og	  almennt	  í	  skólastarfinu.	  Colnerud	  (2002)	  segir	  að	  kennari	  

standi	  oft	  frammi	  fyrir	  siðferðilegum	  vandamálum	  og	  því	  þurfi	  hann	  að	  geta	  greint	  þau,	  

einkum	  í	  samskiptum	  ólíkra	  einstakling	  í	  skólastarfinu.	  Þá	  telur	  Colnerud	  að	  í	  þessu	  

samhengi	  sé	  mikilvægt	  að	  kennari	  hafi	  hæfni,	  þekkingu	  og	  kunnáttu	  til	  að	  geta	  tekið	  á	  

vanda	  sem	  geti	  skapast	  við	  ólíkar	  aðstæður,	  en	  einnig	  að	  geta	  fundið	  lausnir	  þar	  sem	  sátt	  

ríki	  meðal	  allra	  sem	  eiga	  í	  hlut.	  

Kennarasamband	  Íslands	  gefur	  út	  siðareglur	  og	  eru	  þær	  endurskoðar	  reglulega.	  Þær	  

sem	  eru	  núna	  á	  vefsíðu	  sambandsins	  eru	  fremur	  opnar	  eins	  og	  sjá	  má	  af	  þessu	  dæmi:	  	  

	   Kennari:	  
-‐	  Menntar	  nemendur.	  
-‐	  Kemur	  vel	  fram	  við	  nemendur	  og	  forráðamenn	  og	  virðir	  rétt	  þeirra.	  
-‐	  Viðheldur	  starfshæfni	  sinni	  og	  eykur	  hana.	  
-‐	  Kemur	  vel	  fram	  við	  nemendur	  og	  forráðamenn	  og	  virðir	  rétt	  þeirra.	  

(Kennarasamband	  Íslands,	  bls.	  1,	  2017).	  

	  

Siðareglur	  Kennarasambandsins	  frá	  árinu	  2006	  voru	  ítarlegri	  og	  kýs	  ég	  að	  nota	  þær	  

reglur	  frekar.	  Þessar	  siðareglur	  voru	  samþykktar	  á	  þingi	  Kennarasambandsins	  í	  þeim	  

tilgangi	  að	  efla	  fagmennsku	  og	  styrkja	  fagvitund	  kennara	  ásamt	  því	  að	  vera	  þeim	  til	  

leiðsagnar	  í	  starfi.	  Dæmi	  um	  siðareglur	  kennara	  eru	  meðal	  annars:	  	  

-‐	  Kennurum	  ber	  að	  hafa	  samvinnu	  við	  forráðamenn	  eftir	  þörfum	  og	  gæta	  þess	  
að	  upplýsingar	  sem	  þeir	  veita	  forráðamönnum	  séu	  áreiðanlegar	  og	  réttar.	  
-‐	  Kennurum	  ber	  að	  viðhalda	  starfshæfni	  sinni,	  auka	  hana	  og	  fylgjast	  með	  
nýjungum	  og	  umbótum	  á	  sviði	  skólamála.	  
-‐	  Kennurum	  ber	  að	  sýna	  hver	  öðrum	  fulla	  virðingu	  í	  ræðu,	  riti	  og	  framkomu.	  
-‐	  Kennarar	  vinna	  að	  því	  að	  mennta	  nemendur	  og	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska	  
þeirra	  með	  fræðslu,	  uppeldi	  og	  þjálfun.	  	  

(Kennarasamband	  Íslands,	  bls.1,	  2006).	   	  
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Unnt	  er	  að	  líta	  á	  siðareglurnar	  hér	  að	  ofan	  sem	  eins	  konar	  lista	  yfir	  þá	  þætti	  sem	  

rannsóknin	  nær	  yfir	  og	  ætlað	  er	  að	  stuðla	  að	  umbótum	  í	  skólastarfi,	  einkum	  þeim	  er	  lúta	  

að	  því	  að	  efla	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla.	  Reglurnar	  eru	  skýrar	  og	  aðgengilegar	  og	  er	  

því	  mikilvægt	  fyrir	  kennara	  að	  hafa	  þær	  til	  hliðsjónar	  í	  starfi	  sínu,	  bæði	  þegar	  flókin	  mál	  

koma	  upp	  en	  einnig	  í	  daglegu	  starfi.	  	  

2.1.2   Fagmennska	  kennara	  	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  fagmennsku	  kennara	  tekur	  hugtakið	  á	  þáttum	  er	  tengjast	  færni,	  alúð	  

og	  kunnáttu	  á	  siðferðilegum	  skyldum	  og	  skuldbindingum	  sem	  tengjast	  sérhverju	  starfi.	  Á	  

þann	  hátt	  eru	  kennarar	  skuldbundnir	  menntun	  og	  er	  fagmennska	  þar	  af	  leiðandi	  mikilvæg	  

í	  starfi	  þeirra.	  Segja	  má	  að	  grunnur	  að	  árangursríku	  skólastarfi	  sé	  lagður	  með	  fagmennsku	  

kennara	  og	  stjórnenda.	  Í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2011)	  segir:	  

Fagmennska	  kennara	  byggist	  á	  sérfræðilegri	  starfsmenntun,	  þekkingu,	  
viðhorfum	  og	  siðferði	  starfsins.	  Fagmennska	  kennara	  snýst	  um	  nemendur,	  
menntun	  þeirra	  og	  velferð.	  Markviss	  samskipti	  og	  góð	  kennsla	  stuðlar	  að	  námi	  
og	  aukinni	  hæfni	  barna	  og	  ungmenna.	  Á	  kennurum	  hvílir	  ekki	  aðeins	  sú	  skylda	  
að	  miðla	  þekkingu	  til	  nemenda	  heldur	  einnig	  að	  veita	  þeim	  tækifæri	  til	  að	  afla	  
sér	  þekkingar	  og	  leikni,	  örva	  starfsgleði	  þeirra	  og	  efla	  frjóa	  hugsun.	  Kennarar	  
leiðbeina	  börnum	  og	  ungmennum	  í	  námi	  og	  mati	  á	  því	  og	  vinna	  að	  því	  að	  þeir	  
tileinki	  sér	  heilbrigða	  lífshætti.	  Þeir	  leitast	  við	  að	  skapa	  góðan	  skólabrag,	  
réttlátar	  vinnureglur	  og	  hvetjandi	  námsumhverfi	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  bls.8,	  2013).	  

Þessi	  tilvitnun	  sýnir	  hversu	  viðamikið	  hlutverk	  kennara	  er	  í	  raun.	  Þeir	  þurfa	  að	  vera	  

vakandi	  fyrir	  eigin	  menntun,	  þekkingu	  og	  hæfni	  en	  jafnframt	  að	  finna	  hvar	  mörk	  nemenda	  

liggja	  í	  námi.	  Með	  því	  er	  átt	  við	  að	  þeir	  finni	  jafnvægi	  í	  miðlun	  þekkingar	  annars	  vegar	  og	  

hins	  vegar	  því	  við	  vissar	  aðstæður	  getur	  verið	  nemendum	  hollara	  að	  sækja	  þekkingu	  eftir	  

eigin	  leiðum.	  

Samkvæmt	  Hargreaves	  (2000)	  má	  skipta	  fagmennsku	  kennara	  í	  þrjú	  þróunarstig.	  Þessi	  

þrjú	  stig	  eru	  ósjálfstæð	  fagmennska,	  sjálfstæð	  fagmennska	  og	  samvirk	  fagmennska.	  Með	  

ósjálfstæðri	  fagmennsku	  er	  átt	  fyrirframgefna	  fagmennsku,	  líkt	  og	  Aðalnámskrá	  

grunnskóla	  eða	  lög	  um	  grunnskóla	  kveða	  á	  um.	  Sjálfstæð	  fagmennska	  segir	  til	  um	  það	  vald	  

sem	  kennari	  hefur	  til	  að	  ákveða	  námsefni	  og	  kennsluaðferðir	  með	  ígrunduðum	  hætti.	  
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Með	  samvirkri	  fagmennsku	  er	  síðan	  átt	  við	  það	  samstarf	  sem	  fram	  fer	  á	  milli	  kennara,	  

nemenda	  og	  foreldra.	  Vitaskuld	  tengjast	  stigin	  þrjú	  öll	  vinnu	  kennaranna	  sem	  tóku	  þátt	  í	  

rannsókninni.	  Þó	  er	  einkum	  vert	  að	  staldra	  við	  síðasta	  stigið	  því	  það	  snýr	  beint	  að	  

viðfangsefni	  þessarar	  ritgerðar,	  það	  er	  að	  segja	  að	  því	  mikilvæga	  samstarfi	  sem	  vonast	  er	  

til	  að	  ná	  fram	  milli	  kennara,	  nemenda	  og	  foreldra	  Hargreaves,	  2000).	  	  

Kennarar	  þurfa	  einnig	  að	  búa	  yfir	  svokallaðri	  fagþekkingu.	  Gay	  (2000)	  heldur	  því	  til	  

dæmis	  fram	  að	  sú	  þekking	  geti	  skapað	  kennurum	  þá	  færni	  að	  ýta	  undir	  velgengi	  nemenda	  

sinna	  og	  þá	  sérstaklega	  velgengni	  minnihlutahópa.	  Nemendahópar	  séu	  oftar	  en	  ekki	  

samansettir	  af	  einstaklingum	  með	  ólíkan	  menningarlegan	  bakgrunn,	  oft	  leynist	  þar	  

hæfileikar	  og	  ónotaðar	  námsgáfur.	  Segir	  hann	  að	  með	  fjölmenningarlegum	  áherslum	  geti	  

kennarar	  mætt	  hæfileikum	  nemenda,	  bæði	  félagslega	  og	  námslega.	  Þá	  þurfi	  þeir	  að	  vera	  

meðvitaðir	  um	  fjölbreytta	  menningarheima	  í	  árganginum	  og	  vera	  tilbúinir	  að	  haga	  kennslu	  

sinni	  með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  mæta	  öllum	  óháð	  bakgrunni	  og	  tungumálakunnáttu	  

nemenda	  (Gay,	  2000).	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2002)	  er	  ein	  þeirra	  sem	  hefur	  fjallað	  um	  fagmennsku	  

kennara,	  einkum	  út	  frá	  ígrundun	  í	  starfi.	  Hún	  álítur	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  skapa	  

aðstæður	  fyrir	  kennara	  sem	  hvetji	  þá	  áfram	  í	  að	  ígrunda	  kennsluna.	  Með	  því	  að	  ígrunda	  

eigin	  kennslu	  og	  stöðu,	  geti	  sérhver	  kennari	  þróað	  eigin	  fagmennsku	  í	  starfi.	  Kennarar	  sem	  

fagmenn	  ættu	  ávallt	  að	  leitast	  við	  að	  meta,	  skoða	  og	  gagnrýna	  eigin	  kennslu	  og	  

kennsluhætti	  sína.	  Sigrún	  segir	  að	  slíkir	  kennarar	  líti	  svo	  á	  að	  alltaf	  sé	  hægt	  að	  bæta	  og	  

breyta	  vinnu	  sinni.	  Undir	  slíkum	  kringumstæðum	  megi	  segja	  að	  kennarar	  séu	  nokkurs	  

konar	  rannsakendur.	  Það	  sem	  Sigrún	  á	  við	  er	  að	  með	  því	  að	  skoða	  eigin	  starfshætti	  séu	  

kennarar	  stöðugt	  að	  rannsaka	  og	  safna	  gögnum	  um	  kennsluna,	  ígrunda	  og	  að	  síðustu	  á	  

endurmeta	  stöðuna	  í	  ljósi	  niðurstaðna.	  	  

	  Kennarar	  geta	  ígrundað	  kennslu	  sína	  einir	  eða	  með	  öðrum.	  Sigrún	  (2002)	  telur	  

mikilvægt	  að	  kennarar	  sem	  vinna	  náið	  saman	  ígrundi	  einnig	  kennslu	  sína	  í	  samvinnu.	  Þeir	  

kennarar	  geti	  þá	  rætt	  sýn	  á	  eigin	  á	  kennslu	  og	  markmiðin	  sem	  henni	  tengjast.	  Í	  slíkri	  

samvinnu	  geti	  þeir	  jafnframt	  sótt	  styrk	  frá	  öðrum	  og	  styrkt	  aðra.	  Þá	  gefist	  kostur	  á	  að	  

ræða	  um	  sterkar	  og	  veikar	  hliðar	  í	  eigin	  starfi	  ásamt	  því	  að	  vinna	  saman	  að	  úrbótum.	  Þar	  

að	  auki	  geti	  þeir	  hjálpast	  að	  við	  skipulagningu	  af	  ýmsum	  toga	  og	  um	  leið	  einfaldað	  starfið.	  

Telur	  Sigrún	  að	  kennarar	  geti	  styrkt	  fagmennsku	  sína	  enn	  frekar	  með	  því	  einu	  að	  setja	  
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hugmyndir	  sínar	  saman.	  Með	  þeim	  hætti	  komi	  þeir	  jafnframt	  hugsunum	  um	  eigið	  starf	  í	  

orð	  og	  séu	  þar	  af	  leiðandi	  á	  sama	  tíma	  að	  ígrunda	  eigið	  starf.	  Þetta	  þýðir	  að	  með	  	  aukinni	  

samábyrgð	  og	  samvinnu	  eflist	  fagmennskan.	  	  

2.1.3   Starfsþróun	  	  

Starfsþróun	  er	  hugtak	  sem	  hefur	  verið	  skilgreint	  á	  margvíslegan	  hátt	  af	  mismunandi	  

fræðimönnum	  (Starfsþróun	  kennara,	  e.d.).	  Mizell	  (2010)	  telur	  til	  dæmis	  að	  starfsþróun	  

hafi	  áhrif	  þegar	  kennarahópur	  úr	  sama	  skóla	  beini	  sameiginlegum	  sjónum	  sínum	  að	  

nemendum	  sínum	  og	  þörfa	  þeirra,	  læri	  og	  leysi	  vandmál	  í	  sameiningu	  svo	  hægt	  sé	  að	  

tryggja	  að	  allir	  nemendur	  nái	  árangri.	  Guðrún	  Þorsteinsdóttir	  og	  Trausti	  Þorsteinsson	  

(2014)	  skilgreina	  starfsþróun	  sem	  viðleitni	  skóla	  til	  þess	  að	  auka	  gæði	  náms	  með	  því	  að	  

greina	  og	  uppfylla	  þarfir	  skólasamfélagsins	  og	  kennara	  til	  þess	  að	  þróa	  nýja	  þekkingu	  og	  

færni.	  Þá	  benda	  þau	  á	  að	  þróun	  og	  gæði	  starfs	  sem	  fram	  fari	  í	  grunnskólum	  sé	  framar	  öllu	  

byggð	  á	  fagmennsku	  kennara.	  Þeir	  eig	  að	  efla	  þekkingu	  sína	  reglulega	  samhliða	  

samfélagslegum	  breytingum,	  þekkingu	  og	  tækninýjungum	  (Guðrún	  Þorsteinsdóttir	  og	  

Trausti	  Þorsteinsson,	  2014).	  Líklegt	  sé	  að	  með	  notkun	  Facebook	  fyrir	  samskipti	  heimila	  og	  

skóla	  séu	  kennarar	  að	  mæta	  þeim	  samfélagslegum	  og	  tæknilegum	  breytingum	  sem	  eiga	  

sér	  stað	  í	  samfélaginu.	  	  

2.1.4   Skólinn	  fyrr	  og	  nú	  

Skólinn	  og	  umhverfi	  hans	  eru	  í	  stöðugri	  þróun.	  Gerður	  G.	  Óskarsdóttir	  (2003)	  segir	  að	  

skólinn,	  umhverfið	  og	  kennsluhættir	  kennara	  hafi	  breyst	  gríðarlega	  á	  síðustu	  öld.	  Þegar	  

20.	  öldin	  sé	  skoðuð	  má	  segja	  að	  kennsluhættir,	  skólabyggingar	  og	  annað	  tengt	  skólanum	  

og	  taki	  mið	  af	  meðalnemandanum.	  Þeir	  sem	  voru	  slakari	  hafi	  ekki	  fengið	  viðeigandi	  

aðstoð	  og	  sterkari	  nemendur	  hafi	  ekki	  fengið	  örvunina	  sem	  þeir	  þurftu,	  þar	  af	  leiðandi	  

pössuðu	  þeir	  illa	  inn	  í	  kerfið.	  Þá	  kemur	  fram	  hjá	  Gerði	  að	  skólinn	  hafi	  einkennst	  af	  löngum	  

göngum	  með	  skólastofum	  beggja	  megin	  við	  ganginn.	  Skólastofurnar	  hafi	  flestar	  verið	  með	  

fjórum	  veggjum	  og	  lokuðum	  dyrum,	  borðin	  verið	  öll	  í	  röð	  og	  snúið	  að	  töflunni	  og	  

kennarinn	  staðið	  við	  hana	  og	  frætt	  nemendur	  út	  frá	  kennslubókinni	  og	  sjálfum	  sér.	  Þá	  hafi	  

einangrun	  kennarans	  verið	  mikil	  og	  kom	  hún	  mögulega	  í	  veg	  fyrir	  að	  kennarar	  gætu	  lært	  

hver	  af	  öðrum	  eða	  þróað	  kennslu	  sína	  og	  tekið	  upp	  árangursríkar	  kennsluaðferðir	  sem	  

studdi	  við	  þá	  nemendur	  sem	  þurftu	  (Gerður	  G.	  Óskarsdóttir,	  2003).	  	  
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Á	  21.	  öld	  eru	  ennþá	  ríkjandi	  hefðir	  fyrir	  löngum	  göngum	  og	  hinum	  hefðbundnu	  

skólastofum.	  Opnar	  stofur	  og	  opin	  rými	  eru	  þó	  að	  aukast.	  Anna	  Kristín	  Sigurðardóttir	  

(2014)	  telur	  að	  þegar	  nám	  og	  kennsla	  á	  21.	  öldinni	  er	  skoðuð	  einkennist	  hún	  af	  

einstaklingsmiðuðu	  námi	  ásamt	  hópastarfi	  og	  teymisvinnu.	  Einnig	  má	  sjá	  nemendur	  sitja	  í	  

röðum	  og	  snúa	  að	  töflu	  kennarans	  þá	  helst	  á	  eldri	  stigum	  grunnskólans.	  Tækninotkun	  er	  

stöðugt	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  og	  notkun	  spjaldtölva	  er	  að	  aukast	  (Anna	  Kristín	  

Sigurðardóttir,	  2014).	  Upplýsingatækni	  einkennir	  nútímaskólastarf,	  allir	  grunnskólar	  

landsins	  eru	  netvæddir.	  Verðandi	  kennarar	  sitja	  kjarnanámskeið	  sem	  kennir	  og	  upplýsir	  þá	  

um	  helstu	  upplýsingatækni,	  einnig	  geta	  kennaranemar	  sérhæft	  sig	  í	  upplýsingatækni	  og	  

miðlun.	  Með	  tilkomu	  netsins	  í	  grunnskólunum	  fengu	  kennarar	  netföng	  í	  gegnum	  

grunnskólann	  og	  gátu	  foreldrar	  og	  aðrir	  þannig	  náð	  í	  kennarana.	  	  

Skólar	  landsins	  vinna	  nú	  í	  því	  að	  endurnýja	  tækjabúnað	  (Sólveig	  Jakobsdóttir,	  Torfi	  

Hjartarson	  og	  Bergþóra	  Þórhallsdóttir,	  2014).	  Nú	  eru	  allir	  grunnskólar	  sítengdir	  

internetinu	  og	  hafa	  því	  ávallt	  aðgang	  að	  upplýsingum,	  einnig	  eru	  þeir	  með	  aukinn	  

möguleika	  á	  samskiptum	  og	  samvinnu	  í	  gegnum	  internetið	  (Reykjavíkurborg,	  2014).	  Í	  

rannsókn	  á	  starfsháttum	  í	  grunnskólum	  á	  21.	  öld	  var	  notkun	  á	  upplýsingatækni	  skoðuð	  

(Sólveig	  Jakobsdóttir,	  Torfi	  Hjartarson	  og	  Bergþóra	  Þórhallsdóttir,	  2014).	  Þar	  kom	  fram	  að	  

kennarar	  nýti	  tæknina	  umtalsvert,	  einkum	  tölvur	  og	  veraldarvefinn,	  við	  undirbúning	  

kennslu.	  Tölvunotkun	  nemenda	  sé	  engu	  að	  síður	  lítil	  í	  kennslustundum.	  Segja	  þau	  að	  

skólinn	  sé	  sniðinn	  að	  nemandanum	  og	  þeim	  sem	  eru	  slakir	  námslega	  sé	  mætt	  og	  þá	  

sérstaklega	  með	  tækni	  eins	  og	  að	  hlusta	  á	  hljóðbækur	  og	  fleira	  þess	  háttar.	  Telja	  þau	  að	  

þeir	  nemendur	  sem	  séu	  sterkir	  námslega	  fái	  meiri	  ögrun	  í	  náminu	  með	  notkun	  tækninnar.	  

Einnig	  sé	  nokkuð	  um	  nemendur	  á	  unglingastigi	  sæki	  framhaldsskólaáfanga	  í	  fjarnámi	  og	  

fari	  það	  nám	  allt	  fram	  í	  gegnum	  tölvu.	  Kennarar	  vinni	  meira	  saman	  og	  veiti	  hver	  öðrum	  

faglegan	  stuðning.	  Einnig	  eigi	  þeir	  auðvelt	  með	  að	  afla	  sér	  nýrrar	  þekkingar	  í	  gegnum	  hinu	  

ýmsu	  stafrænu	  kjörlendi	  fyrir	  nám-‐	  og	  fagsamfélög	  og	  séu	  nú	  þegar	  starfandi	  stafræn	  torg	  

eins	  Sérkennslutorg,	  Starfsmenntatorg	  og	  Heimsspekitorg	  (Sólveig	  Jakobsdóttir,	  Torfi	  

Hjartarson	  og	  Bergþóra	  Þórhallsdóttir,	  2014).	  Forvitnilegt	  verður	  að	  fylgjast	  með	  þróun	  

skólakerfisins	  í	  takt	  við	  þær	  stöðugu	  breytingar	  sem	  eiga	  sér	  stað	  í	  samfélaginu.	  	  

Eins	  og	  fram	  kemur	  í	  greinagerðinni	  Notkun	  snjalltækja	  	  í	  skólastarfi	  (Reykjavíkurborg,	  

2014)	  getur	  starfsþróun	  kennara	  og	  símenntun	  farið	  fram	  í	  víðara	  samhengi	  en	  ella.	  Þar	  
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segir	  að	  kennarar	  geti	  nýtt	  samfélagsmiðla	  og	  umræðuvettvanginn	  sem	  hann	  skapar	  til	  

góðs.	  Þeir	  geti	  leitað	  til	  dæmis	  eftir	  jafningjastuðningi	  þegar	  þörf	  sé	  á.	  Í	  greinagerðinni	  er	  

sérstaklega	  tekið	  fram	  að	  til	  séu	  góðir	  og	  gagnlegri	  hópar	  á	  Facebook	  þar	  sem	  kennarar	  

geti	  tekið	  þátt	  í	  umræðum	  og	  lagt	  fram	  spurningar	  (Reykjavíkurgborg,	  2014).	  Segja	  má	  að	  

kennarar	  geti	  yfirfært	  þetta	  á	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  og	  nýtt	  gagnsemi	  slíkra	  

miðla	  á	  uppbyggilegan	  og	  góðan	  hátt.	  	  

2.2   Hlutverk	  stuðningsfulltrúa	  
Meðal	  starfsmanna	  í	  grunnskólum	  á	  Íslandi	  eru	  svo	  kallaðir	  stuðningsfulltrúar.	  Þeir	  starfa	  

ýmist	  inni	  í	  almennri	  bekkjardeild,	  í	  sérdeild	  eða	  sérskóla,	  þeir	  fylgja	  stundum	  nemendahópi	  

eða	  einstökum	  nemanda	  þar.	  Hlutverk	  stuðningsfulltrúa	  geta	  verið	  ólík.	  	  Í	  hverjum	  skóla	  fyrir	  

sig	  er	  metið	  hvort	  nemandi	  eða	  nemendahópur	  þurfi	  á	  stuðning	  að	  halda.	  Stuðningur	  við	  

einstaka	  nemendur	  er	  ekki	  veittur	  nema	  í	  samráði	  við	  foreldra	  og	  með	  samþykki	  þeirra	  

(Hrund	  Logadóttir,	  Steinunn	  Ármannsdóttir	  og	  Sara	  Björg	  Ólafsdóttir,	  2012).	  Þegar	  skoðuð	  er	  

starfslýsing	  Reykjavíkurborgar	  (2006)	  fyrir	  stuðningsfulltrúa	  er	  skýrt	  að	  skólastjóri	  er	  

yfirmaður	  þeirra.	  Hann	  úthlutar	  kennurum	  daglega	  verkstjórn	  yfir	  stuðningsfulltrúum.	  

Samkvæmt	  henni	  eiga	  stuðningsfulltrúar	  að	  aðstoða	  kennara	  við	  að	  sinna	  þeim	  nemendum	  

sem	  þurfa	  sérstaka	  aðstoð.	  Í	  2.	  og	  17.	  gr.	  laga	  nr.	  91/2008	  um	  grunnskóla	  kemur	  fram	  að	  

nám	  í	  grunnskóla	  skuli	  ávallt	  vera	  á	  forsendum	  nemenda	  og	  þarf	  skipulag	  skólastarfsins	  í	  

heild	  sinni	  að	  grundvallast	  á	  því.	  

Hlutverk	  stuðningsfulltrúa	  er	  að	  auka	  sjálfstæði	  og	  færni	  nemenda	  námslega,	  

félagslega	  og	  við	  athafnir	  daglegs	  lífs	  (Sigurbjörg	  J.	  Helgadóttir,	  2006).	  Fram	  kemur	  hjá	  

Sigurbjörgu	  að	  ef	  hægt	  sé	  að	  minnka	  stuðninginn	  við	  einstaka	  nemendur	  eigi	  

stuðningsfulltrúi	  að	  meta	  það	  og	  draga	  hægt	  og	  rólega	  úr	  aðstoð	  sinni.	  Stuðningsfulltrúar	  sitji	  

fag-‐	  og	  foreldrafundi	  eftir	  þörfum	  og	  óskum	  kennara	  og	  annarra	  fagaðila.	  Þeir	  eigi	  að	  vinna	  

eftir	  áætlun	  sem	  kennari	  hefur	  útbúið	  og	  aðstoða	  nemendur	  við	  að	  ná	  settum	  markmiðum.	  

Eins	  og	  sjá	  má	  er	  hlutverk	  stuðningsfulltrúa	  mikilvægt	  og	  þá	  einkum	  fyrir	  þá	  nemendur	  sem	  

þurfa	  sérstaka	  aðstoð.	  Það	  má	  segja	  að	  stuðningsfulltrúi	  sé	  einskonar	  aðstoðarmaður	  

kennara	  og	  því	  kjörið	  að	  nýta	  krafta	  hans	  inni	  á	  Facebook-‐hópi	  árgangsins,	  líkt	  og	  ætlunin	  er	  

að	  gera	  í	  þessari	  rannsókn.	  Vert	  er	  að	  taka	  fram	  að	  stuðningsfulltrúar	  eru	  sjaldan	  í	  100%	  

starfi.	  Í	  skýrslu	  sem	  gerð	  var	  um	  greiningu	  á	  starfi	  stuðningsfulltrúa	  (Sigurbjörg	  J.	  Helgadóttir,	  

2006)	  kom	  fram	  að	  rúmlega	  helmingur	  starfandi	  stuðningsfulltrúa	  eru	  í	  50–75%	  starfi	  og	  um	  
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fjórðungur	  eru	  í	  76	  -‐	  99%	  starfi.	  Segja	  má	  að	  það	  setji	  ákveðnar	  skorður	  og	  geti	  þar	  af	  

leiðandi	  verið	  erfitt	  fyrir	  stuðningsfulltrúa	  að	  taka	  þátt	  í	  skólastarfi	  utan	  kennslustunda.	  

2.3   Hlutverk	  foreldra	  
Hlutverk	  foreldra	  er	  meðal	  annars	  að	  axla	  ábyrgð	  á	  börnum	  sínum	  (Umboðsmaður	  barna,	  

e.d).	  Þeir	  eiga	  að	  gæta	  hagsmuna	  þeirra	  og	  fylgjast	  með	  að	  þau	  stundi	  nám	  af	  skynsemi.	  

Foreldrum	  er	  einnig	  ætlað	  að	  fylgjast	  með	  námsframvindu	  barna	  sinna	  í	  samstarfi	  við	  þau	  og	  

kennara	  þeirra.	  Samkvæmt	  lögum	  um	  grunnskóla	  nr	  18/2008	  eiga	  foreldrar	  að	  veita	  

grunnskólanum	  allar	  þær	  upplýsingar	  um	  barn	  sitt	  sem	  teljast	  nauðsynlegar	  fyrir	  velferð	  þess	  

og	  skólagöngu.	  Foreldrar	  eiga	  að	  bera	  ábyrgð	  á	  og	  fylgjast	  með	  námi	  og	  námsframvindu	  

barna	  sinna	  í	  samráði	  við	  kennara.	  Foreldrar	  eiga	  að	  styðja	  við	  skólagöngu	  barna	  sinna	  og	  

stuðla	  að	  því	  að	  barnið	  fylgi	  skólareglum	  og	  mæti	  úthvílt	  í	  skólann	  og	  á	  réttum	  tíma	  (Lög	  um	  

grunnskóla	  nr.	  19/2008).	  

Fyrstu	  kennarar	  barnanna	  eru	  	  foreldrar	  þeirra.	  Þeir	  búa	  yfir	  dýrmætri	  færni	  og	  þekkingu	  

sem	  þeir	  geta	  deilt	  með	  börnum	  sínum.	  Það	  er	  hagur	  foreldra	  að	  börnin	  nái	  góðum	  árangri	  í	  

skóla	  (Epstein,	  2001;	  Fullan,	  2001).	  Foreldrar	  ættu	  ávallt	  að	  gæta	  þess	  að	  börnin	  mæti	  með	  

nægilega	  mikið	  og	  hollt	  nesti,	  veita	  þeim	  mikla	  hlýju,	  stuðning	  og	  sýna	  skólagöngu	  þeirra	  

áhuga.	  Foreldrar	  eiga	  að	  gefa	  börnum	  sínum	  tíma	  og	  styðja	  við	  heimanám	  þeirra	  (Heimili	  og	  

skóli,	  e.d).	  Harris	  og	  Goodall	  (2007)	  halda	  því	  fram	  að	  stuðningur	  og	  jákvæð	  viðhorf	  foreldra	  

við	  nám	  barna	  sinna	  hafi	  áhrif	  á	  námsárangur	  þeirra.	  Coleman	  (1998)	  telur	  að	  þátttaka	  og	  

stuðningur	  foreldra	  eigi	  ekki	  einungis	  að	  takmarkast	  við	  skólann,	  heldur	  sé	  	  námið	  heima	  fyrir	  

ekki	  síður	  mikilvægt.	  Með	  því	  á	  hann	  við	  að	  foreldrar	  móti	  viðhorf	  og	  venjur	  barna	  sinna	  til	  

námsins,	  skólans	  og	  skólaumhverfisins	  og	  skapi	  þannig	  góðan	  námsmann.	  Harris	  og	  Godall	  

(2007)	  taka	  undir	  þetta	  og	  segja	  að	  þátttaka	  foreldra	  í	  lífi	  barna	  sé	  lykillinn	  sem	  tryggi	  

árangur	  þeirra.	  Þátttaka	  foreldra	  feli	  í	  sér	  stuðning	  og	  afskipti	  í	  skólanum	  og	  fyrir	  utan	  hann.	  

Þá	  segja	  þeir	  að	  tengslin	  við	  skólann	  séu	  ekki	  þau	  sem	  skipti	  mestu	  máli,	  heldur	  að	  foreldrar	  

þekki	  börnin	  og	  læri	  sem	  mest	  um	  þau.	  Þar	  af	  leiðandi	  skipti	  meira	  máli	  að	  stuðningur	  

foreldra	  birtist	  heima	  við	  og	  að	  foreldrar	  taki	  þar	  þátt	  í	  námi	  barna	  sinna	  fremur	  en	  í	  

skólanum	  (Harris	  og	  Godall,	  2007;	  Desforges	  og	  Abouchaar,	  2003).	  Þegar	  foreldrar	  barna	  

sýna	  áhuga	  á	  því	  sem	  þau	  eru	  að	  gera	  og	  eiga	  samræður	  við	  þau	  á	  heimilinu	  eru	  þeir	  að	  efla	  

og	  ýta	  undir	  árangur	  og	  jákvæðni	  hjá	  börnunum	  sínum	  (Desforges	  og	  Abouchaar,	  2003).	  
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Í	  þessari	  rannókn	  er	  ætlunin	  að	  skoða	  leiðir	  til	  að	  styðja	  við	  foreldra	  með	  því	  að	  nýta	  

Facebook	  til	  að	  gefa	  foreldrum	  upplýsingar	  um	  skólastarfið	  og	  aukna	  innsýn	  í	  það.	  Þannig	  

ættu	  foreldrar	  að	  geta	  fylgst	  betur	  með	  námi	  barna	  sinna	  og	  mun	  áhugi	  fyrir	  skólastarfinu	  

vonandi	  aukast	  ásamt	  þátttöku	  og	  stuðning	  foreldra	  við	  nemendur	  og	  skólann.	  

2.4   Samskipti	  milli	  heimili	  og	  skóla	  
Samkvæmt	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2011)	  gegnir	  umsjónakennarinn	  lykilhlutverki	  þegar	  

kemur	  að	  	  samstarfi	  foreldra,	  skóla	  og	  nemenda	  í	  skólastarfi.	  Í	  Aðalnámskrá	  kemur	  fram	  að	  

nám	  skuli	  taka	  mið	  af	  þroska,	  persónugerð,	  hæfileikum,	  áhugasviði	  og	  getu	  sérhvers	  

nemanda.	  Kennarar	  eiga	  að	  skipuleggja	  skólastarfið	  með	  þessi	  markmið	  að	  leiðarljósi,	  þar	  af	  

leiðandi	  þarf	  kennarinn	  að	  kynnast	  nemendum	  sínum	  vel	  og	  hafa	  bæði	  foreldra	  og	  

nemandann	  sjálfan	  með	  í	  ráðum	  þegar	  nám	  nemandans	  er	  skipulagt.	  Segja	  má	  að	  foreldrar	  

fylgist	  með	  námsframvindu	  barna	  sinna.	  Velferð	  þeirra	  í	  náminu	  byggist	  ekki	  síður	  á	  því	  að	  

foreldrar	  styðji	  börn	  sín	  þegar	  kemur	  að	  skólagöngu	  þeirra.	  Taki	  þátt	  í	  námi	  þeirra,	  eigi	  gott	  

samstarf	  við	  skólann	  ásamt	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  foreldrastarfi	  (Aðalanámskrá	  grunnskóla,	  2011).	  

Í	  ljósi	  þessa	  má	  segja	  að	  upplýsingaflæði	  milli	  heimila	  og	  skóla	  sé	  gríðarlega	  mikilvægur	  

þáttur	  í	  farsælli	  skólagöngu	  barna.	  Skólinn	  ber	  megin	  ábyrgð	  á	  að	  samstarfið	  komist	  á	  

laggirnar	  og	  viðhaldi	  því	  samstarfi	  út	  alla	  skólagönguna.	  Samkvæmt	  Amalíu	  Björnsdóttur	  og	  

Kristínu	  Jónsdóttur	  (2014)	  eru	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  mest	  megnis	  á	  vegum	  

umsjónarkennara	  og	  foreldra.	  Má	  því	  segja	  að	  ábyrgðin	  á	  samskiptunum	  sé	  í	  höndum	  

umsjónarkennarans	  fyrir	  hönd	  skólans.	  Í	  19.	  grein	  laga	  um	  grunnskóla	  (nr.91/2008)	  kemur	  

fram	  að	  foreldrar	  beri	  ábyrgð	  á	  námi	  barna	  sinna,	  þeim	  beri	  skylda	  til	  að	  fylgjast	  með	  hvernig	  

gengur	  í	  námi	  þeirra	  í	  samstarfi	  við	  skólann.	  Félagasamtökin	  Heimili	  og	  skóli	  –	  landsamtök	  

foreldra	  vour	  stofnuð	  árið	  1992.	  Þau	  starfa	  óháð	  trúfélögum	  og	  stjórnmálaflokkum.	  Markmið	  

þeirra	  er	  að	  ýta	  undir	  bætt	  uppeldis-‐	  og	  menntunarskilyrði	  fyrir	  börn	  og	  unglinga.	  Þeir	  gefa	  út	  

tímarit	  um	  foreldrasamstarf	  og	  bjóða	  uppá	  ráðgjöf	  fyrir	  foreldra.	  Samtökin	  reka	  þar	  að	  auki	  

Samfélag,	  fjölskylda	  og	  tækni	  sem	  er	  vakningarátak	  um	  jákvæða	  og	  örugga	  nýmiðla-‐	  og	  

tölvunotkun	  barna	  og	  unglinga	  (Heimili	  og	  skóli,	  ed).	  

Eitt	  af	  meginmarkmiðum	  Heimilis	  og	  skóla	  er	  að	  stuðla	  að	  auknum	  þroska,	  góðri	  líðan	  

og	  framförum	  í	  námi	  nemandans.	  Epstein	  (2001)	  segir	  að	  þeir	  sem	  láti	  sig	  nemandann	  varða,	  

standi	  saman	  og	  sameinist	  um	  leiðir	  og	  markmið	  sé	  líklegra	  að	  honum	  muni	  ganga	  vel	  í	  námi	  

og	  síðar	  í	  lífinu.	  Rannsóknir	  á	  samstarfi	  heimila	  og	  skóla	  síðustu	  áratugi	  hafa	  sýnt	  að	  foreldrar	  
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og	  þátttaka	  þeirra	  í	  námi	  barna	  sinna	  skiptir	  máli	  og	  skilar	  vænlegum	  árangri	  (Desforges	  og	  

Abouchaar,	  2003).	  Berger	  (2004)	  gerði	  rannsókn	  sem	  sýndi	  fram	  á	  að	  það	  sé	  engin	  ein	  rétt	  

leið	  varðandi	  það	  hvernig	  haga	  á	  samskiptum	  heimilis	  og	  skóla.	  Skólinn	  móti	  leiðir	  og	  stefnur	  

sem	  henti	  hverju	  heimili	  og	  aðstæðum	  fyrir	  sig	  (Berger,	  2004).	  Nanna	  Kristín	  Christiansen	  

(2010)	  tekur	  undir	  þessi	  orð	  Berger	  og	  bætir	  við	  að	  Ísland	  sé	  fjölmenningarsamfélag.	  Í	  

fjölmenningarsamfélagi	  sé	  fjölbreytileikinn	  milli	  einstaklinga	  mikill,	  menningarheimar	  og	  gildi	  

fólks	  séu	  ólík.	  Nemendur	  og	  heimili	  þeirra	  séu	  það	  þar	  af	  leiðandi	  líka	  segir	  Nanna	  Kristín,	  og	  

þess	  vegna	  þurfi	  kennarinn	  að	  hlýða	  á	  hvern	  nemenda	  og	  sérhvert	  foreldri.	  	  

Samkvæmt	  Sheridan	  og	  Kratochwill	  (2007)	  eru	  engir	  tveir	  kennarar	  né	  foreldrar	  eru	  

eins,	  þar	  af	  leiðandi	  er	  skilningur	  foreldra	  á	  skólanum	  og	  kennaranum	  mismunandi	  (Sheridan	  

og	  Kratochwill,	  2007).	  Þeir	  telja	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  hafa	  þetta	  í	  huga	  ef	  samstarf	  eigi	  að	  eiga	  

sér	  stað.	  Því	  meira	  sem	  vitað	  sé	  um	  ólík	  viðhorf,	  sé	  auðveldara	  að	  mæta	  þörfum	  hvers	  og	  eins.	  

Það	  gagnist	  kennurum	  þegar	  foreldrar	  sýni	  skólanum	  og	  námi	  nemenda	  stuðning	  og	  

sömuleiðis	  foreldrum.	  Skilningur	  foreldra	  á	  starfi	  kennarans	  aukist	  og	  jákvætt	  viðhorf	  þeirra	  

gagnvart	  honum	  og	  skólanum	  einnig.	  Tengsl	  foreldra	  við	  börnin	  sín	  styrkist	  (Sheridan	  og	  

Kratochwill,	  2007).	  Börn	  græða	  líka	  á	  samstarfinu.	  Má	  þá	  helst	  nefna	  að	  einkunnir	  geta	  

hækkað,	  mæting	  batnar,	  viðhorf	  gagnvart	  skólanum	  er	  jákvæðara	  og	  sjálfsmynd	  styrkist	  

(Ferrara	  og	  Ferrara,	  2005;	  MacDonald,	  2008;	  Sheridan	  og	  Kratochwill,	  2007).	  Til	  viðbótar	  má	  

nefna	  að	  í	  rannsókn	  Kristínar	  og	  Amalíu	  (2014)	  kom	  fram	  að	  umsjónarkennarar	  verji	  oft	  

miklum	  tíma	  í	  samskipti	  við	  einstaka	  foreldra	  vegna	  einstakra	  mála.	  Þau	  samskipti	  séu	  oftar	  en	  

ekki	  á	  neikvæðum	  nótum	  þar	  sem	  eitthvað	  sé	  að,	  eða	  eitthvað	  hafi	  gerst.	  Lítill	  tími	  fari	  í	  

upplýsingamiðlun	  og	  samskipti	  við	  foreldrahópinn	  sem	  heild.	  Áhugavert	  verður	  að	  sjá	  hvort	  

niðurstöður	  þessa	  verkefnis	  muni	  leiða	  annað	  í	  ljós.	  

Það	  má	  segja	  að	  með	  aukinni	  tæknivæðingu,	  hraða	  og	  greiðari	  samskiptum	  við	  umheiminn	  

sé	  auðveldara	  að	  skoða	  og	  bera	  saman	  menntun	  hér	  á	  landi,	  milli	  skóla	  og	  annara	  landa	  

(Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2010).	  Hún	  segir	  að	  þekking	  sé	  talin	  ein	  mikilvægasta	  auðlind	  

þjóða.	  Í	  ljósi	  þessa	  skipti	  það	  foreldra	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  börnin	  þeirra	  hljóti	  þá	  menntun	  

sem	  þau	  þurfi	  til	  að	  geta	  staðið	  sig	  vel	  í	  lífinu.	  Þar	  af	  leiðandi	  séu	  foreldrar	  orðnir	  kröfuharðari	  

og	  gagnrýnni	  á	  kennara	  en	  áður.	  Foreldrar	  vilji	  að	  börnin	  nái	  árangri	  og	  standi	  sig	  vel	  í	  námi	  

(Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2010).	  Í	  rannsókn	  Christine	  Olmstead	  (2013)	  kom	  fram	  að	  

foreldrar	  og	  kennarar	  væru	  meðvitaðir	  um	  að	  tækni	  gegndi	  lykilhlutverki	  í	  samskiptum	  
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heimila	  og	  skóla.	  Þar	  kom	  fram	  að	  foreldrar	  væru	  einkum	  ánægðir	  með	  auðvelt	  aðgengi	  að	  

kennurum	  í	  gegnum	  internetið,	  það	  sparaði	  mikinn	  tíma	  fyrir	  foreldra	  að	  nota	  tæknina.	  Einnig	  

kom	  fram	  í	  rannsókninni	  að	  það	  skipti	  máli	  hvaða	  aðferðir	  og	  miðlar	  væru	  notaðir	  þegar	  

ákveðnar	  upplýsingar	  væru	  gefnar.	  Foreldrar	  og	  kennarar	  hefðu	  mikinn	  áhuga	  á	  nota	  

samfélagsmiðilinn	  Facebook	  til	  samskipta	  milli	  heimila	  og	  skóla	  og	  töldu	  það	  henta	  vel	  

(Christine	  Olmstead,	  2013).	  

Upplýsingamiðlun	  í	  báðar	  áttir,	  það	  er	  að	  segja	  frá	  heimilum	  til	  kennara	  og	  kennara	  til	  

heimila,	  er	  mikilvæg.	  Foreldrar	  líta	  á	  það	  sem	  sjálfsagðan	  hlut	  að	  hafa	  fullan	  aðgang	  að	  

upplýsingum	  um	  skólann	  og	  börnin	  sín	  svo	  þeir	  geti	  gætt	  hagsmuna	  þeirra.	  Á	  sama	  tíma	  þurfa	  

foreldrar	  að	  gæta	  þess	  að	  upplýsa	  skólann	  um	  allt	  sem	  tengist	  velferð	  barnanna	  svo	  skólinn	  

geti	  sinnt	  skyldum	  sínum	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2010).	  Þar	  af	  leiðandi	  er	  hægt	  að	  stuðla	  

að	  því	  að	  hagsmunir	  barnanna	  séu	  ávallt	  hafðir	  að	  leiðarljósi	  með	  góðum	  samskiptum	  milli	  

heimila	  og	  skóla.	  

2.1   Foreldrasamstarf	  
Það	  ríkir	  löng	  hefð	  fyrir	  samstarfi	  heimils	  og	  skóla	  á	  Íslandi	  líkt	  og	  annars	  staðar	  á	  

Norðurlöndunum	  (Kristín	  Jónsdóttir	  og	  Amalía	  Björnsdóttir,	  2014a).	  Undarfarin	  ár	  hefur	  

skólastarfið	  tekið	  gríðarlega	  miklum	  breytingum.	  Dagleg	  viðvera	  barna	  í	  skólanum	  er	  meiri	  og	  

skólaárið	  hefur	  einnig	  lengst.	  Nemendahóparnir	  eru	  samsettir	  af	  ólíkum	  og	  fjölbreyttum	  

börnum	  frá	  fjölmörgum	  löndum	  heims	  og	  búið	  er	  að	  koma	  betur	  til	  móts	  við	  þá	  nemendur	  

með	  sérþarfir	  í	  hinum	  almenna	  skóla.	  Kröfurnar	  eru	  einnig	  meiri	  á	  skólann	  um	  að	  hann	  skapi	  

vettvang	  þar	  sem	  námið	  sé	  við	  hæfi	  fyrir	  alla	  (Ingibjörg	  Auðunsdóttir,	  2007).	  Stefán	  Ólafsson	  

(2005)	  nefnir	  í	  bók	  sinni	  Ungir	  Íslendingar	  í	  ljósi	  vísindamanna	  að	  sameiginlegur	  tími	  

fjölskyldunnar	  sé	  sífellt	  minni	  en	  áður	  vegna	  þess	  að	  foreldrar	  vinni	  mjög	  mikið.	  Þá	  séu	  

fjölbreytt	  fjölskyldumynstur	  orðin	  algengari	  og	  eins	  fjölgi	  börnum	  sem	  alist	  upp	  í	  fjölskyldu	  

einstæðra	  foreldra.	  Brýnt	  sé	  því	  að	  vinna	  að	  samstarfi	  heimilis	  og	  skóla,	  sinna	  þörfum	  

nemenda,	  kennara	  og	  heimila	  og	  finna	  leiðir	  til	  að	  ná	  til	  allra	  sem	  skili	  árangri	  til	  nemenda	  

bæði	  í	  námi	  og	  lífi,	  ásamt	  því	  að	  efla	  starf	  skólans	  (Ingibjörg	  Auðunsdóttir,	  2007).	  Nanna	  

Kristín	  Christiansen	  (2010)	  heldur	  því	  fram	  að	  það	  sé	  engin	  ein	  rétt	  leið	  til	  að	  efla	  samstarfið,	  

foreldrahóparnir	  séu	  myndaðir	  af	  einstaklingum	  sem	  séu	  með	  ólíkar	  skoðanir,	  væntingar,	  

veikleika,	  styrkleika	  og	  hafi	  mismunandi	  reynslu.	  	  
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Í	  ljósi	  þessa	  er	  líklegast	  að	  kennarar	  þurfi	  að	  mynda	  ólík	  tengsl	  við	  ólík	  heimili	  (Harris	  og	  

Goodall,	  2007;	  Olsen	  og	  Fuller,	  2008).	  	  

Samstarf	  gengur	  út	  á	  að	  bæði	  foreldrar	  og	  skólinn	  sé	  tilbúinn	  að	  hlusta,	  læra	  og	  virða	  

hvort	  annað	  og	  deila	  ábyrgðinni	  á	  lífi	  og	  námi	  barna	  (Sheridan	  og	  Kratochwill,	  2007).	  Allir	  

eiga	  það	  þó	  sameiginlegt	  að	  vilja	  hafa	  velferð	  barnanna	  að	  leiðarljósi.	  Samstarf	  milli	  

heimila	  og	  skóla	  stendur	  yfir	  í	  að	  minnsta	  kosti	  10	  ár.	  Skólinn	  er	  því	  mikilvæg	  stofnun	  sem	  

á	  að	  styðja	  við	  foreldra	  í	  því	  flókna	  hlutverki	  að	  ala	  upp	  börn.	  Vert	  er	  að	  taka	  fram	  að	  

skólinn	  mun	  aldrei	  koma	  í	  staðinn	  fyrir	  góða	  foreldra,	  en	  með	  góðu	  samstarfi	  er	  hægt	  að	  

stuðla	  að	  bestu	  hagsmunum	  barnanna	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2010).	  Margar	  

rannsóknir	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  foreldrasamstarfi	  og	  ávinningi	  þess.	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  

að	  viðhorf	  og	  gildi	  foreldra	  geta	  tengst	  námsárangri	  og	  almennri	  velferð	  barnsins.	  

Umræðan	  á	  heimilinu	  um	  skólann	  og	  námið	  sem	  fer	  þar	  fram	  getur	  því	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  

börnin	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2011).	  Lilja	  M.	  Jónsdóttur	  (2011)	  talar	  um	  gæfu	  þá	  

sem	  fylgir	  því	  að	  eiga	  í	  góðu	  samstarfi	  við	  foreldra	  nemenda	  sinna.	  Hún	  telur	  að	  eitt	  af	  

meginmarkmiðum	  með	  samstarfi	  við	  foreldra	  sé	  að	  koma	  á	  virkum	  tengslum	  milli	  heimilis	  

og	  skólans	  og	  einnig	  milli	  heimila	  nemenda	  í	  sama	  árgangi/bekk.	  Lilja	  nefnir	  einnig	  að	  

forvarnargildið	  sé	  mikið	  ef	  heimilin	  þekkist.	  Ef	  upplýsingar	  um	  nemendur	  koma	  frá	  báðum	  

stöðum,	  það	  er	  að	  segja	  frá	  heimili	  og	  skóla	  gengur	  kennurunum	  betur	  að	  kynnast	  

nemendum	  og	  heimilin	  skilja	  betur	  stöðu	  barnsins	  í	  námi	  og	  félagslega	  (Lilja	  M.	  Jónsdóttir,	  

2011).	  Foreldrasamstarf	  á	  það	  til	  að	  minnka	  þegar	  vel	  gengur	  og	  aukast	  þegar	  eitthvað	  fer	  

á	  mis.	  Í	  ljósi	  þessa	  er	  oft	  neikvæð	  upplifun	  af	  foreldrasamstarfi	  og	  þar	  af	  leiðandi	  lítt	  

eftirsóknarvert	  (Deslandes	  og	  Rousseau,	  2008).	  

Epstein	  (2001)	  leggur	  til	  nokkra	  þætti	  sem	  hann	  mælir	  með	  að	  unnið	  sé	  með	  til	  að	  geta	  

þróað	  og	  bætt	  foreldrasamstarf.	  Ber	  þá	  helst	  að	  nefna	  að	  samstarf	  foreldra	  og	  skóla	  getur	  

auðveldað	  og	  hjálpað	  kennurum	  að	  vinna	  vinnuna	  sína,	  aukið	  forystu,	  færni	  og	  hæfileika	  

foreldra,	  stuðlað	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  nemanda	  til	  samfélagsins	  og	  skólans,	  stuðlað	  að	  

bættum	  skólabrag,	  aukið	  leikni	  barna	  í	  hinum	  ýmsu	  þáttum	  og	  tengt	  heimili	  innan	  skólans	  

og	  samfélagsins.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  þegar	  foreldrar	  hafa	  jákvætt	  viðhorf	  til	  skólans	  og	  

starfsmanna	  eru	  meiri	  líkur	  á	  að	  þeir	  taki	  þátt	  í	  námi	  barnanna	  sinna	  (setja	  hér	  í	  sviga	  

tilvísun	  í	  nokkrar	  rannsóknir/heimildir).	  



	  

29	  

Í	  bókinni	  Skóli	  og	  skólaforeldrar	  –	  ný	  sýn	  á	  samstarfið	  um	  nemandann	  er	  fjallað	  um	  

svokölluð	  þrjú	  þrep	  samstarfs	  milli	  foreldra	  og	  skóla.	  Þrepin	  taka	  við	  af	  hvert	  af	  öðru.	  

Fyrsta	  þrepið	  ber	  heitið	  upplýsingar.	  Það	  felur	  í	  sér	  að	  kennari	  upplýsir	  foreldra	  um	  

skólastarfið,	  með	  til	  dæmis	  tölvupóstum,	  fundum	  og	  myndum.	  Annað	  þrepið	  er	  

samræður.	  Það	  þrep	  einkennist	  af	  samskiptum	  milli	  foreldra	  og	  skóla	  um	  nemendur	  og	  

skólastarfið	  sjálft.	  Þriðja	  þrepið	  kallast	  hlutdeild	  og	  sameiginleg	  ákvörðun.	  Þetta	  þrep	  

bætist	  við	  samræðurnar	  og	  eru	  foreldrarnir	  þá	  með	  í	  að	  taka	  ákvarðarnir	  tengdar	  

nemandanum	  og	  skólanum	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2011).	  Markmið	  þessarar	  

rannsóknar	  er	  að	  efla	  fyrsta	  þrepið	  sem	  nefnt	  er	  hér	  á	  undan,	  það	  er	  upplýsingar.	  Ætlunin	  

er	  að	  auka	  innsýn	  foreldra	  í	  skólastarfið	  í	  gegnum	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  og	  skapa	  

þannig	  jákvæðan	  grundvöll	  fyrir	  samskipti	  og	  upplýsingamiðlun.	  	  

2.2   Upplýsingamiðlun	  
Með	  sífellt	  hraðari	  og	  breytilegri	  tækni	  opnast	  stöðugt	  fleiri	  tækifæri	  til	  að	  nýta	  tæknina	  í	  

skólastarfi.	  Þetta	  þýðir	  að	  upplýsingamiðlun	  getur	  farið	  fram	  á	  mjög	  ólíkan	  og	  fjölbreyttan	  

hátt,	  þar	  sem	  kennarar	  geta	  notað	  ólíkar	  leiðir	  til	  að	  hafa	  samskipti	  við	  foreldra.	  Internetið	  

og	  önnur	  tækni	  er	  orðin	  hluti	  af	  daglegu	  lífi	  einstaklinga.	  Notkunin	  er	  af	  ýmsum	  toga.	  

Einstaklingar	  nota	  hana	  í	  persónulegum	  tilgangi	  og	  atvinnutengdum.	  Stafræn	  samskipti	  

aukast	  með	  degi	  hverjum	  (Grant,2011).	  Nanna	  Kristín	  Christiansen	  (2010)	  telur	  aðgengi	  

einstaklinga	  að	  upplýsingum	  sé	  nánast	  ótakmarkað.	  Upplýsingar	  sem	  voru	  hér	  áður	  fyrr	  

sértækar	  eða	  í	  afmörkuðum	  hópi,	  séu	  aðgengilegar	  nánast	  öllum	  í	  gegnum	  veraldarvefinn.	  

Margir	  einstaklingar	  trúi	  ekki	  í	  blindni	  á	  upplýsingar	  sem	  þeim	  séu	  gefnar.	  Einstaklingar	  

komist	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er	  í	  ógrynni	  af	  upplýsingum,	  þessar	  upplýsingar	  móti	  viðhorf	  

og	  þekkingu	  einstaklinga.	  Þess	  vegna	  má	  segja	  að	  sú	  kynslóð	  sem	  lifir	  nú	  og	  ólst	  upp	  við	  

tæknina,	  noti	  nánast	  einungis	  leitarvélar	  á	  veraldarvefnum	  til	  að	  afla	  sér	  upplýsinga.	  

Bækur	  og	  önnur	  rit	  njóti	  lítils	  trausts	  hjá	  þessari	  kynslóð.	  Talað	  er	  um	  þessi	  kynslóð	  sem	  

Google-‐kynslóðina,	  hún	  leiti	  og	  vinni	  úr	  upplýsingum	  með	  ólíkum	  hætti	  en	  fyrri	  kynslóðir	  

(Rowlands,	  Nicholas,	  Williams,	  Huntington,	  Fieldhouse,	  Gunter	  og	  Tenopir,	  2008).	  

Skólinn	  þarf	  að	  viðhalda	  góðu	  upplýsingastreymi	  og	  rækta	  þarf	  samband	  milli	  heimilis	  

og	  skóla	  með	  almennum	  samskiptum	  (Kristín	  Jónsdóttir	  og	  Amalía	  Björnsdóttir,	  2014).	  

Skólar	  landsins	  eru	  með	  mikið	  af	  upplýsingum	  sem	  þurfa	  að	  berast	  til	  heimila.	  

Upplýsingunum	  er	  komið	  til	  skila	  á	  ólíkan	  hátt	  og	  með	  aukinni	  þróun	  og	  framboði	  á	  
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upplýsingamiðlum.	  Upplýsingar	  birtast	  í	  fjölmörgum	  formum	  líkt	  og	  námskrá,	  

skólanámskrá,	  einstaklingsnámskrá,	  námsbókum,	  stundatöflum	  og	  vefsíðum.	  Upplýsingar	  

um	  skólastarfið	  á	  rafrænu	  formi	  hafa	  tekið	  við	  fréttabréfum	  og	  öðrum	  kynningum	  á	  

pappír.	  Með	  því	  eru	  skólarnir	  að	  halda	  í	  við	  þá	  hröðu	  tækniþróun	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  

heiminum	  og	  draga	  úr	  pappírskostnaði	  um	  leið	  (Gerður	  G.	  Óskarsdóttir,	  2014).	  Með	  

aukinni	  tækniþróun	  og	  framboði	  á	  samfélagsmiðlum	  hafa	  kennarar	  yfir	  fjölbreyttari	  

aðferðum	  að	  ráða	  til	  að	  ná	  til	  foreldra,	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er.	  Nora	  Flemming	  (e.d.)	  telur	  

að	  áhugi	  kennara	  og	  skólastjórnenda	  á	  að	  nota	  tækni	  til	  að	  ná	  til	  foreldra,	  sé	  að	  aukast.	  

Með	  notkun	  ólíkra	  miðla	  sé	  hægt	  að	  spara	  tímann	  sem	  fari	  í	  samskipti	  og	  með	  

þýðingarþjónustu	  sem	  boðið	  er	  upp	  á	  á	  internetinu,	  geti	  verið	  auðveldara	  að	  eiga	  

samskipti	  við	  erlenda	  foreldra.	  Því	  sé	  tilvalið,	  segir	  Flemming	  (e.d.),	  að	  skólinn	  nýti	  sér	  

þessi	  verkfæri	  til	  að	  efla	  samskipti	  heimila	  og	  skóla.	  Síðastliðin	  ár	  hafi	  	  upplýsingamiðlun	  til	  

foreldra	  færst	  yfir	  á	  fleiri	  en	  einn	  stað,	  svo	  sem	  eins	  og	  Mentor,	  heimasíður	  skólanna	  og	  á	  

Facebook.	  

	  

2.2.1   Upplýsingahegðun	  og	  upplýsingaþörf	  

Hugtakið	  upplýsingahegðun	  er	  notað	  yfir	  þá	  hegðun	  einstaklinga	  sem	  tengist	  upplýsingum	  

á	  einn	  eða	  annan	  hátt	  (Case,	  2002;	  Wilson,	  2000).	  Upplýsingahegðun	  getur	  einnig	  falist	  í	  

því	  að	  forðast	  meðvitað	  ýmsar	  upplýsingar	  (Case,	  2002).	  Wilson	  (1997)	  segir	  að	  þegar	  illa	  

gangi	  að	  finna	  þær	  upplýsingar	  sem	  leitað	  sé	  eftir,	  geti	  upplýsingahegðun	  einkennst	  af	  

pirringi	  og	  litlar	  líkur	  séu	  á	  því	  að	  einstaklingur	  reyni	  aftur	  við	  leitina.	  Því	  sé	  mikilvægt	  að	  

hafa	  upplýsingarnar	  aðgengilegar	  og	  að	  það	  sé	  auðvelt	  að	  ná	  í	  þær	  þegar	  þörf	  sé	  á.	  Það	  

geta	  verið	  ákveðnar	  hömlur	  við	  upplýsingaleit,	  má	  þá	  helst	  nefna	  tíma,	  menningu,	  

menntun,	  fjárhag	  og	  aðgengi	  (Wilson	  1997a).	  

Upplýsingaþörf	  einstaklinga	  getur	  verið	  ólík.	  Sumar	  upplýsingar	  þurfum	  við	  að	  þekkja	  

og	  aðrar	  viljum	  við	  vita.	  Case	  (2002)	  telur	  það	  oft	  vera	  erfitt	  að	  greina	  þarna	  á	  milli.	  Þörf	  á	  

upplýsingum	  getur	  falið	  í	  sér	  að	  fullnægja	  öðrum	  þörfum.	  Þarfirnar	  geta	  tengst	  daglegu	  

lífi,	  fjölskyldunni,	  vinnunni	  eða	  námi	  (Wilson,	  2000).	  Einstaklingar	  eru	  stöðugt	  í	  

einhverjum	  aðstæðum	  þar	  sem	  auknar	  upplýsingar	  koma	  þeim	  til	  góða.	  Þær	  geta	  hjálpað	  

honum	  að	  vinna	  úr	  vandamáli,	  leggja	  eitthvað	  til	  málanna	  eða	  aðlagast	  ákveðnum	  

aðstæðum	  (Hjörland,	  2000).	  Wilson	  telur	  upplýsingaþörf	  mannsins	  vera	  sprottna	  af	  
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frumþörfum	  hans,	  svo	  sem	  líffræðilegum,	  vitsmunalegum	  og	  sálfræðilegum	  þörfum.	  Með	  

þessum	  þörfum	  finni	  fólk	  leiðir	  til	  að	  afla	  sér	  upplýsinga	  til	  að	  mæta	  þörfum	  sínum.	  Hann	  

telur	  einnig	  að	  hægt	  sé	  að	  skipta	  upplýsingaþörf	  í	  flokka:	  	  

-‐Þörf	  fyrir	  nýjum	  upplýsingum	  
-‐Þörf	  fyrir	  útskýringum	  á	  upplýsingum	  
-‐Þörf	  fyrir	  að	  staðfesta	  upplýsingarnar	  
-‐Þörf	  fyrir	  útskýringar	  á	  viðhorfum	  og	  gildum	  	  
-‐Þörf	  fyrir	  að	  staðfesta	  viðhorf	  og	  gildi	  

(Wilson,	  1997a,	  bls.	  553)	  

Upplýsingaþörf	  kemur	  og	  fer	  segir	  Case	  (2002),	  hún	  geti	  breyst	  meðan	  á	  leitinni	  stendur.	  

Ný	  þörf	  geti	  komið	  upp	  með	  aukum	  upplýsingum.	  Heldur	  hann	  því	  fram	  að	  líklegast	  hafi	  

hún	  engan	  endi.	  Flestir	  einstaklingar	  nú	  til	  dags	  vilji	  vera	  vel	  upplýstir	  á	  öllum	  sviðum.	  

Með	  notkun	  Facebook	  í	  samskiptum	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  þessari	  rannsókn	  er	  vonast	  til	  

að	  fljótlegt	  og	  auðvelt	  aðgengi	  verði	  að	  öðrum	  foreldrum	  og	  kennurum,	  sem	  geta	  þá	  að	  

öllum	  líkindum	  veitt	  þær	  almennu	  upplýsingar	  sem	  foreldrar	  leitast	  eftir.	  Aðgengi	  er	  samt	  

ekki	  sama	  og	  mikil	  virkni.	  Preece	  og	  Shneiderman	  (2009)	  fjalla	  um	  breytingar	  sem	  eigi	  sér	  

stað	  þegar	  einstaklingar	  byrji	  í	  nýjum	  hóp	  eða	  þegar	  gamall	  hópur	  sé	  virkjaður.	  Segja	  þeir	  

að	  í	  slíkum	  tilfellum	  byrji	  notendur	  á	  því	  að	  sýna	  einföld	  viðbrögð	  eins	  og	  að	  líka	  við	  

færslur	  og	  taka	  undir	  það	  sem	  aðrir	  skrifi	  og	  setja	  inn	  á	  hópinn.	  Þegar	  notendur	  verði	  

öruggari	  fari	  þeir	  gjarnan	  sjálfir	  að	  taka	  þátt	  í	  umræðum	  sem	  aðrir	  hafi	  þegar	  sett	  af	  stað	  

og	  leggi	  þá	  mögulega	  eitthvað	  nýtt	  til	  málanna.	  Þeir	  einstaklingar	  sem	  að	  lokum	  finni	  fyrir	  

miklu	  öryggi	  innan	  hópsins	  fari	  síðar	  sjálfir	  að	  setja	  inn	  færslur,	  stofna	  til	  umræðna	  og	  

stýra	  þeim	  (Preece	  og	  Shneiderman,	  2009).	  Ætla	  má	  að	  með	  myndbirtingum,	  

myndskeiðum	  og	  færslum	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangins	  sé	  	  þörfum	  foreldrum	  árgangins	  

mætt,	  en	  á	  sama	  tíma	  að	  það	  sé	  áskorun	  bæði	  fyrir	  kennara	  og	  foreldra	  að	  vera	  virkir	  í	  

samskiptunum.	  	  	  

2.2.2   Samfélög	  á	  internetinu	  	  

Fjölmörg	  samfélög	  hafa	  myndast	  og	  þróast	  á	  internetinu	  og	  þykir	  það	  nokkuð	  eðlilegt	  að	  

einstaklingar	  í	  dag	  tilheyri	  nokkrum	  slíkum	  samfélögum.	  Þau	  eru	  orðin	  nánast	  eins	  og	  hluti	  

af	  daglegu	  lífi	  fólks.	  Þó	  virðast	  fáir	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvar	  landamæri	  hins	  tæknivædda	  

heims	  ættu	  að	  liggja	  né	  heldur	  að	  þessi	  samfélög	  í	  netheimum	  eru	  ekki	  svo	  ósvipuð	  þeim	  
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sem	  við	  þekkjum.	  Wenger,	  White	  og	  Smith	  hafa	  skrifað	  um	  svokölluð	  stafræn	  kjörlendi	  og	  

hér	  á	  eftir	  fer	  samantekt	  um	  hugmyndir	  þeirra.	  

	  	   Kjörlendi	  er	  oft	  skilgreint	  sem	  svæði	  sem	  afmarkast	  af	  umhverfis-‐	  og	  líffræðilegum	  

eiginleikum	  sem	  eru	  nauðsynlegir	  fyrir	  ákveðna	  tegund	  til	  að	  lifa	  af	  og	  fjölga	  sér.	  Wenger,	  

White	  og	  Smith	  (2013)	  halda	  því	  fram	  að	  atriðin	  sem	  skipti	  mestu	  máli	  í	  því	  hvort	  

kjörlendið	  virki	  séu	  ekki	  bara	  áþreifanlegir	  hlutir	  heldur	  einnig	  hvernig	  þessi	  ákveðna	  

tegund	  hafi	  lært	  að	  nýta	  sér	  umhverfið.	  Þetta	  geri	  það	  að	  verkum	  að	  kjörlendi	  er	  skilgreint	  

sem	  gagnkvæmt	  skilgreiningarsamband	  milli	  tegundarinnar	  og	  svæðisins.	  Þá	  sé	  stafrænt	  

kjörlendi	  ekkert	  mikið	  ólíkara	  en	  hið	  líffræðilega	  kjörlendi,	  þar	  sem	  það	  sé	  einnig	  

gagnkvæmt	  skilgreiningarsamband	  milli	  einstaklingsins	  og	  tækninnar	  sem	  sé	  aftur	  á	  móti	  

háð	  því	  að	  einstaklingurinn	  læri	  á	  það	  samfélag	  sem	  þar	  er.	  Hins	  vegar	  séu	  það	  fjórir	  

þættir	  sem	  skilgreini	  stafrænt	  kjörlendi	  ítarlega,	  segja	  þau,	  en	  það	  séu	  verkfæri	  sem	  styðji	  

við	  ákveðna	  starfsemi	  samfélagsins,	  pallur	  sem	  tengi	  við	  ákveðin	  skilaboð	  og	  verktaka,	  

eiginleikar	  sem	  geri	  verkfæri	  og	  palla	  nothæfa	  og	  loks	  stillingar	  sem	  viðhaldi	  kjörlendinu.	  

Þetta	  þýðir	  að	  stafrænu	  kjörlendin	  eru	  eins	  fjölbreytt	  og	  þau	  eru	  mörg,	  þau	  sinna	  ólíkum	  

markhópum	  og	  bjóða	  uppá	  fjöldan	  allan	  af	  tækifærum,	  viðmótum	  og	  möguleikum.	  	  

Tæknin	  er	  sífellt	  að	  breytast	  og	  þróast	  og	  mörg	  samfélög	  nýta	  sér	  hana.	  Tæknin	  

býður	  upp	  á	  ný	  tækifæri	  og	  áskoranir	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  einhver	  fylgist	  með	  bilinu	  sem	  

myndast	  milli	  tækninnar	  og	  samfélagsins.	  Þeir	  sem	  taka	  þetta	  hlutverk	  að	  sér	  kallast	  

tæknilóðsar.	  Hlutverk	  þeirra	  getur	  verið	  misáberandi,	  en	  þeir	  taka	  mið	  af	  sjónarhorni	  

samfélagsins,	  hvað	  samfélagið	  velur	  að	  notar	  og	  hvaða	  tækni	  hentar	  því	  best	  (Wenger,	  

White	  og	  Smith,	  2013).	  Tæknilóðsar	  eru	  langoftast	  hluti	  af	  því	  samfélagi	  sem	  þeir	  vinna	  í	  

og	  verða	  oftast	  fyrir	  valinu	  vegna	  þeirri	  þekkingu	  og	  reynslu	  sem	  þeir	  hafa.	  Í	  sumum	  

samfélögum	  þurfa	  þessir	  tæknilóðsar	  eingöngu	  að	  sinna	  einföldum	  verkefnum	  eins	  og	  að	  

endurstilla	  lykilorð	  eða	  laga	  stíflaða	  prentara,	  en	  í	  öðrum	  samfélögum	  verða	  þessir	  

tæknilóðsar	  leiðtogar	  sem	  ýta	  undir	  aukinn	  vöxt	  og	  skilning	  hjá	  samfélaginu	  (Wenger,	  

White	  og	  Smith,	  2013).	  

En	  hvað	  sjáum	  við	  þegar	  við	  horfum	  á	  samfélög	  á	  netinu?	  Horfum	  við	  á	  hlutina	  

sem	  mynda	  samfélagið	  eða	  samfélagið	  sem	  heild?	  Það	  hafa	  margir	  velt	  þessu	  fyrir	  sér	  og	  

hafa	  tveir	  hópar	  fræðimanna	  sett	  fram	  sínar	  kenningar	  um	  samfélög	  á	  netinu.	  Annar	  

hópurinn,	  þau	  Wenger,	  White	  og	  Smith	  (2013),	  horfa	  á	  samfélög	  sem	  safn	  af	  
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einstaklingum	  og	  að	  hver	  einstaklingur	  þjóni	  ákveðnum	  tilgangi	  svo	  að	  samfélagið	  virki.	  

Hinn	  hópurinn,	  þau	  Dron	  og	  Anderson	  (2014),	  sjá	  samfélag	  aftur	  á	  móti	  sem	  ramma	  utan	  

um	  hópinn,	  það	  sé	  samfélagið	  sjálft	  sem	  drífi	  einstaklingana	  áfram.	  Ef	  þessir	  tveir	  hópar	  

yrðu	  spurðir	  hvernig	  stór	  stofuklukka	  telur	  sekúndurnar	  myndi	  Wenger	  og	  félagar	  segja	  að	  

það	  væri	  vegna	  þess	  að	  hvert	  einasta	  tannhjól,	  sem	  er	  staðsett	  á	  ákveðnum	  stað,	  þjónar	  

sínum	  tilgangi.	  Dron	  og	  Anderson	  myndu	  aftur	  á	  móti	  svara	  því	  að	  klukkan	  gangi	  vegna	  

heildarvinnunnar.	  En	  köfum	  aðeins	  dýpra	  í	  þær	  hugmyndir	  sem	  liggja	  að	  baki	  þessari	  ólíku	  

sýn	  á	  samfélögin.	  	  

Wenger	  og	  félagar	  (2013)	  töldu	  meðal	  annars	  að	  nám	  ætti	  sér	  ekkert	  endilega	  stað	  

yfir	  bók	  eða	  í	  skólastofunni,	  nám	  sé	  einfaldlega	  hluti	  af	  lífinu.	  Stundum	  krefjist	  nám	  þess	  

að	  við	  leggjum	  á	  okkur,	  stundum	  gerist	  það	  ómeðvitað.	  En	  nám	  geri	  alltaf	  kröfu	  um	  hver	  

við	  erum,	  hvað	  við	  gerum	  og	  hverja	  við	  leitumst	  við	  að	  tengjast.	  Til	  að	  viðhalda	  

námsferlinu	  yfir	  ákveðinn	  tíma	  þarf	  að	  hafa	  ákveðna	  skilgreiningu	  á	  sameiginlega	  

efnissviðinu.	  Það	  skapar	  einkenni	  fyrir	  samfélagið,	  hvort	  sem	  það	  er	  vandamál,	  áskoranir	  

eða	  ástríða	  og	  þá	  þekkja	  þátttakendur	  hvern	  annan	  sem	  námsfélaga	  (Wenger,	  White	  og	  

Smith,	  2013).	  Í	  slíkum	  samfélögum	  þurfi	  oft	  að	  athuga	  hvað	  tæknin	  hafi	  fram	  að	  færa	  til	  

að	  aðstoða	  þátttakendur	  við	  að	  kanna	  og	  skilgreina	  sameiginleg	  einkenni	  (Wenger,	  White	  

og	  Smith,	  2013).	  	  

Að	  þjálfa	  upp	  ákveðna	  hæfni	  felur	  í	  sér	  að	  læra	  hvernig	  á	  að	  vera	  ákveðinn	  

einstaklingur	  og	  lifa	  með	  þeirri	  þekkingu	  og	  reynslu	  til	  að	  geta	  nýtt	  hana	  í	  stað	  þess	  að	  

öðlast	  hana	  án	  þess	  að	  nýta	  (Wenger,	  White	  og	  Smith,	  2013).	  Þeir	  þátttakendur	  sem	  búa	  

yfir	  sömu	  þekkingu	  eða	  hæfni	  fást	  þar	  af	  leiðandi	  við	  sömu	  hluti.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  finna	  

þá	  tækni	  sem	  virkjar	  þær	  leiðir	  að	  tengja	  saman	  sameiginlega	  hluti	  (Wenger,	  White	  og	  

Smith,	  2013).	  

Að	  læra	  saman	  byggir	  oft	  á	  því	  hversu	  mikil	  gæði	  eru	  í	  sambandi	  einstaklinganna,	  

eða	  hversu	  mikið	  traust	  og	  samsvörun	  á	  sér	  stað.	  Við	  ákveðinn	  félagsskap	  í	  ákveðnu	  

samfélagi	  finnur	  fólk	  sameiginleg	  atriði	  eða	  einhverja	  samsvörun.	  Það	  er	  þá	  sem	  

samansafn	  ólíkra	  einstaklinga	  sameinast	  undir	  ákveðnu	  markmiði	  (Wenger,	  White	  og	  

Smith,	  2013).	  Því	  skiptir	  mestu	  máli	  að	  geta	  nýtt	  tiltekna	  tækni	  sem	  styður	  við	  þá	  upplifun	  

að	  efla	  tilfinningu	  til	  að	  finna	  samsvörun	  og	  það	  að	  tilheyra	  stærri	  einingu	  eins	  og	  

samfélagi	  (Wenger,	  White	  og	  Smith,	  2013).	  	  
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Starfssamfélög	  byrja	  oft	  frekar	  rólega	  og	  eðlilega,	  með	  upphaflegan	  tilgang	  

ofarlega	  í	  huga	  með	  þá	  nýlegustu	  tækni	  sem	  talin	  er	  vera.	  En	  með	  tímanum	  endurskoðar	  

samfélagið	  sig,	  skilningur	  þeirra	  á	  efnissviðinu	  eykst,	  nýjir	  meðlimir	  bætast	  við	  og	  eldri	  

hverfa	  á	  braut,	  einkenni	  hópsins	  breytast	  og	  tækniþarfir	  samfélagsins	  þarfnast	  stuðnings	  

til	  að	  þróa	  sín	  innri	  markmið	  og	  tilgang	  áfram	  (Wenger,	  White	  og	  Smith,	  2013).	  

	  	   Þau	  samfélög	  sem	  félagarnir	  Dron	  og	  Anderson	  (2014)	  skoðuðu	  höfðu	  aðra	  nálgun	  

og	  aðrar	  hugmyndir	  en	  þeirra	  Wengers	  og	  félaga.	  Þeir	  litu	  á	  samfélagið	  sem	  eina	  heild	  og	  

að	  ramminn	  væri	  eins	  og	  drifkraftur	  samfélagsins.	  Þeir	  töluðu	  um	  hópa,	  net	  og	  mengi.	  	  

Hópar	  hafa	  oft	  verið	  skilgreindir	  þannig	  að	  ákveðinn	  fjöldi	  einstaklinga	  safnast	  

saman	  eða	  fjöldi	  einstaklinga	  með	  sameinandi	  samband.	  Meðlimir	  hóps	  hafa	  allir	  

einhvern	  tilgang	  eða	  hlutverk	  innan	  hópsins	  svo	  að	  hann	  virki	  sem	  slíkur.	  Hópar	  vinna	  

markvisst	  og	  verða	  yfirleitt	  til	  út	  af	  tveimur	  ástæðum:	  stuðningur	  við	  verkefni	  eða	  

samvinna	  við	  verkefni	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  Þátttakendur	  í	  hópnum	  eru	  meðvitaðir	  

um	  að	  þeir	  tilheyri	  honum	  og	  með	  því	  að	  verða	  hluti	  af	  hópnum	  fara	  þátttakendur	  

sjálfkrafa	  að	  hegða	  sér	  eins	  og	  rammi	  hópsins	  hefur	  verið	  settur	  (Dron	  og	  Anderson,	  

2014).	  

Net	  er	  í	  mjög	  einföldum	  skilningi	  samansett	  af	  hnútum	  og	  leggjum.	  Hnútarnir	  eru	  

ákveðnir	  punktar	  í	  netinu	  og	  leggirnir	  eru	  tengingarnar	  milli	  hnútanna	  (Dron	  og	  Anderson,	  

2014).	  Það	  má	  líta	  á	  fjölmarga	  hluti	  í	  lífi	  okkar	  með	  sömu	  augum	  og	  net,	  en	  við	  sjáum	  til	  

dæmis	  sömu	  uppbyggingu	  allt	  frá	  umferðargötum	  yfir	  í	  sólkerfið,	  hlutir	  sem	  tengjast	  með	  

ákveðnum	  hætti.	  	  

Net	  eru	  háð	  tengingum	  og	  samskiptum	  einstaklinga	  og	  hópa.	  Skörun	  verður	  milli	  

nets	  og	  hópa,	  en	  innan	  hóps	  getur	  orðið	  til	  net	  en	  verufræðilega	  getur	  net	  varla	  orðið	  

hópur	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  Stærð	  nets	  getur	  verið	  mjög	  mismunandi,	  allt	  frá	  fáum	  

einstaklingum	  upp	  í	  mörg	  hundruð	  hnúta	  með	  margfalt	  fleiri	  leggjum.	  Staðsetning	  nets	  er	  

einnig	  óskilgreind	  þar	  sem	  hnútarnir	  geta	  orðið	  til	  hvar	  sem	  er	  og	  leggirnir	  sem	  tengja	  þá	  á	  

milli	  verða	  til	  vegna	  samskipta	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  

Mengi	  er	  ákveðin	  samfélagsleg	  tegund	  af	  einstaklingum	  með	  sameiginlega	  

eiginleika,	  sem	  geta	  verið	  ótal	  margir.	  Stundum	  græða	  þátttakendur	  lítið	  sem	  ekkert	  á	  

þessum	  sameiginlegu	  einkennum	  en	  það	  getur	  líka	  komið	  fyrir	  að	  með	  sameiginlegum	  
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áhugamálum	  eða	  viðhorfum	  fer	  fólk	  að	  læra	  hvert	  af	  öðru	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  

Þessi	  samfélagsgerð,	  mengi,	  verður	  því	  nokkurskonar	  samansafn	  af	  einstaklingum,	  sem	  

hafa	  sameiginleg	  einkenni,	  en	  vita	  ekkert	  endilega	  af	  því	  strax.	  Margir	  átta	  sig	  ekki	  á	  því	  

fyrr	  en	  farið	  er	  að	  vinna	  meira	  og	  nánar	  með	  efnið.	  Til	  að	  taka	  dæmi	  er	  síðan	  Wikipedia	  

ekta	  dæmi	  um	  mengi.	  Þar	  kemur	  saman	  fólk	  sem	  hefur	  áhuga	  á	  svipuðum	  efnum	  en	  veit	  

ekkert	  endilega	  af	  hvort	  öðru	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  En	  með	  því	  liggur	  einmitt	  

munurinn	  á	  neti	  og	  mengi,	  það	  eru	  þessi	  samskipti	  sem	  vantar	  sökum	  þess	  að	  

einstaklingar	  vinna	  á	  ólíkum	  pöllum	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  

Til	  að	  taka	  aðeins	  saman	  hugmyndir	  Dron	  &	  Anderson	  má	  segja	  að	  markmið	  

samfélaganna	  þriggja	  sé	  nokkuð	  ólík.	  Innan	  hópsins	  er	  lögð	  áhersla	  á	  faggildingu	  og	  

formlegt	  nám,	  innan	  netsins	  er	  það	  að	  deila	  og	  dreifa	  þekkingu	  meðal	  kynslóða	  og	  búa	  til	  

vaxandi	  félagslegt	  fjármagn	  og	  innan	  mengisins	  er	  það	  að	  finna	  svör,	  kanna	  námssvið	  og	  

uppgötva	  net	  og	  hópa	  (Dron	  og	  Anderson,	  2014).	  

2.2.3   Samfélagsmiðillinn	  Facebook	  

Facebook	  er	  einn	  vinsælasti	  samfélagsmiðillinn	  í	  dag,	  en	  það	  eru	  2.01	  milljarðar	  

einstaklinga	  sem	  nota	  hann	  mánaðarlega	  (Zephoria	  Digital	  Marketing,	  2017).	  Facebook	  

var	  stofnuð	  4.	  febrúar	  2004	  með	  það	  markmiði	  að	  gefa	  fólki	  verkfæri	  til	  að	  opna	  heiminn,	  

ef	  svo	  má	  að	  orði	  komast	  og	  tengjast	  innbyrðis.	  Fólk	  sem	  notar	  samfélagsmiðilinn	  getur	  á	  

auðveldan	  hátt	  tengst	  vinum,	  fjölskyldu	  og	  deilt	  upplýsingum	  (Facebook,	  2016).	  (Kaplan	  

og	  Haenlein	  (2010)	  telja	  miðilinn	  vera	  styðjandi	  og	  samfélagsmyndandi	  miðil	  þar	  sem	  

auðvelt	  er	  að	  safna	  einstaklingum	  saman	  með	  til	  dæmis	  hópum.	  

Facebook	  býður	  upp	  á	  að	  búa	  til	  svokallaða	  hópa.	  Í	  þessum	  hópum	  er	  hægt	  að	  

deila	  myndum,	  myndböndum,	  leggja	  fyrir	  kannanir	  og	  ýmislegt	  fleira.	  Facebook	  hefur	  

þannig	  marga	  kosti	  til	  að	  auka	  samskiptin	  við	  heimili	  nemenda.	  Levin	  (2015)	  nefnir	  meðal	  

annars	  að	  auðvelt	  sé	  að	  ná	  í	  kennarann	  til	  að	  fá	  aðstoð	  með	  heimanám.	  Hann	  nefnir	  dæmi	  

um	  nemanda	  sem	  sé	  í	  vandræðum	  á	  laugardegi	  með	  heimanám	  sem	  eigi	  að	  skila	  á	  

mánudegi.	  Hann	  geti	  þá	  sent	  fyrirspurn	  á	  Facebook	  og	  fái	  líklegast	  svar	  strax.	  Það	  geti	  

verið	  svör	  frá	  öðrum	  heimilum	  eða	  kennaranum	  sjálfum.	  Einnig	  nefnir	  hann	  sem	  dæmi	  að	  

foreldrar	  hafi	  oft	  ekki	  innsýn	  í	  nám	  barna	  sinna	  og	  með	  því	  að	  deila	  því	  sem	  gerist	  innan	  

veggja	  skólans,	  allt	  frá	  íþróttamótum,	  skólaferðalögum	  eða	  úr	  kennslustofunni,	  þá	  fái	  

foreldrar	  betri	  sýn	  á	  starf	  skólans	  og	  þeir	  verði	  stoltir	  þegar	  þeir	  sjái	  til	  dæmis	  myndir	  af	  
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barninu	  sínu	  vera	  að	  vinna	  vel.	  Facebook	  býður	  því	  upp	  á	  marga	  möguleika	  í	  námi	  og	  

kennsku	  (Levin,2015).	  Facebook	  getur	  haft	  félagslega,	  tæknilega	  og	  uppeldislega	  

eiginleika	  sem	  geta	  aukið	  afköst	  í	  námi	  (Wang,	  Woo,	  Quek,	  Yang	  og	  Liu,	  2011).	  

	  	   Það	  er	  mikilvægt	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  stefnur	  og	  reglur	  sem	  skólinn	  setur	  um	  

notkun	  á	  samfélagsmiðlinum.	  Líkt	  og	  Anna	  Guðrún	  Sigurvinsdóttir	  og	  Sólveig	  Jakobsdóttir	  

(2010)	  halda	  fram,	  hafa	  margir	  skólar	  bannað	  notkun	  Facebook	  og	  hafa	  í	  kjölfarið	  lokað	  

algjörlega	  á	  hana.	  Ef	  það	  hefur	  verið	  gert	  er	  ekki	  hægt	  að	  komast	  inn	  á	  samfélagsmiðilinn	  

gegnum	  nettengingu	  skólans	  og	  kennarar	  ná	  því	  ekki	  að	  nýta	  sér	  miðilinn.	  Ef	  tekin	  er	  

ákvörðun	  um	  að	  nota	  Facebook	  sem	  tæki	  til	  upplýsingamiðlunar	  er	  gott	  að	  hafa	  tillögur	  

Education	  world	  (2017)	  um	  notkun	  á	  miðlinum	  í	  huga.	  Þær	  eru:	  

-‐   Vertu	  fagmannlegur.	  Haltu	  sömu	  persónulegum	  mörkum	  í	  samskiptum	  
við	  foreldra	  og	  á	  öðrum	  vettvangi.	  

-‐   Facebook-‐hópurinn	  þinn	  ætti	  aðeins	  að	  innihalda	  upplýsingar	  um	  
skólann	  og	  nemendur.	  Ekkert	  ætti	  að	  vera	  inn	  á	  hópnum	  sem	  ekki	  er	  
hægt	  að	  deila	  með	  skólastjóranum.	  

-‐   Áherslurnar	  inn	  á	  hópnum	  ættu	  alltaf	  að	  vera	  á	  kennslu	  og	  nám.	  
-‐   Vertu	  með	  sér	  aðgang	  þar	  sem	  þú	  notar	  nafn	  þitt	  og	  starfsheiti.	  Dæmi:	  

Tara	  kennari.	  
-‐   Myndin	  á	  aðganginum	  þínum	  ætti	  að	  vera	  tengd	  skólanum,	  svo	  sem	  

teikning	  af	  þér	  frá	  nemenda,	  mynd	  af	  skólanum	  eða	  merki	  skólans.	  
-‐   Sendu	  foreldrum	  tölvupóst	  þar	  sem	  þú	  útskýrir	  tilgang	  og	  væntingar	  

Facebook-‐hópsins	  og	  af	  hverju	  þú	  velur	  þennan	  vettvang	  fyrir	  
upplýsingamiðlun.	  	  

(Education	  World,	  2017,	  bls	  1).	  

Alan	  Mackenzie	  (2016)	  telur	  notkun	  samfélagsmiðla	  vera	  einstaklega	  góða	  leið	  til	  að	  
ná	  til	  foreldra,	  sérstaklega	  þá	  foreldra	  sem	  geti	  verið	  erfitt	  að	  ná	  í.	  Hann	  mælir	  með	  því	  að	  
halda	  Facebook-‐hópnum	  gangandi	  með	  reglulegum	  færslum	  og	  tekur	  fram	  að	  ef	  foreldrar	  
séu	  ekki	  minntir	  á	  tilveru	  hópsins	  öðru	  hverju	  sé	  líklegt	  að	  þeir	  hætti	  að	  skoða	  hann.	  
Foreldrar	  virtust	  sýna	  innleggjum	  í	  formi	  mynda	  og	  myndbanda	  meiri	  áhuga	  en	  innleggja	  
sem	  voru	  bara	  í	  textaformi.	  Ef	  mikilvægar	  upplýsingar	  þyrftu	  að	  komast	  til	  skila	  til	  foreldra	  
væri	  það	  snjöll	  leið	  að	  láta	  mynd	  tengda	  efninu	  fylgja	  með	  til	  að	  ná	  athygli	  foreldranna.	  
Mackenzie	  telur	  að	  jákvæðni	  í	  hópnum	  og	  jákvæðar	  færslur	  um	  skólann,	  velgegni	  
nemenda	  eða	  annað	  sem	  vel	  hefur	  gengið,	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  samskipti	  heimila	  og	  skóla.	  
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Gott	  getur	  verið	  að	  minna	  foreldra	  á	  að	  alltaf	  sé	  hægt	  að	  afturkalla	  það	  leyfi	  sem	  þeir	  hafa	  
gefið	  um	  myndtökur	  á	  sínu	  barni	  til	  (Alan	  Mackenzie,	  2016).	  

	  Hægt	  er	  að	  stilla	  Facebook	  þannig	  að	  notandi	  fái	  tilkynningu	  þegar	  einhver	  birtir	  

efni	  í	  hópnum.	  Hlutverk	  þess	  sem	  stjórnar	  hópnum	  (e.	  admin)	  eru	  margslungin,	  en	  í	  

Facebook-‐hóp	  árgangsins	  eru	  kennarar	  stjórnendur	  hópsins	  og	  stofnendur	  hans.	  Þegar	  nýr	  

hópur	  er	  stofnaður	  verður	  sá	  sem	  stofnaði	  hópinn	  sjálfkrafa	  stjórnandi	  hópsins.	  Því	  er	  þó	  

hægt	  að	  breyta	  þegar	  aðrir	  meðlimir	  eru	  komnir	  í	  hópinn.	  Sá	  sem	  stjórnar	  hópnum	  verður	  

að	  huga	  að	  stillingum	  í	  hópnum	  og	  ber	  hann	  einnig	  ábyrgð	  á	  því	  að	  allt	  fari	  skikkanlega	  

fram	  þar.	  Stjórnandi	  hópsins	  getur	  hent	  út	  hópmeðlim	  og	  færslum	  eða	  athugasemdum	  

sem	  aðrir	  meðlmir	  hópsins	  setja	  inn.	  Hægt	  er	  að	  stilla	  hópinn	  þannig	  að	  enginn	  annar	  en	  

stjórnandinn	  geti	  samþykkt	  meðlimi	  í	  hópinn	  (Bolton,	  e.d)	  og	  tel	  ég	  það	  vera	  bestu	  leiðina	  

til	  að	  enginn	  óviðkomandi	  aðili	  komist	  í	  hóp	  árgangsins.	  Facebook	  býður	  upp	  á	  að	  sett	  sé	  

öryggisspurning	  þegar	  sótt	  er	  um	  aðild	  að	  hópnum	  (Facebook,	  2017).	  Spurningin	  gæti	  þá	  

til	  dæmis	  verið;	  hvaða	  barni	  í	  bekknum	  tengist	  þú?	  Þá	  getur	  stjórandi	  hópsins	  borið	  nafn	  

þess	  sem	  sækir	  um	  aðild	  í	  hópnum	  við	  nafnalista	  foreldra/forráðamanna.	  Þar	  sem	  

kennarar	  setja	  inn	  alls	  kyns	  upplýsingar	  og	  myndir	  af	  nemendum	  er	  mikilvægt	  að	  í	  

hópnum	  séu	  engir	  sem	  þar	  eiga	  ekki	  heima.	  	  

SAFT	  (e.d.)	  tekur	  saman	  nokkur	  heilræði	  um	  góðar	  netvenjur	  á	  heimasíðu	  sinni.	  Þeir	  

minna	  á	  að	  gott	  sé	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  þegar	  samskipti	  eru	  skrifleg	  geta	  nokkrir	  hlutist	  

tapast	  í	  ljósi	  þess	  að	  stór	  partur	  samskipta	  sé	  með	  líkamstjáningu.	  Þar	  af	  leiðandi	  skilst	  

grín	  eða	  hæðni	  ekki	  og	  kemur	  út	  eins	  og	  einstaklingurinn	  sem	  skrifi	  skilaboðin	  sé	  

dónalegur	  og	  leiðinlegur.	  Mikilvægt	  sé	  að	  tileinka	  sér	  varkárni	  og	  tillitsemi	  þegar	  samskipti	  

á	  netinu	  eigi	  sér	  stað.	  SAFT	  leggur	  fram	  netorðin	  	  5	  :	  

„Gættu	  að	  hvað	  þú	  gerir	  á	  netinu!	  Það	  sjá	  það	  allir.	  
1.	  Allt	  sem	  þú	  gerir	  á	  netinu	  endurspeglar	  hver	  þú	  ert.	  
2.	  Góð	  samskipti	  eru	  jafn	  mikilvæg	  á	  netinu	  og	  annars	  staðar.	  
3.	  Ekki	  taka	  þátt	  í	  neinu	  sem	  þú	  veist	  ekki	  hvað	  er.	  
4.	  Mundu	  að	  þú	  skilur	  eftir	  þig	  starfræn	  spor	  á	  netinu.	  
5.	  Þú	  berð	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  þú	  segir	  og	  gerir	  á	  netinu.“	  

(SAFT,	  bls.	  1	  e.d.)	  

SAFT	  leggur	  einnig	  línurnar	  þegar	  samfélagsmiðlar	  er	  notaðir	  til	  samskipta	  á	  vegum	  

skóla,	  foreldra	  og	  íþróttafélaga.	  Þar	  er	  brýnt	  fyrir	  fólki	  að	  vanda	  sig	  í	  samskiptum,	  halda	  
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heimilum	  upplýstum	  og	  að	  kennarar	  eða	  aðrir	  sem	  koma	  að	  hópnum	  hafi	  fullan	  aðgang	  að	  

því	  efni	  sem	  deilt	  er	  inn	  á	  hópinn.	  Mikilvægt	  er	  að	  það	  komi	  strax	  fram	  að	  málefni	  

einstakra	  foreldra,	  kennara,	  barna	  eða	  annarra	  einstaklinga	  séu	  aldrei	  rædd	  á	  þeim	  

vettvangi	  þar	  sem	  getur	  skapast	  leiðindi	  og	  búið	  til	  neikvætt	  andrúmsloft	  (	  SAFT,	  e.d.)	  	  

	  Reikna	  má	  með	  að	  mjög	  margir	  foreldrar	  séu	  með	  Facebook	  í	  snjallsímum	  sínum	  og	  

foreldri	  fái	  þannig	  tilkynningu	  um	  leið	  og	  skólinn	  birtir	  efni	  í	  hópnum.	  Facebook	  hefur	  

einnig	  þann	  eiginleika	  að	  skilaboð	  ná	  strax	  til	  foreldra	  þegar	  þeir	  opna	  samfélagsmiðilinn	  

(Education	  World,	  2017).	  Samvinna	  milli	  heimila	  og	  skóla	  er	  mikilvæg	  í	  allri	  sinni	  mynd	  og	  

er	  Facebook	  mjög	  auðveldur	  og	  aðgengilegur	  vettvangur	  fyrir	  samvinnu.	  En	  við	  notkun	  á	  

Facebook-‐hóps	  rétt	  eins	  og	  í	  öðrum	  samskiptum	  reynir	  á	  þann	  hæfileika	  að	  foreldrar	  geti	  

unnið	  með	  öðrum	  foreldrum	  og	  kennarar	  geti	  unnið	  með	  foreldrum	  eins	  og	  Levin	  (2015)	  

hefur	  bent	  á	  að	  sé	  mikilvægt.	  	  

	  

2.2.4   Rafræn	  samskipti	  við	  foreldra	  

Námumsjónarkerfi	  er	  hugbúnaður	  sem	  er	  með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  halda	  utan	  um	  

kennslu	  og	  nám	  og	  oft	  líka	  samskipti	  við	  foreldra.	  Oliver	  og	  Herrington	  (2003)	  segja	  að	  slík	  

kerfi	  haldi	  auk	  þess	  utan	  um	  gögn	  og	  annað	  skipulag.	  Kennarinn	  gegni	  því	  hlutverki	  að	  

halda	  utan	  um	  námsumhverfið	  ásamt	  því	  að	  veita	  og	  vísa	  á	  upplýsingar	  um	  skólastarfið	  og	  

mat	  á	  stöðu	  nemenda.	  Það	  eru	  einkum	  tvö	  námsumsjónarkerfi	  sem	  notuð	  eru	  í	  íslenskum	  

grunnskólum;	  Mentor	  og	  Námfús	  og	  ástæða	  þess	  að	  fjallað	  er	  um	  þau	  hér	  er	  sú	  að	  í	  

þessari	  rannsókn	  er	  notað	  almennur	  samfélagsmiðill	  og	  rétt	  er	  að	  skoða	  kosti	  og	  galla	  

þess	  í	  samhenig	  við	  þau	  kerfi	  sem	  eru	  í	  notkun.	  	  

Mentor	  er	  heildstætt	  upplýsinga-‐	  og	  námskerfi	  sem	  notað	  er	  af	  mjög	  mörgum	  

sveitarfélögum,	  grunn-‐	  og	  leikskólum	  (Mentor,	  2017).	  Mentor–kerfið	  er	  hugsað	  til	  að	  auka	  

upplýsingaflæði	  innan	  skólans	  og	  til	  foreldra	  og	  sveitarfélaga.	  Einnig	  er	  kerfið	  hugsað	  sem	  

verkfæri	  til	  að	  auðvelda	  og	  efla	  faglegt	  starf	  stjórnenda	  og	  kennara	  (Bryndís	  Ásta	  

Böðvarsdóttir,	  2010).	  Mentor	  hefur	  verið	  í	  stöðugri	  þróun	  í	  því	  skyni	  að	  betrumbæta	  

kerfið	  og	  mæta	  þörfum	  notenda	  betur.	  Síðastliðin	  ár	  hefur	  kerfið	  sérstaklega	  verið	  hugsað	  

til	  að	  styðja	  notendur	  vegna	  tilkomu	  nýs	  námsmats	  (Mentor,	  2017c).	  Mentor	  býður	  upp	  á	  

marga	  möguleika.	  Hægt	  er	  að	  setja	  upp	  námsáætlanir	  sem	  sýna	  hæfniviðmið,	  

vikuáætlanir	  og	  námsmarkmið	  (Mentor,	  2017a).	  Kennarar	  geta	  notað	  Mentor	  sem	  
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einskonar	  gagnabanka,	  þau	  verkefni,	  áætlanir	  og	  námsmat	  sem	  sett	  eru	  inn	  í	  kerfið	  eru	  

geymd	  þar.	  Hægt	  er	  að	  gera	  þau	  aðgengileg	  öðrum	  kennurum	  innanhús	  jafnt	  sem	  utan.	  

Þannig	  ættu	  kennarar	  að	  geta	  unnið	  með	  öðrum	  skólum	  en	  sínum	  eigin.	  Mentor	  heldur	  

utan	  um	  heimanám,	  mætingu,	  dagbók,	  námsárangur	  og	  ýmis	  önnur	  verkefni	  um	  

nemendur.	  Gefur	  það	  kennurum	  góða	  sýn	  á	  getu	  og	  hæfni	  nemenda	  sem	  ætti	  að	  hjálpa	  

þeim	  að	  gera	  námsáætlun	  við	  hæfi	  hvers	  og	  eins	  (Mentor,	  2017b).	  Mentor	  vinnur	  nú	  að	  

nýrri	  kynslóð	  kerfisins	  og	  verður	  það	  tekið	  í	  notkun	  næsta	  skólári.	  

Bryndís	  Ásta	  Böðvarsdóttir	  (2010),	  gerði	  rannsókn	  á	  notkun	  og	  innleiðingu	  

Námsframvindu,	  nýrrar	  einingar	  í	  Mentor.	  Þar	  kom	  fram	  að	  almenn	  ánægja	  væri	  hjá	  

foreldrum	  með	  kerfið,	  en	  tæplega	  80%	  foreldra	  fara	  inn	  í	  kerfið	  einu	  sinni	  eða	  oftar	  í	  viku.	  

Sæmundarskóli	  hefur	  notað	  Mentor	  alla	  tíð,	  eða	  frá	  árinu	  2007.	  	  

Námfús	  (2017)	  er	  námskerfi	  sem	  heldur	  utan	  um	  það	  helsta	  sem	  skólar	  nota	  eins	  og	  

hæfniviðmið,	  skólanámskrár,	  ástundun,	  stöðumat,	  dagbækur	  og	  fleira.	  Hægt	  er	  að	  nota	  

kerfið	  í	  spjaldtölvum,	  tölvum	  og	  símum.	  Skólastjórnendur,	  kennarar,	  foreldrar	  og	  

nemendur	  	  geta	  haft	  aðgang	  að	  kerfinu.	  Námfús	  býður	  einnig	  upp	  á	  svokallað	  vendinám	  

þar	  sem	  kennarinn	  getur	  tekið	  upp	  myndskeið	  og	  deilt	  með	  nemendum	  sínum.	  Hægt	  er	  að	  

taka	  próf	  inn	  í	  kerfinu	  og	  hefur	  kennarinn	  aðgang	  að	  yfirlitsmyndum	  um	  gengi	  nemenda	  í	  

verkefinu.	  Samskipti	  inn	  á	  kerfinu	  geta	  farið	  fram	  á	  nokkra	  vegu	  eins	  og	  í	  gegnum	  

tölvupóst,	  hóptölvupóst	  og	  smáskilaboð.	  Námfús	  býður	  upp	  á	  að	  senda	  smáskilaboð	  á	  

hópa	  eða	  einstaklinga	  og	  býður	  einnig	  foreldrum	  að	  fá	  smáskilaboð	  þegar	  nemendur	  fá	  

fjarvist	  skráða	  á	  sig.	  Þegar	  viðburðir	  eru	  settir	  á	  skóladagatalið	  geta	  kennarar	  valið	  að	  

senda	  áminningu	  á	  foreldra	  þegar	  viðburðurinn	  nálgast	  (Námfús,	  2017).	  

Þrátt	  fyrir	  þessi	  kerfi	  finnast	  þess	  mörg	  dæmi	  að	  skólar	  noti	  samfélgasmiðla	  í	  

samskiptum	  við	  foreldra.	  Í	  þessari	  rannsókn	  eru	  möguleikar	  eins	  þeirra	  skoðaðir	  og	  í	  lokin	  

borið	  saman	  við	  þau	  kerfi	  sem	  hér	  var	  lýst.	  

	  

	  



40	  

3   Framkvæmd	  rannsóknar	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  aðferðafræði	  rannsóknarinnar	  og	  framkvæmd	  

hennar.	  Fyrst	  verður	  sagt	  frá	  forrannsókn	  og	  undirbúningi	  rannsóknarinnar.	  Næst	  verður	  

farið	  yfir	  val	  á	  rannsóknaraðferð.	  Því	  næst	  verður	  þátttakendum	  rannsóknarinnar	  gerð	  skil	  

og	  sagt	  frá	  gagnaöflun	  í	  gegnum	  dagbókafærslur,	  viðtöl	  og	  spurningalista.	  Að	  lokum	  er	  

gerð	  grein	  fyrir	  greiningu	  gagna	  og	  úrvinnslu	  þeirra	  ásamt	  því	  að	  skoða	  siðferðileg	  

álitamál.	  

3.1   Sæmundarskóli	  
Sæmundarskóli	  var	  stofnaður	  árið	  2004	  og	  hét	  þá	  Sæmundarsel	  og	  var	  starfsstöð	  frá	  

Inngunnarskóla.	  Sæmundarsel	  varð	  að	  sjálfstæðum	  skóla	  áramótin	  2006-‐2007	  og	  breytti	  

um	  leið	  nafni	  sínu	  í	  það	  sem	  það	  er	  í	  dag.	  Skólinn	  er	  í	  nýlegri	  byggingu	  sem	  tekin	  var	  í	  

notkun	  haustið	  2011	  (Sæmundarskóli,	  ed.).	  Skólabyggingin	  er	  einkar	  glæsileg	  og	  býr	  vel	  að	  

allri	  tækni.	  Opin	  rými	  og	  samkennsla	  ríkir	  í	  Sæmundarskóla.	  Skólastjóri	  Sæmundarskóla	  er	  

Eygló	  Friðriksdóttir	  og	  aðstoðarskólastjóri	  er	  Þóra	  Stephensen.	  Kennarar	  vinna	  í	  teymum	  

þar	  sem	  þeir	  skipuleggja	  starf	  sitt,	  ræða	  saman	  og	  nýta	  styrkleika	  hvers	  annars.	  Þeir	  deila	  

kennslustofu	  og	  vinnuherbergi.	  	  

	  	  	  	  	  	  Einkunnarorð	  Sæmundarskóla	  er	  gleði,	  virðing	  og	  samvinna.	  Skólinn	  vinnur	  með	  þessi	  

einkunnarorð	  og	  eru	  þau	  leiðarljós	  alls	  skólastarfsins	  (Sæmundarskóli,	  2014).	  Í	  

Sæmundarskóla	  er	  samstarf	  heimilis	  og	  skóla	  nokkuð	  náið.	  Sem	  dæmi	  um	  það	  má	  nefna	  

að	  foreldraviðtöl	  eru	  haldin	  fjórum	  sinnum	  á	  ári.	  Þá	  er	  tengslamyndun	  nemenda,	  líðan,	  

viðhorf	  til	  námsins	  og	  námsframvinda	  þeirra	  rædd.	  Nemendur	  fara	  með	  foreldra	  í	  

skoðunarferð	  um	  skólann	  þar	  sem	  þeir	  hitta	  meðal	  annars	  list-‐	  og	  verkgreinakennara	  og	  

foreldrar	  fá	  að	  skoða	  verk	  barna	  sinna.	  Foreldrafélagið	  stendur	  fyrir	  öflugu	  starfi	  í	  

skólanum	  og	  ýmis	  konar	  viðburðum	  fyrir	  foreldra	  og	  nemendur.	  Sæmundarskóli	  notar	  

upplýsinga-‐	  og	  námskerfið	  Mentor	  og	  þar	  geta	  foreldrar	  fylgst	  með	  viðveru	  barna	  sinna	  og	  

verið	  virkir	  í	  námi	  þeirra	  á	  þann	  hátt.	  Umsjónarkennarar	  senda	  reglulega	  föstudagspóst	  til	  

foreldra	  þar	  sem	  gerð	  er	  grein	  fyrir	  skólastarfinu	  vikuna	  á	  undan.	  Kennararnir	  hafa	  útbúið	  

samskiptasíðu	  á	  Facebook	  og	  geta	  foreldrar	  fylgst	  þar	  með	  viðburðum	  og	  námi	  barna	  

sinna.	  Það	  eru	  því	  ýmsar	  leiðir	  til	  þess	  að	  samtvinna	  nám	  barna	  og	  þátttöku	  foreldra	  í	  því.	  
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3.2   Undirbúningur	  
Undirbúningur	  rannsóknarinnar	  hófst	  haustið	  2016.	  Þegar	  ég	  gerði	  forkönnun,	  sem	  var	  

verkefni	  í	  námskeiðinu	  Nám	  og	  kennsla	  –	  Fagmennska	  í	  starfi,	  sem	  er	  í	  meistaranámi	  við	  

Kennaradeild	  Menntavísindasviðs	  Háskóla	  Íslands,	  þá	  setti	  ég	  daglega	  myndir	  af	  

nemendum	  í	  6.	  bekk	  og	  verkefnum	  þeirra	  inn	  á	  lokaðan	  Facebook-‐hóp	  árgangsins,	  samtals	  

í	  10	  daga.	  Fylgst	  var	  með	  viðbrögðum	  foreldra	  við	  þessum	  myndum.	  Eftir	  þessa	  10	  daga	  

var	  sendur	  opinn	  spurningalisti	  til	  tveggja	  mæðra	  þar	  sem	  spurt	  var	  meðal	  annars	  hvað	  

þeim	  fyndist	  um	  aukna	  virkni	  á	  Facebook-‐hópnum,	  hvað	  þeim	  þætti	  um	  myndefnið	  og	  

hvort	  þeim	  þætti	  samskipti	  við	  kennara	  einfaldari	  eftir	  að	  hafa	  fengið	  innsýn	  í	  skólastarfið.	  

Niðurstöður	  forkönnunar	  sýndu	  að	  mæðurnar	  voru	  ánægðar	  með	  aukið	  upplýsingaflæði	  

frá	  skólanum	  í	  Facebook-‐hópnum	  og	  töluðu	  sérstaklega	  um	  auknar	  samræður	  við	  börn	  sín	  

um	  nám	  þeirra	  í	  kjölfar	  mynda	  sem	  þær	  sáu	  þar.	  Forkönnunin	  var	  lítil	  í	  sniðum	  en	  

jákvæðar	  niðurstöður	  gáfu	  fulla	  ástæðu	  til	  þessa	  að	  skoða	  betur	  möguleika	  og	  leiðir	  sem	  

Facebook	  gefur	  til	  upplýsingamiðlunar	  til	  foreldra.	  

	  	  	  	  	  	  	  Í	  byrjun	  árs	  2016	  sat	  ég	  fund	  með	  skólastjóra	  Sæmundarskóla	  þar	  sem	  óskað	  var	  eftir	  

leyfi	  fyrir	  þeirri	  rannsókn	  sem	  hér	  er	  sagt	  frá	  ásamt	  því	  að	  fá	  að	  nafngreina	  skólann	  	  (sjá	  

viðauka	  A).	  Eygló	  Friðriksdóttir,	  skólastjóri	  Sæmundarskóla	  skrifaði	  undir	  og	  samþykkti	  

óskir	  mínar.	  Því	  næst	  var	  óskað	  eftir	  leyfi	  foreldra.	  Í	  foreldraviðtölum	  sem	  haldin	  voru	  

þann	  26.	  janúar	  s.l.	  létu	  umsjónarkennarar	  árgangsins	  foreldrana	  fá	  blað	  þar	  sem	  beðið	  

var	  um	  leyfi	  til	  að	  taka	  myndir	  af	  barninu	  og	  var	  þeim	  gerð	  full	  grein	  fyrir	  því	  að	  myndefnið	  

væri	  einungis	  fyrir	  rannsókn	  þessa	  og	  yrði	  aðeins	  birt	  á	  lokuðum	  Facebook-‐hóp	  bekkjarins	  

(sjá	  viðauka	  B).	  Foreldrar	  samþykktu	  allir	  og	  skrifuðu	  undir	  því	  til	  staðfestingar.	  Einnig	  var	  

rannsóknin	  tilkynnt	  til	  Persónuverndar	  (	  sjá	  viðauka	  F).	  

	  	  	  	  	  	  Kennarar	  og	  stuðningsfulltrúar	  hafa	  einn	  sameiginlegan	  aðgang	  að	  Facebook-‐	  reikning	  

sem	  ber	  heitið	  Kennarar	  þriðji	  bekkur.	  Facebook-‐hópurinn	  var	  til	  áður	  en	  rannsóknin	  hófst	  

og	  hét	  þá	  Sæmundarskóli	  börn	  fædd	  2008.	  Áætlað	  var	  að	  miðla	  efni	  sem	  tengdist	  starfi	  

skólans,	  leik	  og	  vinnu	  nemenda	  til	  að	  gefa	  foreldrum	  aukna	  innsýn	  í	  starf	  skólans.	  Gengið	  

var	  úr	  skugga	  um	  að	  allir	  nemendur	  árgangsins	  ættu	  að	  minnsta	  kosti	  eitt	  foreldri	  eða	  

forsjáraðila	  í	  hópnum.	  Myndir	  og	  myndefni	  var	  tekið	  á	  síma	  starfsmanna,	  spjaldtölvur	  og	  

myndavélar	  skólans.	  Umsjónarkennarar,	  stuðningsfulltrúi	  ásamt	  mér	  settu	  inn	  á	  Facebook	  

færslur	  með	  myndefni	  og	  skýringartexta	  ef	  við	  átti.	  Rannsóknin	  fór	  fram	  í	  3.	  bekk.	  Áætlað	  



42	  

var	  að	  rannsóknin	  myndi	  hefjast	  30.	  janúar	  2017	  og	  ljúka	  3.	  mars.	  Þegar	  3.	  mars	  rann	  upp	  

þótti	  mér	  tímabilið	  of	  stutt	  og	  ekki	  nægileg	  reynsla	  komin	  á	  verkefnið.	  Því	  var	  tekin	  

ákvörðun	  um	  að	  bæta	  einum	  mánuði	  við	  rannsóknina	  og	  lauk	  henni	  31.	  mars.	  Stóð	  hún	  

því	  samtals	  í	  45	  virka	  daga.	  Á	  tímabilinu	  tók	  ég	  myndir	  og	  myndskeið	  af	  nemendum,	  

verkefnum	  þeirra	  og	  umhverfi	  og	  sett	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn.	  

3.3   Rannsóknaraðferð	  
Í	  þessari	  rannsókn	  var	  notuð	  eigindleg	  rannsóknaraðferð	  og	  stuðst	  við	  tilviksrannsókn	  

sem	  rannsóknarsnið.	  Eigindlegar	  rannsóknir	  eru	  rannsóknir	  þar	  sem	  gagna	  er	  aflað	  um	  

félagsleg	  fyrirbæri,	  samskipti	  og	  mannlega	  hegðun,	  þær	  fela	  ekki	  í	  sér	  tölfræði	  og	  

þátttakendur	  eru	  ekki	  teknir	  úr	  sínum	  náttúrulegu	  aðstæðum	  (Lichtman,	  2013).	  

Eigindlegar	  rannsóknir	  ganga	  út	  á	  að	  afla	  gagna	  um	  hvernig	  einstaklingar	  túlka	  aðstæður	  

og	  vinna	  úr	  þeim	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2003).	  Þegar	  eigindlegum	  rannsóknaraðferðum	  

er	  beitt	  er	  raunverulegum	  aðstæðum	  fólks,	  skoðunum,	  lífsreynslu	  og	  upplifun	  þeirra	  lýst.	  

Hægt	  er	  að	  safna	  gögnum	  á	  ólíkan	  og	  fjölbreyttan	  hátt,	  oft	  eru	  notuð	  viðtöl,	  myndbönd	  og	  

myndefni	  (Lichtman,	  2013).	  Í	  upphafi	  eigindlegra	  rannsókna	  eru	  settar	  fram	  

rannsóknarspurningar.	  Rannsóknarspurningarnar	  eru	  orðaðar	  þannig	  að	  þær	  leiða	  

rannsakandann	  í	  rannsókn	  sinni	  og	  er	  lögð	  rík	  áhersla	  á	  	  ígrunda	  og	  skoða	  viðfangsefnið	  á	  

ólíkan	  hátt	  (Lichtman,	  2013).	  Kostir	  eigindlegra	  rannsókna	  eru	  meðal	  annars	  þeir	  að	  hægt	  

er	  að	  kanna	  mismunandi	  skilning,	  viðhorf	  og	  reynslu	  þátttakenda	  á	  sameiginlegum	  

atburðum	  og	  hugtökum	  (Sóley	  S.	  Bender,	  2003).	  

Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  var	  stuðst	  við	  tilviksrannsókn	  sem	  rannsóknarsnið.	  

Tilviksrannsókn	  er	  svokölluð	  djúprannsókn	  á	  ákveðnu	  atviki/tilviki.	  Ekki	  er	  einblínt	  á	  

einstaklinga	  heldur	  hóp	  eða	  verkefni.	  Tilviksrannsóknir	  eru	  oft	  byggðar	  á	  reynsluheimi	  

rannsakanda,	  þar	  sem	  valið	  er	  eitt	  eða	  fleiri	  tilvik	  sem	  hann	  skoðar	  og	  gerir	  skil	  á	  þeim	  

tilvikum	  eftir	  bestu	  getu.	  Við	  greiningu	  gagna	  er	  notuð	  túlkandi	  greining	  þar	  sem	  

niðurstöður	  eru	  skoðaðar	  og	  greindar	  í	  viðeigandi	  og	  lýsandi	  þemu	  eða	  mynstur	  sem	  eiga	  

við	  efni	  rannsóknarinnar	  (Rúnar	  Helgi	  Andrason,	  2003).	  Tilviksrannsóknir	  hafa	  þann	  kost	  

fram	  yfir	  margar	  aðrar	  rannsóknir	  að	  þær	  geta	  verið	  víðtækar	  og	  falið	  í	  sér	  fjölbreyttar	  

lýsingar	  og	  greiningar	  á	  því	  sem	  rannsakað	  er	  (Jankowicz,	  2000).	  Gagnasöfnun	  er	  mjög	  

mikilvæg	  í	  tilviksrannsóknum	  líkt	  og	  í	  öðrum	  rannsóknum,	  einkum	  í	  ljósi	  þess	  að	  öll	  

rannsóknin	  byggist	  á	  henni	  (Ghauri	  og	  Grønhaug,	  2002).	  
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3.4   Gagnaöflun	  og	  greining	  
Gagnaöflun	  tilviksrannsókna	  fer	  að	  mestu	  fram	  í	  gegnum	  ritaðar	  heimildir	  og	  viðtöl	  

(Jankowicz,	  2000).	  Aðferðir	  við	  gagnaöflun	  geta	  þó	  verið	  margvíslegar,	  til	  dæmis	  er	  hægt	  

að	  vera	  með	  spurningakannarnir,	  ýmis	  konar	  athuganir,	  dagbókarfærslur	  og	  greiningar	  á	  

rituðum	  færslum	  (Saunfers	  o.fl.,2003).	  Í	  þessari	  rannókn	  var	  gagna	  aflað	  með	  

dagbókarfærslum,	  viðtali	  við	  kennara,	  tekið	  var	  hópviðtal	  við	  starfsfólk,	  lagður	  var	  fyrir	  

foreldra	  rafrænn	  spurningalisti	  og	  loks	  var	  virkni	  á	  Facebook-‐síðu	  árgangsins	  skoðuð.	  Það	  

er	  því	  óhætt	  að	  segja	  að	  notuð	  hafi	  verið	  fjölbreytt	  gögn.	  

3.4.1   Dagbókarfærslur	  og	  færslur	  úr	  Facebook-‐hóp	  

Hluti	  af	  tilviksrannsókn	  er	  að	  halda	  dagbók	  og	  er	  henni	  ætlað	  að	  halda	  utan	  um	  

hugleiðingar	  rannsakanda	  og	  atvik	  sem	  gætu	  komið	  upp	  (Lichtman,	  2013).	  Myndirnar	  og	  

textarnir	  sem	  fara	  inn	  á	  Facebook	  verða	  einnig	  að	  gögnum	  sem	  sýna	  framvindu	  

rannsóknarinnar.	  	  	  

Í	  dagbókina	  skrifaði	  ég	  allar	  þær	  vangaveltur,	  reynslu	  og	  annað	  sem	  viðkom	  

rannsókninni	  á	  meðan	  á	  henni	  stóð.	  Alls	  skrifaði	  ég	  25	  færslur.	  Ég	  tel	  það	  vera	  mikilvægt	  

að	  skrá	  niður	  og	  ígrunda	  það	  sem	  fram	  fór	  á	  meðan	  rannsóknin	  fór	  fram	  svo	  ekkert	  myndi	  

gleymast.	  Einnig	  skráði	  ég	  niður	  viðbrögð	  foreldra	  við	  myndefninu	  og	  myndböndum	  sem	  

sett	  voru	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  foreldra,	  ásamt	  því	  að	  skoða	  hversu	  margir	  smelltu	  á	  “like“	  

takkann	  og	  hversu	  margir	  sáu	  færslurnar	  sem	  settar	  voru	  inn.	  

3.4.2   Viðtöl	  

Tekið	  var	  eitt	  opið	  rýniviðtal	  við	  kennara	  og	  stuðningsfulltrúa	  í	  3.	  bekk	  við	  

Sæmundarskóla.	  Markmiðið	  var	  til	  að	  fá	  ítarlegari	  upplifun	  þeirra	  á	  notkun	  hópsins	  og	  

myndbirtingu.	  Viðtalið	  var	  tekið	  í	  skólastofu	  bekkjarins,	  þar	  var	  nægt	  rými	  og	  næði	  til	  

upptöku	  viðtalsins.	  Ég	  óskaði	  eftir	  leyfi	  fyrir	  upptöku	  viðtalsins	  við	  viðmælendur	  og	  

upplýsti	  þá	  um	  að	  þeir	  gætu	  hætt	  þátttöku	  hvenær	  sem	  var	  í	  viðtalinu	  ásamt	  því	  að	  þeir	  

væru	  ekki	  skyldugir	  til	  að	  svara	  neinni	  spurningu.	  Viðmælendur	  samþykktu	  og	  voru	  

jákvæðir	  út	  allt	  viðtalið	  og	  fúsir	  til	  að	  svara	  öllum	  spurningum	  mínum.	  Andrúmsloftið	  var	  

afslappað	  og	  gott	  á	  meðan	  viðtalinu	  stóð	  og	  virtust	  viðmælendum	  líða	  vel.	  

Ég	  setti	  niður	  viðtalsramma	  (sjá	  viðauka	  D)	  sem	  byggður	  var	  á	  rannsóknarspurningum	  

rannsóknarinnar.	  Studdist	  ég	  við	  viðtalsramman	  á	  meðan	  viðtalið	  fór	  fram.	  Ástæðan	  fyrir	  
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notkun	  viðtalsrammans	  var	  að	  fá	  betri	  yfirsýn,	  stjórna	  samræðum	  og	  minnka	  líkur	  á	  að	  ég	  

myndi	  gleyma	  einhverri	  spurningu.	  Við	  gerð	  viðtalsramma	  var	  lögð	  rík	  áhersla	  á	  

skipulagðar	  og	  ígrundaðar	  spurningar	  til	  að	  hvetja	  viðmælendur	  til	  að	  svara	  vel	  (Helga	  

Jónsdóttir,	  2003).	  Ég	  vildi	  ná	  fram	  hver	  upplifun	  viðmælanda	  væri	  við	  því	  að	  sjá	  myndir	  og	  

myndskeið	  á	  samfélagsmiðlinum	  í	  samskiptum	  milli	  heimilanna	  og	  skóla.	  

3.4.3   Spurningalisti	  

Rafrænn	  spurningalisti	  var	  lagður	  fyrir	  foreldra	  nemenda	  í	  3.	  bekk	  við	  Sæmundarskóla.	  

Spurningalistinn	  var	  settur	  upp	  með	  vefsíðunni	  Google	  Forms.	  Með	  honum	  vildi	  ég	  ná	  

fram	  hver	  upplifun	  foreldra	  væri	  á	  notkun	  samfélagsmiðilsins	  í	  samskiptum	  við	  heimili	  og	  

skóla.	  

	  	  	  	  	  	  Spurningalistinn	  var	  bæði	  með	  opnum	  og	  lokuðum	  spurningum	  (sjá	  viðauka	  C).	  Þar	  var	  

spurt	  um	  upplifun	  foreldra	  af	  myndefninu	  og	  hvort	  aukið	  upplýsingaflæði	  auðveldaði	  

samskipti	  við	  kennara	  og	  mögulega	  opnað	  umræður	  um	  skólastarfið	  heima	  fyrir.	  Ég	  fór	  

yfir	  færslurnar	  sem	  settar	  voru	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangsins	  áður	  en	  spurningalisti	  til	  

foreldra	  og	  viðtalsrammi	  við	  starfsfólk	  var	  búinn	  til	  Auk	  þess	  upplýsti	  ég	  foreldra	  um	  

viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  áður	  en	  spurningalistinn	  var	  sendur	  út	  og	  að	  ekki	  væri	  skylt	  

að	  svara	  könnunni	  í	  heild	  né	  í	  einstökum	  spurningum.	  Hægt	  væri	  að	  fara	  fram	  og	  tilbaka	  í	  

könnunni	  og	  hægt	  væri	  að	  sleppa	  spurningum.	  Einnig	  minnti	  ég	  á	  að	  farið	  yrði	  með	  svörin	  

sem	  trúnaðarmál	  og	  að	  ekki	  væri	  hægt	  að	  rekja	  svörin	  til	  einstaklinga.	  Spurningalistinn	  var	  

sendur	  út	  á	  Facebook-‐hóp	  foreldra	  og	  í	  tölvupósti	  í	  gegnum	  Mentor.	  Alls	  fengu	  78	  

foreldrar	  boð	  um	  að	  svara	  spurningalistanum.	  Af	  þessu	  78,	  svöruðu	  46	  foreldrar,	  þar	  af	  37	  

konur	  og	  9	  karlar.	  

3.4.4   Gagnagreining	  og	  úrvinnsla	  

Við	  greiningu	  gagna	  notaði	  ég	  almenna	  greiningaaðferð,	  en	  sú	  aðferð	  getur	  tekið	  á	  sig	  

ólíkar	  myndir	  eftir	  fræðilegri	  afstöðu	  rannsakanda	  (Braun	  og	  Clarke,	  2006).	  Við	  

gagnagreininguna	  notaði	  ég	  kerfisbundna	  og	  skipulagða	  leit	  í	  þeim	  gögnum	  sem	  safnað	  

var	  úr	  spurningalistum,	  viðtölum,	  dagbókafærslum	  og	  athugasemdum	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  

bekkjarins.	  

	  	  	  	  	  	  Lichtman	  (2013)	  setur	  fram	  ferli	  sem	  kallast	  C-‐in	  3,	  en	  í	  því	  felst	  lyklun	  gagna,	  flokkun	  

þeirra	  og	  að	  lokum	  eru	  mynduð	  þemu.	  Ég	  afritaði	  viðtölin	  orðrétt,	  skráði	  athugasemdir	  
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sem	  komu	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  og	  skoðaði	  svör	  foreldra	  við	  spurningalistum.	  Byrjað	  var	  

á	  því	  að	  finna	  lykla	  í	  þeim	  gögnum	  sem	  safnast	  höfðu	  með	  hliðsjón	  af	  

rannsóknarspurningunum,	  en	  með	  lyklun	  er	  átt	  við	  að	  aðalupplýsingarnar	  eru	  aðgreindar	  

úr	  gögnunum.	  Síðan	  eru	  búnir	  til	  flokkar	  út	  frá	  þeim	  lykilatriðum	  sem	  komu	  fram	  við	  

lyklun	  gagnanna	  og	  að	  lokum	  búin	  til	  þemu	  út	  frá	  flokkunum	  sem	  snerta	  

rannsóknarspurningarnar.	  Þemun	  voru	  síðan	  ígrunduð,	  skilgreind	  og	  notuð	  sem	  

undirflokkar/kaflaheiti	  í	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  (Lichtman,	  2013).	  

3.5   Þátttakendur	  
Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  foreldrar,	  kennarar	  og	  stuðningsfulltrúar	  nemenda	  

fædd	  árið	  2008	  í	  Sæmundarskóla	  eða	  í	  3.	  bekk	  veturinn	  2016-‐2017,	  en	  ég	  var	  annar	  

þessara	  stuðningsfulltrúa.	  Nemendum	  í	  árgangnum	  er	  skipt	  í	  tvo	  bekki.	  Í	  öðrum	  bekknum	  

eru	  23	  nemendur	  og	  hinum	  22	  nemendur.	  Foreldrar	  nemenda	  eru	  í	  sameiginlegum	  hóp	  á	  

Facebook.	  Þar	  er	  aldrei	  gerður	  greinamunur	  á	  bekkjunum,	  ávallt	  er	  rætt	  um	  árganginn	  

sem	  heild.	  Þátttakendur	  í	  hópaviðtalinu	  voru	  umsjónakennarar	  og	  stuðningsfulltrúi	  

árgangsins.	  Allar	  eru	  þær	  	  með	  kennslureynslu	  í	  grunnskóla	  og	  hafa	  lokið	  

háskólamenntun:	  

	  

•   Anna	  er	  43	  ára	  og	  er	  umsjónakennari	  í	  3.	  bekk.	  Hún	  hefur	  lokið	  B.Ed.	  gráðu	  í	  
grunnskólafræðum	  og	  B.A	  í	  sænsku.	  Anna	  hefur	  kennt	  síðan	  2007.	  

•   Bryndís	  er	  33	  ára	  og	  er	  umsjónakennari	  í	  3.	  bekk.	  Hún	  hefur	  lokið	  B.Ed.	  gráðuí	  
grunnskólafræðum	  og	  100	  einingum	  í	  M.Ed.	  námi.	  Bryndís	  hefur	  starfað	  sem	  
umsjónarkennari	  síðastliðin	  2	  ár.	  Áður	  vann	  hún	  á	  leikskóla.	  

•   Magnea	  43	  ára	  og	  er	  sértækur	  stuðningsfulltrúi	  í	  3.	  bekk.	  Hún	  hefur	  lokið	  B.S.	  í	  
viðskiptafræði	  og	  hefur	  starfað	  við	  Sæmundarskóla	  síðastliðin	  7	  ár.	  

•   Tara	  (ég)	  25	  ára	  og	  er	  sértækur	  stuðningsfulltrúi	  í	  3.bekk.	  Ég	  hef	  lokið	  B.Ed.	  í	  
grunnskólakennarafræðum	  og	  hef	  starfað	  við	  Sæmundarskóla	  síðastliðn	  2	  ár.	  

	  

Þátttakendur	  sem	  svöruðu	  spurningalistanum	  voru	  foreldrar	  nemenda	  í	  3.	  bekk.	  Óskað	  

var	  eftir	  svörum	  inni	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangins	  þar	  sem	  ég	  hvatti	  alla	  sem	  voru	  í	  hópnum	  

til	  að	  svara.	  Foreldar	  í	  hópnum	  eru	  78,	  en	  aðeins	  46	  svöruðu.	  Svörin	  voru	  nafnlaus.	  	  
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3.6   Siðferðileg	  álitamál	  
Þegar	  eigindleg	  rannsókn	  er	  framkvæmd	  er	  mikilvægt	  að	  hún	  uppfylli	  ákveðnar	  

siðferðilegar	  kröfur.	  Ummæli	  þátttakenda	  eða	  samtöl	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  geta	  

verið	  um	  viðkvæm	  málefni	  og	  því	  mikilvægt	  að	  gæta	  þess	  að	  rétt	  sé	  staðið	  að	  vernd	  

þátttakenda,	  velferð	  þeirra	  og	  virðingu.	  Þess	  þarf	  ætíð	  að	  gæta	  þegar	  rannsókn	  beinist	  að	  

fólki	  (Ástríður	  Stefánsdóttir,	  2013).	  Ég	  tel	  að	  viðkvæmasta	  efnið	  í	  þessari	  tilviksrannsókn	  

séu	  myndbirtingar	  af	  nemendum	  3.	  bekkjar	  á	  veraldarvefnum.	  Samkvæmt	  viðmiðum	  um	  

myndatökur	  og	  myndbirtingar	  í	  skóla-‐	  og	  frístundastarfi	  Reykjavíkurborgar	  (2015)	  má	  ekki	  

birta	  myndir	  af	  börnum	  í	  leik	  eða	  starfi	  nema	  með	  leyfi	  frá	  umsjónarmanni	  þeirra.	  Gæta	  

skal	  varúðar	  og	  nærgætni	  við	  myndatökur	  og	  myndbirtinga	  og	  að	  farið	  sé	  að	  öllu	  leyti	  eftir	  

lögum	  nr.77/2000	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga	  og	  upplýsingalaga	  nr.	  

140/2012.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  sendi	  ég	  tölvupóst	  á	  foreldra	  allra	  nemenda	  í	  

bekknum	  þar	  sem	  eðli	  verkefnisins	  var	  útskýrt	  og	  óskað	  eftir	  fullu	  samþykki	  þeirra.	  Auk	  

þessa	  fékk	  ég	  skriflegt	  samþykki	  frá	  forráðamönnum	  fyrir	  að	  birta	  myndir	  af	  börnunum	  

þeirra	  inn	  á	  lokuðum	  Facebook-‐hóp.	  Samkvæmt	  reglum	  má	  Facebook	  ekki	  afrita,	  eða	  nota	  

upplýsingar	  eða	  myndir	  notenda	  sem	  birtar	  eru	  í	  	  lokuðum	  hópum	  (Facebook,	  2016).	  	  

Myndir	  og	  myndefni	  voru	  tekin	  á	  myndavél,	  spjaldtölvur	  og	  eigin	  síma.	  Þeim	  myndum	  

sem	  teknar	  voru	  á	  símann	  var	  eytt	  úr	  honum	  um	  leið	  og	  þær	  voru	  komnar	  á	  Facebook-‐hóp	  

árgangsins.	  Þær	  myndir	  sem	  teknar	  voru	  á	  spjaldtölvu	  eða	  myndavél	  var	  hlaðið	  inn	  á	  

gagnagrunn	  skólans.	  

Auk	  þess	  að	  hafa	  í	  huga	  siðreglur	  og	  önnur	  slík	  viðmið	  má	  líta	  á	  heilræði	  	  sem	  SAFT	  

(samfélag,	  fjölskylda	  og	  tækni	  er	  vakningarátak	  um	  örugga	  tækninotkun	  barna	  og	  unglina	  

á	  Íslandi)	  gefur	  út.	  	  

	  



	  

47	  

4   Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  helstu	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar.	  Leitað	  var	  

svara	  við	  því	  hvernig	  mætti	  nota	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  til	  að	  auka	  samskipti	  og	  

upplýsingamiðlun	  milli	  heimila	  og	  skóla.	  Þá	  var	  athugað	  hver	  upplifun	  foreldra	  var	  af	  

aukinni	  notkun	  samfélagsmiðilsins	  og	  hver	  upplifun	  umsjónakennara	  á	  samskiptum	  við	  

foreldra	  væri	  eftir	  aukna	  notkun	  á	  samfélagsmiðlinum	  Facebook.	  Niðurstöðurnar	  eru	  

byggðar	  á	  spurningalista	  sem	  sendur	  var	  til	  foreldra	  ásamt	  hópaviðtali	  við	  kennara	  og	  

stuðningsfulltrúa.	  Einnig	  er	  byggt	  á	  dagbókafærslum	  sem	  ég	  ritaði	  og	  voru	  gögn	  úr	  

Facebook-‐hópnum	  sjálfum	  skoðuð.	  Rannsóknin	  hófst	  þann	  30.	  janúar	  og	  lauk	  31.	  mars,	  

eða	  í	  samtals	  45	  virka	  daga.	  Vert	  er	  að	  taka	  það	  fram	  að	  aðeins	  fékkst	  leyfi	  til	  að	  birta	  

myndir	  af	  nemendum	  inn	  á	  lokuðum	  Facebook-‐hóp	  árgangsins	  og	  því	  verða	  einungis	  

örfáar	  myndir	  birtar	  hér	  fyrir	  neðan	  af	  verkefnum	  nemenda	  og	  þar	  sem	  nemendur	  eru	  

óþekkjanlegir.	  

4.1   Myndbirtingar	  í	  Facebook-‐hópnum	  
Frá	  tímabilinu	  30.	  janúar	  til	  31.	  mars	  setti	  ég	  myndir,	  myndskeið	  af	  nemendum	  eða	  

tilkynningar	  um	  eða	  frá	  skólanum	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn.	  Myndirnar	  og	  myndskeiðin	  voru	  

sett	  inn	  samtals	  í	  33	  virka	  daga.	  Kennararnir	  voru	  spenntir	  fyrir	  verkefninu	  en	  á	  sama	  tíma	  

nokkuð	  ákveðnir	  í	  að	  ég	  skyldi	  alfarið	  sjá	  um	  verkefnið.	  Ég	  óskaði	  eftir	  því	  að	  þeir	  myndu	  

láta	  sig	  vita	  ef	  þeir	  sæju	  eitthvað	  áhugavert	  sem	  vert	  væri	  að	  taka	  myndir	  eða	  myndskeið	  

af.	  Féllust	  þeir	  á	  það	  og	  voru	  einkar	  duglegir	  að	  benda	  á	  myndefni.	  Stuðningsfulltrúinn	  var	  

auk	  þess	  með	  opin	  augu	  í	  kennslustundunum	  	  og	  benti	  mér	  á	  myndefni.	  Þegar	  leið	  á	  

verkefnið	  fóru	  kennararnir	  að	  taka	  myndir	  sjálfir	  og	  setja	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangins	  en	  

einungis	  ef	  ég	  var	  ekki	  við.	  

Myndirnar	  eða	  myndböndin	  voru	  af	  verkefnum	  nemenda,	  nemendum	  sjálfum,	  hópum	  

eða	  einhverju	  sem	  gerðist	  þann	  daginn.	  Þegar	  myndirnar	  voru	  teknar	  var	  haft	  í	  huga	  að	  

sýna	  verkefni	  nemenda,	  að	  öll	  börn	  birtust	  á	  myndunum	  á	  einhverjum	  tímapunkti,	  að	  sýna	  

úr	  ólíkum	  námsgreinum	  eins	  og	  listgreinum,	  íslensku	  og	  íþróttum.	  Myndirnar	  voru	  teknar	  

bæði	  inni	  og	  úti	  og	  sýndu	  ólíkar	  athafnir	  hverju	  sinni,	  svo	  sem	  þegar	  nemendur	  lásu,	  voru	  í	  

nesti,	  bókavinnu	  eða	  hópavinnu.	  	  
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Á	  tímabilinu	  voru	  samtals	  298	  myndir	  settar	  inn	  og	  6	  myndskeið.	  Með	  myndunum	  var	  

skrifaður	  texti	  sem	  lýsti	  innihaldi	  myndanna	  eða	  myndskeiðanna.	  Textinn	  var	  misítarlegur	  

en	  reynt	  var	  að	  gefa	  alltaf	  nægar	  upplýsingar	  um	  það	  sem	  var	  verið	  að	  vinna	  með	  eða	  

gera.	  Ég	  tók	  eftir	  breytingum	  á	  hegðun	  hjá	  krökkunum	  þegar	  myndavélin	  var	  sjáanleg.	  Þau	  

virtust	  vera	  meðvituð	  um	  að	  myndirnar	  færu	  til	  foreldra.	  Ég	  var	  spurð	  oftar	  en	  einu	  sinni	  

„fer	  þetta	  á	  Facebook?“	  og	  áttu	  nemendur	  þá	  við	  um	  myndirnar	  sem	  ég	  tók.	  Sumir	  

nemendur	  fóru	  að	  glenna	  sig	  í	  myndavélina	  og	  stilla	  sér	  upp	  þegar	  myndavélin	  sást.	  Ég	  

sagði	  þá	  stundum	  til	  dæmis	  „viltu	  að	  foreldrar	  þínir	  sjái	  þessa	  hegðun?“	  Í	  kjölfarið	  kom	  

ávallt	  svarið	  „nei“	  og	  eðlileg	  hegðun	  kom	  aftur	  í	  ljós.	  Ég	  tók	  aldrei	  upp	  myndavélina	  þegar	  

lítill	  agi	  var	  í	  hópnum	  og	  tók	  einungis	  myndir	  af	  því	  góða	  sem	  fór	  fram	  í	  skólastofunni.	  

Nemendur	  sóttu	  mismikið	  í	  myndatökurnar	  en	  enginn	  forðaðist	  þær.	  	  

Það	  að	  sjá	  myndir	  á	  Facebook	  hjálpaði	  foreldrum	  að	  sjá	  lífið	  í	  skólastofunni	  og	  vinnu	  

barna	  sinna.	  Nám	  barnanna	  varð	  þannig	  sýnilegra	  fyrir	  foreldrum.	  Kennararnir	  voru	  

meðvitaðir	  um	  þessar	  breytingar,	  því	  ég	  tók	  eftir	  að	  þeir	  spurðu	  hvort	  ég	  væri	  ekki	  að	  

passa	  að	  taka	  myndir	  af	  öllum	  nemendum.	  Annar	  kennarinn	  hafði	  upplifað	  að	  myndir	  af	  

barninu	  hennar	  hefði	  verið	  sjaldséð	  sjón	  á	  myndasíðu	  bekkjar	  þess	  og	  var	  hún	  því	  hætt	  að	  

nenna	  að	  skoða	  síðuna	  hjá	  árganginum.	  Í	  upphafi	  gagnasöfnunar	  heyrði	  ég	  frásagnir	  frá	  

kennurum	  úr	  öðrum	  skóla	  þar	  sem	  samskiptin	  fóru	  ekki	  jafn	  vel	  fram.	  Umræður	  sem	  áttu	  

ekki	  heima	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangsins	  fóru	  á	  flug,	  einnig	  sagði	  einn	  kennarinn	  frá	  

niðrandi	  tali	  gagnvart	  skólanum	  og	  ákveðnum	  kennurum,	  sérlega	  varðandi	  það	  að	  

mismikið	  væri	  af	  myndum	  af	  börnum	  í	  bekknum.	  Af	  þessum	  ástæðum	  prentaði	  ég	  þrisvar	  

sinnum	  út	  lista	  með	  öllum	  nöfnum	  árgangsins	  og	  merkti	  við	  hvort	  ekki	  hefðu	  verið	  teknar	  

myndir	  af	  öllum	  meðan	  á	  rannsóknin	  stóð	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  slík	  leiðindi.	  

Myndbirtingarnar	  gengu	  vel	  og	  engin	  leiðindi	  komu	  upp.	  

	  

4.1.1   Daglegt	  starf	  í	  árgangnum	  

Reynt	  var	  að	  birta	  myndir	  af	  daglegu	  starfi	  nemenda	  í	  árgagnum	  og	  börnin	  við	  vinnu	  sína	  

eins	  og	  fyrr	  segir.	  Mynd	  1	  sýnir	  börnin	  við	  skrifleg	  verkefni.	  Við	  val	  á	  myndefni	  var	  haft	  í	  

huga	  að	  sýna	  foreldrum	  þær	  ólíku	  aðstæður	  sem	  börnin	  vinna	  við	  og	  að	  þau	  læra	  ekki	  

ávallt	  á	  hefðbundinn	  hátt	  við	  borð	  og	  í	  beinum	  röðum.	  Eins	  og	  sést	  vinna	  nemendur	  ýmist	  

allir	  saman,	  einir	  sér,	  í	  litlum	  hópum,	  á	  gólfinu	  og	  við	  borð.	  
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Mynd	  1.	  Nemendur	  vinna	  dagleg	  verkefni	  við	  ólíkar	  aðstæður.	  

	  

Yfirleitt	  voru	  viðbrögð	  foreldra	  ekki	  mikil	  við	  þessum	  myndum.	  Á	  bilinu	  15-‐20	  foreldrar	  
líkuðu	  við	  myndirnar	  af	  þeim	  78	  sem	  voru	  í	  Facebook-‐hópnum.	  Örfáir	  settu	  athugasemdir	  
á	  borð	  við	  þá	  sem	  sést	  á	  mynd	  1.	  	  

4.1.2   Umsjónarmenn	  vikunnar	  

Árgangurinn	  var	  alltaf	  með	  fimm	  umsjónamenn	  sem	  skiptu	  á	  milli	  sin	  verkum.	  Nýir	  

umsjónamenn	  voru	  dregnir	  vikulega.	  Ég	  ákvað	  að	  setja	  inn	  mynd	  af	  veggspjaldinu	  sem	  

sýndi	  umsjónarmenn	  vikunnar.	  Stundum	  fylgdu	  með	  myndir	  af	  umsjónarmönnum	  að	  

störfum.	  Þessar	  myndir	  voru	  settar	  inn	  á	  í	  þeirri	  von	  að	  skapa	  umræðu	  heima	  fyrir	  um	  

starf	  nemenda	  sem	  umsjónamenn	  og	  upplýsa	  foreldra	  að	  þessa	  vikuna	  voru	  þessi	  tilteknu	  

börn	  með	  hlutverk	  innan	  bekkjarins,	  sjá	  mynd	  2.	  
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Mynd	  2.	  Nemendur	  að	  störfum	  og	  veggspjald	  um	  umsjónarmenn.	  

Af	  þeim	  50	  foreldrum	  sem	  sáu	  myndina	  líkuðu	  10	  foreldrar	  við	  hana.	  Ekki	  kom	  fram	  

hvort	  umræða	  skapaðist	  um	  störf	  umsjónarmanna	  á	  heimilunum.	  Það	  að	  birta	  myndir	  

vikulega	  af	  umsjónarmanni	  gekk	  því	  miður	  ekki	  eftir,	  þar	  sem	  erfitt	  reyndist	  vera	  fyrir	  

okkur	  að	  muna	  eftir	  því	  í	  amstri	  dagsins.	  	  

	  

4.1.3   SMART	  taflan	  

Kennararnir	  í	  árgagnum	  nota	  SMART-‐töflu	  við	  kennsluna.	  Markmiðið	  með	  myndum	  á	  

mynd	  3	  var	  að	  sýna	  upplýsingatækni	  í	  notkun	  við	  kennslu.	  SMART-‐tafla	  var	  tengd	  við	  

borðtölvuna	  í	  stofunni	  og	  gat	  kennarinn	  varpað	  upp	  hinum	  ýmsum	  myndun,	  sýnt	  bækur	  

og	  fleira	  Einnig	  var	  hægt	  að	  nota	  töfluna	  til	  að	  skrifa	  beint	  á	  hana,	  setja	  inn	  formúlur	  og	  

annað	  nytsamlegt.	  	  
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Mynd	  3.	  Kennarar	  nota	  SMART-‐töfluna	  við	  innlögn	  í	  stærðfræði.	  

Myndir	  þar	  sem	  verið	  var	  að	  nota	  töfluna	  við	  innlögn	  í	  stærðfræði	  voru	  settar	  í	  hópinn,	  

sjá	  mynd	  3.	  Við	  þær	  skrifaði	  ég	  „Við	  erum	  á	  fullu	  að	  læra	  margföldunartöfluna.	  Við	  erum	  

duglegar	  að	  nota	  smart	  töfluna,	  sýnum	  krökkunum	  hvað	  á	  að	  gera	  og	  hvernig,	  upp	  á	  töflu	  

áður	  en	  við	  hefjumst	  handa“.	  Við	  þessa	  mynd	  sjást	  krakkarnir	  horfa	  á	  blaðsíðu	  í	  Sprota	  þar	  

sem	  kennari	  útskýrir	  hvernig	  vinna	  á	  verkefnið	  og	  skrifa	  inn	  í	  bókina	  svo	  allir	  sjái.	  Tíu	  

foreldrar	  líkuðu	  við	  myndirnar	  en	  enginn	  skrifaði	  athugasemd.	  

	  

4.1.4   Þemavinna	  

Í	  Sæmundarskóla	  er	  unnið	  mikið	  af	  skapandi	  verkefnum	  og	  þá	  einkum	  í	  svo	  kölluðum	  

þemaverkefnum.	  Unnið	  er	  með	  ólík	  þemu	  í	  nokkrar	  vikur	  þar	  sem	  fjölbreyttar	  

kennsluaðferðir	  eru	  notaðar	  og	  er	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  skapandi	  vinnu.	  Á	  meðan	  

rannsóknin	  stóð	  yfir	  voru	  unnin	  tvö	  þemaverkefni;	  Sagan	  um	  Bláa	  hnöttin	  og	  um	  

áhugamál.	  Birti	  ég	  margar	  myndir	  af	  nemendum	  við	  að	  vinna	  að	  þessum	  þemum	  og	  af	  

verkefnum	  þeirra	  á	  Facebook-‐hópinn.	  	  

Þegar	  ég	  birti	  myndir	  af	  verkefnavinnu	  nemenda	  frá	  þemanum	  um	  Bláa	  hnöttinn	  

byrjaði	  ég	  á	  að	  setja	  myndir	  af	  nemendum	  skapa	  hann	  úr	  blöðrum	  og	  dagblöðum.	  Setti	  ég	  

myndir	  í	  upphafi,	  þar	  sem	  þeir	  voru	  að	  setja	  dagblöð	  utan	  um	  blöðrur,	  sjá	  mynd	  4.	  	  
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Mynd	  4.	  Nemendur	  vinna	  skapandi	  vinnu	  um	  Bláa	  hnöttinn.	  

Með	  myndbirtingum	  í	  Facebook-‐hópnum	  gat	  ég	  leyft	  foreldrum	  að	  fylgjast	  með	  
verkefnavinnunni	  frá	  upphaf	  til	  enda.	  Ég	  birti	  einnig	  myndir	  af	  því	  sem	  betur	  hefði	  mátt	  
fara.	  Þar	  setti	  ég	  inn	  eftirfarandi	  texta:	  „Jæja..	  við	  verðum	  að	  játa	  okkur	  sigraða	  við	  gerð	  á	  
Bláa	  hnettinum.	  Blöðrurnar	  sprungu	  inn	  í	  pappanum!	  EEEEEN	  við	  skemmtum	  okkur	  
konunglega	  að	  búa	  þær	  til	  þó	  þær	  hafi	  endað	  í	  ruslinu“	  sjá	  mynd	  5.	  

	  

	  

Mynd	  5.	  Bláu	  hnettirnir	  sem	  eyðilögðust.	  
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Að	  lokum	  gat	  ég	  sýnt	  foreldrum	  hvernig	  nemendur	  bjuggu	  til	  bláa	  hnöttinn	  og	  skreyttu	  

stofuna,	  sjá	  mynd	  6.	  

	  

Mynd	  6.	  Blá	  hnötturinn	  sem	  nemendur	  bjuggu	  til.	  

Með	  þessum	  myndbirtingum	  fengu	  foreldrar	  innsýn	  í	  verkefnavinnu	  nemenda	  og	  að	  hún	  

gangi	  ekki	  alltaf	  þrautalaust	  fyrir	  sig.	  Einnig	  að	  kennararnir	  gáfust	  ekki	  svo	  auðveldlega	  

upp	  og	  fundu	  lausn	  á	  því	  hvernig	  best	  væri	  að	  skapa	  bláa	  hnöttinn.	  Myndirnar	  fengu	  lítil	  

viðbrögð,	  20	  foreldrar	  líkuðu	  við	  myndirnar	  þó	  svo	  að	  tæplega	  60	  hefðu	  séð	  þær.	  Þeir	  

lýstu	  þó	  yfir	  áhuga	  sínum	  í	  spurningalistanum	  sem	  sendur	  var	  til	  þeirra	  í	  lok	  

rannsóknartímabilsins.	  Þar	  sagði	  til	  dæmis	  eitt	  foreldrið	  að	  það	  hefði	  verið	  gaman	  að	  sjá	  

vinnuna	  í	  kringum	  Bláa	  hnöttinn	  og	  annað	  foreldri	  svarað	  eftirfarandi	  „Fjölbreytt	  verkefni	  

um	  bláa	  hnöttinn	  og	  skemmtilegar	  tilraunir	  við	  að	  búa	  til	  bláan	  hnött	  ;)“.	  	  	  

   Þegar	  unnið	  var	  með	  áhugaþema	  bjuggu	  nemendur	  til	  veggspjald	  um	  sitt	  

áhugamál	  sem	  þeir	  síðan	  kynntu.	  Ég	  tók	  myndir	  af	  öllum	  nemendum	  árgangsins	  kynna	  sitt	  

veggspjald,	  sjá	  mynd	  7.	  Þarna	  notaði	  ég	  tækifærið	  til	  að	  birta	  myndir	  af	  öllum	  nemendum	  

og	  	  tryggði	  að	  enginn	  nemandi	  myndi	  gleymast	  með	  því	  að	  merkja	  við	  þá	  á	  nemendalista.	  

Myndirnar	  setti	  ég	  á	  Facebook-‐hópinn	  svo	  foreldrar	  gætu	  séð	  ólík	  áhugamál	  nemenda	  og	  

að	  þeir	  væru	  að	  læra	  að	  tala	  fyrir	  framan	  bekkinn.	  Einn	  nemandi	  sagði	  mér	  að	  hann	  hafi	  

skoðað	  allar	  myndirnar	  með	  mömmu	  sinni	  og	  farið	  yfir	  áhugamál	  allra	  í	  bekknum.	  Það	  gaf	  
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mér	  til	  kynna	  að	  umræðugrundvöllur	  milli	  foreldra	  og	  barna	  hefði	  skapast	  við	  

myndbirtinguna.	  

	  

Mynd	  7.	  Nemendur	  kynna	  áhugamálið	  sitt	  fyrir	  samnemendum	  og	  kennurum.	  

Myndirnar	  fengu	  ekki	  mikil	  viðbrögð	  foreldra,	  aðeins	  12	  líkuðu	  við	  myndirnar.	  

Nemendurnir	  kynntu	  ekki	  allir	  sitt	  áhugamál	  þennan	  dag	  og	  því	  dreifðust	  myndirnar	  á	  

nokkra	  daga.	  

4.1.5   Afmæli	  skólans	  

Sæmundarskóli	  varð	  10	  ára	  meðan	  rannsóknin	  stóð	  yfir.	  Í	  tilefni	  af	  því	  unnu	  nemendur	  

ýmis	  verkefni	  og	  þar	  á	  meðal	  bjuggu	  þeir	  til	  sjálfsmyndir.	  Setti	  ég	  myndir	  inn	  á	  Facebook-‐

hópinn	  af	  nemendunum	  vinna	  að	  sjálfsmyndum	  sínum	  og	  svo	  útkomuna	  í	  lokin.	  Við	  

myndina	  skrifaði	  ég:	  	  

„Í	  tilefni	  af	  10	  ára	  afmæli	  skólans	  eru	  allir	  árgangar	  að	  búa	  til	  sameiginlegt	  listaverk.	  

Nemendur	  eiga	  að	  búa	  til	  sjálfsmynd,	  hver	  og	  einn	  árgangur	  fékk	  úthlutaðan	  lit,	  við	  

fengum	  appelsínugulan´´.	  Sjá	  mynd	  8.	  
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Mynd	  8.	  Sjálfsmynd	  af	  nemendum	  í	  tilefni	  af	  10	  ára	  afmæli	  Sæmundarskóla.	  

Aðeins	  8	  foreldrar	  líkuðu	  við	  myndina.	  Mér	  þótti	  mikilvægt	  að	  sýna	  foreldrum	  afraksturinn	  

þar	  sem	  myndirnar	  voru	  hluti	  af	  stærra	  verki	  sem	  kæmi	  til	  með	  að	  hanga	  uppi	  í	  skólanum	  

fyrir	  allra	  augum.	  

4.1.6   Íþróttir	  

Íþróttir	  eru	  tvisvar	  í	  viku,	  tímarnir	  eru	  fjölbreyttir	  og	  nemendurnir	  eru	  mjög	  áhugasamir	  og	  

virkir	  í	  þeim.	  Þar	  af	  leiðandi	  þótti	  mér	  mikilvægt	  að	  birta	  myndir	  úr	  íþróttum.	  Ég	  vildi	  sýna	  

foreldrum	  frá	  ólíkum	  íþróttatímum	  bæði	  úti	  og	  inni.	  Ekki	  þótti	  mér	  viðeigandi	  að	  taka	  

myndir	  í	  sundi.	  Íþróttakennararnir	  eru	  með	  ákveðna	  aðferð	  til	  að	  ná	  nemendunum	  í	  beina	  

og	  flotta	  röð	  þegar	  tímanum	  er	  lokið	  og	  krökkunum	  finnst	  þetta	  alltaf	  jafn	  spennandi.	  Í	  

ljósi	  þessa	  þótti	  mér	  mikilvægt	  að	  sýna	  og	  segja	  foreldrum	  frá	  þessari	  aðferð	  kennaranna,	  

sjá	  mynd	  9.	  Við	  myndina	  skrifaði	  ég	  :	  	  

„Alltaf	  sama	  stuðið	  í	  leikfimi:)	  
Íþróttakennararnir	  eru	  með	  skemmtilega	  leið	  til	  að	  ná	  þeim	  í	  beina	  og	  flotta	  
röð.	  Þeir	  telja	  1-‐2-‐3,	  hendur	  fram-‐hendur	  út-‐hendur	  niður.	  Krökkunum	  finnst	  
þetta	  skemmtilegt,	  sérstaklega	  þegar	  íþróttakennarinn	  telur	  uppá	  þrem	  á	  öðru	  
tungumáli	  en	  íslensku“.	  	  
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Mynd	  9.	  Nemendur	  í	  röð	  í	  íþróttum.	  

	  

Viðbrögð	  foreldra	  voru	  nokkuð	  góð,	  en	  alls	  16	  foreldrar	  líkuðu	  við	  myndina	  og	  þegar	  þeir	  

svöruðu	  spurningalistanum	  kom	  fram	  að	  þeim	  þótti	  vitneskja	  þeirra	  hafi	  aukist	  eftir	  að	  

hafa	  séð	  myndir	  og	  myndskeið	  úr	  íþróttum.	  

4.2   Virkni	  þátttakenda	  í	  Facebook-‐hóp	  
Í	  þriðja	  bekk	  í	  Sæmundarskóla	  hafði	  Facebook-‐hópur	  árgangsins	  lítið	  verið	  notaður	  af	  

foreldrum	  og	  nánast	  ekkert	  af	  kennurum.	  Þegar	  rannsóknin	  hófst	  þann	  30.	  janúar	  virtist	  

hún	  setja	  tóninn	  fyrir	  framhaldið	  innan	  hópsins.	  Hvorki	  kennararnir	  né	  stuðningsfulltrúi	  

höfðu	  farið	  inn	  á	  hópinn	  áður	  en	  rannsóknin	  hófst.	  Annar	  kennarinn	  tók	  það	  fram	  að	  hann	  

vissi	  hvorki	  notendanafnið	  né	  lykilorðið	  til	  að	  komast	  inn	  á	  hópinn.	  Einnig	  sögðu	  kennarar	  

„við	  mættum	  alveg	  vera	  virkari	  fyrir	  foreldra,	  líka	  fyrir	  krakkana,	  það	  er	  ótrúlega	  gaman	  

fyrir	  krakkana	  að	  sjá	  þetta“.	  Reyndin	  varð	  sú	  að	  ég	  sá	  um	  meirihlutann	  af	  myndbirtingum.	  

Ég	  fann	  þó	  fyrir	  auknum	  áhuga	  kennaranna,	  því	  að	  þær	  minntu	  mig	  á	  að	  taka	  myndir	  og	  

bentu	  mér	  á	  góð	  myndefni.	  

	  Eftir	  því	  sem	  leið	  á	  tímabilið	  fóru	  kennararnir	  að	  taka	  við	  sér	  og	  viðbrögð	  foreldra	  

jukust.	  Til	  að	  mynda	  knúði	  þessi	  vakning	  kennaranna	  þá	  til	  að	  setja	  sjálfir	  inn	  myndir	  og	  

færslur	  á	  síðuna,	  sem	  leiddi	  á	  sama	  tíma	  til	  enn	  meiri	  virkni	  innan	  foreldrahópsins.	  

Kennararnir	  sögðu	  í	  rýnihóp	  „Ég	  hef	  kíkt	  svona	  einu	  sinni	  í	  viku	  bara	  til	  að	  kíkja	  og	  svo	  

bara	  þegar	  hef	  hent	  inn	  myndum	  eða	  eitthvað´´,	  hin	  sagði	  „ég	  tek	  svona	  tímabil,	  þegar	  

maður	  veit	  að	  það	  eru	  einhverjar	  spurningar	  frá	  foreldrum	  á	  Facebook.	  Útaf	  því	  að	  maður	  

er	  ekki	  búin	  að	  venja	  sig	  á	  þetta,	  þetta	  tekur	  smá	  tíma	  bara.“	  	  
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Foreldar	  settu	  einnig	  inn	  myndir	  og	  upplýsingar.	  Þeir	  auglýstu	  t.d.	  viðburði	  eins	  og	  

bingó	  og	  skíðaferð	  inn	  á	  hópnum	  ásamt	  því	  að	  deila	  myndum	  úr	  afmælum	  og	  viðburðum	  á	  

vegum	  foreldrafélagsins.	  Kennurum	  þótti	  gaman	  að	  sjá	  myndir	  af	  nemendum	  í	  sínum	  

frítíma.	  Þeir	  sögðu	  að	  þeir	  hefðu	  líkað	  við	  myndirnar	  sem	  foreldrar	  settu	  inn	  á,	  en	  ekki	  

skilið	  eftir	  athugasemd.	  Ég	  tók	  eftir	  því	  að	  kennararnir	  byrjuðu	  oft	  daginn	  á	  að	  ræða	  við	  

nemendur	  um	  viðburði	  sem	  fór	  fram	  deginum	  áður.	  Ef	  settar	  voru	  myndir	  voru	  

umræðurnar	  dýpri	  og	  gátu	  kennararnir	  haldið	  samræðunum	  gangandi	  af	  því	  þeir	  höfðu	  

eitthvað	  í	  höndunum.	  

4.3   Virkni	  og	  viðbrögð	  foreldra	  við	  færslum	  á	  Facebook	  
Þegar	  myndir,	  myndskeið,	  texti	  eða	  aðrar	  upplýsingar	  voru	  settar	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  

árgangsins	  er	  hægt	  að	  sjá	  hversu	  margir	  foreldrar	  eru	  búnir	  að	  sjá	  það	  sem	  sett	  var	  inn.	  

Slíkt	  er	  hægt	  í	  hópum	  sem	  telur	  færri	  en	  250	  meðlimi.	  Þegar	  skoðað	  var	  hversu	  margir	  

foreldrar	  sáu	  hverja	  færslu	  fyrir	  sig	  var	  meðaltalið	  60	  foreldrar.	  Lægst	  fór	  það	  niður	  í	  34	  og	  

hæst	  í	  68.	  Þegar	  foreldar	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  tækju	  eftir	  aukinni	  virkni	  á	  Facebook-‐hóp	  

árgangsins	  voru	  svörin	  eins	  og	  sá	  má	  í	  töflu	  1.	  Alls	  svöruðu	  46	  foreldrar,	  76,1%	  af	  þeim	  

sögðu	  já,	  17,4%	  var	  ekki	  viss	  og	  6,5%	  af	  þeim	  svöruðu	  spurningunni	  neitandi.	  

	  

Já
76%
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Já Nei Ekki	  viss

Mynd	  10.	  Hefurðu	  tekið	  eftir	  aukinni	  virkni	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangsins?	  



58	  

Foreldrarnir	  voru	  spurðir	  um	  það	  hversu	  oft	  þeir	  hefðu	  farið	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  

síðastliðinn	  mánuð.	  Alls	  svöruðu	  46	  foreldrar	  spurningunni	  og	  þar	  af	  50%	  sem	  sögðust	  

fara	  inn	  á	  hópinn	  oft	  í	  viku	  og	  aðrir	  sjaldnar	  en	  þó	  aldrei	  sjaldnar	  en	  einu	  sinni	  í	  viku,	  sjá	  

mynd	  11.	  

	  

Mynd	  11.	  Hversu	  oft	  hefur	  þú	  farið	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  síðastliðinn	  mánuð?	  

Þegar	  settar	  voru	  myndir,	  myndskeið	  eða	  aðrar	  upplýsingar	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  
voru	  að	  meðaltali	  10	  –	  15	  foreldar	  sem	  líkuðu	  við	  færslurnar.	  Ég	  tók	  eftir	  að	  eitt	  foreldrið	  
var	  einkar	  duglegt	  að	  líka	  við	  færslurnar,	  en	  líkaði	  einungis	  við	  færslur	  sem	  barnið	  hans	  
sást	  á	  mynd.	  Nokkir	  foreldrar	  settu	  einnig	  athugasemdir	  við	  færslurnar.	  Dæmu	  slíkar	  
athugasemdir	  má	  sjá	  á	  myndum	  12	  og	  13.	  

	  

	  

Mynd	  12.	  Viðbrögð	  foreldra	  við	  myndskeiði	  sem	  sýndi	  gleði	  og	  spennu	  nemenda	  þegar	  
kennari	  dró	  hvaða	  verðlaun	  krakkarnir	  fengu	  fyrir	  góða	  hegðun	  og	  sett	  var	  inn	  á	  

Facebook-‐hóp	  árgangsins.	  
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Mynd	  13.	  Viðbrögð	  foreldra	  við	  upplýsingum	  sem	  settar	  voru	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  
árgangsins.	  

Foreldrar	  sýndu	  aldrei	  leiðinleg	  eða	  niðrandi	  viðbrögð	  eða	  athugasemdir.	  Með	  aukinni	  

virkni	  kennara	  á	  Facebook-‐hópnum	  byrjuðu	  foreldrar	  að	  setja	  meira	  inn	  á	  hópinn.	  Bæði	  

notuðu	  þeir	  hann	  til	  að	  varpa	  spurningum	  til	  kennara	  og	  eins	  til	  	  samskipta	  sína	  á	  milli.	  

Foreldar	  spurðu	  kennara	  til	  dæmis	  „Hvað	  eiga	  krakkarnir	  að	  læra	  fyrir	  stærðfræðiprófið?“	  

og	  þeir	  spurðu	  aðra	  foreldra	  spurninga	  eins	  og	  	  

„Strákaforeldrar	  eru	  þið	  byrjuð	  að	  plana	  sumarfrí?	  Ég	  þarf	  að	  láta	  [nafn	  
drengs]	  vera	  á	  einhverjum	  námskeiðum	  í	  júní.	  Skoðaði	  reiðnámskeið	  sem	  er	  kl	  
9-‐12	  eða	  13	  og	  ég	  get	  skotist	  úr	  vinnu	  í	  skutl	  en	  væri	  gott	  að	  vera	  aðeins	  
lengur	  yfir	  daginn	  og	  með	  einhverjum	  vinum.	  Er	  ekki	  Fjósið	  (Frístundaheimili)	  
dottið	  úr	  "tísku"	  hjá	  þessum	  aldri?“	  	  

Foreldrar	  leituðu	  að	  týndum	  fötum	  „Viking	  Kuldastígvél	  nr	  32	  getur	  verið	  að	  einhver	  

hafi	  farið	  í	  of	  stóru	  hægra	  stígvéli	  nr	  35	  ?	  viljiði	  athuga	  hjá	  börnunum	  ykkar	  það	  má	  svo	  

hafa	  samband	  í	  símanúmer	  xxx	  eða	  xxx“	  	  og	  börnum	  	  „Sagan	  endurtekur	  sig	  ...Er	  [nafn	  

drengs]	  hjá	  einhverjum	  hérna?´´.	  Foreldrar	  spurðu	  hvort	  annað	  um	  heimanám,	  buðu	  í	  

afmæli	  eða	  settu	  fram	  hugmyndir	  að	  námskeiðum	  sem	  önnur	  börn	  hefðu	  mögulega	  

gaman	  af.	  Einnig	  settu	  foreldrar	  inn	  hugmyndir	  af	  snjallforritum	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  fylgjast	  

betur	  með	  netnotkun	  barna	  sinna	  	  

„Við	  vorum	  að	  setja	  þetta	  app	  í	  símann	  hans	  [nafn	  drengs]	  ,	  fær	  að	  vera	  1	  
klukkutíma	  á	  virkum	  dögum	  og	  2	  tíma	  um	  helgar.Hann	  er	  sko	  langt	  frá	  því	  að	  
vera	  sáttur	  en	  venst	  :)	  hann	  kvartar	  núna	  undan	  því	  að	  hann	  er	  EINI	  í	  bekknum	  
en	  ég	  sagðist	  láta	  hina	  foreldrana	  vita	  og	  kannski	  verða	  fleiri	  með	  þetta	  flotta	  
forrit	  í	  símanumJ.“	  
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Ég	  og	  aðrir	  þátttakendur	  tókum	  eftir	  þessari	  virkni	  foreldra	  og	  töldum	  að	  hún	  þýddi	  það	  
að	  foreldrar	  myndu	  meira	  eftir	  hópnum	  en	  áður.	  	  Það	  hvatti	  okkur	  til	  frekari	  notkunar	  á	  
honum	  og	  meiri	  myndbirtinga.	  	  

4.4   Áhrif	  á	  samskipti	  	  milli	  heimila	  og	  skóla	  
Hér	  verður	  farið	  yfir	  þær	  niðurstöður	  sem	  komu	  fram	  um	  hvaða	  áhrif	  samfélagsmiðilinn	  

Facebook	  hafði	  á	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla.	  Foreldrar	  voru	  almennt	  ánægðir	  með	  

verkefnið	  og	  lýstu	  margir	  yfir	  ánægju	  sinni	  í	  ummælum	  á	  Facebook-‐hópnum.	  Starfsfólk	  

fékk	  ummæli	  í	  Facebook-‐hópnum	  eins	  og	  :	  „Dásamlegt	  að	  fá	  allar	  þessar	  myndir	  úr	  

starfinu.“	  ,	  „Gott	  framtak“,	  „Takk	  fyrir	  kennarar	  í	  3.bekk	  hvað	  þið	  eruð	  duglegar	  að	  setja	  

inn	  myndir	  úr	  skólalífinu.	  Gaman	  að	  fá	  að	  fylgjast	  með.“	  Nemendur	  virtust	  einnig	  vera	  

almennt	  ánægðir	  með	  verkefnið	  þó	  þeir	  minntust	  ekki	  oft	  á	  það.	  Meðan	  rannsóknin	  stóð	  

yfir	  kom	  nemandi	  til	  mín	  og	  sagði	  „Það	  var	  gaman	  að	  skoða	  myndirnar	  með	  mömmu	  í	  gær	  

af	  Bláa	  hnettinum´´	  annar	  kom	  og	  sagði	  „mamma	  er	  alltaf	  að	  skoða	  myndirnar	  sem	  þú	  

setur	  á	  Facebook-‐hópinn“. 

Í	  spurningalistanum	  var	  opin	  spurning:	  „Telur	  þú	  að	  samskipti	  við	  skóla	  hafa	  breyst	  

eftir	  að	  hafa	  séð	  myndir	  og	  myndskeið	  úr	  skólastarfinu	  á	  Facebook	  ?	  Hvernig?“.	  Svörin	  

voru	  flokkuð	  í	  þrennt.	  	  Alls	  svöruðu	  32	  foreldrar,	  þar	  af	  voru	  16	  sem	  svöruðu	  jákvætt,	  12	  

sem	  höfðu	  ekki	  orðið	  vör	  við	  breytt	  samskipti	  og	  4	  sem	  voru	  ekki	  viss.	  

Foreldrar	  sem	  svöruðu	  jákvætt	  um	  breytinguna	  nefndu	  þó	  ekki	  miklar	  breytingar	  á	  

samskiptum	  við	  kennara.	  Hinsvegar	  tóku	  nokkrir	  foreldrar	  fram	  að	  það	  væri	  jákvætt	  að	  sjá	  

daglegt	  líf	  barnsins	  sem	  og	  að	  hafa	  betri	  innsýn	  í	  daglegt	  starf	  og	  nám	  þess.	  Einn	  

þátttakandi	  tók	  fram	  að	  ‚,Maður	  er	  öruggari	  þegar	  maður	  sér	  barnið	  sitt	  brosandi.“	  Aðrir	  

tóku	  fram	  að	  það	  væri	  léttara	  að	  ná	  til	  kennara	  og	  þyrfti	  sjaldnar	  að	  senda	  tölvupóst.	  Þeir	  

foreldrar	  sem	  ekki	  voru	  vissir	  um	  hvort	  samskiptin	  við	  skólann	  hefðu	  breyst	  svöruðu	  

spurningunum	  eins	  og	  „Veit	  ekki“	  og	  „Samskiptin	  við	  skólann	  hefur	  ekki	  breyst	  þannig	  

lagað,	  frekar	  aukið	  á	  samræður	  okkar	  við	  barnið	  um	  hvað	  er	  að	  gerast	  á	  skólatímanum,	  

skoðum	  saman	  myndirnar	  og	  barnið	  útskýrir	  frekar	  hvað	  er	  verið	  að	  gera“.	  Þeir	  foreldrar	  

sem	  töldu	  samskiptin	  ekki	  hafa	  breyst	  skrifuðu	  svör	  eins	  og	  „Nei	  ég	  get	  ekki	  sagt	  það“	  og	  

„Nei	  ekki	  neitt´´.	  

Þegar	  kennarar	  og	  foreldrar	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  teldu	  samskiptin	  sín	  á	  milli	  hafi	  

breyst	  eftir	  að	  hafa	  séð	  myndir	  og	  myndskeið	  úr	  skólastarfinu	  á	  Facebook	  var	  samsvörun	  á	  



	  

61	  

milli	  þeirra.	  Kennarar	  voru	  líka	  jákvæðir	  gagnvart	  notkun	  Facebook-‐hópsins	  þó	  þeir	  hafi	  

ekki	  fundið	  miklar	  breytingar	  á	  samskiptum	  við	  foreldra.	  Annar	  kennarinn	  nefndi	  þó	  að	  

henni	  þætti	  foreldar	  vera	  almennt	  meira	  með	  á	  nótunum	  um	  hvað	  væri	  verið	  að	  gera	  i	  

skólanum.	  Kennararnir	  nefndu	  einnig	  að	  foreldrar	  hefðu	  verið	  áhugasamir	  þegar	  verkefnið	  

byrjaði.	  Einn	  kennarinn	  hafði	  meðal	  annars	  fengið	  tölvupóst	  þess	  efnis	  að	  það	  væri	  „	  

ótrúlega	  gaman	  að	  sjá	  barnið	  sitt	  í	  skólanum	  og	  að	  því	  liði	  vel“.	  Kennurunum	  fannst	  að	  

foreldrar	  hefðu	  meira	  að	  tala	  um	  við	  barnið	  þegar	  heim	  var	  komið	  ef	  það	  voru	  settar	  

myndir,	  upplýsingar	  eða	  myndskeið	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn.	  	  

Í	  Facebook-‐hópnum	  var	  almennt	  ekki	  mikið	  um	  samskipti	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  

Foreldar	  brugðust	  við	  myndum	  og	  myndefni	  sem	  sett	  var	  inn	  með	  því	  ýta	  á	  líkar	  við	  

hnappinn	  eða	  skrifuðu	  athugasemdir	  á	  borð	  við	  „Flottir	  krakkar“	  eða	  „skemmtilegar	  

myndir“	  sem	  kröfðust	  ekki	  svara	  frá	  starfsfólki.	  Á	  hverjum	  degi	  voru	  að	  meðaltali	  10-‐15	  

foreldrar	  sem	  settu	  „líkar	  við“	  á	  myndirnar.	  Samskiptin	  fóru	  því	  ekki	  fram	  í	  rituðu	  eða	  

töluðu	  máli	  heldur	  í	  formi	  tákna	  eða	  viðbragða.	  Það	  voru	  nokkur	  dæmi	  þar	  sem	  foreldrar	  

spurðu	  um	  heimanám	  eða	  um	  annað	  sem	  tengist	  skólanum,	  sparinesti	  eða	  útiföt.	  

Kennararnir	  svöruðu	  þeim	  fyrirspurnum.	  

4.5   Samskipti	  milli	  foreldra	  og	  nemenda.	  
Samskipti	  milli	  foreldra	  og	  barna	  eru	  yfirleitt	  ekki	  sýnileg	  starfsfólki	  skólans.	  Foreldrar	  

koma	  sjaldan	  inn	  í	  skólann	  til	  að	  sækja	  börn	  sín	  og	  þar	  af	  leiðandi	  sjá	  kennarar	  og	  aðrir	  

sem	  starfa	  við	  skólann	  oftast	  ekki	  samskiptin	  sem	  fara	  á	  milli	  foreldra	  og	  barna.	  Foreldrar	  

voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  hefðu	  fundið	  fyrir	  breytingum	  á	  samskiptum	  milli	  sín	  og	  	  barnsins	  

síns	  eftir	  að	  myndir	  og	  myndskeið	  voru	  sett	  inn	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangsins.	  Rúmlega	  60%	  

prósent	  svöruðu	  játandi,	  26,1%	  svöruðu	  neitandi	  og	  13%	  voru	  ekki	  viss	  um	  hvort	  

myndbirtingin	  hafi	  haft	  áhrif	  á	  samskipti	  milli	  foreldra	  og	  barna,	  sjá	  mynd	  14.	  



62	  

	  

Mynd	  14.	  Hafa	  myndirnar	  og	  myndskeiðin	  sem	  birt	  hafa	  verið	  á	  Facebook-‐hópnum	  haft	  
einhver	  áhrif	  á	  samskipti	  ykkar	  við	  barnið?	  

Foreldar	  voru	  beðnir	  um	  að	  nefna	  dæmi	  um	  áhrif	  á	  samskipti	  við	  barnið	  sitt	  ef	  slíkt	  átti	  

við.	  Þeir	  foreldrar	  sem	  upplifðu	  breytt	  samskipti	  voru	  einróma	  með	  jákvæð	  svör.	  Þeir	  

töldu	  meðal	  annars	  að	  auðveldara	  væri	  að	  ræða	  um	  það	  sem	  gert	  var	  í	  skólanum	  eftir	  að	  

hafa	  séð	  myndirnar	  og	  þeir	  spyrðu	  meira	  út	  í	  daginn.	  Eitt	  foreldrið	  sagði:	  „Myndirnar	  hafa	  

hjálpað	  okkur	  við	  að	  spyrja	  réttra	  spurninga	  til	  að	  fá	  [dóttir	  þeirra]	  til	  að	  segja	  okkur	  frá	  

deginum	  í	  skólanum“.	  Annað	  foreldri	  sagði:	  „Ég	  fæ	  sjaldnast	  upp	  úr	  mínum	  dreng	  hvað	  

hann	  var	  að	  gera	  í	  skólanum	  en	  með	  innlegginu	  af	  fésbók	  get	  ég	  spurt	  hann	  spurninga	  

sem	  tengjast	  innslaginu/myndinni“.	  Meirihluti	  foreldra	  nefna	  að	  umræður	  um	  skólann	  og	  

námið	  hafi	  aukist	  með	  auknu	  upplýsingaflæði.	  Einn	  faðirinn	  sagði	  að	  með	  myndunum	  og	  

umræðum	  sýni	  hann	  barninu	  að	  hann	  sé	  að	  fylgjast	  með	  því	  sem	  gert	  er	  í	  skólanum.	  

Annað	  foreldri	  segir	  þetta	  um	  myndirnar	  og	  myndefnið:	  „Gefur	  mér	  tækifæri	  til	  að	  spyrja	  

út	  í	  daginn	  og	  fylgjast	  með	  þeim	  verkefnum	  sem	  verið	  er	  að	  vinna	  í	  skólanum.	  Hef	  einnig	  

sýnt	  mínu	  barni	  myndirnar	  og	  við	  átt	  ánægjulegar	  stundir	  við	  að	  skoða	  þær	  saman“.	  	  

Það	  kom	  fyrir	  að	  nemendur	  óskuðu	  eftir	  því	  að	  teknar	  væru	  myndir	  af	  þeim	  verkefnum	  
sem	  þeir	  voru	  að	  gera.	  Einn	  nemandi	  kom	  til	  mín	  og	  bað	  um	  að	  tekin	  yrði	  mynd	  af	  
turninum	  sem	  hann	  var	  búinn	  að	  byggja.	  Hann	  óskaði	  sérstaklega	  að	  ég	  sendi	  mömmu	  
hans	  myndina.	  Þannig	  sá	  ég	  bæði	  dæmi	  frá	  foreldrum	  og	  nemendum	  að	  myndbirtingar	  
sköpuðu	  tilefni	  til	  umræðna	  og	  samskipta	  þeirra	  á	  milli.	  
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4.6   Innsýn	  í	  skólastarfið	  
Upplýsingaflæði	  frá	  kennurum	  til	  foreldra	  getur	  verið	  ólíkt	  á	  milli	  skóla.	  Með	  því	  að	  setja	  

myndir	  inn	  á	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  eykst	  upplýsingaflæðið	  til	  foreldra.	  Upplýsingar	  

um	  hvað	  barnið	  er	  að	  gera	  á	  skólatíma	  og	  hvernig	  umhverfið	  er.	  Þegar	  foreldrar	  voru	  

spurðir	  hvort	  þeim	  þætti	  þeir	  vita	  meira	  um	  hvað	  barnið	  væri	  að	  gera	  í	  skólanum	  eftir	  að	  

hafa	  séð	  myndir	  og	  myndskeið	  svöruðu	  46	  foreldar.	  Svörin	  voru	  einróma,	  þ.e.	  allir	  þessir	  

foreldar	  sögðu	  að	  svo	  væri,	  sjá	  mynd	  15.	  

	  

	  

Foreldar	  voru	  beðnir	  um	  að	  nefna	  dæmi	  ef	  slíkt	  átt	  við.	  Foreldar	  nefndu	  að	  þeir	  sæju	  hvað	  

héngi	  á	  veggjum	  í	  skólastofunni,	  hvernig	  hin	  ýmsu	  verkefni	  gengu	  fyrir	  sig,	  þeir	  sæju	  

hvernig	  almenn	  kennsla	  færi	  fram	  og	  útikennsla,	  einnig	  þótti	  þeim	  gaman	  að	  sjá	  

fjölbreytta	  íþróttatíma.	  Eitt	  foreldri	  skrifaði:	  „Barnið	  mitt	  segir	  mér	  ekki	  endilega	  allt	  sem	  

hann	  gerir	  í	  skólanum	  dags	  daglega	  og	  þá	  er	  gaman	  að	  sjá	  myndir	  til	  dæmis	  þegar	  þau	  eru	  

í	  þemavinnu	  og	  hringekju“.	  Annað	  segir:	  „Maður	  fær	  fyrr	  að	  sjá	  verkefni	  og	  listaverk	  sem	  

gerð	  eru	  í	  kennslustund.“	  
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Mynd	  15.	  	  Finnst	  þér	  þú	  vita	  meira	  um	  hvað	  barnið	  er	  að	  gera	  í	  skólanum	  eftir	  að	  hafa	  
séð	  myndir	  og	  texta	  á	  Facebook?	  
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4.6.1   Upplýsingar	  um	  nám	  

Þegar	  foreldrar	  voru	  spurðir	  hvort	  þeim	  fyndist	  vitneskja	  þeirra	  um	  nám	  síns	  barns	  hafa	  

breyst	  eftir	  að	  hafa	  séð	  myndir,	  myndskeið	  og	  texta	  í	  skólanum,	  voru	  aðeins	  56,5%	  sem	  

svöruðu	  jákvætt,	  21,7%	  sem	  svöruðu	  neitandi	  og	  21,7%	  sem	  voru	  ekki	  viss	  hvort	  vitneskja	  

þeirra	  um	  nám	  barnsins	  hafði	  breyst	  eftir	  tilkomu	  myndanna,	  textanna	  og	  

myndskeiðanna,	  sjá	  mynd	  16.	  

	  

Mynd	  16.	  Finnst	  þér	  vitneskja	  þín	  um	  nám	  barnsins	  þíns	  í	  skólanum	  hafa	  breyst	  eftir	  að	  
hafa	  séð	  myndir,	  myndskeið	  og	  texta	  á	  Facebook?	  

Óskað	  var	  eftir	  dæmum	  frá	  þeim	  sem	  töldu	  breytingu	  hafa	  orðið	  á	  vitneskju	  sinni	  um	  

nám	  barna	  sinna.	  Þeir	  sem	  svöruðu	  nefndu	  þá	  helst	  aukna	  innsýn	  í	  skólastarfið	  og	  daglegt	  

starf.	  Eitt	  foreldri	  skrifar	  að	  því	  þætti	  verkefnin	  vera	  fjölbreytt	  og	  það	  væri	  skemmtilegt	  að	  

fá	  að	  fylgjast	  með	  nemendum	  reyna	  við	  hin	  ýmsu	  verkefni.	  Annað	  foreldri	  skrifar	  að	  það	  

sé	  skemmtilegt	  að	  sjá	  myndirnar	  og	  góð	  tilbreyting	  frá	  tölvupóstinum.	  Foreldar	  upplifðu	  

sig	  vita	  meira	  um	  verkefnin	  sem	  unnið	  væri	  að	  og	  þá	  sérstaklega	  í	  þemavinnunni.	  Eitt	  

foreldri	  skrifar:	  „Frábærar	  myndir.	  Gefa	  okkur	  miklu	  betri	  innsýn	  í	  starfið	  og	  hafa	  virkilega	  

aukið	  tiltrú	  okkar	  á	  starfinu“.	  Annað	  skrifar:	  „Myndirnar	  veita	  frábæra	  innsýn	  í	  starf	  

barnanna	  og	  það	  gleður	  hjartað	  í	  hvert	  sinn	  sem	  ég	  sé	  notification	  á	  Facebook	  um	  myndir	  

á	  síðu	  árgangsins.“	  
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4.6.2   Áframhaldandi	  upplýsingaflæði	  

Foreldrar	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  vildu	  fá	  áframhaldandi	  fregnir	  úr	  skólastarfinu	  í	  gegnum	  

Facebook-‐hópinn	  með	  sambærilegum	  myndum	  eða	  texta	  líkt	  og	  hafði	  birst	  á	  Facebook-‐

hópnum	  meðan	  rannsóknin	  stóð	  yfir.	  Það	  voru	  46	  foreldrar	  sem	  svöruðu,	  þar	  af	  93,5%	  

sem	  svöruðu	  játandi,	  6,5%	  sem	  var	  ekki	  viss	  og	  enginn	  svaraði	  neitandi.	  Foreldrar	  voru	  

beðnir	  um	  að	  útskýra	  svar	  sitt	  nánar	  og	  gerðu	  16	  foreldrar	  það.	  Almenn	  ánægja	  var	  í	  

svörum	  foreldra.	  Eitt	  foreldri	  skrifar:	  

Mér	  finnst	  mjög	  gaman	  að	  sjá	  myndir	  úr	  skólastarfi	  og	  fá	  innsýn	  inní	  heim	  
krakkana	  og	  þá	  er	  maður	  upplýstari	  og	  getur	  átt	  betri	  samræður	  við	  börnin	  sín	  
þegar	  að	  maður	  spyr	  ..	  Hvað	  varstu	  að	  gera	  í	  dag	  í	  skólanum	  og	  maður	  fær	  
svarið	  .."fórum	  út	  í	  frímó"	  Þá	  er	  hægt	  að	  leiða	  samtalið	  áfram,	  já,	  en	  fóruð	  þið	  
ekki	  líka	  að	  Reynisvatni,	  eða	  voruð	  þið	  ekki	  í	  margföldunarbingó	  og	  svo	  
framvegis.	  :)	  

Annað	  foreldri	  skrifar:	  „Þetta	  er	  góð	  leið	  fyrir	  foreldra	  að	  finnast	  þeir	  vera	  með	  í	  

skólastarfinu	  frekar	  en	  að	  vera	  óvirkir	  aðilar	  utan	  skólans,	  ætti	  því	  að	  hvetja	  til	  aukinnar	  

þátttöku	  foreldra.“	  Foreldrar	  nefndu	  einnig	  að	  þeim	  þætti	  gaman	  að	  fylgjast	  með	  og	  að	  

þetta	  væri	  jákvæð	  þróun.	  Einnig	  sagði	  eitt	  foreldrið:	  „Það	  er	  gaman	  að	  fá	  að	  vera	  fluga	  á	  

vegg“.	  Í	  svörum	  foreldra	  kom	  einnig	  fram	  að	  þeim	  þætti	  meiri	  upplýsingar	  alltaf	  af	  hinu	  

góða	  og	  það	  væri	  skemmtileg	  leið	  að	  fá	  hversdags	  upplýsingar	  í	  formi	  mynda	  og	  með	  

auknu	  upplýsingaflæði	  fengju	  þeir	  betri	  mynd	  af	  því	  sem	  væri	  að	  gerast	  í	  skólanum,	  sem	  

leiddi	  svo	  til	  bættra	  samskipta	  milli	  foreldra	  og	  barna.	  	  

Kennararnir	  sögðust	  sjá	  ávinning	  þess	  að	  auka	  upplýsingaflæði	  til	  foreldra	  inná	  

samfélagsmiðlinum	  Facebook	  og	  munu	  þeir	  halda	  áfram	  með	  þessum	  hætti	  á	  nýju	  

skólaári.	  Kennararnir	  höfðu	  orð	  á	  því	  að	  þeir	  væru	  spenntir	  fyrir	  að	  þróa	  þetta	  áfram	  og	  

byrja	  á	  nýjum	  grunni	  á	  fyrsta	  degi	  skólans	  næsta	  skólaár	  með	  sameiginlegum	  aðgangi	  sem	  

búinn	  yrði	  til	  fyrir	  nýjan	  bekk.	  

4.7   Facebook	  sem	  vettvangur	  fyrir	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  
Foreldrar	  voru	  spurðir	  hversu	  vel	  eða	  illa	  þeim	  þætti	  Facebook	  henta	  sem	  vettvangur	  fyrir	  

samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  og	  hvers	  vegna.	  Alls	  svöruðu	  40	  foreldrar,	  þar	  af	  voru	  37	  
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foreldar	  sem	  svöruðu	  jákvætt,	  tveir	  sem	  fannst	  vettvangurinn	  henta	  ágætlega	  og	  einn	  

sem	  svaraði	  neikvætt.	  Kennarar	  og	  stuðningsfulltrúi	  svöruðu	  einnig	  sömu	  spurningu.	  	  

Þegar	  svör	  foreldra	  eru	  skoðuð	  voru	  margir	  sem	  taka	  í	  þann	  streng	  að	  það	  sé	  auðvelt	  

aðgengi	  að	  miðlinum	  og	  upplýsingar	  komist	  fljótt	  til	  skila.	  Eitt	  foreldri	  segir:	  „Það	  er	  

fljótlegur,	  einfaldur	  og	  þægilegur	  máti	  til	  að	  deila	  myndum	  og	  koma	  upplýsingum	  á	  

framfæri“.	  Annað	  segir:	  „Mjög	  vel	  þar	  sem	  fólk	  er	  yfirleitt	  með	  Facebook	  í	  símanum	  sínum	  

og	  fær	  tilkynningar	  þegar	  nýtt	  efni	  berst´´.	  Eitt	  foreldri	  nefndi:	  „Mér	  finnst	  það	  henta	  vel	  

þegar	  Facebook	  er	  notað	  í	  þessum	  tilgangi	  að	  sýna	  myndir	  og	  auka	  þekkingu	  foreldra	  á	  því	  

hvað	  er	  að	  gerast	  innan	  skólans“.	  	  

Aðrir	  hafa	  orð	  á	  því	  að	  Facebook	  sé	  gott	  samskiptanet	  fyrir	  foreldra,	  annað	  foreldri	  

tekur	  í	  sama	  streng	  og	  segir	  að	  Facebook	  tengi	  alla	  saman.	  Eitt	  foreldri	  skrifar:	  “Vel.	  Því	  

það	  nota	  svo	  margir	  Facebook	  og	  flestir	  sennilega	  með	  það	  í	  símanum	  sínum	  svo	  það	  er	  

fljótlegt	  að	  kíkja	  á	  það.	  Þá	  er	  líka	  gott	  að	  geta	  séð	  hvað	  aðrir	  foreldrar	  segja	  og	  hvað	  þeim	  

finnst.“	  

Þegar	  kennarar	  voru	  spurðir	  hvernig	  þeim	  þætti	  vettvangurinn	  Facebook	  vera	  fyrir	  

samskipti	  heimila	  og	  skóla	  voru	  þeir	  jákvæðir.	  Annar	  kennarinn	  sagði:	  „Þetta	  er	  þægilegt	  

og	  það	  er	  þægilegt	  að	  koma	  skilaboðum	  áleiðis´´.	  Hinn	  tók	  undir	  og	  sagði:	  „Já	  þarna	  færðu	  

svar	  strax.	  Fólk	  er	  með	  þetta	  opið	  og	  svarar´´.	  Kennararnir	  sögðu	  þó	  að	  þetta	  væri	  góður	  

vettvangur	  en	  kæmi	  aldrei	  í	  stað	  tölvupósta	  og	  væri	  ekki	  staður	  fyrir	  neikvæðni,	  því	  ef	  

ræða	  þyrfti	  eitthvað	  neikvætt	  þá	  myndu	  þeir	  hringja	  eða	  senda	  tölvupóst.	  Nokkrir	  

foreldrar	  voru	  sama	  sinnis	  og	  einn	  skrifar:	  

Þessi	  vettvangur	  hentar	  vel	  fyrir	  upplýsingamiðlun	  og	  jákvæðar	  fréttir	  úr	  
skólastarfinu.	  Passa	  þarf	  upp	  á	  ef	  koma	  kvartanir	  eða	  vandmeðfarin	  mál	  að	  
þau	  séu	  unnin	  áfram	  á	  faglegum	  forsendum	  fljótt	  og	  vel	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  
misskilning	  og	  óþarfa	  leiðindi.	  

Þannig	  virðist	  Facebook	  henta	  sem	  miðill	  fyrir	  upplýsingaflæði	  um	  almennt	  starf	  hópsins,	  
en	  ekki	  fyrir	  persónulegar	  upplýsingar.	  

4.7.1   Samskipti	  milli	  heimils	  og	  skóla	  á	  samfélagsmiðlum	  

Foreldarar	  og	  kennarar	  voru	  spurð	  um	  hvað	  þeim	  fyndist	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

samskiptum	  á	  milli	  heimila	  og	  skóla.	  Alls	  svöruðu	  38	  foreldrar.	  Af	  þessum	  38	  svörum	  voru	  



	  

67	  

31	  jákvæð	  svör	  og	  7	  hlutlaus.	  Svör	  foreldra	  voru	  á	  borð	  við:	  „Jákvæð	  að	  mörgu	  leiti,	  samt	  

þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  friðhelgi	  einkalífsins,	  vera	  nærgætinn	  í	  framsetningu	  og	  fara	  vel	  með	  

persónuupplýsingar“,	  og	  „Jákvæð	  upp	  að	  vissu	  marki	  samanber	  upplýsingamiðlun	  og	  fá	  

innsýn	  í	  skólastarfið.	  Þau	  [koma]	  ekki	  í	  staðinn	  fyrir	  maður	  á	  mann	  samskipti	  ef	  ræða	  þarf	  

viðkvæmari	  mál.“	  Tuttugu	  foreldrar	  svöruðu	  með	  orðum	  eins	  og;	  jákvætt,	  gott,	  mjög	  gott	  

eða	  fínt.	  Kennararnir	  voru	  á	  sama	  máli.	  Þeir	  tóku	  samt	  fram	  að	  þeir	  vildu	  ekki	  fara	  á	  annan	  

miðil	  en	  Facebook.	  Annar	  kennarinn	  segir:	  

Þetta	  er	  rosalega	  mikið,	  ef	  þú	  missir	  af	  einu,	  þá	  getur	  þú	  misst	  af	  öllu,	  ef	  þú	  ert	  
ekki	  alltaf	  á	  Facebook.	  Þetta	  má	  ekki	  bara	  vera	  þar,	  þetta	  er	  jákvætt.	  En	  þetta	  
er	  líka	  mikið	  áreiti	  og	  fólk	  nær	  ekki	  alltaf	  öllu.	  

	  Eitt	  foreldri	  tekur	  í	  sama	  streng	  og	  segir:	  „Það	  er	  jákvætt	  en	  ekki	  það	  að	  það	  geta	  farið	  

framhjá	  manni	  upplýsingar	  sem	  koma	  fram	  á	  Facebook.“	  Tveir	  foreldrar	  nefndu	  að	  þeim	  

fyndist	  notkun	  samfélagsmiðla	  jákvæð	  svo	  lengi	  sem	  eftirlit	  og	  aðgát	  væri	  sýnd	  ásamt	  því	  

að	  hafa	  upplýsingarnar	  og	  myndirnar	  í	  lokuðum	  hóp.	  	  

Kennararnir	  höfðu	  orð	  á	  því	  við	  mig	  að	  þeim	  þætti	  foreldarar	  vera	  færast	  nær	  þeim	  og	  

nær	  kennslunni	  með	  auknum	  myndbirtingum	  og	  upplýsingaflæði.	  Þegar	  ég	  spurði	  þá	  

frekar	  út	  í	  málið	  sagði	  annar:	  „Þetta	  gefur	  foreldrum	  aukið	  tæki	  til	  að	  sjá	  hvað	  við	  erum	  að	  

gera,	  við	  höfum	  ekkert	  að	  fela”	  inn	  tók	  undir	  og	  sagði:	  „Nei	  nákvæmlega,	  maður	  vill	  að	  

foreldrar	  sjái	  og	  viti	  að	  við	  erum	  í	  allskonar	  mismunandi	  verkefnum.“	  

4.8   Tæknilegir	  örðuleikar	  
Í	  viðtalinu	  við	  kennara	  og	  stuðningsfulltrúa	  komu	  fram	  tæknilegir	  örðuleikar	  af	  hálfu	  

starfsfólks.	  Kennarnir	  fannst	  að	  þeir	  ættu	  ekki	  þennan	  Facebook-‐hóp	  það	  er	  að	  segja:	  

„Sæmundarskóli	  börn	  fædd	  2008”.	  Hópurinn	  hafði	  verið	  stofnaður	  af	  fyrrum	  kennara	  

hópsins	  og	  komust	  þær	  aldrei	  upp	  á	  lagið	  með	  að	  nota	  hópinn.	  Önnur	  sagði:	  „Ég	  vissi	  ekki	  

einu	  sinni	  hvernig	  ég	  ætti	  að	  nota	  þetta	  almennilega,	  ég	  addaði	  vinum,	  í	  stað	  þess	  að	  

bæta	  fólki	  í	  hópinn,	  svolítið	  klaufalegt.	  Ef	  maður	  gerir	  þetta	  ekki	  sjálfur	  kann	  maður	  ekki	  á	  

þetta.“	  	  Allar	  tóku	  þær	  undir	  þessi	  orð.	  	  

Þegar	  ég	  spurði	  hvort	  þær	  vildu	  nota	  sameiginlegan	  aðgang	  að	  Facebook-‐hópnum	  

eða	  sinn	  eigin	  aðgang	  kom	  fram	  að	  þær	  vildu	  ekki	  nota	  sinn	  persónulega	  aðgang,	  en	  það	  

vafðist	  	  fyrir	  þeim	  að	  skipta	  um	  aðgang	  í	  símanum,	  það	  er	  að	  segja	  að	  skipta	  frá	  sínum	  
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persónulega	  Facebook	  aðgangi	  yfir	  í	  sameiginlegan	  kennara	  aðgang.	  Þeim	  þótti	  of	  

persónulegt	  að	  nota	  sinn	  aðgang	  og	  vildu	  passa	  upp	  á	  friðhelgi	  einkalífsins.	  Þær	  töldu	  vera	  

hættu	  á	  að	  foreldrar	  færu	  að	  senda	  þeim	  einkaskilaboð	  eða	  óska	  eftir	  að	  vera	  vinir	  þeirra	  

á	  Facebook	  sem	  þeim	  þótti	  vera	  óviðeigandi	  og	  ófagmannlegt	  af	  þeirra	  hálfu.	  Annar	  

kennarinn	  notaði	  bæði	  síma	  og	  tölvu	  á	  meðan	  hinn	  sagðist	  ekki	  kunna	  á	  þetta	  í	  símanum	  

og	  notaði	  því	  einungis	  tölvu.	  Hún	  væri	  smeyk	  við	  að	  gera	  mistök	  í	  símanum,	  ruglast	  á	  

reikningum,	  það	  er	  að	  segja	  að	  setja	  inn	  myndir	  af	  nemendum	  inn	  á	  sinn	  persónulega	  

reikning	  eða	  persónulegar	  myndir	  inn	  á	  skólareikninginn.	  Stuðningsfulltrúinn	  fór	  aldrei	  inn	  

á	  Facebook-‐hópinn	  en	  hún	  var	  dugleg	  að	  taka	  myndir	  og	  benda	  á	  áhugaverða	  

hluti/myndir	  til	  að	  taka	  myndir	  af.	  Þegar	  stuðningsfulltrúinn	  var	  spurður	  af	  hverju	  hann	  

hafi	  aldrei	  farið	  inn	  á	  hópinn,	  taldi	  hann	  sig	  ekki	  eiga	  heima	  þar	  í	  ljósi	  þess	  að	  hún	  væri	  

örsjaldan	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  fyrir	  utan	  foreldra	  barnsins	  sem	  hún	  fylgir	  eftir	  í	  

skólanum.	  	  

Ég	  tók	  eftir	  því	  að	  kennarar	  virtust	  ekki	  alltaf	  átta	  sig	  á	  því	  að	  þær	  væru	  að	  setja	  

myndir	  eða	  upplýsingar	  til	  foreldra	  á	  vegginn	  á	  reikningum	  sínum	  en	  ekki	  inn	  á	  hópinn	  

sjálfan.	  Þar	  sem	  reikningurinn	  þeirra	  átti	  enga	  vini	  og	  var	  einungis	  notaður	  inn	  á	  hópnum	  

sáu	  engir	  foreldrar	  þegar	  kennarar	  settu	  færslur	  inn	  á	  vegginn.	  Kennarar	  töldu	  þó	  

upplýsingarnar	  hafa	  komist	  til	  skila	  þó	  svo	  að	  slíkt	  væri	  ekki	  rauninn.	  Þegar	  það	  kom	  fyrir	  

benti	  ég	  þeim	  góðfúslega	  á	  að	  færslur	  þyrftu	  að	  fara	  í	  hópinn	  svo	  foreldrar	  myndu	  sjá	  þær.	  

Tók	  ég	  eftir	  að	  kennararnir	  löguðu	  þá	  mistökin	  sín.	  

Kennarnir	  greindu	  frá	  því	  að	  erfitt	  væri	  að	  setja	  inn	  myndskeið	  af	  nemendum.	  Þá	  

langaði	  að	  setja	  myndskeið	  af	  tónlistarmyndbandi	  sem	  nemendur	  höfðu	  gert	  	  inn	  á	  

Facebook-‐hópinn	  fyrir	  þá	  foreldra	  sem	  ekki	  komumst	  á	  sýninguna	  sem	  haldin	  var	  í	  tilefni	  

10	  ára	  afmæli	  skólans,	  því	  þeir	  vildu	  að	  allir	  gætu	  fylgst	  með	  og	  séð	  afraksturinn	  hjá	  

krökkunum.	  Þeim	  tókst	  það	  ekki	  og	  töldu	  tæknilega	  örðuleika	  vera	  hrjá	  sig,	  en	  vonuðu	  að	  

með	  aukinni	  reynslu	  og	  notkun	  á	  miðlinum	  myndi	  það	  breytast.	  	  	  

4.9   Samantekt	  á	  helstu	  niðurstöðum	  
Hér	  fyrir	  neðan	  verða	  þær	  niðurstöður	  sem	  komu	  fram	  í	  þessari	  rannsókn	  stuttlega	  teknar	  

saman.	  Ég	  tók	  flestar	  myndirnar	  og	  setti	  þær	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn.	  Myndirnar	  voru	  
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ólíkar	  og	  fjölbreyttar.	  Þær	  voru	  af	  verkefnum,	  umhverfi	  nemenda	  og	  nemendunum	  

sjálfum.	  Þær	  voru	  teknar	  úti	  og	  inni.	  	  

Í	  rannsókninni	  kom	  fram	  að	  almenn	  ánægja	  var	  meðal	  foreldra	  um	  aukið	  

upplýsingaflæði	  í	  gegnum	  samfélagsmiðilinn	  Facebook.	  Starfsfólki	  var	  hrósað	  af	  foreldrum	  

fyrir	  frábært	  framtak	  í	  gegnum	  tölvupóst,	  í	  spurningalista	  og	  á	  Facebook-‐hópnum.	  

Foreldarar	  fannst	  að	  notkun	  samfélagsmiðilsins	  Facebook	  væri	  af	  hinu	  góða.	  Þeir	  töldu	  

aðgengið	  að	  miðlinum	  vera	  auðvelt	  þar	  sem	  flestir	  væru	  með	  Facebook	  í	  símanum	  sínum	  

og	  tölvunni,	  þannig	  kæmust	  upplýsingar	  fljótt	  til	  skila.	  Þegar	  ég	  spurði	  foreldra	  hvort	  þeim	  

þætti	  þeir	  vita	  meira	  um	  hvað	  væri	  gert	  í	  skólanum	  voru	  svör	  þeirra	  á	  einn	  veg.	  Allir	  

upplifðu	  sig	  vita	  meira	  um	  hvað	  börnin	  væru	  að	  gera	  í	  skólanum.	  Þeir	  glöddust	  yfir	  því	  að	  

vita	  hvað	  héngi	  á	  veggjum	  skólans,	  hvernig	  gekk	  að	  vinna	  verkefni	  og	  hvernig	  almenn	  

kennsla	  fór	  fram.	  Foreldrar	  upplifðu	  aukna	  innsýn	  í	  skólastarfið	  og	  daglegt	  starf,	  auk	  þess	  

jókst	  tiltrú	  foreldra	  á	  skólastarfið.	  Rúmlega	  90	  %	  af	  foreldrunum	  vildu	  halda	  áfram	  að	  fá	  

upplýsingar	  í	  gegnum	  samfélagsmiðilinn	  Facebook.	  Almenn	  ánægja	  var	  með	  

upplýsingamiðlun	  af	  hendi	  kennara.	  

Viðbrögð	  foreldra	  við	  myndum,	  myndskeiðum	  eða	  upplýsingum	  birtust	  helst	  þegar	  

þeir	  líkuðu	  við	  myndir	  eða	  settu	  inn	  athugasemdir	  sem	  kröfðust	  ekki	  svara	  frá	  starfsfólki.	  

Foreldrar	  voru	  duglegir	  að	  svara	  hver	  öðrum	  þegar	  eitthvað	  var	  sett	  inn	  af	  þeirra	  hálfu,	  

eins	  og	  t.d.	  spurningar	  um	  hvort	  einhver	  hefði	  séð	  ákveðið	  barn	  eða	  hvort	  aðrir	  foreldrar	  

ætluðu	  að	  senda	  sín	  börn	  á	  námskeið	  um	  sumarið.	  

Þegar	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  voru	  skoðuð	  upplifðu	  kennararnir	  að	  

foreldrar	  væru	  meira	  með	  á	  nótunum	  um	  hvað	  væri	  gert	  í	  skólanum.	  Samskiptin	  hefðu	  þó	  

lítið	  breyst	  og	  tölvupóstarnir	  væru	  jafn	  tíðir.	  Foreldrar	  upplifðu	  heldur	  ekki	  mikla	  

breytingu	  í	  samskiptum,	  nokkrum	  foreldrum	  fannst	  þeir	  sjaldnar	  þurfa	  að	  senda	  póst	  og	  

það	  væri	  léttara	  að	  ná	  til	  kennara.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  með	  aukinni	  innsýn	  í	  daginn	  hjá	  

börnunum	  jókst	  öryggi	  foreldra.	  Þeim	  þótti	  jákvætt	  að	  sjá	  myndir	  frá	  deginum.	  

Einnig	  kom	  fram	  að	  Facebook-‐hópurinn	  varð	  góður	  vettvangur	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  

eiga	  samskipti	  sín	  á	  milli	  um	  ýmis	  málefni	  barnanna.	  Kennararnir	  sögðust	  vera	  ánægðir	  

með	  notkun	  á	  Facebook.	  Þeim	  fannst	  þægilegt	  að	  koma	  skilaboðum	  þannig	  á	  framfæri	  og	  

að	  þetta	  væri	  góður	  vettvangur	  fyrir	  jákvæða	  upplýsingamiðlun	  en	  kæmi	  þó	  aldrei	  í	  stað	  

tölvupósta	  og	  símtala.	  
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Samskipti	  milli	  foreldra	  og	  nemenda	  breyttust	  hjá	  rúmlega	  helmingi	  foreldra.	  Þeir	  

sem	  fundu	  fyrir	  breytingu	  í	  samskiptum	  við	  barnið	  sitt	  fannst	  auðveldara	  að	  ræða	  um	  það	  

sem	  gerðist	  í	  skólanum.	  Myndirnar	  gerðu	  foreldrum	  kleift	  að	  spyrja	  réttra	  spurninga	  og	  

halda	  uppi	  samræðum	  við	  börnin	  um	  skóladaginn.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  það	  að	  skoða	  

myndirnar	  og	  myndskeiðin	  með	  börnunum	  skapaði	  gæðastund.	  	  

Þegar	  kennarar	  og	  foreldar	  voru	  spurður	  út	  í	  almenna	  notkun	  á	  samfélagsmiðlun	  í	  

samskiptum	  milli	  heimila	  og	  skóla	  voru	  foreldrar	  jákvæðir.	  Það	  þyrfti	  samt	  að	  huga	  að	  

friðhelgi	  einkalífsins,	  fara	  vel	  með	  persónuupplýsingar	  og	  gæta	  að	  framsetningu	  

upplýsinganna.	  Kennarnir	  voru	  hlynntir	  Facebook	  fyrir	  vettvang	  samskipta	  og	  höfðu	  ekki	  

áhuga	  á	  að	  færa	  sig	  á	  annan	  samfélagsmiðil.	  

Kennararnir	  upplifðu	  tækniörðuleika	  og	  töldu	  sig	  ekki	  nægilega	  færa	  í	  að	  setja	  inn	  

myndskeið	  á	  hópinn.	  Voru	  þeir	  þó	  sannfærðir	  um	  að	  með	  aukinni	  notkun	  myndi	  þessir	  

tækniörðuleikar	  verða	  úr	  sögunni.	  



	  

71	  

5   Umræður	  

Í	  niðurstöðunum	  kom	  margt	  áhugavert	  fram.	  Má	  þá	  helst	  nefna	  hvernig	  breytingar	  

kennarar	  upplifðu	  í	  samskiptum	  við	  foreldra.	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  og	  rætt	  um	  

helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  um	  leið	  og	  leitast	  verður	  við	  að	  svara	  þeim	  

rannsóknarspurningum	  sem	  settar	  voru	  fram	  í	  upphafi.	  Niðurstöðurnar	  verða	  einnig	  

ræddar	  með	  hliðsjón	  af	  fræðilegum	  bakgrunni	  rannsóknarinnar.	  Köflunum	  hér	  fyrir	  neðan	  

er	  skipt	  upp	  líkt	  og	  gert	  var	  í	  niðurstöðukaflanum,	  með	  rannsóknarspurningar	  að	  

leiðarljósi,	  en	  þær	  voru	  eftirfarandi:	  	  

•   Hver	  er	  upplifun	  foreldra	  af	  aukinni	  notkun	  samfélagsmiðilsins	  Facebook?	  

•   Hver	  er	  upplifun	  umsjónarkennara	  af	  samskiptum	  við	  foreldra	  eftir	  aukna	  notkun	  á	  

samfélagsmiðlinum	  Facebook?	  

•   Hvernig	  má	  nota	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  til	  að	  auka	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  

skóla?	  

5.1   Virkni	  rannsakanda,	  starfsfólks	  og	  foreldra	  í	  Facebook-‐hópnum	  
Hér	  verður	  rætt	  um	  virkni	  mína,	  kennara	  og	  foreldra	  í	  Facebook-‐hópnum.	  Mér	  þótti	  mjög	  

sérstakt	  hvað	  kennarar	  hópsins	  voru	  ákveðnir	  í	  því	  að	  verkefnið	  skyldi	  einungis	  vera	  í	  

mínum	  höndum.	  Þeir	  voru	  ekki	  tilbúnir	  að	  taka	  ábyrgð,	  en	  voru	  hins	  vegar	  spenntir	  fyrir	  

verkefninu.	  Égi	  tel	  að	  megin	  ástæðurnar	  fyrir	  því	  hafi	  verið	  miklar	  annir	  hjá	  

umsjónarkennurunum,	  líkt	  og	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson	  (1999)	  komst	  að	  í	  rannsókn	  

sinni,	  en	  þar	  segir	  að	  starf	  kennara	  væri	  orðið	  erfiðara	  og	  flóknara	  en	  það	  var	  áður.	  Þá	  

kemur	  fram	  í	  rannsókn	  Óskar	  Auðunsdóttur	  (2017),	  um	  streitu	  grunnskólakennara	  á	  

Íslandi,	  að	  helstu	  streituvalda	  sem	  fylgja	  kennarastarfinu	  séu	  foreldrafundir,	  

foreldrasamskipti	  og	  aukið	  foreldrasamstarf.	  Þess	  vegna	  var	  ánægjulegt	  að	  sjá	  svör	  

kennara	  í	  þessari	  rannsókn	  um	  það	  sem	  þeir	  töldu	  sig	  geta	  vænst	  af	  aukinni	  notkun	  

Facebook-‐hópa	  í	  samskiptum	  við	  foreldra.	  Kennararnir	  nefndu	  til	  dæmis	  að	  slíkir	  hópar	  

gætu	  einfaldað	  samskiptin	  og	  styrkt	  sambandið	  milli	  heimila	  og	  skóla,	  en	  jafnframt	  gætu	  

þeir	  bætt	  samskiptin	  milli	  foreldra	  og	  barna.	  Til	  útskýringar	  tóku	  kennararnir	  dæmi	  um	  

samræður	  sem	  tengjast	  skólanum;	  að	  með	  bættum	  samskiptum	  milli	  foreldra	  og	  kennara	  

hafi	  í	  kjölfarið	  myndast	  breiðari	  grundvöllur	  til	  samræðna	  heima	  fyrir	  um	  það	  sem	  fram	  
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fari	  innan	  veggja	  skólans.	  Ánægjuleg	  samskipti	  af	  þessum	  toga	  gætu	  einmitt	  dregið	  úr	  

streitu.	  Líkt	  og	  Ósk	  Auðunsdóttir	  (2017)	  bendir	  á,	  að	  með	  auknum	  samskiptum	  við	  

foreldra	  geti	  streita	  minkað.	  	  

	  	  	  	  	  Sæmundarskóli	  gerir	  enga	  kröfu	  til	  kennara	  um	  að	  halda	  úti	  Facebook-‐hópum	  fyrir	  

foreldra	  nemenda	  sinna.	  Engu	  að	  síður	  eru	  allir	  kennarar	  með	  hóp	  fyrir	  umsjónarárgang	  

sinn.	  Þetta	  hafa	  kennarar	  tekið	  upp	  á	  að	  eigin	  frumkvæði.	  Út	  frá	  rannsókn	  Óskar	  (2017)	  er	  

freistandi	  að	  draga	  þá	  ályktun	  að	  mögulegt	  orsakasamband	  geti	  verið	  á	  milli	  streitu	  

kennara	  í	  starfi	  og	  þess	  hvernig	  samskiptum	  er	  háttað	  milli	  þeirra	  og	  foreldra.	  Aukin	  

samskipti	  þarna	  á	  milli	  í	  Facebook-‐hópnum	  höfðu	  hugsanlega	  jákvæð	  áhrif	  á	  líðan	  

kennaranna	  og	  hefur	  þar	  af	  leiðandi	  minnka	  streitu	  þeirra.	  Það	  er	  því	  augljóslega	  vænlegt	  

til	  árangurs	  að	  stuðla	  markvisst	  að	  bættum	  samskiptum	  milli	  foreldra	  og	  kennara,	  til	  

dæmis	  með	  Facebook-‐hópum.	  

	  	  	  	  	  	  Það	  að	  virkni	  kennararna	  jókst	  við	  að	  sjá	  jákvæðar	  undirtektir	  foreldra,	  rímar	  vel	  við	  

kenningar	  Preece	  og	  Shneiderman	  (2009),	  sem	  fjalla	  um	  breytingar	  sem	  eiga	  sér	  stað	  

þegar	  einstaklingar	  byrja	  í	  nýjum	  hópum.	  	  Virkni	  hópsins,	  sem	  fylgst	  var	  með	  í	  þessari	  

rannsókn,	  var	  einföld	  í	  upphafi	  og	  lýsti	  sér	  einkum	  í	  því	  að	  foreldrar	  líkuðu	  við	  færslur	  sem	  

ég	  setti	  inn.	  Þegar	  leið	  á	  rannsóknina	  byrjuðu	  þeir	  að	  skrifa	  athugasemdir	  við	  færslur	  sem	  

settar	  voru	  inn	  og	  í	  lok	  rannsóknartímabilsins	  voru	  foreldrarnir	  farnir	  að	  setja	  sjálfir	  inn	  

færslur,	  skrifa	  athugasemdir	  við	  þær	  og	  líka	  við	  sem	  bendir	  til	  að	  öryggi	  þeirra	  hafi	  verið	  

að	  aukast	  eins	  Preece	  og	  Shneiderman	  (2009)	  segja	  að	  sé	  eðlileg	  þróun.	  Það	  sama	  má	  

segja	  um	  kennarana	  sem	  tóku	  við	  sér	  þegar	  leið	  á	  rannsóknina	  og	  hyggjast	  nota	  Facebook-‐

hópa	  með	  komandi	  nemendahópum.	  Þótti	  mér	  það	  einstaklega	  ánægjuleg	  þróun,	  það	  

hvatti	  mig	  enn	  frekar	  að	  vera	  virkari	  að	  setja	  inn	  myndir	  og	  mynskeið	  af	  nemendum.	  

Þannig	  upplifði	  ég	  að	  mínar	  færslur	  settu	  tóninn	  fyrir	  samskiptin.	  

	   Virkni	  og	  viðbrögð	  foreldra	  við	  færslum	  á	  Facebook	  virtist	  ekki	  vera	  í	  samræmi	  við	  

áhuga	  og	  ánægju	  þeirra	  eins	  og	  hún	  birtist	  í	  spurningakönnuninni.	  Einn	  eiginleiki	  Facebook	  

er	  sá	  að	  hægt	  er	  að	  sjá	  hverjir	  hafa	  séð	  færslur,	  myndir	  eða	  myndskeið	  innan	  tiltekins	  

hóps.	  Ég	  tók	  eftir	  því	  að	  flestir	  foreldrar	  sáu	  færslurnar,	  en	  þeir	  virtust	  ekki	  bregðast	  við	  

þeim	  beint,	  hvorki	  með	  því	  að	  ýta	  á	  líkar	  þetta	  eða	  með	  því	  að	  skrifa	  athugasemd.	  

Hinsvegar	  kom	  fram	  í	  spurningalistum	  sem	  lagðir	  voru	  fyrir	  foreldra	  að	  þeir	  voru	  almennt	  

mjög	  ánægðir	  með	  færslurnar,	  myndirnar	  og	  myndskeiðin.	  Ég	  velti	  því	  fyrir	  mér	  hvort	  það	  
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dragi	  úr	  kennurum	  ef	  þeir	  fá	  engin	  viðbrögð	  við	  því	  sem	  þeir	  setja	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  

og	  þar	  af	  leiðandi	  sé	  meiri	  hætta	  á	  að	  hópurinn	  verði	  alveg	  óvirkur.	  Ekki	  gafst	  tími	  til	  að	  

fylgja	  hugleiðingum	  eftir	  þar	  sem	  rannsóknartímabilið	  varði	  aðeins	  í	  tvo	  mánuði.	  Sá	  

möguleiki	  er	  fyrir	  hendi	  að	  gera	  aðra	  rannsókn	  sem	  myndi	  þá	  eingöngu	  snúast	  um	  að	  

fylgjast	  með	  virkni	  kennara	  og	  foreldra	  inni	  í	  Facebook-‐hópnum	  eða	  með	  því	  að	  kanna	  

virkni	  hópa	  eftir	  aldri	  nemenda.	  

Það	  vakti	  athygli	  mína	  að	  stuðningsfulltrúi	  var	  duglegur	  að	  benda	  á	  myndaefni	  fyrir	  

Facebook-‐hópinn.	  Hann	  var	  meðvitaður	  um	  verkefnið	  og	  jákvæður	  í	  garð	  þess,	  en	  upplifði	  

sig	  þó	  ekki	  sem	  hluta	  af	  heildinni	  þótt	  hann	  væri	  hluti	  af	  kennarateyminu,	  því	  hann	  fékk	  

ekki	  sömu	  athygli	  frá	  foreldrum.	  Má	  rekja	  það	  til	  þess	  að	  hann	  er	  nánast	  aldrei	  í	  neinum	  

foreldrasamskiptum.	  Í	  því	  ljósi	  þótti	  honum	  ekki	  viðeigandi	  að	  vera	  inni	  í	  hópnum.	  Í	  

niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  stuðningsfulltrúinn	  fór	  aldrei	  inn	  á	  hópinn	  og	  vissi	  hvorki	  

notendanafn	  hans	  né	  lykilorð.	  Nú	  vann	  ég	  sem	  stuðningsfulltrúi	  í	  árgangnum	  á	  meðan	  

verkefninu	  stóð.	  Þótti	  mér	  vel	  við	  hæfi	  að	  taka	  myndir	  og	  setja	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  þar	  

sem	  kennararnir	  voru	  oft	  önnum	  kafnir	  við	  kennslu.	  Í	  starfslýsingu	  stuðningsfulltrúa	  

kemur	  fram	  að	  þeir	  eiga	  að	  fylgja	  verkstjórn	  kennara	  (Reykjavíkurborg,	  2006)	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  gæti	  þetta	  vel	  verið	  eitt	  af	  verkefnum	  sem	  stuðningsfulltrúar	  sinna	  í	  skólanum.	  

Stuðningsfulltrúar	  fylgja	  nemendum	  víða	  um	  skólann	  og	  hafa	  tækifæri	  til	  að	  taka	  myndir	  

af	  fjölbreyttu	  skólastarfi	  sem	  mælir	  líka	  með	  því	  að	  þeir	  taki	  að	  sér	  þetta	  hlutverk.	  Svo	  

virðist	  sem	  einfalt	  verkefni	  eins	  og	  að	  birta	  myndir	  af	  umsjónarmanni	  vikulega	  geti	  vafist	  

fyrir	  okkur	  svo	  líklegt	  er	  að	  umsjónarkennara	  grípi	  það	  fegins	  hendi	  að	  fá	  aðstoð	  

stuðningsfulltrúa	  við	  svona	  verkefni.	  	  

	  

5.2   Sýn	  foreldra:	  Innsýn	  í	  skólastarfið	  
Með	  auknu	  upplýsingaflæði	  til	  foreldra	  ætti	  innsýn	  í	  skólastarfið	  samtímis	  að	  aukast.	  Enda	  

kom	  á	  daginn	  að	  samhliða	  þessu	  jókst	  tiltrú	  foreldra	  á	  skólastarfinu	  og	  skapaði	  um	  leið	  

ákveðið	  traust.	  Um	  leið	  og	  traustið	  eykst	  verða	  samskiptin	  auðveldari,	  allir	  verða	  

upplýstari	  um	  stöðuna	  og	  foreldrar	  vita	  af	  barninu	  sínu	  í	  öruggu	  umhverfi	  og	  í	  góðum	  

höndum.	  Eitt	  foreldri	  nefndi	  t.d.	  í	  spurningakönnuninni	  að	  maður	  væri	  öruggari	  þegar	  

maður	  sæi	  barnið	  sitt	  brosandi.	  Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  allir	  foreldrarnir	  töldu	  sig	  vita	  

meira	  um	  hvað	  barnið	  væri	  að	  gera	  í	  skólanum.	  Þegar	  foreldrarar	  voru	  beðnir	  um	  að	  gefa	  
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dæmi	  kom	  fram	  að	  þeir	  sáu	  framfarir	  í	  ýmsum	  verkefnum	  og	  hvernig	  námsumhverfið	  var.	  

Töldu	  foreldrar	  að	  með	  aukinni	  virkni	  kennara	  í	  Facebook-‐hópnum	  fengju	  þeir	  betri	  innsýn	  

í	  skólastarfið.	  Flestir	  foreldrar	  voru	  sammála	  um	  að	  þeir	  vildu	  halda	  áfram	  að	  fá	  myndir,	  

myndskeið	  og	  upplýsingar	  með	  þessum	  hætti.	  Með	  því	  að	  koma	  þannig	  til	  móts	  við	  

foreldra	  má	  ætla	  að	  auðveldara	  sé	  að	  halda	  uppi	  góðu	  samstarfi	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  	  

	  	  	  	  	  Hegðun	  nemenda	  getur	  verið	  gjörólík	  eftir	  því	  á	  hvaða	  vettvangi	  nemandinn	  	  og	  erfitt	  

getur	  verið	  að	  byggja	  upp	  skilning	  á	  hegðun	  barna	  í	  skólanum	  þar	  sem	  foreldrar	  sjá	  börn	  

sjaldan	  Í	  þeim	  aðstæðum	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2007).	  Með	  auknum	  

myndbirtingum	  og	  upplýsingum	  á	  samfélagsmiðlinum	  Facebook	  skapaðist	  einmitt	  

vettvangur	  fyrir	  aukna	  innsýn	  og	  þar	  af	  leiðandi	  aukinn	  skilning	  á	  aðstæðum.	  Allar	  

niðurstöður	  benda	  til	  þess	  að	  jákvæðu	  andi	  og	  gagnkvæmt	  traust	  hafi	  skapast	  milli	  heimila	  

og	  skóla	  og	  óhætt	  er	  að	  mæla	  með	  þessum	  vettvangi	  ef	  rétt	  er	  staðið	  að	  verki.	  Um	  

hvernig	  gott	  sé	  að	  standa	  að	  verki	  fá	  minna	  ráð	  í	  kafla	  5.5.	  	  

5.3   Samskipti	  milli	  foreldra	  og	  nemenda	  
Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  með	  auknu	  upplýsingaflæði	  hafi	  umræður	  á	  milli	  foreldra	  og	  

barna	  aukist.	  Þegar	  umræður	  eiga	  sér	  stað	  á	  heimilinu	  um	  nám	  og	  skóla	  barnsins	  sýnir	  það	  

nemendum	  að	  foreldar	  séu	  að	  fylgjast	  með	  og	  áhugi	  þeirra	  sé	  til	  staðar.	  Þetta	  er	  í	  takt	  við	  

það	  sem	  kemur	  fram	  í	  skrifum	  Harris	  og	  Goodall	  (2006)	  um	  að	  stuðningur	  og	  jákvæð	  

viðhorf	  foreldra	  geti	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  námsárangur	  nemenda.	  Út	  frá	  þessu	  sjónarhorni	  

má	  einnig	  draga	  fram	  að	  foreldrar	  eru	  þeir	  sem	  sem	  móta	  venjur	  og	  viðhorf	  barna	  sinna	  

(Coleman,	  1998).	  Þegar	  þessir	  þættir	  eru	  hafðir	  í	  huga	  má	  glöggt	  sjá	  að	  þessa	  verður	  vart	  í	  

rannsóknarferlinu	  í	  Sæmundarskóla.	  Aukið	  upplýsingaflæði	  í	  gegnum	  Facebook	  gerði	  það	  

að	  verkum	  að	  foreldrar	  voru	  betur	  upplýstir	  um	  nám	  barna	  sinna	  og	  út	  frá	  því	  myndaðist	  

meðal	  annars	  ákveðinn	  samræðugrundvöllur	  heima	  fyrir	  sem	  ekki	  hefði	  fengist	  án	  

aukinnar	  virkni.	  Þannig	  urðu	  foreldrar	  nánari	  börnum	  sínum	  og	  betur	  tengdir	  við	  þeirra	  

daglega	  líf	  í	  skólanum.	  Þetta	  sýnir	  glögglega	  að	  með	  auknu	  upplýsingaflæði	  opnaðist	  

einmitt	  breiðari	  vettvangur	  til	  samræðna	  um	  aðra	  þætti	  sem	  tengjast	  skólastarfinu,	  svo	  

sem	  samskipti	  barnanna	  við	  félaga,	  viðburði,	  uppákomur	  og	  fleira.	  Það	  að	  nota	  megi	  

samfélagsmiðla	  með	  árangursríkum	  hætti	  í	  samskiptum	  skóla	  og	  heimila	  hefur	  ekki	  verið	  

rannsakað	  áður	  að	  minni	  vitund.	  	  	  
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Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  foreldrar	  upplifðu	  ekki	  aukna	  vitneskju	  um	  nám	  

barnsins	  síns	  eftir	  að	  verkefnið	  hófst.	  Ég	  tel	  að	  megin	  ástæðuna	  fyrir	  því	  megi	  rekja	  til	  þess	  

að	  myndirnar	  voru	  líklegast	  ekki	  nægilega	  fjölbreyttar	  og	  sýndu	  ekki	  alltaf	  nákvæmlega	  

hvað	  nemendur	  voru	  að	  gera,	  það	  er	  að	  segja	  myndirnar	  voru	  ekki	  af	  blaðsíðunni	  í	  bókinni	  

sem	  unnið	  var	  með.	  Myndirnar	  beindust	  oftast	  að	  hópnum	  og	  því	  sem	  þeir	  voru	  að	  gera,	  

frekar	  en	  að	  það	  væru	  nákvæmar	  myndir	  af	  verkefnum.	  Textinn	  við	  myndirnar	  hefði	  getað	  

verið	  ítarlegri	  og	  meira	  lýsandi	  fyrir	  það	  sem	  nemendur	  voru	  að	  gera.	  Einnig	  velti	  ég	  því	  

fyrir	  mér	  hvernig	  foreldrar	  skilgreina	  hugtakið	  nám.	  Í	  spurningalista	  sem	  sendur	  var	  til	  

foreldra	  var	  ekki	  skilgreint	  sérstaklega	  hvað	  nám	  er.	  Ég	  taldi	  mig	  vera	  að	  upplýsa	  foreldra	  

um	  nám	  nemenda	  með	  því	  að	  birta	  myndir	  af	  verkefnum	  og	  virkni	  þeirra	  í	  skólanum.	  

Hugsanlega	  töldu	  foreldrar	  að	  þetta	  upplýsti	  þá	  ekki	  um	  námslega	  stöðu	  síns	  barns,	  þótt	  

það	  sjái	  mætti	  hvað	  þau	  voru	  að	  fást	  við	  í	  skólanum.	  Þetta	  sýnir	  að	  aðrar	  leiðir	  eins	  og	  

námumsjónarkerfi,	  eins	  og	  Mentor	  og	  Námfús,	  eru	  nauðsynlegar	  til	  að	  miðla	  upplýsingum	  

um	  námslega	  stöðu	  hvers	  barns.	  Vert	  er	  þó	  að	  taka	  fram	  að	  markmið	  verkefnisins	  var	  ekki	  

að	  uppfylla	  það	  hlutverk,	  það	  er	  að	  segja	  að	  upplýsa	  foreldra	  um	  námsárangur	  í	  gegnum	  

Facebook,	  enda	  tel	  ég	  vettvanginn	  ekki	  henta	  til	  þess.	  Samkvæmt	  lögum	  Grunnskóla	  18.	  

gr	  eiga	  foreldrar	  rétt	  á	  upplýsingum	  um	  skólagöngu	  og	  skólastarf	  sinna	  barna.	  	  

Börn	  búa	  við	  mismunandi	  aðstæður	  og	  ólík	  fjölskyldumynstur,	  sum	  börn	  búa	  

jafnvel	  á	  tveimur	  stöðum.	  Þeir	  foreldrar	  umgangast	  ekki	  börn	  sína	  dag	  hvern.	  Þegar	  

skólinn	  miðlar	  daglegum	  upplýsingum	  um	  lífið	  í	  skólanum	  í	  Facebook-‐hóp,	  getur	  foreldrið	  

sem	  ekki	  er	  með	  umsjá	  yfir	  barni	  sínu	  þann	  dag,	  samt	  sem	  áður	  fylgst	  með	  hvað	  gerist	  í	  

skólanum	  og	  fengið	  þannig	  innsýn	  í	  daglegt	  lífi	  þess	  og	  efni	  til	  umræðna	  þegar	  þau	  svo	  

hittast.	  Niðurstöðurnar	  gefa	  skýrt	  til	  kynna	  að	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  hentar	  mjög	  

vel	  til	  að	  dreifa	  almennum	  fréttum	  og	  sýna	  daglegt	  starf	  skólans,	  þar	  af	  leiðandi	  myndi	  

Facebook-‐hópur	  eins	  og	  myndaður	  var	  í	  þessari	  rannsókn,	  henta	  þessum	  foreldrahópi	  og	  

börnum	  þeirra	  sérlega	  vel.	  

5.4   Samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  
Hér	  verður	  rætt	  um	  hvernig	  samskiptin	  milli	  heimila	  og	  skóla	  urðu	  eftir	  að	  virknin	  jókst	  í	  

Facebook-‐hópnum.	  Eins	  og	  fram	  kom	  í	  niðurstöðum	  héldust	  samskiptin	  milli	  heimila	  og	  

skóla	  utan	  Facebook-‐hópsins	  að	  öllu	  óbreytt	  þó	  foreldrar	  lýstu	  margir	  hverjir	  yfir	  ánægju	  

sinni	  yfir	  auknu	  upplýsingaflæði	  og	  kennurunum	  þóttu	  foreldrar	  vera	  meira	  meðvitaðir	  
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um	  skólastarfið.	  Áhrifin	  urðu	  því	  minni	  en	  búist	  var	  við.	  Foreldrar	  höfðu	  ekki	  notað	  

samfélagsmiðilinn	  áður	  eins	  og	  gert	  var	  í	  þessari	  rannsókn	  og	  höfðu	  líklega	  ekki	  áttað	  sig	  á	  

gagnsemi	  Facebook-‐hópa	  í	  þessu	  samhengi.	  Auk	  þess	  var	  samskiptamátinn	  einnig	  nýr	  fyrir	  

kennurunum.	  Telja	  má	  að	  veigamesta	  ástæðan	  á	  bak	  við	  þessar	  litlu	  breytingar	  á	  

samskiptum	  heimilis	  og	  skóla	  séu	  vegna	  þessra	  nýju	  aðstæðna	  og	  að	  rannsóknin	  náði	  yfir	  

stutt	  tímabil.	  	  

Með	  því	  	  að	  nota	  Facebook	  sem	  vettvang	  fyrir	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  er	  líklegt	  

að	  hægt	  sé	  að	  ná	  til	  flestra	  foreldra	  óháð	  kyni,	  þjóðerni	  og	  stöðu	  þeirra	  í	  samfélaginu.	  

Þannig	  stuðlar	  skólinn	  að	  auknu	  upplýsingaflæði	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  á	  

jafnréttisgrundvelli	  líkt	  og	  bent	  er	  á	  í	  Jafnréttishandbókinni	  (Hafsteinn	  Karlsson	  og	  Stefanía	  

Traustadóttir,	  2005).	  Í	  ljós	  kom	  að	  annað	  foreldri	  allra	  nemenda	  árgangsins	  (og	  í	  mörgum	  

tilfellum	  báðir	  foreldrar)	  notaði	  Facebook,	  eins	  og	  Maina	  (2016)	  telur	  líklegt	  að	  þeir	  geri,	  

þar	  af	  leiðandi	  var	  alltaf	  annað	  foreldri	  hvers	  nemanda	  sem	  fylgdist	  með	  því	  sem	  fór	  þar	  

fram.	  	  

Á	  rannsóknartímabilinu	  kom	  nýr	  nemandi	  í	  námshópinn	  og	  voru	  foreldrar	  hans	  strax	  

upplýstir	  um	  verkefnið.	  Óskað	  var	  eftir	  leyfi	  um	  myndbirtingu	  og	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  

og	  foreldrum	  bætt	  inn	  á	  hópinn.	  Eftir	  á	  að	  hyggja	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  ekki	  hefði	  verið	  

tilvalið	  að	  nýta	  Facebook-‐hópinn	  til	  að	  kynna	  nýja	  nemandann	  og	  upplýsa	  foreldrana	  

þannig	  	  um	  að	  nýr	  nemandi	  væri	  kominn	  í	  bekkinn	  og	  um	  leið	  fengju	  foreldrar	  hans	  

tækifæri	  til	  að	  sjá	  aðra	  foreldra	  og	  fá	  helstu	  upplýsingar	  um	  venjur	  árgangsins	  um	  til	  

dæmis	  afmæli	  og	  bekkjarskemmtanir.	  	  

Foreldrar	  í	  rannsókninni	  voru	  ekki	  beinir	  þátttakendur	  í	  námi	  barna	  sinna	  líkt	  og	  talið	  

er	  afar	  mikilvægt	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2011;	  Desforges	  og	  Abouchaar,	  2003),	  en	  þeir	  

fengu	  upplýsingar	  sem	  gerðu	  þeim	  kleift	  að	  ræða	  við	  börnin	  og	  þannig	  gátu	  þeir	  stutt	  

óbeint	  við	  nám	  þeirra.	  Foreldrar	  eiga	  að	  styðja	  við	  nám	  barna	  sinna	  (Harris	  og	  Godall,	  

2006)	  og	  með	  Facebook-‐hópum	  fengu	  foreldrar	  ákveðið	  tækifæri	  til	  að	  fylgjast	  betur	  með,	  

þeir	  fengu	  innsýn	  í	  daglegt	  líf	  í	  skólanum,	  þeir	  gátu	  sýnt	  skólagöngu	  barna	  sinna	  áhuga	  og	  

þar	  með	  stutt	  börn	  sín	  og	  aukið	  líkurnar	  á	  betri	  námsárangri.	  	  

Þegar	  fyrirspurnir	  frá	  foreldri	  um	  heimanám	  eða	  annað	  tengt	  skólanum	  voru	  settar	  inn	  

á	  Facebook-‐hópinn	  gátu	  hinir	  foreldrarnir,	  sem	  voru	  ef	  til	  vill	  að	  velta	  svipuðu	  fyrir	  sér,	  séð	  

þær	  líka.	  Þetta	  er	  mikilvægt	  átta	  sig	  á,	  því	  með	  þessu	  má	  gera	  ráð	  fyrir	  að	  bæði	  tími	  og	  
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tölvupóstsendingar	  til	  kennara	  hafi	  sparast,	  auk	  þess	  sem	  foreldrar	  gátu	  hugsanlega	  

fengið	  hjálp	  frá	  öðrum	  foreldrum.	  Ég	  tel	  að	  þarna	  sé	  að	  finna	  eina	  leið	  til	  að	  minnka	  álag	  á	  

kennarann.	  

Það	  kom	  mér	  á	  óvart	  að	  myndbirtingarnar	  urðu	  að	  eins	  konar	  agatæki.	  Nemendur	  

virtust	  vera	  meðvitaðir	  um	  tilveru	  hópsins	  og	  óæskileg	  hegðun	  hvarf	  oft	  þegar	  myndavélin	  

var	  á	  lofti.	  Ef	  nemendur	  voru	  með	  kjánaskap	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  glenna	  sig	  framan	  í	  

myndavélina,	  dugi	  það	  oftar	  en	  ekki	  að	  spyrja	  hvort	  þeir	  vildu	  að	  þessi	  mynd	  færi	  til	  

foreldra.	  Þar	  með	  urðu	  nemendur	  eins	  og	  þeir	  áttu	  að	  sér	  að	  vera.	  Síðar	  tóku	  nemendur	  

upp	  á	  því	  að	  biðja	  um	  myndir	  af	  verkefnum	  sem	  þeir	  höfðu	  unnið.	  Kennarateyminu	  þótti	  

það	  áhugaverð	  og	  jákvæð	  þróun	  þar	  sem	  nemendur	  voru	  greinilega	  stoltir	  af	  verkefnum	  

sínum	  og	  vildu	  að	  foreldrar	  sæu	  þau	  strax.	  Vert	  er	  þó	  að	  taka	  fram	  að	  myndavélin	  var	  

aldrei	  tekin	  upp	  þegar	  agavandamál	  komu	  upp	  og	  aldrei	  voru	  teknar	  myndir	  sem	  gætu	  

niðurlægt	  nemendur	  á	  einn	  eða	  annann	  hátt.	  Því	  má	  álíkta	  að	  aukið	  upplýsingaflæði	  og	  að	  

nemendur	  séu	  meðvitaðir	  um	  að	  foreldrar	  sjái	  bæði	  hegðun	  sína	  og	  verk	  leiði	  til	  aukins	  

aga	  og	  metnaðar	  í	  bekknum.	  

Það	  kom	  skýrt	  fram	  í	  svörum	  foreldra	  við	  spurningalistanum	  að	  foreldrar	  vilja	  halda	  

áfram	  að	  fá	  upplýsingar	  í	  gegnum	  Facebook-‐hópinn	  og	  að	  þeir	  voru	  mun	  ánægðari	  með	  

aukið	  upplýsingaflæði	  en	  þeir	  sýndu	  inni	  í	  sjálfum	  hópnum.	  

	  

5.5   Facebook	  eða	  námumsjónarkerfi?	  
Foreldrasamskipti	  eru	  mikilvægur	  hluti	  af	  skólastarfi	  á	  öllum	  stigum	  og	  má	  segja	  að	  

kennarinn	  taki	  mikinn	  þátt	  í	  uppeldi	  barnsins	  með	  foreldrum	  þess.	  Markmiðið	  með	  

Facebook-‐hópnum	  var	  að	  búa	  til	  vettvang	  þar	  sem	  samskipti	  foreldra	  og	  kennara	  væru	  

efld	  og	  Facebook-‐hópurinn	  þannig	  nokkurskonar	  samskiptabrú.	  Þessi	  vettvangur	  verður	  til	  

út	  frá	  sameiginlegum	  einkennum,	  sem	  er	  að	  vinna	  með	  börnum	  og	  unglingum	  og	  eiga	  í	  

jákvæðum	  samskiptum.	  Þátttakendur	  læra	  hver	  af	  öðrum	  í	  þessu	  ferli	  eins	  og	  Wenger	  

(2009)	  nefnir.	  Samfélagið	  sem	  starfar	  í	  svokölluðu	  stafrænu	  kjörlendi,	  eins	  og	  Wenger	  

kallar	  það,	  þar	  sem	  tæknin	  er	  nýtt	  til	  að	  auðvelda	  samskipti	  og	  varðveita	  umræður	  og	  efni	  

sem	  hópurinn	  deilir,	  nýttist	  best	  gegnum	  samfélagsmiðlaforritið	  Facebook,	  eins	  og	  

niðurstöður	  sýndu	  glögglega.	  En	  ástæðan	  er	  líklega	  sú	  að	  það	  þekkja	  nánast	  allir	  þennan	  
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miðil,	  hann	  er	  auðveldur	  í	  notkun	  og	  auðvelt	  að	  læra	  á	  hann.	  Hann	  er	  góður	  til	  að	  safna	  

einstaklingum	  saman	  og	  taka	  fyrstu	  skrefin	  saman.	  Hann	  býður	  þátttakendum	  upp	  á	  

persónulegt	  viðmót	  sem	  síðan	  veitir	  þátttakendum	  ákveðna	  sjálfskynningu	  og	  félagslega	  

nærveru	  ásamt	  góðum	  aðgangi	  að	  upplýsingum.	  Facebook	  reyndist	  því	  bæði	  sem	  

samfélagsmyndandi	  og	  -‐styðjandi	  miðill	  (Kaplan	  og	  Haenlein,	  2010)	  sem	  var	  tilvalinn	  fyrir	  

verkefnið,	  en	  samfélagsmyndandi	  miðill	  er	  sá	  sem	  heldur	  utan	  um	  hópinn	  og	  myndar	  

tengslin	  og	  samfélagsstyðjandi	  miðill	  auðveldar	  samskipti	  fólks	  og	  hjálpar	  því	  að	  efla	  

samfélagið	  sem	  það	  er	  í.	  

	  	  	  	  	  	  Ég	  tel	  að	  í	  rannsókninni	  hafi	  myndast	  stafrænt	  kjörlendi	  meðal	  foreldra	  og	  kennara.	  

Sem	  fyrr	  segir	  varð	  samfélagsmiðillinn	  Facebook	  fyrir	  valinu	  vegna	  fjölmargra	  kosta	  hans	  

og	  sennilega	  út	  af	  sterkasta	  eiginleika	  hans,	  að	  búa	  til	  stafræn	  samfélög.	  Facebook-‐

hópurinn	  varð	  stafrænt	  kjörlendi	  þar	  sem	  samskipti	  foreldra	  og	  kennara	  urðu	  mun	  

auðveldari	  og	  upplýsingaflæði	  varð	  mun	  meira	  er	  á	  leið	  en	  í	  upphafi.	  Ég	  tók	  að	  mér	  

hlutverk	  tæknilóðs	  (Wenger,	  White	  og	  Smith,	  2013)	  sem	  sá	  um	  utanumhald	  verkefnisins	  

og	  kom	  því	  af	  stað.	  Ég	  tók	  eftir	  því	  að	  foreldrar	  voru	  margir	  hverjir	  rólegir	  og	  hlédrægir	  í	  

fyrstu.	  Ég	  velti	  fyrir	  mér	  hvort	  fleiri	  hefðu	  orðið	  virkir	  þátttakendur	  í	  þessu	  stafræna	  

kjörlend	  ef	  tímabilið	  hefði	  verið	  lengra	  og	  tel	  ég	  að	  fróðlegt	  hefði	  verið	  að	  sjá	  hvort	  og	  þá	  

hvernig	  þátttakan	  hefði	  aukist.	  Einnig	  hefði	  verið	  áhugavert	  að	  sjá	  hvort	  að	  fleiri	  

tæknilóðsar	  hefðu	  orðið	  til,	  t.d.	  í	  hópi	  foreldra,	  sem	  hefðu	  tekið	  ábyrgð	  og	  hlutverk	  í	  

hópnum.	  Það	  fer	  auðvitað	  eftir	  hverjum	  og	  einum	  hvort	  viðkomandi	  fái	  eitthvað	  út	  úr	  á	  

þátttöku	  sinni,	  hvort	  sem	  viðkomandi	  ætli	  bara	  að	  fylgjast	  með	  eða	  taka	  þátt.	  Það	  er	  mat	  

mitt	  að	  í	  þessum	  hópi	  hafi	  myndast	  stafrænt	  kjörlendi	  því	  eins	  og	  Wenger	  (2009)	  kom	  

inná	  myndast	  ákveðin	  samfélög	  í	  netheimum	  meðal	  annars	  þegar	  fólk	  safnast	  saman	  til	  að	  

taka	  á	  móti	  upplýsingum	  og	  fá	  nýja	  sýn	  á	  hlutina.	  Foreldrar	  tóku	  vel	  í	  hópinn	  ef	  miðað	  er	  

við	  niðurstöður	  spurningalistanna.	  Jákvæðar	  athugasemdir	  frá	  þeim	  bentu	  til	  þess	  að	  

upplýsingaflæðið	  hafi	  þar	  af	  leiðandi	  verið	  af	  hinu	  góða.	  

	  	  	  	  	  	  Hins	  vegar	  er	  annar	  vinkill	  á	  þessum	  samfélagsmiðli	  en	  það	  er	  ótti	  kennara	  við	  að	  

nemendur	  og	  foreldrar	  noti	  efni	  sem	  deilt	  er	  þar	  inn	  gegn	  þeim.	  Einnig	  geta	  skapast	  

umræður	  sem	  fela	  í	  sér	  neikvæðni,	  ómálefnalegar	  umræður	  og	  persónleg	  málefni.	  	  

	  	  	  	  	  	  Umsjónarkennarar	  3.	  bekkjar	  í	  Sæmundarskóla	  hafa	  notað	  Mentor	  til	  að	  skrá	  inn	  

mætingu	  og	  skrá	  atvik	  eða	  skilaboð	  í	  dagbók	  kerfisins.	  Einnig	  nota	  þeir	  kerfið	  til	  að	  senda	  
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tölvupóst	  á	  foreldra.	  Mögulega	  munu	  þeir	  nýta	  Mentor	  meira	  með	  tilkomu	  nýrrar	  

kynslóðar	  af	  kerfinu.	  Talið	  er	  að	  kerfið	  geti	  stuðlað	  að	  betri	  og	  bættri	  leið	  til	  að	  miðla	  

upplýsingum	  til	  heimila	  og	  þar	  af	  leiðandi	  stuðlað	  að	  trausti	  foreldra	  til	  skólans	  og	  aukið	  

þannig	  námsárangur	  nemenda	  (Mentor,	  2017d).	  	  

	  	  	  	  	  	  Það	  eru	  ákveðin	  atriði	  lík	  og	  ólík	  með	  Facebook	  og	  námsumsjónarkerfum	  líkt	  og	  

Mentor	  og	  Námsfús	  en	  þessir	  miðlar	  vinna	  ágætlega	  saman.	  Þegar	  Facebook	  og	  	  eru	  borin	  

saman	  má	  helst	  nefna	  að	  Mentor	  leyfir	  ekki	  opnar	  samræður	  eða	  samskipti	  milli	  foreldra,	  

hann	  leyfir	  eingöngu	  lokuð	  skilaboð.	  Það	  er	  t.d.	  hægt	  að	  búa	  til	  hóp	  þar	  allir	  sem	  í	  honum	  

eru	  sjá	  það	  sem	  fer	  fram	  eða	  geta	  tjáð	  sig	  um	  það.	  Mentor	  er	  hinsvegar	  góður	  staður	  þar	  

sem	  persónuleg	  málefni	  eru	  rædd	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  einstakra	  nemenda.	  Forritið	  

heldur	  einkum	  vel	  utan	  um	  námsárangur	  nemenda,	  mætingu	  þeirra,	  persónulegar	  

upplýsingar	  og	  viðkvæm	  mál.	  Þegar	  upplýsingum	  er	  deilt	  inn	  á	  Mentor	  fá	  allir	  sem	  þar	  eru	  

skráðir,	  tölvupóst.	  Mentor	  heldur	  utan	  um	  heimanám	  nemenda	  og	  kennari	  getur	  sent	  frá	  

sér	  tilkynningar.	  

Samfélagsmiðilinn	  Facebook	  er	  aftur	  á	  móti	  notaður	  í	  mun	  fjölbreyttum	  tilgangi.	  Flestir	  

fylgjast	  grannt	  með	  öllu	  sem	  fer	  fram	  í	  gegnum	  þann	  miðil	  og	  fá	  tilkynningu	  strax	  um	  efni	  

sem	  sett	  er	  þar	  inn.	  Ef	  þessir	  tveir	  miðlar	  eru	  bornir	  saman	  er	  því	  líklegra	  að	  foreldrar	  fái	  

fyrr	  vitneskju	  um	  upplýsingar	  sem	  birtar	  eru	  á	  Facebook	  en	  á	  Mentor.	  Facebook	  hefur	  

engu	  að	  síður	  sína	  galla	  og	  má	  til	  dæmis	  nefna	  að	  ekki	  eru	  allir	  skráðir	  á	  facebook,	  

foreldrar	  eru	  ekki	  allir	  sítengdir	  gegnum	  snjallsíma	  og	  kerfið	  er	  ekki	  í	  umsjón	  skólans	  og	  

því	  getur	  verið	  lokað	  fyrivarlaust.	  Ef	  Mentor	  biði	  upp	  á	  auðvelda	  myndbirtingu,	  hópa,	  

einhverskonar	  stað	  þar	  sem	  foreldrar	  gætu	  komið	  saman	  og	  deilt	  upplýsingum	  líkt	  og	  

Facebook-‐hópurinn	  býður	  uppá	  eða	  væri	  jafnvel	  með	  einhvers	  konar	  app	  í	  símanum	  sem	  

tilkynnti	  þegar	  eitthvað	  kæmi	  þar	  inn,	  væri	  Mentor	  fullkominn	  vettvangur	  fyrir	  samskipti	  

heimila	  og	  skóla.	  Þar	  sem	  Mentor-‐kerfið	  er	  í	  stöðugri	  þróun	  er	  ekki	  hægt	  að	  útiloka	  að	  það	  

eða	  annað	  sambærilegt	  kerfi	  muni	  í	  framtíðinni	  bjóða	  upp	  á	  allt	  ofantalið	  og	  hugsanlega	  

enn	  meira.	  

5.6   Hvernig	  má	  nota	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  í	  samskiptum	  heimilum	  
og	  skóla	  

Af	  þeim	  miðlum	  sem	  í	  boði	  eru	  núna,	  kom	  aldrei	  neinn	  annar	  samfélagsmiðill	  til	  greina	  en	  

Facebook	  að	  nota	  í	  þessari	  rannsókn.	  Miðilinn	  er	  auðveldur	  og	  aðgengilegur	  fyrir	  
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samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  (Levin,	  2015).	  Aðrir	  samfélagsmiðlar	  bjóða	  ekki	  uppá	  sömu	  

eiginleika	  og	  Facebook	  gerir	  og	  geta	  verið	  flóknari	  í	  notkun.	  Það	  má	  því	  nánast	  fullyrða	  að	  

þetta	  hafi	  verið	  réttur	  miðill	  fyrir	  þetta	  verkefni.	  Í	  hvert	  skipti	  þarf	  hins	  vegar	  að	  skoða	  

hvaða	  miðill	  henti	  í	  framtíðinni	  getur	  verið	  að	  námsumsjónarkerfi	  nái	  að	  uppfyllla	  þetta	  

hlutverk	  og	  vera	  vettvangur	  fyrir	  grösugt	  stafrænt	  kjörlendi	  kennara	  og	  foreldra.	  Ef	  að	  

ákveðið	  er	  að	  nota	  Facebook	  sem	  miðil	  í	  svipuðu	  verkefni	  og	  þessu	  er	  gott	  að	  fara	  yfir	  

hlutina	  með	  foreldum	  í	  upphafi.	  Ég	  kynntist	  því	  að	  það	  er	  hægt	  að	  stilla	  Facebook	  síðuna	  

þannig	  að	  foreldrar	  fái	  tilkynningu	  þegar	  virkni	  verður	  í	  hópnum	  og	  jafnvel	  fá	  sendan	  

tölvupóst.	  Fæstir	  foreldrar	  kíkja	  hins	  vegar	  stöðugt	  á	  tölvupóstinn	  sinn	  og	  þar	  af	  leiðandi	  

geta	  upplýsingar	  frá	  hópnum	  farið	  framhjá	  þeim.	  	  

5.6.1   Góð	  byrjun	   	  

Áður	  en	  farið	  er	  af	  stað	  í	  svona	  verkefni	  þarf	  að	  tryggja	  að	  allir	  foreldrar	  séu	  með	  aðgang	  

að	  Facebook	  eða	  geti	  orðið	  sér	  út	  um	  aðgang	  þannig	  að	  enginn	  verði	  útundan.	  Ef	  kennari	  

velur	  að	  fara	  þá	  leið	  að	  nota	  Facebook	  sem	  vettvang	  fyrir	  upplýsingamiðlun	  má	  segja	  að	  

frumkvæðið	  sé	  í	  hans	  höndum.	  Hann	  sem	  stofnandi	  hópsins,	  ber	  megin	  ábyrgð	  á	  hópnum	  

og	  hverjir	  eru	  í	  honum.	  Þar	  af	  leiðandi	  má	  segja	  að	  það	  sé	  í	  hans	  verkahring	  að	  gæta	  þess	  

að	  allir	  nemendur	  í	  bekknum	  eigi	  að	  minnsta	  kosti	  eitt	  foreldri	  eða	  forsjársaðila	  í	  hópnum.	  	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  samskiptin	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  

Facebook-‐hópnum	  einkenndust	  af	  jákvæðni.	  Það	  var	  ánægjulegt	  að	  sjá	  að	  hvergi	  voru	  

neikvæðar	  athugasemdir	  eða	  leiðinleg	  viðbrögð	  við	  því	  sem	  sett	  var	  inn	  á	  hópinn,	  eins	  og	  

varað	  var	  við	  t.d	  af	  SAFT	  (ed).	  	  Hvorki	  frá	  foreldrum	  né	  kennurum.	  Af	  því	  má	  draga	  þá	  

ályktun	  að	  foreldrum	  hafi	  líkað	  að	  taka	  þátt	  í	  verkefninu.	  Tel	  ég	  megin	  ástæða	  þess	  að	  

jákvæðni	  var	  einkennandi	  í	  samskiptum	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  þessu	  verkefni	  var	  að	  

foreldrar	  voru	  mjög	  vel	  upplýstir,	  tilgangur	  hópsins	  var	  útskýrður	  og	  ég	  og	  kennarar	  settu	  

tóninn	  fyrir	  jákvæðum	  og	  uppbyggjandi	  samskiptum.	  	  Áður	  en	  verkefnið	  hófst	  útskýrði	  ég	  

ekki	  fyrir	  foreldrum	  hvert	  markmið	  verkefnisins	  væri.	  Þegar	  kennari	  byrjar	  að	  vinna	  með	  

Facebook-‐hóp	  er	  gott	  að	  senda	  foreldrum	  upplýsingar	  um	  tilgang	  og	  markmið	  hópsins	  

(Education	  World,	  2017).	  

	  	  	  	  	  Stjórnandi	  verður	  að	  setja	  tóninn	  strax	  í	  upphafi,	  gera	  öllum	  ljóst	  hver	  tilgangur	  hópsins	  

sé,	  að	  hópurinn	  skuli	  vera	  vettvangur	  jákvæðra	  samskipta	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  og	  eins	  

á	  milli	  foreldra.	  Education	  world	  (2017)	  leggur	  einmitt	  áherslu	  á	  þetta	  á	  vefsíðu	  sinni,	  þar	  
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sem	  farið	  er	  yfir	  notkun	  á	  samfélagsmiðlinum	  Facebook	  í	  skólastarfi	  og	  útskýra	  þurfi	  fyrir	  

foreldrum	  hverjar	  væntingar	  kennara	  eru	  og	  leggja	  áherslu	  á	  að	  þetta	  sé	  miðill	  fyrir	  

jákvæða	  upplýsingamiðlun.	  Þar	  kemur	  einnig	  fram	  að	  Facebook-‐hópurinn	  ætti	  aðeins	  að	  

innihalda	  efni	  sem	  tengist	  nemendum	  og	  skólanum.	  Áherslurnar	  ættu	  alltaf	  að	  vera	  á	  því	  

sem	  nemendur	  taka	  sér	  fyrir	  hendur.	  Málefni	  einstakra	  barna,	  forráðamanna,	  kennara	  

eða	  neikvæðra	  atburða	  sem	  gerast	  í	  skólanum	  á	  að	  beina	  beint	  til	  kennara	  eftir	  öðrum	  

leiðum,	  með	  tölvupósti,	  símtali	  eða	  á	  annan	  hátt.	  Þegar	  tilgangur	  hópsins	  er	  frá	  upphafi	  

ljós	  á	  stjórnandi	  óhræddur	  að	  geta	  tekið	  stjórnina	  og	  eytt	  úr	  hópnum	  umræðum	  sem	  eiga	  

ekki	  heima	  þar.	  Þegar	  farið	  er	  inn	  á	  hópinn	  (forsíðu)	  er	  tilvalið	  að	  stjórnandi	  hafi	  tilgang	  

hópsins	  sýnilegan.	  	  

5.6.2   Skipulögð	  upplýsingamiðlun	  

Foreldrar	  leita	  alltaf	  að	  myndum	  af	  sínu	  barni	  og	  því	  mikilvægt	  að	  kennarar	  gæti	  þess	  að	  

myndir	  af	  öllum	  börnunum	  birtist	  á	  ákveðnu	  tímabili,	  vera	  jafnvel	  með	  nafnalista	  og	  

merkja	  við	  nöfn	  barnanna	  svo	  öruggt	  sé	  að	  engin	  verði	  útundan.	  Einnig	  verður	  að	  gæta	  

þess	  að	  myndefni	  gefi	  ekki	  vísbendingar	  um	  mismunandi	  getu	  barnanna.	  Ég	  var	  mjög	  

meðvituð	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  taka	  myndir	  af	  öllum	  nemendum	  á	  einhverjum	  tímapunkti	  

og	  gætti	  þess	  að	  myndirnar	  væru	  ekki	  einsleitar.	  Mér	  fannst	  skipta	  máli	  að	  allir	  foreldrar	  

gætu	  séð	  börnin	  sín	  í	  leik	  og	  starfi	  á	  skólatíma,	  en	  einnig	  að	  myndirnar	  vektu	  hjá	  þeim	  

áhuga.	  Mér	  tókst	  að	  birta	  myndir	  af	  öllum	  nemendum	  að	  minnsta	  kosti	  þrisvar	  sinnum	  og	  

myndirnar	  voru	  fjölbreyttar	  og	  sýndu	  nemendur	  í	  leik	  og	  starfi.	  	  Kennarahópurinn	  gætti	  

þess	  að	  sýna	  ekki	  eingöngu	  glansmyndir	  úr	  skólastarfinu,	  heldur	  einnig	  það	  sem	  betur	  

mátti	  fara	  til	  að	  sýna	  daglegt	  líf	  nemenda	  í	  réttu	  ljósi.	  Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  

foreldrum	  þótti	  góð	  tilbreyting	  frá	  föstudagspóstum	  að	  fá	  upplýsingar	  á	  myndrænu	  formi.	  

Þeim	  þótti	  skemmtilegt	  að	  fá	  að	  fylgjast	  með	  krökkunum	  reyna	  við	  hin	  ýmsu	  verkefni	  og	  

foreldrarnir	  sögðust	  vita	  meira	  um	  þau	  verkefni	  sem	  unnin	  væru	  í	  skólanum.	  Einnig	  kom	  

fram	  að	  kennarar	  töldu	  að	  með	  því	  að	  sýna	  þeim	  myndir	  og	  myndskeið	  væru	  þeir	  að	  

hleypa	  foreldrum	  nær	  skólastarfinu.	  Foreldrar	  fengju	  þannig	  betri	  innsýn	  í	  það	  sem	  fram	  

færi	  í	  skólastofunni	  í	  stað	  þess	  að	  fá	  eingöngu	  texta.	  Eitt	  foreldri	  staðfesti	  þetta	  í	  svörum	  

sínum	  og	  bætir	  við	  að	  með	  auknu	  upplýsingaflæði	  hafi	  tiltrú	  þess	  á	  starfinu	  sem	  færi	  fram	  

í	  skólanum	  aukist.	  Til	  að	  auka	  ánægju	  og	  tiltrú	  foreldra	  þarf	  kennari	  eða	  stuðningsfulltrúi	  

að	  vera	  skipulagður	  í	  að	  sýna	  skólastarfið	  í	  sem	  fjölbreyttastri	  mynd.	  
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5.6.3   Hvernig	  á	  að	  skrifa	  færslur?	  

Kennarar	  verða	  að	  vera	  mjög	  varkárir	  um	  efnið	  sem	  fer	  á	  miðilinn.	  	  Við	  hverja	  færslu,	  

hvort	  sem	  um	  var	  að	  ræða	  mynd	  eða	  myndskeið,	  fylgdi	  ávallt	  lýsandi	  texti	  um	  það	  sem	  fór	  

fram	  á	  myndefninu.	  Eftir	  því	  sem	  leið	  á	  rannsóknartímabilið	  urðu	  textalýsingar	  ítarlegri	  og	  

skýrari.	  Þegar	  litið	  er	  til	  baka	  hefði	  þurft	  að	  búa	  til	  ákveðið	  form	  svo	  fyrstu	  færslur	  hefðu	  

verið	  jafn	  ítarlegar	  og	  þær	  sem	  komu	  síðar	  meir,	  þannig	  aðupplýsingaflæðið	  til	  foreldra	  

hefði	  verið	  stöðugt.	  Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  foreldrum	  fannst	  þeir	  ekki	  vita	  meira	  um	  

nám	  barna	  sinna	  en	  með	  ítarlegri	  lýsingum	  frá	  upphafi	  hefðu	  svör	  þeirra	  mögulega	  verið	  

önnur.	  Ég	  skrifaði	  í	  dagbók	  mína	  að	  ég	  teldi	  að	  upplýsingarnar	  hefðu	  orðið	  ítarlegri	  ef	  

kennararnir	  hefðu	  sett	  færslurnar	  inn	  frá	  upphafi	  og	  útskýrt	  hvert	  markmiðið	  var	  með	  

sérhverju	  verkefni	  sem	  lagt	  var	  fyrir.	  Ég	  skrifaði	  einungis	  lýsingar	  við	  færslur	  út	  frá	  minni	  

upplifun	  af	  kennslunni	  eða	  út	  frá	  því	  sem	  fram	  kom	  á	  myndefninu.	  Ljóst	  er	  því	  að	  betra	  er	  

að	  útskýra	  meira	  en	  minna	  og	  vera	  skýr	  í	  máli.	  

5.6.4   Virkni	  eykur	  virkni	  

Með	  aukinni	  virkni	  inni	  í	  Facebook-‐hóp	  árgangsins	  virtust	  foreldrar	  oftar	  líta	  þar	  við,	  ef	  svo	  

má	  að	  orði	  komast.	  Virkni	  þeirra	  jókst	  til	  muna,	  til	  að	  mynda	  fjölgaði	  spurningum	  á	  borð	  

við	  „er	  [nafn	  drengs]	  hjá	  einhverjum?´´	  ásamt	  því	  að	  foreldrar	  voru	  farnir	  að	  nota	  

vettvanginn	  til	  að	  bjóða	  í	  afmæli	  eða	  leita	  að	  fötum	  barnanna	  sinna.	  Þá	  voru	  myndir	  úr	  

afmælum	  og	  bekkjarskemmtunum	  einnig	  settar	  inn	  á	  hópinn.	  Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  

kennurum	  þótti	  það	  einkar	  skemmtilegt	  að	  sjá	  nemendur	  í	  frítíma	  sínum	  og	  tel	  ég	  foreldra	  

einnig	  hafa	  haft	  áhuga	  á	  myndefninu	  þar	  sem	  þeir	  líkuðu	  við	  færslurnar	  sem	  settar	  voru	  

inn	  á	  hópinn.	  Þá	  virtust	  foreldrar	  vera	  óhræddir	  við	  að	  spyrja	  þarna	  um	  ýmislegt	  varðandi	  

heimanám,	  lestur	  og	  fleira.	  	  Í	  því	  ljósi	  sá	  ég	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  fyrir	  kennara	  að	  vera	  

fyrirmyndir	  í	  þess	  konar	  hlutverki	  með	  því	  að	  gerast	  sjálfir	  virkir	  notendur.	  Má	  segja	  að	  á	  

þann	  hátt	  setji	  þeir	  tóninn	  fyrir	  aukin	  samskipti	  og	  upplýsingaflæði.	  

Virkni	  og	  viðbrögð	  foreldra	  geta	  verið	  lítil,	  einkum	  í	  byrjun	  eins	  og	  í	  ljós	  kom	  í	  þessari	  

rannsókn.	  En	  við	  slíku	  er	  búast	  líkt	  og	  Wenger,	  White	  og	  Smith	  (2013)	  benda	  á.	  Hlutverk	  

kennara	  er	  meðal	  annars	  að	  miðla	  upplýsingum	  og	  eru	  foreldrar	  þá	  móttakendur	  

upplýsinganna.	  Þegar	  foreldar	  eru	  orðnir	  vanir	  og	  öruggir	  með	  sig	  inni	  í	  Facebook-‐hópnum	  

er	  líklegra	  að	  þeir	  taki	  meiri	  þátt	  í	  umræðum	  eða	  sýni	  viðbrögð	  við	  færslum.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  Þó	  ég	  sé	  mjög	  heilluð	  af	  samfélagsmiðlinum	  Facebook	  í	  samskiptum	  við	  foreldra,	  gerir	  

ég	  mér	  fyllilega	  grein	  fyrir	  að	  miðilinn	  hefur	  neikvæðar	  hliðar	  rétt	  eins	  og	  jákvæðar.	  Ein	  

neikvæð	  eða	  gagnrýnin	  rödd	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  og	  skapað	  óvild	  innan	  hópsins.	  

Kennarar	  þurfa	  að	  fylgjast	  vel	  með	  og	  gefa	  sér	  tíma,	  helst	  daglega,	  til	  að	  kíkja	  inn	  á	  

Facebook	  og	  birta	  reglulega	  myndefni,	  myndskeið	  eða	  færslur	  í	  von	  um	  að	  foreldrar	  haldi	  

áfram	  að	  skoða	  það.	  Því	  virkari	  sem	  kennarar	  eru	  í	  hópnum,	  þeim	  mun	  virkari	  verður	  

hópurinn.	  

5.7   Hvernig	  gekk	  verkefnið	  
Sé	  litið	  á	  heildarmyndina	  fannst	  mér	  verkefnið	  og	  rannsóknin	  ganga	  vel.	  Foreldrar	  voru	  

ánægðir	  með	  aukna	  virkni	  á	  samfélagsmiðlinum	  og	  virtist	  Facebook-‐hópurinn	  vera	  kominn	  

í	  sátt	  hjá	  foreldrum	  sem	  voru	  farnir	  að	  nýta	  hann	  vel.	  	  

	  	  	  	  	  	  Mörg	  atriði	  voru	  jákvæð	  í	  ferlinu.	  Má	  þar	  nefna	  viðmót	  skólans,	  auk	  þess	  tóku	  allir	  sem	  

tengdust	  verkefninu	  í	  Sæmundarskóla	  verkefninu	  með	  opnum	  huga	  og	  voru	  áhugasamir	  

um	  framgang	  þess.	  Tel	  ég	  að	  rekja	  megi	  áhugann	  til	  þeirra	  tækifæra	  sem	  vettvangurinn	  

býður	  upp	  á.	  Foreldrar	  voru	  samvinnuþýðir	  og	  allir	  tilbúnir	  að	  leyfa	  mér	  að	  vinna	  verkefnið	  

með	  árgangnum.	  Einnig	  komu	  upp	  atriði	  sem	  erfiðara	  var	  að	  láta	  ganga	  upp.	  Þar	  má	  

meðal	  annars	  nefna	  tíma	  utan	  vinnu	  til	  að	  skipurleggja	  eða	  kíkja	  á	  Facebook-‐hópinn,	  leiðir	  

til	  að	  virkja	  stuðningsfulltrúann	  betur	  sem	  upplifði	  sig	  frekar	  útundan,	  kennarar	  hefðu	  

þurft	  að	  ræða	  fyrr	  saman	  hvernig	  þeir	  vildu	  sýna	  foreldrum	  og	  ákveða	  jafnvel	  fyrirfram	  

hverju	  ætti	  að	  taka	  myndir	  af.	  Einnig	  varð	  það	  skýr	  regla	  að	  gæta	  þess	  að	  öll	  börn	  kæmu	  

fyrir	  á	  einhverjum	  tímapunkti	  á	  myndum	  sem	  deilt	  var	  ásamt	  því	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  annað	  

foreldrið	  eða	  báðir	  foreldrar	  barnanna	  væru	  með	  aðgang	  að	  hópnum.	  	  

Það	  eru	  mörg	  atriði	  sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  varðandi	  svona	  verkefni	  og	  því	  legg	  ég	  ríka	  

áherslu	  á	  að	  vanda	  þurfi	  undirbúninginn	  vel	  og	  skipuleggja	  fyrstu	  skrefin	  rækilega	  áður	  en	  

lagt	  er	  af	  stað	  í	  svipað	  verkefni.	  	  	  	  

5.7.1   Tæknilegir	  örðuleikar	  

Margt	  í	  starfi	  kennarans	  krefst	  þess	  að	  hann	  sé	  opinn	  fyrir	  nýjum	  hlutum	  og	  tilbúinn	  að	  sjá	  

hvað	  sé	  hægt	  að	  gera	  betur.	  Breytingar	  geta	  verið	  bæði	  af	  hinu	  góða	  og	  hinu	  slæma	  en	  

oftar	  en	  ekki	  eru	  flestar	  breytingar	  á	  starfi	  kennarans	  jákvæðar.	  Ég	  skrifaði	  hjá	  mér	  meðan	  

á	  rannsókninni	  stóð,	  allar	  þær	  hindranir	  sem	  urðu	  á	  veginum	  og	  atriði	  sem	  gott	  er	  að	  hafa	  
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í	  huga,	  bæði	  þegar	  er	  haldið	  utan	  um	  svona	  verkefni	  og	  þegar	  rannsókn	  af	  þessu	  tagi	  er	  

framkvæmd.	  	  

	  	  	  	  	  	  Þegar	  kennarar,	  eða	  hver	  sem	  er,	  rekst	  á	  hindrun	  í	  tilteknu	  ferli,	  er	  mikilvægt	  að	  leita	  

sér	  aðstoðar	  til	  að	  geta	  haldið	  áfram	  og	  lært	  af	  mistökum.	  Þetta	  tryggir	  að	  kennari	  heldur	  

áfram	  að	  læra	  og	  viðheldur	  starfsþróun	  sinni.	  Tæknivandamál	  eru	  oftar	  en	  ekki	  þau	  

vandamál	  sem	  kennarar	  kvarta	  undan	  þegar	  þeir	  nota	  upplýsingatækni	  og	  kom	  það	  meðal	  

annars	  fyrir	  að	  kennari	  setti	  inn	  myndir	  á	  vegginn	  á	  Facebook	  síðunni	  sinni	  í	  staðinn	  fyrir	  á	  

vegg	  árgangsins.	  Starfsfólkið	  var	  með	  sameiginlegan	  aðgang	  að	  Facebook-‐hópnum	  undir	  

einu	  nafni.	  Því	  þurfa	  þeir	  að	  fara	  af	  sínum	  persónulega	  Facebook	  aðgangi	  til	  að	  kíkja	  á	  

Facebook	  aðgang	  bekkjarins.	  

	  	  	  	  	  	  Í	  rannsókninni	  var	  mikið	  unnið	  með	  viðkvæmar	  upplýsingar	  og	  efni	  sem	  þarf	  að	  fara	  

varlega	  með.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  fyrir	  alla	  aðilla,	  hvort	  sem	  um	  ræðir	  mig,	  kennara	  eða	  

foreldra,	  að	  fara	  gætilega	  með	  persónulegar	  upplýsingar,	  fara	  gætilega	  með	  allt	  efni	  sem	  

safnast	  saman	  og	  gæta	  þess	  að	  enginn	  upplifi	  það	  að	  honum	  sé	  strítt	  eða	  að	  lítð	  sé	  gert	  úr	  

honum.	  	  

	  	  	  	  	  	  Helstu	  erfiðleikar	  sem	  ég	  fann	  fyrir	  í	  ferlinu	  var	  að	  kennarar	  upplifðu	  sig	  ekki	  nægilega	  

örugga	  við	  að	  nota	  forritið	  og	  kusu	  frekar	  að	  senda	  mér	  myndir	  sem	  þeir	  tóku	  en	  að	  setja	  

þær	  sjálfir	  inn.	  Í	  stað	  þess	  að	  nýta	  tækifærið	  og	  fá	  kennslu	  á	  miðilinn	  veigruðu	  þeir	  sér	  við	  

að	  gera	  þetta	  og	  kusu	  frekar	  að	  vera	  nokkurs	  konar	  áhorfendur.	  Í	  viðtali	  við	  kennara	  kom	  

fram	  að	  að	  þeir	  voru	  opnir	  fyrir	  því	  að	  læra	  á	  nýjungar,	  en	  voru	  ekki	  duglegir	  að	  fá	  aðstoð	  

þegar	  vandamálið	  blasti	  við	  þeim.	  Vert	  er	  að	  taka	  fram	  að	  samfélagsmiðilinn	  er	  í	  stöðugri	  

þróun	  svo	  kennarar	  og	  aðrir	  notendur	  þurfa	  stöðgugt	  að	  vera	  tilbúnir	  að	  taka	  á	  móti	  

nýjungum.	  Miðilinn	  býður	  uppá	  leiðir	  til	  að	  læra	  betur	  á	  hann	  og	  öllum	  nýjungum	  fylgja	  

leiðbeiningar	  sem	  gerir	  nýjum	  notendum	  kleift	  að	  lært	  á	  breytingarnar	  ef	  hann	  er	  opinn	  

fyrir	  þeim.	  

5.7.2   Tæknileg	  ráð	  

Þegar	  litið	  er	  yfir	  farinn	  veg	  má	  alltaf	  skoða	  hvað	  hefði	  mátt	  gera	  öðruvísi	  og	  jafnvel	  hvort	  

það	  væri	  hægt	  að	  nálgast	  hlutina	  frá	  öðru	  sjónarhorni.	  Skráði	  ég	  niður	  þær	  hindranir	  sem	  

urðu	  á	  vegi	  mínum	  sem	  verða	  vonandi	  vegvísir	  fyrir	  aðra	  að	  læra	  af.	  	  
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Til	  að	  undirbúa	  kennara	  betur	  fyrir	  verkefnið	  væri	  hægt	  að	  ákveða	  fyrirfram	  hver	  tekur	  

myndirnar	  hverju	  sinni	  og	  jafnvel	  hvert	  viðfangsefni	  myndanna	  ætti	  að	  vera.	  Einnig	  er	  

mikilvægt	  að	  skoða	  gæði	  myndanna	  sem	  teknar	  eru	  hverju	  sinni,	  því	  lélegar	  myndir	  með	  

slakri	  birtu	  gefa	  foreldrum	  litla	  innsýn	  í	  það	  sem	  fer	  fram	  í	  skólanum.	  Þróa	  mætti	  verkefnið	  

áfram	  með	  því	  til	  dæmis	  að	  búa	  til	  einhverja	  viðburði	  eða	  hafa	  kannanir	  inn	  á	  síðunni	  til	  

að	  athuga	  hvað	  foreldrum	  finnst.	  	  

Auðvelda	  má	  kennurunum	  hlutina	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  hafa	  einn	  netvafra	  í	  

kennaratölvunni	  þar	  sem	  Facebook-‐hópurinn	  er	  opinn	  svo	  hægt	  sé	  að	  setja	  inn	  myndir	  og	  

myndbönd	  jafnóðum,	  eða	  skoða	  færslur	  sem	  foreldrar	  setja	  inn.	  Einnig	  má	  kenna	  

kennurunum	  að	  nýta	  Facebook	  appið	  í	  símanum	  og	  geta	  þeir	  þannig	  sett	  myndirnar	  inn	  á	  

sama	  tíma.	  Gott	  væri	  að	  hafa	  eina	  bekkjarspjaldtölvu	  þar	  sem	  hægt	  væri	  að	  taka	  myndir	  

og	  setja	  inn	  jafnóðum	  eða	  jafnvel	  myndskeið,	  svo	  myndefnið	  sem	  tekið	  var	  þann	  daginn,	  

gleymist	  ekki	  í	  amstri	  dagsins.	  Égi	  er	  þó	  meðvituð	  um	  að	  myndavélin	  í	  spjaldtölvum	  er	  ekki	  

sú	  besta	  sem	  í	  boði	  er	  og	  vonar	  með	  aukinni	  tækniþróun	  verði	  myndavélin	  betri	  og	  hægt	  

að	  nýta	  spjaldtölvur	  enn	  meira	  í	  þessu	  skyni.	  Þá	  má	  leyfa	  nemendum	  að	  nota	  

bekkjarspjaldtölvuna	  til	  að	  taka	  myndir	  og	  vera	  þannig	  meira	  með	  í	  verkefninu.	  
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6   Lokaorð	  

Tæknin	  er	  ekki	  á	  förum	  og	  tel	  ég	  það	  besta	  sem	  kennarar	  í	  dag	  geta	  gert	  er	  að	  leita	  leiða	  

til	  að	  bjóða	  hana	  velkomna	  inn	  í	  skólastofuna	  og	  nýta	  hana	  til	  þess	  að	  efla	  eigin	  kennslu	  

frekar	  en	  að	  loka	  á	  hana.	  Það	  eru	  fjölmargir	  möguleikar	  sem	  kennari	  hefur	  til	  að	  virkja	  

nemendur	  og	  auka	  samskipti	  við	  foreldra	  gegnum	  tæknina	  og	  er	  Facebook	  einn	  af	  þeim.	  

Tækniþróunin	  í	  heiminum	  er	  hröð	  og	  ómögulegt	  að	  segja	  hvar	  við	  verðum	  eftir	  nokkur	  ár.	  

Tel	  ég	  mikilvægt	  að	  vera	  opin	  fyrir	  nýjungum	  og	  reyna	  tileinka	  mér	  þær	  jafnóðum	  og	  

koma	  þannig	  til	  móts	  við	  þarfir	  einstaklinga	  og	  mun	  það	  að	  öllum	  líkindum	  minnka	  álag	  á	  

mér	  sem	  kennara.	  Þar	  sem	  handhægir	  miðlar	  gætu	  auðveldað	  samskipti	  við	  annað	  

starfsfólks	  og	  foreldra.	  

Það	  er	  óhætt	  að	  taka	  undir	  að	  heimili	  og	  skóli	  standi	  að	  því	  sameiginlegu	  markmiði	  að	  

stuðla	  að	  góðri	  líðan,	  auknum	  þroska	  og	  framförum	  í	  námi	  barna.	  Til	  að	  þessi	  markmið	  

náist	  tel	  ég	  samskipti	  og	  samstarf	  foreldra	  og	  kennara	  þurfi	  að	  vera	  farsælt.	  Sem	  verðandi	  

kennari,	  tel	  ég	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  heimili	  og	  aðstæður	  nemenda	  minna	  geta	  verið	  

ólík	  og	  að	  það	  þurfi	  að	  nálgast	  foreldra	  á	  mismunandi	  hátt.	  

	  	  	  	  	  	  Mér	  hefði	  þótt	  gaman	  að	  sjá	  hvernig	  verkefnið	  hefði	  getað	  þróast	  áfram	  

rannsóknartímabilið	  hefði	  staðið	  lengur,	  sérstaklega	  þar	  sem	  að	  foreldrar	  voru	  farnir	  að	  

taka	  virkan	  þátt	  í	  Facebook-‐hópnum	  eftir	  aðeins	  tveggja	  mánaða	  athugun.	  Einnig	  mætti	  

athuga	  hvort	  það	  væri	  hægt	  að	  virkja	  kennara,	  foreldra	  eða	  nemendur	  betur.	  Niðurstöður	  

þessarar	  rannsóknar	  gefa	  því	  til	  tilefni	  til	  þess	  að	  þetta	  verði	  kannað	  enn	  frekar.	  	  

	  	  	  	  	  	  Sem	  ungur	  kennari	  að	  stíga	  sín	  fyrstu	  skref	  í	  kennslu	  er	  gott	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  prófa	  

sig	  áfram	  í	  nýjungum	  sem	  hafa	  ekki	  verið	  hefðbundnar	  í	  skólastarfi	  fyrr.	  Ég	  veit	  að	  

niðurstöður	  þessa	  verkefnis	  munu	  nýtast	  mér	  í	  framtíðinni	  til	  að	  halda	  áfram	  eða	  vinna	  

svipuð	  verkefni	  í	  kennslu	  og	  efla	  þannig	  samskipin	  milli	  heimilis	  og	  skóla,	  foreldra	  og	  

kennara.	  Verkefnið	  hefur	  einnig	  gefið	  mér	  þann	  styrk	  að	  vera	  óhrædd	  við	  að	  prófa	  nýjar	  

leiðir	  í	  kennslu	  og	  þróa	  mig	  áfram	  í	  starfi	  sem	  kennari.	  
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Viðauki	  A	  

Leyfi	  fyrir	  öflun	  gagna	  rannsakanda	  

	  

Góðan	  dag	  

Ég	  heiti	  Tara	  Brynjarsdóttir	  og	  er	  stuðningsfulltrúi	  í	  3.	  bekk	  hér	  við	  Sæmundarskóla,	  ásamt	  

því	  að	  vera	  í	  meistaranámi	  í	  grunnskólakennarafræðum.	  Er	  ég	  að	  vinna	  að	  rannsókn	  um	  

samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  meistaraverkefninu	  mínu.	  Leita	  ég	  því	  til	  ykkar.	  	  

Óska	  ég	  eftir	  leyfi	  til	  að	  birta	  myndir	  af	  nemendum	  og	  verkefnum	  3.	  bekkjar	  inn	  á	  lokuðum	  

Facebook-‐hóp	  árgangsins	  sem	  nú	  þegar	  er	  til.	  

Mun	  ég	  gæta	  nafnleyndar	  í	  rannsókninni.	  Einnig	  mun	  ég	  eyða	  öllum	  gögnum	  eftir	  að	  hafa	  

unnið	  með	  þau.	  Myndir	  af	  nemendum	  og	  verkefnum	  tengdum	  þeim	  munu	  einungis	  vera	  

birtar	  inn	  á	  lokaða	  Facebook-‐hópnum	  ykkar.	  

	  

Ég	  samþykki	  hér	  með	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  og	  staðfesti	  það	  með	  undirskrift	  minni.	  	  

	  

___________________________	  
Staður	  og	  dagsetning	  

___________________________	  
Foreldri/forráðamaður	  
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Viðauki	  B	  

Leyfi	  skólastjóra	  

Leyfi	  fyrir	  vinnslu	  verkefnisins	   	   	   	   	   Reykjavík	  25.	  janúar	  
2017	  

	  

Ég	  gef	  Töru	  Brynjarsdóttur	  meistaranema	  við	  Háskóla	  Íslands	  hér	  með	  leyfi	  til	  að	  vinna	  

meistaraverkefnið	  sitt	  hér	  í	  grunnskólanum	  Sæmundarskóla	  og	  safna	  þeim	  gögnum	  sem	  

hún	  þarf	  er	  varða	  rannsókn	  hennar.	  Einnig	  gef	  ég	  leyfi	  fyrir	  því	  að	  Sæmundarskóli	  verði	  

nafngreindur	  í	  rannsókninni.	  

	  

	  

_________________________	  
Skólastjóri	  Sæmundarskóla	  
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Viðauki	  C	  

Spurningalisti	  til	  foreldra	  

	  
1.   Kyn	  

Kona	  –	  Karl	  –	  Annað	  
	  

2.   Hvert	  er	  hæsta	  menntunarstig	  sem	  þú	  hefur	  lokið?	  	  

Ekki	  lokið	  grunnskólaprófi	  eða	  sambærilegri	  menntun	  

Lokið	  grunnskólaprófi	  eða	  sambærilegu	  prófi	  

Lokið	  grunnskólaprófi	  og	  hef	  viðbótarmenntun	  en	  hef	  ekki	  lokið	  framhaldsskóla	  

Lokið	  framhaldsskóla	  /	  iðnmenntun	  eða	  sambærilegu	  	  

Lokið	  framhaldsskóla	  /	  iðnmenntun	  og	  hef	  viðbótarmenntun	  en	  hef	  ekki	  lokið	  
háskólanámi	  

Lokið	  diplómanámi	  á	  grunnnámsstigi	  eða	  sambærilegu	  en	  ekki	  lokið	  BA	  eða	  BS	  
gráðu	  

Lokið	  BA	  B.Ed	  eða	  BS	  gráðu	  í	  háskóla	  eða	  sambærilegri	  gráðu	  

Lokið	  BA,	  B.Ed,	  BS	  gráðu	  eða	  sambærilegu	  og	  auk	  þess	  lokið	  starfsréttindanámi	  
eða	  diplómanámi	  á	  meistarastigi	  til	  viðbótar	  

Lokið	  MA,	  M.Ed,	  MS,	  MBA	  eða	  doktorsgráðu	  

Annað,	  hvað?	  _____________________________________	  
	  

3.   Hefurðu	  tekið	  eftir	  aukinni	  virkni	  á	  Facebook-‐hóp	  árgangsins?	  	  
JÁ	  –	  NEI	  –	  Ekki	  viss	  

4.   Hversu	  oft	  hefur	  þú	  farið	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  síðastlinn	  mánuð?	  	  
ALDREI	  –	  EINU	  SINNI	  Í	  VIKU	  –	  OFT	  Í	  VIKU	  –	  HVERJUM	  VIRKU	  DEGI-‐	  
HVERJUM	  DEGI-‐	  OFT	  Á	  DAG.	  
	  

5.   Hvað	  finnst	  þér	  um	  þær	  myndir	  og	  myndskeið	  sem	  sett	  hafa	  verið	  á	  
Facebook-‐hóp	  foreldra?	  
	  

6.   Hafa	  myndirnar	  og	  myndskeiðin	  sem	  birt	  hafa	  verið	  á	  Facebook-‐hópnum	  
haft	  einhver	  áhrif	  á	  samskipti	  ykkar	  við	  börnin?	  

JÁ-‐	  NEI	  –	  EKKI	  VISS	  
Geturðu	  nefnt	  dæmi	  um	  það?	  

7.  Finnst	  þér	  þú	  vita	  meira	  um	  hvað	  barnið	  er	  að	  gera	  í	  skólanum	  eftir	  að	  
hafa	  	  séð	  myndir	  og	  texta	  á	  Facebook?	  
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JÁ-‐	  NEI	  –	  EKKI	  VISS-‐	  
Geturðu	  nefnt	  dæmi	  um	  það?	  

8.   Finnst	  þér	  vitneskjan	  þín	  um	  nám	  barnsins	  þín	  í	  skólanum	  hafa	  breyst	  
eftri	  að	  hafa	  séð	  myndir,	  myndskeið	  og	  texta	  á	  Facebook?	  

JÁ-‐	  NEI	  –	  EKKI	  VISS-‐	  
Geturðu	  nefnt	  dæmi	  um	  það?	  
	  

9.   Telur	  þú	  samskipti	  við	  skóla	  hafa	  breyst	  eftir	  að	  hafa	  séð	  myndir	  og	  
myndskeið	  úr	  skólastarfinu	  á	  Facebook	  ?	  Hvernig?	  
	  

10.  Hversu	  vel	  eða	  illa	  finnst	  þér	  Facebook	  hennta	  sem	  vettvangur	  fyrir	  
samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla.Hvers	  vegna?	  

	  
11.  Hvað	  finnst	  þér	  um	  að	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  á	  milli	  heimili	  

og	  skóla?	  	  
	  
	  

12.  Myndir	  þú	  áfram	  vilja	  sjá	  sambærilegar	  myndir	  af	  skólastarfinu?	  	  
JÁ	  –	  NEI	  –	  EKKI	  VISS	  
Getur	  þú	  útskýrt	  svarið	  nánar?	  	  
	  

13.  Eitthvað	  að	  lokum?	  
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Viðauki	  D	  

Ósk	  rannsakanda	  til	  foreldra	  um	  að	  þeir	  svari	  spurningalista	  tengdan	  rannsókninni	  

	  

Góðan	  dag	  

Með	  skeyti	  þessu	  bið	  ég	  foreldra	  nemenda	  í	  3.	  bekk	  Sæmundarskóla	  að	  svara	  
spurningalista	  sem	  er	  hluti	  af	  meistaraverkefni	  mínu.	  Þar	  sem	  tveir	  eða	  fleiri	  foreldrar	  
koma	  að	  hverju	  barni	  bið	  ég	  um	  að	  hvert	  foreldri	  svari	  fyrir	  sig.	  	  

Viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  er	  að	  skoða	  samskipti	  milli	  heimila	  og	  skóla	  í	  gegnum	  
samfélagsmiðilinn	  Facebook,	  þar	  sem	  við	  höfum	  undanfarið	  reynt	  að	  auka	  innsýn	  foreldra	  
í	  skólastarfið	  með	  myndum	  og	  myndböndum	  í	  Facebook-‐hóp	  bekkjarins.	  Einn	  liður	  í	  
rannsókninni	  er	  þessi	  spurningalisti	  þar	  sem	  foreldrar	  og	  forráðamenn	  geta	  gefið	  sína	  
upplifun	  á	  virkni	  í	  Facebook-‐hópnum.	  

Ekki	  skylt	  að	  svara	  könnunni	  í	  heild	  né	  einstökum	  spurningum.	  Farið	  verður	  með	  svörin	  
sem	  trúnaðarmál	  og	  ekki	  verður	  hægt	  að	  rekja	  svörin	  til	  einstaklinga.	  Rannsóknin	  hefur	  
verið	  tilkynnt	  til	  persónuverndar.	  
Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  verða	  nýttar	  í	  meistararitgerð	  minni	  sem	  birt	  verður	  í	  lok	  
október	  á	  rafrænu	  gagnsafni	  (www.skemman.is).	  

Spurningarnar	  birtast	  ekki	  í	  neinni	  sérstakri	  röð	  og	  það	  tekur	  um	  5-‐10	  mínútur	  að	  svara	  
könnuninni.	  Hægt	  er	  að	  fara	  fram	  og	  til	  baka	  milli	  spurninga	  í	  könnunni.	  Þátttaka	  þín	  er	  
mjög	  mikilvæg	  svo	  sem	  best	  mynd	  fáist	  af	  viðhorfum	  foreldra.	  

	  
Ég	  þakka	  þér	  kærlega	  fyrir	  að	  svara	  eftirfarandi	  spurningum	  og	  leggja	  þitt	  af	  mörkum	  við	  
rannsóknina.	  	  

Nánari	  upplýsingar	  gefur	  Tara	  Brynjarsdóttir	  í	  gegnum	  netfangið	  tabr01@rvkskolar.is.	  
	  
Með	  fyrirfram	  þökk	  og	  von	  um	  góðar	  viðtökur	  .	  
	  

Tara	  Brynjarsdóttir	  
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Viðauki	  E	  

Viðtalsrammi	  

	  

Í	  upphafi	  viðtals	  að	  minna	  á	  að	  þátttekndur	  þurfa	  ekki	  að	  svara	  og	  geta	  dregið	  
þátttöku	  sína	  til	  baka	  ef	  þeir	  kjósa	  svo.	  

Fá	  leyfi	  hjá	  þátttakendum	  til	  að	  hljóðrita	  samtalið.	  

•   Fyrst	  koma	  nokkrar	  spurningar	  um	  bakgrunn	  ykkar:	  

o   Hver	  er	  menntun	  ykkar?	  

o   Hvað	  hafi	  þið	  kennt	  lengi?	  

o   En	  hvað	  hefur	  þú	  unnið	  lengi	  sem	  stuðningsfulltrúi?	  

•   Nú	  skulum	  við	  ræða	  hvernig	  þið	  notuðuð	  Facebookhópinn	  

•   Hversu	  oft	  hafi	  þið	  farið	  inn	  á	  Facebook-‐hópinn	  á	  meðan	  verkefninu	  stóð?	  	  

o   ALDREI	  –	  EINU	  SINNI	  Í	  VIKU	  –	  OFT	  Í	  VIKU	  –	  HVERJUM	  VIRKU	  DEGI-‐	  
HVERJUM	  DEGI-‐	  OFT	  Á	  DAG.	  

o   Hvaða	  tæki	  notuðuð	  þið	  til	  að	  skoða	  Facebook-‐hópinn?	  Hvernig	  var	  það?	  

o   Hversu	  virk	  voruð	  þið	  í	  að	  setja	  inn	  myndir	  og	  skrifa	  athguasemdir?	  	  Hvers	  
vegna?	  Hvers	  vegna	  ekki?	  

•   Hvernig	  fannst	  ykkur	  þetta	  verkefni	  hafa	  gengið?	  

o   Hverju	  tóku	  þið	  eftir?	  

o   Jákvætt	  og	  neikvætt?	  

•   Hafið	  þið	  tekið	  eftir	  aukinni	  virkni	  á	  Facebook-‐hópnum?	  	  

•   Hafi	  þið	  tekið	  eftir	  einhverjum	  breytingum	  í	  samskiptum	  við	  foreldra?	  Hverjum?	  

o   Aukist?	  

o   Minnkað?	  

o   Símtöl?	  

o   Gæði,	  innihald,	  um	  hvað	  er	  talað	  

•   Hafið	  þið	  tekið	  eftir	  einhverjum	  breytinum	  í	  samskiptum	  á	  milli	  foreldra	  inna	  
Facebook-‐hópsins?	  

o   Auking,	  minnkað,	  um	  hvað	  er	  talað?	  

•   Hvað	  finnst	  þér	  um	  þær	  myndir	  og	  myndskeið	  sem	  sett	  hafa	  verið	  á	  Facebook-‐hóp	  
foreldra?	  

o   Hvernig	  fannst	  ykkur	  myndirnar	  sýna	  skólastarfið?	  Góðar	  eða	  slæmar?	  	  

o   Hefðu	  þið	  tekið	  myndir	  af	  einhverju	  öðru	  eða	  sleppt	  einhverju?	  Hvers	  
vegna?	  
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o   Fannst	  ykkur	  eitthvað	  vanta?	  

o   Hversu	  þægilegar	  eða	  óþægilegar	  fundust	  ykkur	  myndbirtingarnar?	  	  Hvers	  
vegna?	  

•   Hafði	  það	  að	  vita	  að	  foreldrar	  myndu	  sjá	  myndir	  úr	  skólastarfinu	  einhver	  áhrif	  á	  
kennsluna,	  skipulagningu	  hennar	  og	  starf	  ykkar?	  	  

•   Hversu	  gagnlegt	  telji	  þið	  það	  vera	  að	  sýna	  foreldrum	  skólastarfið	  í	  gegnum	  
samfélagsmiðla?	  	  	  

o   Fyrir	  samskipti?	  

o   Fyrir	  námið?	  Heimanámið?	  

o   Annað?	  

•   Hversu	  vel	  eða	  illa	  finnst	  ykkur	  Facebook	  henta	  sem	  vettvangur	  fyrir	  samskipti	  milli	  
heimila	  og	  skóla.	  Hvers	  vegna?	  

•   Hvað	  finnst	  ykkur	  almennt	  um	  að	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  á	  milli	  
heimili	  og	  skóla?	  	  

•   Munið	  þið	  halda	  áfram	  næsta	  vetur	  að	  nota	  Facebookhópanna	  til	  að	  deila	  
upplýsingum	  um	  skólastarfið	  og	  eiga	  samskipti	  við	  foreldra?	  Þá	  verð	  ég	  ekki?	  

•   Er	  eitthvað	  í	  verkefninu	  sem	  þið	  hefðuð	  gert	  öðruvísi?	  	  Hvernig?	  Hvers	  vegna?	  

•   Takk	  fyrir.	  

	  


