
Háskólinn á Akureyri 

Hug- og félagsvísindadeild 

Kennaraskor 

Grunnskólabraut 

2009 

 

 

 

 

 

 

Foreldrasamstarf 

-Hvað segja lögin?- 

 

 

 

 

 

 

 

Guðbjörg Þóra Jónsdóttir 

Olga Ellen Þorsteinsdóttir 

Lokaverkefni  



 

 

Háskólinn á Akureyri 

Hug- og félagsvísindadeild 

Kennaraskor 

Grunnskólabraut 

2009 

 

 

 

 

Foreldrasamstarf 

-Hvað segja lögin?- 

 

 

 

 

Guðbjörg Þóra Jónsdóttir 

Olga Ellen Þorsteinsdóttir 

 

Leiðsögukennari: Ingibjörg Auðunsdóttir 

Lokaverkefni til 180 eininga B.Ed.-prófs 



ii 

Yfirlýsingar 

 

Við lýsum því hér með yfir að við einar erum höfundar þessa verkefnis og að það er ágóði 

eigin rannsókna. 

 

 

 

 

 

 

Guðbjörg Þóra Jónsdóttir 

 

 

 

Olga Ellen Þorsteinsdóttir 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.E.d.-

prófs í kennaraskor hug- og félagsvísindadeildar. 

 

 

Ingibjörg Auðunsdóttir 

 



iii 

Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða það hvernig foreldrasamstarfi er lýst í nýju 

grunnskólalögunum og Aðalnámskrá grunnskólanna. Tilgangurinn með ritgerðinni er að kafa 

dýpra í grunnskólalögin, skoða þætti sem snúa að foreldrum og hvers er vænst af þeim með 

nýju lagasetningunni.  

Í upphafi ritgerðarinnar er skólasaga Íslands skoðuð og helstu breytingar sem hafa 

orðið, frá því að fræðslulögin voru sett og til þess skólastarfs sem við þekkjum í dag. Einnig 

er fjallað um helstu skólaform sem tíðkuðust á fyrrihluta 20. aldarinnar, s.s. farkennslu, 

heimakennslu og heimavistarskóla og skoðað hvernig foreldrasamstarfi var háttað við þær 

aðstæður.  

Því næst verða grunnskólalögin skoðuð. Hvaða breytingar hafa verið gerðar á 

foreldrasamstarfi ef grunnskólalögin frá árunum 1995 og 2008 eru borin saman? Þar kemur 

glögglega í ljós að meiri ábyrgð er nú á foreldrum. Farið verður yfir það hvað lögin segja um 

foreldrafélög og skólaráð. Hver er þáttur foreldra í skólaráði og foreldrafélögum og hvað er 

hægt að gera til þess að stuðla að farsælu samstarfi heimila og skóla? Rannsóknir hafa sýnt að 

með góðu samstarfi á milli heimila og skóla eru meiri líkur á því að skólastarfið verði 

árangursríkara og í samstarfi verður auðveldara að taka á þeim verkefnum sem upp kunna að 

koma. 

Næst er vikið að Aðalnámskrá grunnskóla og hvað hún segir um hlutverk foreldranna. 

Hvað segir Aðalnámskrá grunnskóla um miðlun upplýsinga á milli skóla og heimila? 

Aðalnámskráin er mikilvægt upplýsingatæki sem ekki allir gera sér grein fyrir hve öflugt er. 

Að lokum er fjallað um rannsókn sem Charles Desforges gerði í Bretlandi og 

kenningar Joyce L. Epstein um foreldrasamstarf. Epstein telur mikilvægt að foreldrar og 

starfsmenn skóla séu í góðu og nánu samstarfi. Þá verði árangur nemendanna betri og því til 

mikils að vinna.  

  

 



iv 

Abstract 
 

The subject of this essay is to look at how the parents liaison are illuminate in the new law of 

comprehensive school and the national curriculum guide. The main point is to look very close 

to the sections where parents liaison are illuminate and what the law expect from parents in 

the new laws. 

The first chapter is about how schools were conducted in Iceland since the law of 

instruction were placed and until schools are like we know it today. Also, we are going to talk 

about some types of schools like it was in the 20th century like travelteaching, hometeaching 

and bording schools and talk about the parents liaison there. Household and schools liaison 

like it appear in the comprehensive law and compare it with the changes from the law since 

1995.  

The next chapter is about the comprehensive law. About what changes has bin in the 

parents liaison in the comprehensive law from 1995 and 2008. If we look closely we see that 

now there are more responsibility on parents to day. Also, we are going to look at what the 

laws say about participation parents in schoolcouncil, parentsorganization and what can be 

done to make the teamwork between parents and household successful. 

  Research has shown that good liaison between household and school increase the odds 

that the educational service will be more successful and that will reduce various problems that 

might occur in the school society.  

Next chapter is about the national curriculum guide for compulsory school and what 

she says about the parenting liaison and communitions between schools and household. The 

national curriculum is a very important informations instrument and not everybody realise it. 

In the end of this essay we will talk about a research which Charles Desforges did in 

Britain and Epstein‘s theorys about parenting liaison. She says that it is important to be in a 

good liaison with the parents because that brings more successful education. 
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1. Inngangur 

 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er foreldrasamstarf. Ástæða þess að höfundar ákváðu að velja 

þetta viðfangsefni var löngun til þess að öðlast dýpri innsýn í foreldrasamstarfið.  

Markmiðið með ritgerðinni er að finna það út hver ber ábyrgðina á 

foreldrasamstarfinu. Eru það foreldrarnir sem bera ábyrgð á námi barna sinna og samvinnu 

heimila og skóla, er ábyrgðin skólans eða beggja?  

 Einnig verður fjallað um það sem Aðalnámskrá grunnskóla segir um foreldrasamstarf. 

Skyggnst verður í eldri og ný grunnskólalög og gluggað í þær breytingar sem gerðar hafa 

verið á lögunum á undanförnum árum. Í hverju felast helstu breytingarnar? Felast þær í 

aukinni eða minni ábyrgð heimilanna á foreldrasamstarfi eða aukinni eða minni ábyrgð 

skólanna á foreldrasamstarfi eða hafa kannski engar breytingar verið gerðar?  

Í upphafi ritgerðarinnar verður horft til skólasögunnar og skólahalds, eins og það var 

hér á árum áður, s.s. farskóla, heimakennslu, upphafs fræðslulaganna, heimavistarskóla og 

yfir í skólahald nútímans. Ástæður þess að farið er yfir þetta efni eru þær að höfunda langar til 

þess að fjalla um það hvernig foreldrasamstarfi var háttað á tímum heimavistarskóla, 

heimakennslu og farskóla. 
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2. Skólasaga 

 

Í þessum kafla er fjallað um skólasöguna eins og hún kemur okkur fyrir sjónir frá árinu 1907 

þegar skólaskylda var lögleidd. Með lagasetningu þessari voru kröfurnar auknar um nám og 

kunnáttu og áttu foreldrar meðal annars að kenna börnum sínum að lesa og skrifa áður en þau 

yrðu skólaskyld. Á móti kom að áður var fræðsla meira og minna alfarið á herðum foreldra en 

var nú að hluta til tekin og færð á skólana og kennarana.    

Einnig verður stiklað á stóru um skólahald eins og það var á tímum farskóla, 

heimakennslu, heimavistarskóla og endað á skólahaldi nútímans. Skoðað verður hlutverk 

foreldra í þessum þáttum skólahalds.  

 

2.1 Yfirlit yfir skólasögu 

 

Guðmundur Finnbogason skrifaði í upphafi 20. aldar að börn byrjuðu að læra af foreldrum 

sínum á fyrstu sex æviárunum. Inni á heimilum sínum lærðu þau að beita líkama sínum og 

limum, skynjunin skýrðist og áhugi á umheiminum yrði meiri. Foreldrarnir gætu sjálfir veitt 

börnum sínum alla þá menntun sem þau þyrftu heima fyrir, þeir efnuðu gætu ráðið sér 

heimiliskennara og gætu þá í sameiningu og með samvinnu unnið að menntun barna sinna. 
1
  

Guðmundur Finnbogason taldi sem sagt að auðveldara væri að taka tillit til séreðlis og 

þroskastigs barnsins heima við en í skóla.
2
 Auðvitað er það auðveldara en horfa verður til þess 

að ekki áttu öll börn kost á menntun og stéttaskipting varð í menntamálum með þessu 

fyrirkomulagi. 

Skólaskyldan var lögleidd með fræðslulögunum árið 1907. Með þeim fengu börn á 

aldrinum 10 –14 ára tækifæri til þess að stunda nám. Kveðið var á um að börnin ættu að vera 

orðin sæmilega læs og skrifandi þegar þau hæfu skólagöngu. Þetta ákvæði í lögunum reyndist  

mörgum foreldrum erfitt, þar sem oft var mikið að gera heima við og lítill tími til þess að 

kenna börnunum. Brugðu margir á það ráð að ráða sér smábarnakennara til þess að aðstoða 

börnin. Efnaminni foreldrar höfðu þó ekki ráð á slíku og börn þeirra höfðu því ekki sömu 

tækifæri og önnur. Þetta ákvæði um heimakennslu féll út árið 1936 þegar ákveðið var, af 

löggjafanum, að skyldunám hæfist á sjöunda ári.
3
  Skólaskyldan var síðan lengd um eitt ár 

                                                 
1
 Guðmundur Finnbogason, 1994:126-127   

2
 Guðmundur Finnbogason, 1994:126-127 

3
 Loftur Guttormsson, 2008:284-285 
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árið 1946 eða til 15 ára aldurs. Árið 1990 var skólaskyldan lengd í 10 ár og var þá frá 6 til 16 

ára aldurs.
4
  

Ýmislegt fór að breytast í skólamálum á Íslandi á árabilinu 1925–1940 og var 

Austurbæjarskóli mjög framarlega í umbótum á foreldrastarfi á þeim tíma. Skólinn stóð 

foreldrum og börnum þeirra opinn og sumir kennarar stofnuðu foreldrafélög í sínum bekkjum 

til þess að getað útskýrt skólastarfið og tekið við ábendingum frá foreldrum.
5
 

Í kringum 1910 var farið að tala um nauðsyn á því að halda foreldrafundi og var farið 

að halda slíka fundi í nokkrum skólum víðs vegar um landið. Þetta er talið vera fyrsta 

skipulega formið á samstarfi kennara og foreldra hér á landi.
6
  

Austurbæjarskóli virðist hafa verið frumkvöðull í foreldrasamstarfi og í kringum 1934 

fóru þeir að gefa út Foreldrablaðið. Hafði blaðið þann tilgang að auka skilning almennings á 

skólastarfinu. Var það ókeypis fyrir foreldra sem áttu börn í skólanum. 
7
 

Á fjórða áratugnum mótaðist þetta samstarf enn frekar í Austurbæjarskóla. 

Foreldrafundir voru haldnir í skólanum, umsjónakennarar og aðalkennarar mynduðu 

foreldrafélög hver fyrir sinn bekk. Foreldrar sem mættu á foreldrafundina tengdust 

skólastarfinu á annan og fjölbreyttari hátt en hafði verið, þegar einu samskiptin við skólann 

voru í gegnum frásagnir barnanna eða þegar foreldrarnir fengu vitnisburðabækur þeirra.
8
  

Þá var farið að halda bekkjarkvöld þar sem börnin fluttu skemmtiatriði fyrir foreldra 

sína og í skólalok var haldin sýning á verkum og vinnu nemenda sem opin var fyrir foreldra. 

Byrjuðu hinir ýmsu skólar að fylgja þessu fordæmi og á þessum tíma hófst útgáfa á hinu virta 

blaði, Heimili og skóli, sem hefur komið óslitið út frá árinu 1941. 
9
 

Hér að ofan hefur verið farið yfir mikilvægar dagsetningar í íslenskri skólasögu, 

innsetningu fræðslulaganna og nýja fræðslulöggjöf. Í framhaldinu verður haldið áfram að 

fjalla um skólasöguna og verður næst fjallað um farskóla. 

                                                 
4
 Garðar Gíslason, 2003:68 

5
 Loftur Guttormsson, 2008:223-224 

6
 Loftur Guttormsson, 2008:288 

7
 Loftur Guttormsson, 2008:288 

8
 Loftur Guttormsson, 2008:288 

9
 Loftur Guttormsson, 2008:288 
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2.1.1 Farskólar 

 

Í þessum kafla verður fjallað um þá tegund skólahalds sem kallast farskólar eða farkennsla 

sem hófu starfsemi sína upp úr 1889. Fór kennslan þá fram á þeim stað eða bæ í sveitinni þar 

sem kennarinn fékk samastað. Í mörgum sveitum mun farskólinn hafa byrjað þannig að 

húsráðendur sem áttu börn á skólaaldri, sammældust um að ráða kennara sem hefði aðsetur 

yfir veturinn á nokkrum bæjum í hreppnum.
10

  

Farskólaformið var ríkjandi hér á landi fram á miðja síðustu öld. Með fræðslulögunum 

frá 1936 voru öll 7–14 ára börn skólaskyld en þó með undantekningum. Því í dreifbýli gátu 

fræðsluyfirvöld á hverjum stað ákveðið að skólaskylda hæfist við 7, 8, eða 9 ára aldur. 
11

 Því 

miður var þessi lagagrein oft notuð og bitnaði á börnunum sem bjuggu í sveitunum og 

stunduðu nám í farskólum. 

Farskóla– eða farkennsluformið hefur krafist talsverðrar samvinnu á milli heimila og 

skólayfirvalda á þessum tíma því þau heimili, þar sem farkennslan fór fram, voru opnuð fyrir 

kennara og börnum úr nágrenninu og samvinna hlýtur að hafa verið mikil á milli foreldra 

þeirra barna sem nutu farkennslunnar. Þegar farkennslan var ekki í gangi fengu börnin 

heimavinnu og reyndi þar mikið á tilsögn foreldra.
12

 Að opna sitt heimili hefur sjálfsagt ekki 

verið sjálfgefið á þessum tíma því oft var húsrými afar takmarkað á sveitabæjum.  

Hér að ofan hefur verið stiklað á stóru um farskóla á Íslandi en þeim tók að fækka árið 

1930 er heimavistarskólar fóru að byggjast upp. Í næsta kafla verður farið yfir heimakennslu 

og heimafræðslu.  

 

                                                 
10

 Loftur Guttormsson, 1992:207 
11

 Loftur Guttormsson, 1992:207 
12

 Loftur Guttormsson, 2008:285 
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2.1.2 Heimakennsla og heimafræðsla 

 

Í þessum kafla verður fjallað um heimafræðslu og heimakennslu. Þó orðin séu lík búa þau 

ekki yfir sömu merkingu.  

Heimafræðslan var það þegar heimilisfólkið sjálft, eldra eða yngra, sagði börnunum 

til, oft voru það vinnuhjú eða niðursetningar sem gerðu það. Börnin fengu tilsögn á heimilum 

sínum. 
13

 Eflaust hafa börnin fengið mjög misjafna fræðslu út úr þessu kennsluformi, þar sem 

kunnátta hinna svokölluðu „kennara“ skipti öllu máli. Foreldrarnir þurftu að miðla sinni 

þekkingu og kunnáttu til barna sinna. Ef viss kunnátta var ekki til staðar urðu foreldrarnir að 

ráða til sín vinnumenn/konur til þess að kenna börnum sínum. Gat það reynst foreldrum erfitt 

að hafa einhvern sér mun fróðari einstakling til þess að kenna börnum sínum. Einnig varð að 

rýma til á heimilinu fyrir kennarann sem bættist ofan á fjölda heimilisfólksins í gistingu og 

fæði.   

Heimakennsla var aðeins öðruvísi fyrirkomulag. Hún var ríkjandi til sveita hér á landi 

á fyrra hluta síðustu aldar. Þá var einhver fenginn utan að gagngert til þess að fræða börnin á 

bænum. Var það oftar en ekki bara efnafólk sem hafði heimiliskennara.
14

 Helst þyrfti a.m.k.  

einn heimilismeðlima að vera læs og skyldi hann sjá um kennsluna heima fyrir. Ef ekki, 

skyldu húsráðendur ráða til heimilisins læsan vinnumann eða vinnukonu til þess að sjá um 

kennslu. Það var svo ábyrgðastarf prestanna að hafa eftirlit með kennslunni.
15

  

Heimakennslan var kennsluform sem væntanlega hefur krafist nokkurs 

foreldrasamstarfs. Ætla má að foreldrar hafi átt mikil samskipti við þann aðila sem sá um 

kennsluna á heimilinu því oft hefur sá aðili flutt inn á heimilið og hefur kennslan þá trúlega 

verið fléttuð inn í heimilislífið. Líklegt má telja að ekki hafi alltaf verið auðvelt, að fá 

bláókunnuga manneskju inn á heimilið til lengri eða skemmri tíma. Fyrir fólk sem bjó jafnvel 

í strjálbýlum sveitum þar sem langt var á milli bæja hefur kannski ekki verið um annað að 

ræða. 

Leiðin frá heimilunum, þar sem öll kennslan fór fram, til heimavistarskólanna þar sem 

börnin bjuggu, sváfu, mötuðust og lærðu, er löng og breytingarnar miklar. Næst verður fjallað 

um heimavistarskóla sem tóku að rísa á landinu um 1930.
16

 

 

                                                 
13

 Loftur Guttormsson, 2008:62-63 
14

 Loftur Guttormsson, 2008:63 
15

 Helga Sigurjónsdóttir, 1990:40-41 
16

 Rúnar Sigþórsson, 1987:95-102 
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2.1.3 Heimavistarskólar 

 

Í þessum kafla verður fjallað um heimavistarskólana sem byrjuðu að skjóta rótum á Íslandi 

um 1930. Sú stefna fór þá að ryðja sér til rúms að tvö eða fleiri sveitarfélög fóru að sameinast 

um rekstur heimavistarskóla. Víða voru reistar myndarlegar byggingar og má segja að tilkoma 

þeirra hafi markað þáttaskil í skólahaldi og fært það í nútímalegra horf.
17

  

Víðast hvar í sveitum voru byggðar miklar skólabyggingar og með því urðu þáttaskil í 

íslenskri skólasögu. Algengt var að þær væru byggðar of litlar þannig að skólarnir rúmuðu 

ekki nema um helming allra skólaskyldra barna í hreppnum. Þá var brugðið á það ráð að hafa 

víxlkennslu eða skiptikennslu.
18

 Það fyrirkomulag virkaði þannig að árgangarnir skiptust á að 

sækja skólann í eina eða tvær vikur í senn og dvöldu jafn lengi heima fyrir. Með þessu fengu 

börnin bara helming þeirrar skólagöngu sem lög gerðu ráð fyrir og urðu heimilin að taka á 

sínar herðar það sem upp á vantaði.
19

  

Gera má ráð fyrir því að það hafi ekki verið auðvelt fyrir foreldra að senda börn sín 

burt frá heimilinu og í heimavistarskóla ung að aldri og því síður hefur það verið auðvelt fyrir 

börnin. Ætla má að samskipti og samstarf hafi verið mikið á þessum tíma, því í raun má segja 

að börnin hafi verið afhent nýjum uppalanda þegar þau fóru í skólann. Skólarnir tóku við 

nemendum, fæddu þau og klæddu, kenndu þeim og sáu um þau að öllu leyti þann tíma sem 

dvölin stóð yfir. Vissulega héldu börnin til síns heima í skólafríum en foreldrar hljóta að hafa 

átt í talsverðum samskiptum við skólana á meðan á dvölinni stóð.  

Fyrirkomulag heimavistarskólanna hefur án efa skapað mikið tilfinningarót hjá mörgu 

barninu, að yfirgefa fjölskylduna og heimilið ung að aldri og jafnvel hjá mörgum foreldrum 

líka, að horfa á eftir börnunum sínum yfirgefa heimilin ung að aldri.  

Í kaflanum hér að ofan hefur verið fjallað um skólasöguna eins og hún hefur verið á 

Íslandi og fjallað um þróun skólahalds og þær breytingar sem hafa átt sér stað í þessum 

málum. Næst tekur við kafli sem nefnist skólahald nútímans og þar verður ljósi varpað á 

ýmsar breytingar sem hafa átt sér stað í skólamálum. 

 

                                                 
17

 Rúnar Sigþórsson, 1987:95-102 
18

 Rúnar Sigþórsson, 1987:95-102 
19

 Rúnar Sigþórsson, 1987:95-102 
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2.2 Skólahald nútímans 

 

Ef litið er yfir skólamálin á síðustu öld þá hafa breytingarnar verið miklar. Með lögleiðingu 

skólaskyldu áttu öll börn að hafa jafnan aðgang að menntun, stelpur sem strákar. 

Nemendahópurinn í dag er líka fjölmennari en var hér áður fyrr, fatlaðir og ófatlaðir eru víða 

undir sama þaki og aukinn fjöldi nýbúa setur sinn svip á skólana.  

Samkvæmt grunnskólalögum frá árinu 2008, 3. gr., er skólaskylda á grunnskólastigi að 

jafnaði í tíu ár. Skólaskylda barna er frá 6–16 ára aldurs og er það mikil breyting frá því sem 

var fyrr á síðustu öld.
20

  

 Með tölvutækninni hafa orðið ýmsar breytingar í skólastarfinu. Fjölmargir möguleikar 

eru fyrir nemendur að afla sér gagna og upplýsinga í gegnum veraldarvefinn. Tölvur auðvelda 

starf kennarans, þar sem töluvert er til af efni á vefnum sem ætlað er kennurum og hafa þær 

opnað möguleikana á ýmsum samskiptum, s.s. við foreldra 

Þegar grunnskólalögin frá árinu 1995 voru sett var tölvunotkun ekki orðin eins algeng 

eins og hún er í dag. Ekki var sjálfsagt að allir væru með tölvur inni á heimili sínu eða hefðu 

aðgang að tölvu. Ekki voru heldur allir sem kunnu að nota slíkt tæki.  

Árið 1998 var gerð könnun á tölvunotkun landsmanna á vegum forsætisráðuneytisins. 

Þar kom í ljós að tölvur voru á rúmlega 60% heimila á Íslandi og tæpur helmingur 

landsmanna hafði aðgang að Internetinu, á heimili sínu, í vinnunni eða í skólanum.
21

 Það var 

því sjálfsagt ekki kostur fyrir kennara að hafa mikil samskipti við foreldra á þennan hátt.  

Ef borin eru saman lögin frá 1995 og 2008, þá stendur í 15. gr. grunnskólalaganna frá 

árinu 1995 að foreldri barna í grunnskóla megi stofna samtök foreldra sem vinni að því að 

styðja skólastarfið og efla tengslin á milli heimila og skóla. Skólastjóri á að boða til 

stofnfundar samtaka ef foreldrar óska þess.
22

 Samkvæmt lögunum frá 2008 eru 

foreldrafélögin orðin lögbundin og er hver og einn skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun 

foreldrafélags í viðkomandi skóla.
23

 Þarna hefur verið gerð mikil breyting sem tryggir 

þátttöku foreldra í samstarfi heimila og skóla. Í stað þess að foreldrar megi stofna samtök er 

styðja samstarf er það nú lögbundið að foreldrafélög skuli starfrækt í skólum. 

Samskipti á milli heimila og skóla hafa orðið mikið auðveldari með aukinni tækni, 

tölvum og farsímum svo hægara er fyrir alla aðila að ná sambandi. Þá eru skólar orðnir opnari 

                                                 
20

 Lög um grunnskóla,  2008:3. gr. 
21

 Forsætisráðuneytið, 1998 
22

 Lög um grunnskóla, 1995:15.gr. 
23

 Lög um grunnskóla, 2008:9.gr. 
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en áður og foreldrar oft á tíðum boðnir velkomnir að heimsækja skólana hvenær sem er. 

Einnig er hægara um vik en áður fyrir foreldra að fylgjast með heimanámi, mætingu, ástundun 

og hegðun hjá börnum sínum, þar sem tölvueign landsmanna er mikil og tölvusamskipti eru 

orðin nokkuð algeng.  

Margir skólar notast við samskiptahugbúnað á borð við Mentor til þess að safna saman 

upplýsingum um nemendur. Í Mentor er hægt að setja inn hagnýtar og nauðsynlegar 

upplýsingar fyrir foreldra sem þeir geta nálgast dag hvern, s.s. upplýsingar um einkunnir, 

mætingu og hegðun barnsins og einnig getur kennari sent foreldrum skilaboð í Mentor. 

   Margir foreldrar vinna langan vinnudag og njóta því færri samverustunda með 

börnum sínum en æskilegt væri. Þau fylgjast því ekki oft og tíðum nægilega vel með 

skólagöngu og heimanámi þeirra. Á móti kemur það að tölvuvæðingin getur auðveldað 

foreldrum og kennurum samstarfið. Foreldrar og starfsmenn skólanna geta átt í góðum 

samskiptum í gegn um tölvupóst eða með Mentor sem er notað í mörgum skólum í dag.  

Í dag er það trúlega orðin undantekning ef fullorðinn einstaklingur á ekki farsíma. Með 

tilkomu hans er hægt að ná í viðkomandi alla daga, hvar sem er og er þar komin enn ein 

samskiptaleiðin á milli heimila og skóla.  

Leiðirnar í samskiptum eru ótal margar og góð samskipti á milli þessara 

hagsmunaaðila eru afar brýn til þess að hlúa að menntun og velferð nemendanna. Ýmsar 

hindranir geta komið upp í samstarfinu og einhverjar þessara hindrana má vafalaust rekja til 

breyttra þjóðfélagsaðstæðna.  

Margar fjölskyldur taka fullan þátt í lífsgæðakapphlaupinu sem hefur ríkt hér á landi 

undanfarin ár og leiðir það gjarnan það af sér að foreldrar verða að auka við sig vinnu og oft 

verða báðir foreldrar að vinna úti. Þessari auknu vinnu út frá heimilinu hættir til þess að fækka 

samverustundum fjölskyldunnar og getur það leitt til minni eftirfylgni með skólaástundun 

barnanna.  

Einnig má taka sem dæmi hjónaskilnaði sem eru að verða býsna algengir. Með þeim 

fjölgar einstæðum foreldrum sem þurfa að vinna meira til þess að ná endum saman og bitnar 

það oft á börnunum. Þetta getur haft áhrif á foreldrasamstarfið, sem krefst áhuga, tíma og vilja 

frá þeim sem eiga hlut að máli.  

Þetta er ekki tæmandi upptalning á hindrunum í foreldrasamstarfi og vissulega geta 

aðrir hlutir komið til, svo sem áhugaleysi foreldra, fjárskortur hjá skólanum, þekkingarleysi 

kennara og skoðanaágreiningur á milli kennara og fjölskyldna. Með jákvæðni í huga og 

umræðu má örugglega efla og bæta samskipti á milli heimila og skóla. 
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Í þessum kafla hefur verið farið stuttlega yfir skólahald og foreldrasamstarf nútímans 

og fjallað um helstu breytingar. Í næsta kafla verða skoðuð Lög um grunnskóla, bæði frá árinu 

1995 og einnig ný og endurbætt grunnskólalög sem gefin voru út árið 2008. Verða lögin 

skoðuð, gerður á þeim samanburður og farið yfir helstu breytingar sem gerðar hafa verið á 

þeim á tímabilinu 1995–2008. 
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2.3 Samantekt 

 

Miklar breytingar hafa orðið í skólamálum í gegnum tíðina. Í dag sjá sveitarfélögin um 

reksturinn á skólunum og foreldrar eru meira fléttaðir inn í skólastarfið. Hér áður fyrr sáu 

foreldrar um skólastarfið samanber heimafræðslu og heimakennsluna. Þeir réðu til sín 

einstaklinga sem sáu um kennslu barna þeirra. Í dag er skólastarfið fyrst og fremst á ábyrgð 

skólanna og kennaranna sem þar starfa.  

Foreldrasamstarfið er orðið með tölvuvert öðrum hætti en á árum áður. Mikil ábyrgð 

hvíldi á foreldrunum og á tímum farskólanna þurftu sumir foreldrar að hýsa kennarana 

vetralangt eða hluta úr vetri til þess að fá fræðslu fyrir börnin sín. Heimavistarskólarnir hafa 

verið mikil bylting í skólamálum en eflaust hefur það verið afar erfitt fyrir foreldra að senda 

börn sín um langan veg í burtu og missa þau frá sér. Sjálfsagt hafa einhver börn einnig verið 

liðtæk í vinnu á heimilum sínum og því hafa sumir foreldrar einnig misst hjálparhendurnar 

sínar þegar börnin fóru í burtu.  

Foreldrasamstarfið er mikið breytt frá því sem áður var og hefur það tekið sinn tíma að 

þróast í það sem það er í dag. Lagasetningar hafa verið settar sem skylda alls kyns 

foreldrasamstarf eins og kemur í ljós síðar og foreldrar virðast vera orðnir jákvæðari fyrir því 

að taka þá í ýmiss konar starfi í tengslum við skólann. Í dag eru það grunnskólalögin sem ráða 

því hvernig skólarnir vinna og Aðalnámskrá grunnskólana rammar það betur inn.  

Ýmsar leiðir eru í boði til þess að góð samskipti geti átt sér stað en ýmsar hindranir eru 

einnig í veginum, tímaleysi foreldra, þekkingarleysi, fjárskortur og jafnvel má stundum greina 

áhugaleysi foreldra. Afar mikilvægt er fyrir þá sem hlut eiga að máli að reyna eftir fremsta 

megni að ryðja hindrunum úr vegi og greiða leiðina til þess að samskiptin geti orðið eins góð 

og hægt er. 
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3. Grunnskólalögin  

 

Tímamót urðu í sögu íslenska menntakerfisins þann 29. maí 2008 þegar samþykkt voru á 

Alþingi ný lög um skólastigin þrjú, þ.e.a.s. leik–, grunn– og framhaldsskóla. Nýju lögin leggja 

áherslu á samfellu og sveigjanleika á milli skólastiga.  

Í þessum kafla verða lögin skoðuð og reynt að túlka lagagreinar sem snerta samstarf 

foreldra og skóla. Einnig verða grunnskólalögin frá árinu 1995 skoðuð og þær breytingar sem 

gerðar hafa verið á þeim. Nýju grunnskólalögin, sem samþykkt voru árið 2008, eru talsvert 

ólík lögunum frá 1995. Þau eru mun skilmerkilegri og uppsetning þeirra skýrari. Hver grein 

laganna ber nú yfirheiti sem vísar í innihald hennar og því eru lögin aðgengilegri til yfirferðar. 

 

3.1 Grunnskólalögin og samvinna heimila og skóla 

 

Hvað segja grunnskólalögin um ábyrgð á menntun barna?  

Í 3. gr. grunnskólalaganna segir: „...Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna á 

skólaskyldualdri. Foreldrar samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá barns í 

skilningi barnalaga.“
24

  

Samkvæmt þessari lagagrein kemur það afar skýrt fram á hvers ábyrgð börnin eru á 

skólaskyldualdri. Þó má ekki líta á það sem svo að foreldrarnir beri alla ábyrgðina er 

viðkemur náminu. Í 14. gr. grunnskólalaganna segir meðal annars að nemandinn beri ábyrgð á 

eigin námi. Samkvæmt 19. gr. sömu laga segir að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og 

á því að fylgjast með framvindu náms þeirra.
25

 Er verið að setja þessar greinar í lög til þess að 

fría skólana frá allri ábyrgð? Skiljanlega er það á ábyrgð nemenda að læra heima og í tímum 

og ábyrgð foreldra að fylgjast með að unnið sé heima sé þess krafist. Ef nemandi er ólæs í 4. 

bekk er þá hægt að sakast við foreldrana? Það er ekki á ábyrgð foreldranna að  kenna lesturinn 

en foreldrarnir bera ábyrgð á því að fylgjast með námsframvindunni hjá barninu og setja sig 

þá í samband við skólann  ef hún þykir ekki í lagi. 

                                                 
24

 Lög um grunnskóla, 2008:3.gr. 
25

 Lög um grunnskóla, 2008:14.gr. og 19.gr. 
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Spurningin sem við veltum fyrir okkur hér er hvort verið sé að setja námsárangur 

nemenda á ábyrgð foreldra. Standi nemandinn sig ekki vel í skólanum, námslega, er það þá 

foreldranna að bæta úr því? 

Í grunnskólalögum 2008 er vikið að hlutverki grunnskólans gagnvart velferð nemenda og 

tengslum við foreldra. Með lögunum felast ekki grundvallarbreytingar á skipan grunnskóla en 

leitast er við að treysta undirstöður skólastarfsins með árangur, velferð og þarfir nemenda að 

leiðarljósi.
26

  

Velferð barna og ungmenna er skilgreind sem grundvallaratriði í starfi skóla. 

Samkvæmt 13. gr. og 24. gr. eiga grunnskólar að gæta að andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan þeirra barna er hann sækja. Skólinn á jafnframt að vera griðastaður barna þar sem þau 

finni til öryggis, fái tækifæri til þess að þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernsku sinnar. 

Þetta merkir það að allir skólar verða að vera með áætlanir til þess að vinna gegn einelti og 

öðru ofbeldi og vinna að víðtækum forvörnum.
27

  

Í 2. gr. grunnskólalaganna segir: „...Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis 

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

nemenda.“
28

 Þessi málsgrein er ný í grunnskólalögunum og vísar til aukinna áherslna á bætt 

samstarf á milli heimila og skóla. 

Einnig segir í 2. gr. grunnskólalaganna: „Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við 

heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda ...“
29

 Af þessum orðum er ljóst að eigi 

skólinn að sinna sínum lagalegu og siðferðilegu skyldum, er snúa að samstarfinu, verða 

skólastjóri og kennarar að rækta samskiptin á milli heimila og skóla. 

 Þáttur foreldra í því að skapa barninu góðar aðstæður til náms og þroska er afar 

mikilvægur og er lögð áhersla á að styrkja hann með auknum tengslum foreldra við 

grunnskóla.  

 

Í 18. gr. Grunnskólalaganna segir:  

 

„Foreldrar skulu hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja 

við skólagöngu þeirra og námsframvindu og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann 

og fylgi skólareglum. Þeir skulu fá tækifæri til að taka þátt í námi barnsins, svo og í 

skólastarfinu almennt.“
30

 

                                                 
26

 Guðni Olgeirsson, 2008:21 
27

 Lög um grunnskóla, 2008:24. gr. og 13. gr. 
28

 Lög um grunnskóla, 2008:2. gr. 
29

 Lög um grunnskóla, 2008:2. gr. 
30

 Lög um grunnskóla, 2008:18.gr. 
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Þetta ákvæði skyldar foreldra til þess að sjá til þess að barnið sinni t.d. heimavinnu 

sem skólinn ákveður og að annað frístundarstarf utan skóla komi ekki niður á barninu. Að 

barn komi úthvílt í skólann er nokkuð sem auðveldara er fyrir foreldra að fylgjast með frekar 

en það hvort börnin fari eftir skólareglum. Þar sem foreldrar eru sjaldnast til staðar í skólanum 

geta þeir ekki fylgst með því að börnin setji t.d. skóna í hilluna eða fari eftir öðrum reglum. 

Foreldrar geta að sjálfsögðu reynt að fylgjast með því að börnin fari ekki með farsíma í 

skólann, tónlistarspilara eða tyggjó, sé það bannað. Hins vegar er ekki auðvelt fyrir foreldra 

að fylgjast með eða stuðla að því að barnið fylgi öllum skólareglum. Það verður að vera í 

höndum starfsfólks skólans. 

Hægt er að túlka þessi lög á ýmsan hátt. Foreldrar eiga þó að fylgjast með og styðja 

við skólagöngu barna sinna. Foreldrar gera það með því að styðja börn sín þegar kemur að 

heimanámi, fylgjast með skemmtunum sem tengjast skólanum og með því að bera virðingu 

fyrir námi þeirra. Ef börnin þurfa á hjálp að halda við verkefni geta foreldrar sýnt áhuga og 

stutt við bakið á þeim.  

Foreldrar eiga að fá tækifæri til þess að taka þátt í námi barna sinna og geta þeir gert 

það með því að fylgjast vel með því hvað börnin eru að læra í skólanum, með því að skoða 

námsbækur þeirra, fá próf send heim til skoðunar, mæta í kennslustundir til þess að fylgjast 

með og með upplýsingum frá skólanum um það sem er að gerast í skólanum.  

Þá geta foreldrar einnig viðhaldið góðum samskiptum við kennara með því að sækja 

viðtalstíma sem boðið er upp á og með samskiptum í gegn um tölvupóst eða síma svo og með 

því að nýta sér þær upplýsingar sem hægt er að nálgast á Mentor og á heimasíðum skólans.  

Einnig eiga foreldrar að fá að taka þátt í skólastarfinu og líklegast er að allir skólar 

fagni auknu foreldrasamstarfi og það er margt sem foreldrar geta gert til þess að taka þátt í 

skólastarfinu, s.s. boðið sig fram í foreldrastarf, sem bekkjarfulltrúar eða sem sjálfboðaliðar í 

t.d. í gæslu á böllum eða aðstoða þegar kemur að árshátíðum eða öðrum skemmtunum. 

Samkvæmt 18. gr. grunnskólalaganna frá 2008, þá ber foreldrum að veita 

grunnskólanum þær upplýsingar um barn þeirra sem eru nauðsynlegar fyrir skólastarfið og 

velferð barnsins.
31

  

Allar þær persónuupplýsingar sem er aflað á þennan hátt eða fylgja barni úr leikskóla 

eru bundnar trúnaði og öll málsmeðferð í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga og er foreldrum gerð grein fyrir þessum upplýsingum.
32

  

                                                 
31

 Lög um grunnskóla, 2008:18. gr. 
32

 Lög um grunnskóla, 2008:18. gr.  
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Þetta er nýmæli sem tekið var upp í grunnskólalögunum 2008. Það skyldar alla foreldra til 

þess að veita þær upplýsingar um barnið sem geta haft áhrif á skólastarfið og velferð barnsins. 

Með þessu móti getur skólaganga barnsins gengið eðlilegar fyrir sig, því starfsfólks skólans 

hefur réttar upplýsingar um nemandann og líðan barnsins. 

 

3.1.1 Grunnskólalögin og skólaráð 

 

Með nýju grunnskólalögunum verða miklar breytingar á formlegri þátttöku foreldra í nefndum 

og ráðum sem miða að því að styrkja foreldra í skólastarfi. Meginbreytingin er fólgin í 

skólaráði sem kemur m.a. í stað foreldra- og kennararáða.  

Í 8. gr. grunnskólalaganna 2008 er talað um skólaráðið:  

 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags 

um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. 

Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar 

áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar 

breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. 

Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda....
33

 

 

Með skólaráðinu er lögð áhersla á virkari aðkomu foreldra að skólastarfinu. Skólaráðið 

er skipað níu einstaklingum; tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars 

starfsfólks í skólanum, tveimur fulltrúum foreldra, tveimur fulltrúum nemenda og einum 

fulltrúa grenndarsamfélagsins sem taka sæti í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.
34

  

Ákvæðið um fulltrúa úr grenndarsamfélaginu eða viðbótarforeldra undirstrikar þá 

stefnu yfirvalda að auka tengsl heimila, skóla og samfélags. Einnig það að hver skóli hefur 

sína sérstöðu og getur þessi fulltrúi úr grenndarsamfélaginu verið hver sem er, t.d. amma, 

fyrrverandi nemandi eða einfaldlega áhugamaður um menntamál í viðkomandi sveitarfélagi. 

Skólaráðið tekur við verkefnum sem áður tilheyrðu kennara- eða foreldraráði. 

 

                                                 
33

 Lög um grunnskóla, 2008:9.gr. 
34

 Lög um grunnskóla, 2008:8.gr. 
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3.1.2 Hvað segja grunnskólalögin um foreldrafélög? 

 

Foreldrafélag er samstarfsvettvangur þar sem foreldrar/forráðamenn barna geta rætt saman um 

skólagöngu, uppeldi og menntun barna sinna. Þar sem virk foreldrafélög eru starfandi ætti að 

vera hægt að samstilla hagsmuna- og velferðarmál nemenda og hafa þar hag þeirra að 

leiðarljósi. Hlutverk foreldrafélaga er m.a. að leggja áherslu á virkt foreldrastarf í einstökum 

bekkjar– eða umsjónarhópum og skulu félögin stefna að því að hafa sem best samstarf við 

foreldra– og nemendaráð.
35

   

Í 9. gr. laga um grunnskóla frá árinu 2008 segir: ,,Við grunnskóla skal starfa 

foreldrafélag....“
36

 

Samkvæmt 15. gr. laga um grunnskóla frá 1995 segir: ,,...Foreldrar barna í grunnskóla geta 

ákveðið að stofna samtök foreldra við skólann í þeim tilgangi að styðja skólastarfið og efla 

tengsl heimila og skóla....“
37

  

Þróunin frá lögunum 1995 til nýju grunnskólalaganna er mjög góð. Foreldrafélögin eru 

nú lögbundin en ekki eins og var í lögunum frá 1995, þar sem aðeins var heimildarákvæði til 

þess að stofna foreldrafélag.  

Lögbinding foreldrafélaga stuðlar að því að þau geti verið traustur bakhjarl fyrir 

fulltrúa foreldra í skólaráði og styrkir gott samstarf á milli heimila og skóla.
38

 

Lögbinding foreldrafélaga er mikilvægur áfangi og getur hæglega haft í för með sér 

talsverðar breytingar á samskiptum heimila og skóla. Foreldrar geta komið sínum skoðunum 

áleiðis og unnið að hagsbótum í skólakerfinu. Foreldrafélögin geta komið með nýjar og 

öflugar hugmyndir sem geta haft áhrif á skólastarfið. 

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á undanförnum árum, með auknum 

flutningum fólks af erlendum uppruna til landsins. Nýir nemendur skólanna eru af misjöfnum 

uppruna og aðhyllast ólík trúarbrögð, sem getur orsakað árekstra í nemendahópunum sem er 

oftast vegna fordóma og vankunnáttu. Svona ástand gæti verið kjörinn vettvangur fyrir 

foreldraráð til þess að nýta krafta sína. Foreldraráð gæti t.d. staðið fyrir kynningarkvöldi fyrir 

nýbúa, bekkjarskemmtunum, skemmtiferðum fyrir bekkjardeildir og svona mætti lengi telja, 

þ.e. ýmsum uppákomum til þess að kynna samnemendur og draga úr fordómum. 

                                                 
35

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:21 
36

 Lög um grunnskóla, 2008:9.gr. 
37

 Lög um grunnskóla, 1995:15.gr. 
38

 Guðni Olgeirsson, 2008:21 
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Foreldrafélögin þurfa að vera virk og taka þátt í skólastarfinu, hvetja og hrósa fyrir það 

sem vel er gert. Þau geta verið vettvangur fyrir foreldra til þess að fræðast og ræða 

sameiginlega hagsmuna- og áhugamál. Nauðsynlegt er að reyna að fá foreldra til þess að vera 

virkari í samstarfi.  

Í einum grunnskóla í Reykjavík er sérútbúið herbergi sem er alltaf opið foreldrum sem 

vilja kíkja inn í kaffi og ræða málin sín á milli. Hefur herbergið reynst mjög vel.
39

 

Foreldraþátttaka er ekki eins auðveld og hún lítur út fyrir að vera. Foreldrar eru eins 

misjafnir og þeir eru margir og oft er erfitt að fá foreldra til þess að gera eitthvað sem við 

kemur skólanum. Þeim finnst sumum alveg nóg að fylgjast með því að börnin læri en sjá sér  

ekki fært að sinna neinu öðru en því, ef þau þá gera það.  

Stjórn foreldrafélagsins ber ábyrgð á samstarfi, skipulagningu og skiptingu verkefna 

gagnvart bekkjarfulltrúum. Starf bekkjarfulltrúa er m.a. það að bera ábyrgð á skipulagningu 

og skiptingu verkefna gagnvart foreldrum, móta stefnu og áherslur í starfi  í samráði við 

skólastjórnendur, bekkjarfulltrúa, foreldra og nemendafélag. Bekkjarfulltrúi gerir starfsáætlun 

og leggur drög fyrir samstarfsaðilana, hefur eftirlit með framkvæmd verkefna starfsáætlunar, 

heldur utan um rafræn gögn sem og pappír. Þá ber bekkjarfulltrúi einnig ábyrgð á því að nýir 

fulltrúar taki við.
40

 

Hvernig stendur á því að foreldrasamstarf er mismunandi eftir skólum? Rannsóknir 

hafa staðfest að sýn skólastjórans á samstarfið skiptir miklu máli. Skólastjórar eru leiðtogar á 

sínum vinnustöðum og hafa mismunandi viðhorf. Ríkjandi viðhorf geta haft áhrif á skoðanir 

kennara skólanna.  

Skólarnir ættu að hafa frumkvæði að foreldrasamstarfinu því foreldrar koma og fara. 

Þess vegna verður ábyrgðin að vera hjá skólanum til þess að náist að viðhalda góðu 

samstarfi.
41

 Starfsvilji kennara verður að vera til staðar ef foreldrasamstarfið á að ganga upp, 

því þeir gegna lykilhlutverki í þessu samstarfi. Það verður að nást samstaða um mikilvægi 

samstarfsins á meðal starfsmanna skólans.
42

  

 

  

 

                                                 
39

 Samfok, 2008 
40

 Samfok, 2008 
41

 Elín Thorarensen, 2006 
42

 Elín Thorarensen, 2006 
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3.2 Samantekt 

 

Grunnskólalögin hafa verið að breytast og þróast undanfarin ár og hafa umtalsverðar 

breytingar verið gerðar á þeim frá árinu 1995. Markmið laganna eru orðin víðtækari á ýmsum 

sviðum og er það af hinu góða.  

Í nýju grunnskólalögunum, sem tóku gildi árið 2008, eru nú skýrari áherslur á 

ábyrgðina á skólaskyldu barna og á ábyrgð nemenda á námi sínu. Nýju grunnskólalögin 

leggja meiri áherslu á þátt foreldra í því að skapa barninu góðar aðstæður til náms og þroska.  

Í 8. gr. laganna er lögð sérstök áhersla á skólaráð og hvaða hlutverki það þjónar. Í 9. 

gr. sömu laga, sem var einnig í brennidepli, er ákvæði um foreldrafélög og að nú skulu þau 

vera lögbundin til þess að starfa í öllum skólum.  

Við skoðuðum ákvæðin um foreldra og ábyrgð þeirra í 18. og 19. gr. nýju 

grunnskólalaganna.  Við rýndum í það hvað þessi ákvæði merkja og hvort verið væri að setja 

alla ábyrgð yfir á foreldra.  

Þau ákvæði sem snúa að foreldrasamstarfi í grunnskólalögunum frá 2008, hafa 

vafalaust verið sett til þess að reyna að fá foreldrana inn í skólastarfið. Setja ábyrgð á þá og 

nemendurna og reyna að vinna að öflugu foreldrasamstarfi.  

Þegar öll fræðsla fór frá heimilunum og foreldrunum yfir á skólana og kennarana þá 

virðast tengslin hafa minnkað, kannski helst til of mikið. Þó búið sé að setja ákvæði sem 

skyldar meira samstarf á milli skóla og heimila þá eru engin refsiákvæði við því þó foreldrar 

taki ekki þátt í samstarfinu. Á meðan svo er munu væntanlega alltaf vera einhverjir foreldrar 

sem halda uppteknum hætti og gera lítið sem ekkert.  
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4. Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Hér verður fjallað um þá þætti sem snerta foreldasamstarf í Aðalnámskrá grunnskóla. Reynt 

verður að gera einhver skil á því hvert hlutverk foreldra er samkvæmt henni og hvert er 

hlutverk skólans. Hugleitt verður hverjir eru helstu upplýsingamiðlar skóla til foreldra og 

öfugt og hvað Aðalnámskrá grunnskóla segir um foreldrafélög. Ef vel tekst til með þessa 

þætti getur það stuðlað að vellíðan og þroska nemenda í skólanum. 

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla og samvinna heimila og skóla 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess að góð samvinna sé á milli nemenda, 

foreldra og skóla. Þessir hópar mynda skólasamfélagið og er það þeirra hlutverk að skapa það 

vinnuumhverfi og þá samskiptahætti sem nauðsynlegir eru til þess að skólastarfið geti gengið 

vel fyrir sig.
43

 Einnig gegna þessir hópar stóru hlutverk í því að undirbúa nemendur undir 

skrefið sem þeir stíga út í þjóðfélagið að grunnskólanámi loknu.  

Foreldrasamstarf er órjúfanlegur hluti skólagöngu barna og hefur verið það frá upphafi 

skólahalds. Foreldrar bera lagalega og siðferðilega ábyrgð á því að tryggja börnum sínum 

menntun og velferð. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: „Foreldrar og forráðamenn bera 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Á þeim hvílir sú skylda að börnin sæki skóla og að þau 

séu eins móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn annast og framast er unnt.“
 44

 

Uppeldi barna er fyrst og fremst í höndum foreldranna en skólinn veitir aðstoð við 

uppeldið, eins og segir í Aðalnámskrá:  

 

Skólinn aðstoðar foreldra og forráðamenn í uppeldishlutverkinu og býður fram 

menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla 

og samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og 

gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Mesta áherslu ber að leggja á samstarf heimila og skóla um 

hvern einstakling, nám hans og velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar.
45

 

  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að ef lögð sé rækt við foreldrasamstarf og foreldrar nái góðri 

samstöðu um grundvallarviðmið, geti það verið afar góð forvörn gegn neyslu ýmissa válegra 

                                                 
43

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:20 
44

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:20 
45

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hlut,. 2006:20 
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efna, s.s. fíkniefna, áfengis og tóbaks.
46

 Enn fremur geti það verið forvörn gegn ofbeldi og 

óæskilegri hegðun.  

Gott foreldrasamstarf getur hæglega aukið líkurnar á góðum námsárangri og stuðlað 

að velferð nemenda.
47

 Traust og öruggt upplýsingaflæði er grundavallaratriði fyrir því að gott 

samstarf á milli heimila og skóla geti ríkt og verða báðir aðilar að geta treyst á hinn í því 

sambandi.  

Heilnæmt líferni er mikilvægur þáttur í lífi hvers barns og getur haft mikil áhrif á 

námsárangur nemenda ef þeir t.d. mæta í skólann þreyttir, nestislausir og illa upplagðir. Það 

þarf að kenna börnum að bera ábyrgð gagnvart sjálfum sér og öðrum og einnig verða þau að 

læra að sýna virðingu í framkomu sinni. Er þar átt við foreldra, fjölskyldu, vini, kennara, aðra 

nemendur og annað fólk.
48

  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir:  

 

Mesta áherslu ber að leggja á samstarf heimila og skóla um hvern einstakling, nám hans og 

velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar. Einnig ber að leggja áherslu á samstarf í 

einstökum bekkjardeildum eða samkennsluhópum og árgöngum bæði um nám, velferð 

nemenda, bekkjaranda og meginviðmiðanir í uppeldisstarfi skólans. Skólastjórnendur og 

umsjónarkennarar bera meginábyrgð á að halda slíku virku samstarfi gangandi með aðstoð 

annarra kennara eftir þörfum og skulu kennarar kappkosta að hvetja foreldra og forráðamenn 

til að sýna frumkvæði í samstarfinu. Loks er mikilvægt að traust samstarf sé milli heimila og 

skóla um skólastarfið í heild, t.d. hvað varðar meginviðmiðanir í hegðun og umgengni, 

skólabrag, áhersluatriði í skólastefnu hvers skóla eða sveitarfélags. Gert er ráð fyrir að 

foreldrar og forráðamenn taki þátt í mótun skólasamfélagsins og vinni að því með 

stjórnendum skóla, kennurum og öðrum starfsmönnum skóla að koma markmiðum 

skólastarfs í framkvæmd. Einnig að þeir taki í auknum mæli höndum saman til að tryggja 

börnum sem best uppeldisskilyrði og almenna velferð.
49

 

 

Aðalnámskráin er öflugt upplýsingatæki og má lesa í henni nokkuð skýrar línur um 

það hvar ábyrgðin á foreldrasamstarfinu liggur, bæði fyrir heimili og skóla.  

Það má spyrja sig að því hvort foreldrar séu yfir höfuð meðvitaðir um þá möguleika og 

þann tilgang sem Aðalnámskrá grunnskóla býr yfir. Ef foreldrar lesa aðalnámskránna geta 

þeir fylgst nákvæmlega með því hvað börn þeirra eiga að læra í hverju fagi fyrir sig og hvað 

þau eiga að hafa lært á hverju aldursári á skólagöngu sinni.  

                                                 
46

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:21 
47

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:21 
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 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:20 
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Það er ekki víst að allir foreldrar viti hvar þeir geta nálgast Aðalnámskrána og hvernig 

þeir geta nýtt sér þennan möguleika til þess að fylgjast með námi barna sinna. Segja má að 

þeir sem ekki gera það séu að bregðast ábyrgðarhlutverki sínu. 

 

4.2 Aðalnámskrá og miðlun upplýsinga 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 er talað um þá þrjá aðildarhópa sem hafa hvað mest áhrif á 

mótun einstaklingsins. Það eru fjölskyldan, skólinn og nánasta umhverfi. Í þessu sambandi 

skiptir mestu máli gagnkvæm og virk upplýsingagjöf sem stuðlar að traustum samskiptum á 

milli foreldra/forráðamanna og starfsfólks skólanna.
50

  

Séu foreldrar vel meðvitaðir um mikilvægi þess að kynnast og fylgjast með heimanámi 

barna sinna, námsframvindu og líðan í skólanum, getur það aukið vellíðan og árangur 

barnanna. Það er á ábyrgð skólanna að gefa og halda uppi góðu og öflugu upplýsingaflæði á 

milli skóla og heimila, bæði um skólastarfið og einnig ef gerðar hafa verið áætlanir er varða 

skólastarfið. Þessu upplýsingaflæði má framfylgja á ýmsa vegu. Má þar nefna foreldraviðtöl 

og hópfundi með foreldrum. Einnig býr skólanámskráin yfir margvíslegum upplýsingum sem 

og heimasíða skólans.
51

  

Ábyrgð foreldranna í skólastarfinu er einnig mikil því það er foreldranna að veita 

skólanum upplýsingar um hagi barnsins og þroska þess og skýra frá þeim þáttum sem geta 

verið áhrifavaldar um líðan þeirra og frammistöðu í skólanum. 

 

4.3 Aðalnámskrá og foreldrafélög 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 segir:  

¸¸... Ákvarðanataka í skólamálum hefur færst nær foreldrum og forráðamönnum en það 

undirstrikar þörf fyrir formlegan samstarfsvettvang þeirra. Foreldrar og forráðamenn hafa þar 

vettvang til að ræða saman um skólagöngu barnanna og hvað eina sem varðar uppeldi og 

menntun. Til að ná sem bestum árangri er nauðsynlegt að þeir sem tengjast stjórnun og rekstri 

slíks félags velti fyrir sér markmiðum félagsins og hvernig megi skipuleggja starfið svo að 

þau markmið náist. Með virkri starfsemi foreldrafélaga er hægt að stilla saman strengi í 

ýmsum hagsmunamálum og velferðarmálum með hagi barna að leiðarljósi.“
52
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Miklar breytingar hafa orðið á skólahaldi hér á landi undanfarin ár og kallar það á 

aukið samstarf á milli heimila og skóla. Samstarf foreldra og skóla er mjög mikilvægt og þarf 

grunnskólinn að eiga samstarf við heimili hvers einasta nemenda sem þeir þjóna. Þessu 

samstarfi má skipta í tvennt; annars vegar er um að ræða samskipti sem eru almenn á milli 

skólans sem stofnunar og foreldra sem hóps og hins vegar er um að ræða samskipti kennara 

og foreldra um einstaka nemendur.  

Þetta er tiltekið í Aðalnámskrá með eftirfarandi hætti:  

¸¸Frumábyrgð á uppeldi og menntun hvílir á foreldrum og forráðamönnum. Hlutur 

grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og taka þátt í 

félagslegri mótun þeirra. Þetta sameiginlega verkefni heimila og skóla kallar á náin tengsl, 

gagnkvæmt traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu.“
53

 

 

Í Aðalnámskránni segir jafnframt: „Foreldrafélög skulu leggja áherslu á sem virkast 

foreldrastarf í einstökum bekkjardeildum eða umsjónarhópum. Foreldrafélög skulu hafa sem 

best samstarf við foreldraráð og nemendaráð.“
54

 

Foreldrafélög eru mikilvæg til þess að auka frekari samskipti við skólann og viðhalda 

góðum tengslum við foreldrana. 
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4.4 Samantekt 

 

Aðalnámskrá grunnskóla er veigamikið tæki en ekki er víst að allir foreldrar geri sér grein 

fyrir hlutverki hennar. Þar er að finna hin ýmsu markmið sem skýra stefnu grunnskólanna. 

Mikil áhersla er lögð á foreldrasamstarf og á það að hafa gott samstarf, því það eykur líkur á 

góðu gengi og vellíðan fyrir nemandann. Að fylgjast vel með og vera virkt foreldri getur 

reynst öflugt forvarnarstarf gegn ýmiskonar vágestum, s.s. tóbaksnotkun og vímuefnum. 

Traust og trúnaður verður að ríkja á milli skóla og foreldra/forráðamanna til þess að 

foreldrasamstarf geti gengið vel.  

Skýr mörk hafa verið sett um ábyrgð skóla og heimila. Foreldrar bera frumábyrgð á 

barni sínu en skólinn á einnig að sjá um að móta börnin félagslega. Stundum hefur verið sagt 

að foreldrar vilji kenna skólanum um ef miður fer í uppeldi og viðurkenni ekki eigin ábyrgð. 

Góður árangur í skóla næst best ef báðir aðilar taka sinn hluta af ábyrgðinni alvarlega. 

Ríkja verður gott traust og trúnaður á milli skóla og heimila því ýmsar upplýsingar 

fara þar á milli foreldra og kennara sem auka velferð og hag nemenda. 

Undanfarin ár hafa boðskipti á milli heimila og skóla verið að taka miklum 

breytingum og þá sérstaklega hvað varðar tæknina. Nauðsynlegt er að skólinn þrói 

boðskiptaleiðirnar í samræmi við nútímann. Aðalnámskráin útlistar lögin og er ítarleg hvað 

varðar námið, hvað börnin eiga að læra á hverju námsstigi og hvað þau eiga að kunna.  
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5. Hvað segja rannsóknir um foreldrasamstarf? 

 

Hér verður fjallað um rannsóknir Charles Desforges. Hann gerði viðamikla rannsókn á 

foreldrasamstarfi í Bretlandi og kannaði hvaða leiðir í samstarfi báru árangur og hverjar ekki. 

Hér á eftir verður reynt að draga saman hvort íslensk lög séu á réttri leið í foreldasamstarfi 

með samanburði við þessar rannsóknir. 

 

5.1 Rannsókn Desforges 

 

Í breskri rannsókn sem gerð var árið 2002, af Charles Desforges, var kannað hversu mikil 

afskipti foreldrar höfðu af námi barna sinna. Gerð var símakönnun og hringt í 2019 heimili til 

að finna út hve mikið foreldrasamstarf var í skólunum, hve mikið samband var við kennara 

barnsins og hve mikið foreldrarnir hjálpuðu við heimalærdóminn.  

Niðurstöðurnar voru þær að 29% foreldra fannst þeir vera mjög virkir. Mæðrum fannst 

þær vera meira inn í málum barna sinna en feðurnir. 35% foreldra langaði að vera meira inn í 

málunum en þeir voru.
55

  

 Í sömu rannsókn sögðust 71% foreldra hjálpa börnunum sínum við heimalærdóm á 

fyrsta skólaárinu en við 11 ára aldur voru ekki nema um 5% foreldra sem hjálpuðu börnunum 

sínum með heimalærdóm. Þegar börnin urðu eldri þá höfðu foreldrarnir minni kunnáttu til 

þess að hjálpa þeim með lærdóminn. Einnig kom fram í rannsókninni að 58% foreldra sögðust 

tala reglulega við kennara barna sinna.
56

 

Desforges skoðaði margar rannsóknir um áhrif foreldra á gengi barna í skólanum og 

niðurstaðan var sú að ef foreldrar tóku þátt í lífi barnsins hafði það mikil áhrif á gengi 

barnsins í skólanum. 

Áhrif foreldra   Áhrif skólans 

 

7 ára aldur                   0,29            0,05 

11 ára aldur                 0,27            0,21 

16 ára aldur                 0,14            0,51
57
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Hjá yngstu börnunum skipta foreldrarnir mestu máli fyrir gengi barnsins í skólanum. 

Því skiptir það mjög miklu að styðja foreldra yngri barnanna. Hjá hinum 16 ára eru áhrif 

foreldranna mun minni en þau hverfa aldrei.
58

 

Það sem getur hindrað þátttöku foreldra í foreldrasamstarfi: 

A. Mikil fátækt og félagsleg ringulreið. 

B. Misnotkun áfengis og ofbeldi af öllu tagi o.fl. 

C. Þunglyndi 

D. Einhvers konar erfiðleikar í samskiptum. 

E. Skortur á sjálfsöryggi eða þekkingu. 

F. Foreldrar hafa önnur gildi. 

G. Hindranir að hálfu skólans.
59

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að um 36% barna í Bretlandi þurfa að kljást við 

einhver þessara atriða. Erfiðleikar í samskiptum eru t.d. þeir að sumir foreldrar tala mjög lítið 

við börnin sín frá upphafi. Þeir átta sig ekki á mikilvægi samræðunnar. Foreldrarnir lærðu frá 

unga aldri hvað foreldrar gera af sínum foreldrum. Ef þeir tala ekki við börn gera þessir 

foreldra ekki ráð fyrir að þess þurfi. Hindranir af hálfu skólans eru t.d. þegar nemendur 

útskrifast næstum ólæsir og félagslega óhæfir. Eftir 10 ára skyldunám má það kallast illa 

nýttur tími.
60

 

Samkvæmt rannsóknum Desforges á heimavinnan ekki að skipta máli fyrir gengi 

barnsins í skólanum. Helsta ástæðan er sú að sú heimavinna sem venjulega er lögð fyrir 

nemendur skiptir litlu máli ef nemendur sjá ekki tilganginn með henni.
61

 

Mikilvægasti þáttur foreldrasamstarfsins er það samstarf sem á sér stað innan veggja 

heimilisins. Það hefur mestu áhrifin og skilar sér beint inn í skólann með því að nemandinn 

verður færari í mannlegum samskiptum og betri námsmaður.
62

 

Þegar þessi rannsókn er skoðuð sést að ef foreldrar taka þátt í lífi barnsins, þar á meðal 

skólastarfinu sem er stór hluti af lífi barnsins, þá gengur því mun betur í skólanum. Þetta segir 

okkur það að með nýju grunnskólalögunum, með því að setja foreldrafélög í lög og ýta undir 

þátttöku foreldra í skólastarfi, þá erum við Íslendingar á réttri leið. Einnig með því að auka 

ábyrgð foreldra á námi og framvindu þess.  
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Kaldhæðni þessarar rannsóknar er sú að þar segir að heimavinnan skiptir engu máli 

fyrir gengi barnsins í skólanum, en svo virðist vera sem heimavinnan sé einn stærsti þáttur í 

samstarfi heimila og skóla hér á landi.  

Fróðlegt verður að fylgjast með því hvort þessi nýja lagasetning komi 

foreldrasamstarfi á Íslandi í betra og réttara horf í samanburði við þessar erlendu rannsóknir.  

Eins og málstækið segir: Lifandi tré fjölgar lengi greinum.  

 



27 

5.2 Samantekt 

 

Börn standa sig betur í skólunum ef foreldrar taka virkan þátt í þeirra lífi. Munurinn er sláandi 

mikill þegar börn eru 7 ára en skólinn hefur ekki mikil áhrif á gengi barna á þessum árum. Við 

11 ára aldur verður breyting. Þá virðist sem þáttur foreldra og þáttur skóla hafi ámóta vægi. 

Þegar litið er til 16 ára barna hafa áhrif skólans meira vægi en foreldranna. Ekki er þó hægt að 

segja að áhrif foreldranna hverfi en þau virðast mest hjá yngri börnum.  

Margar félagslegar hindranir eru á þátttöku foreldra í foreldrasamtarfi en skólinn 

hlýtur að verða að finna leiðir til þess að ná til sem flestra foreldra þó að alltaf verði 

einhverjar hindranir í veginum.  

Helstu hindranir sem eru af hálfu foreldra eru t.d. þunglyndi, fátækt, tímaleysi eða 

óhófleg neysla vímugjafa. Erfitt er fyrir skólann að laga þá hluti sem snúa að vandamálum 

foreldranna en auðveldara er fyrir hann að laga þær hindranir sem snúa að skólanum en helstu 

hindranirnar þar eru samskiptaörðugleikar við foreldra eða hindranir í skólastarfi, s.s. að 

nemandinn sé ólæs eftir 10 ára skólagöngu og hefur enga eða litla félagslega færni. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er það hlutverk skólans að sjá um að nemandinn sé 

félagslega hæfur eftir skólagönguna. 
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6. Kenningar um foreldrasamstarf 

  

Hér verður fjallað um kenningar Joyce Epstein. Hún telur margar leiðir stuðla að bættu 

foreldrasamstarfi og segir jafnframt að samstarf á milli skóla og heimila stuðli að jákvæðu 

viðhorfi og bættri hegðun nemenda. 

  

6.1 Kenningar Joyce L. Epstein um foreldrasamstarf 

 

Epstein hefur um langt skeið unnið að samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags. Rannsóknir 

hafa sýnt að samstarf getur haft jákvæð áhrif á skólastarf. Áhrif foreldrasamstarfs hefur m.a. 

áhrif á líðan nemenda í skóla, getur aukið áhuga nemenda, námsárangur verður meiri, 

sjálfstraust eykst, ástundun verður betri, viðhorf foreldra og nemenda til skólans verður 

jákvæðara og skilningur kennara á aðstæðum barnsins verður betri.
63

 

Epstein telur það einnig mikilvægt hvernig starfsfólk skólans hugsar um börnin, því 

það endurspeglar hvernig það hugsar um fjölskyldur þeirra. Ef hugsað er um nemendurna sem 

börn, þá eru ágætis líkur á því að starfsfólkið hugsi um fjölskyldur og samfélagið sem 

samstarfsaðila, með það að markmiði að mennta og þroska hvern einstakling.
64

  

Epstein telur að margt sé hægt að gera til þess að bæta foreldrasamstarfið. Einnig 

minnir hún á að gott samstarf á milli heimila og skóla geti stuðlað að bættum námsárangri, 

viðhorf og hegðun nemenda geti orðið jákvæðara. Epstein vill líka að hugað verði að auknum 

boðleiðum á milli heimila og skóla því fjölskyldur eru ólíkar og sömu boðskiptin henta ekki 

öllum.
65

 

Einnig sýnir hún fram á það að bestur árangur í foreldrasamstarfi næst ef samstarfið er 

sett inn í skólanámskrána, og myndaður framkvæmdahópur sem sér um að framfylgja 

ákvæðum  skólanámskrár.
66

 

                                                 
63

 Epstein, 1995:701-712  
64

 Epstein, 1995: 701-712 
65

 Epstein, 1995:701-712 
66

 Desforges, 2003: 89 



29 

Epstein hefur sett fram sex þætti sem þurfa að vera til staðar til þess að foreldrasamstarf verði 

árangursríkt:  

Uppeldi: Að skólinn aðstoði fjölskyldur við uppeldi og veiti stuðning. Foreldrar þurfa að 

veita skólanum upplýsingar um bakgrunn nemandans svo hægt sé að bregðast við á réttan 

hátt.  

Samskipti: Að leiða gagnkvæm samskipti á milli heimila og skóla. Samskiptin geta verið 

mismunandi, s.s. með tölvupósti, símtölum, bréfum og viðtölum. Mikilvægt er að reyna að 

nota þá leið sem hentar hverri fjölskyldu fyrir sig.  

Sjálfboðastarf: Að skólastarfið sé gert aðlaðandi fyrir foreldra og þeir hvattir til þátttöku, t.d. 

með því að fá þá í gæslu á böllum, til að aðstoða við árshátíðir, til að bjóða sig fram sem 

bekkjarfulltrúa og svona mætti lengi telja, því margt er í boði fyrir foreldra ef þeir vilja taka 

þátt. 

Heimanám: Að foreldrar aðstoði börn sín í heimanámi og öðru sem kemur fram í áætlunum 

skólans. Gott sé að horfa á þessar stundir sem stundir sem fjölskyldan nýtur saman. Einnig sé 

gott að styðja við bakið á börnunum og sýna jákvæðni gagnvart náminu. 

Ákvarðanataka: Að foreldrum sé boðin þátttaka í ákvarðanatöku skólans og þeir virkjaðir í 

stjórnun og fulltrúastörfum. 

Tenging við samfélagið: Að skólinn stofni til tengsla við þjónustuaðila í samfélaginu með 

það í huga að styrkja skólastarfið.
67
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Mikilvægt er að þeir sem komi að foreldrasamstarfi hafi þessi sex atriði í huga. Með því 

eru möguleikarnir betri á að samstarfið verði gott og árangursríkt. Einnig verður að gera sér 

grein fyrir því að ekki er auðvelt að fylgja öllum þessum atriðum samtímis en með því að hafa 

svona lykil í höndunum hljóta að aukast líkurnar á farsælu samstarfi milli heimila og skóla og 

einnig á góðu gengi ungu einstaklinganna í námi sínu og starfi. 
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6.2 Samantekt  

 

Í kaflanum hér að ofan er fjallað um foreldrasamstarfið út frá kenningum þeim sem Epstein 

setur fram. Hún setur fram nokkrar hugmyndir um bætt foreldrasamstarf og skilgreinir sex 

aðalatriði sem bæta eiga samstarfið. Hún telur að gott foreldrasamstarf geti aukið vellíðan 

nemenda og bætt námsárangur þeirra, sem og haft jákvæð áhrif á sjálfstraust.  

Epstein leggur áherslu á það að auka boðleiðir á milli heimila og skóla og segir hún að 

margt sé hægt að gera til þess að bæta samskiptin. Þá segir hún jafnframt að það viðhorf sem 

starfsmenn skólanna hafi til nemenda endurspegli viðhorf þeirra til heimilanna. 

Mikilvægt er að líta á barnið sem einstakling sem beri að mennta og þroska. Með 

auknu foreldrasamstarfi verður námsárangurinn betri og skólasamfélagið verður auðveldara, 

þar sem hegðun og viðhorf nemendanna verða jákvæðari og betri. 
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7. Samstarf heimila og skóla 

  

Þessari mynd er ætlað að  

sýna hlutverk heimila 

og skóla í foreldra- 

samstarfinu og jafnframt  

að sýna sameiginlegan 

starfsvettvang þessara 

tveggja hagsmunaaðila.  
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8. Niðurstöður 

  

Miklar breytingar hafa orðið á skólastarfi og foreldrasamstarfi síðan fræðslulögin voru 

sett árið 1907.  

Farskólar voru einkennandi á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Þá voru skólarnir staðsettir 

hér og þar um sveitir landsins og kennarinn kenndi á nokkrum stöðum yfir veturinn, nokkrar 

vikur á hverjum stað.  

Heimakennsla var líka nokkuð vinsælt kennsluform á 20.öld en þá kenndu foreldrar 

börnum sínum heima. Ef þau réðu ekki við það, þá var brugðið á það ráð að ráða einhvern til 

starfa sem gat sinnt því veigamikla starfi sem kennslan er.  

Síðast en ekki síst voru það heimavistarskólarnir sem voru reistir víða um landið. Þeir 

hýstu börnin yfir veturinn og þar var þeirra heimili á meðan á skólatímabilinu stóð.  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þetta var, þar sem lög hafa verið sett um 

skólaskyldu og samstarf á milli heimila og skóla. Skólastarfið og foreldrasamstarfið hefur 

þróast og breyst í gegnum árin frá því að farkennarar fluttu inn á heimilin til lengri eða 

skemmri tíma, frá því að heimakennsla var stunduð, frá því að börnin fluttu frá heimilum 

sínum til þess að fara í heimavistarskóla og fram til dagsins í dag.  

Mikið hefur breyst í skólaumhverfi á Íslandi allt frá því að foreldrar þurftu sjálfir að 

kenna börnum sínum og þar til ábyrgðin á kennslunni fór frá þeim inn í skólana og á ábyrgð 

kennaranna. Með auknu foreldrasamstarfi hafa foreldrar tekið hluta ábyrgðarinnar til sín aftur.  

Austurbæjarskóli var mikill frumkvöðull þegar viðkemur foreldrasamstarfi og þar var 

farið að halda foreldrafundi, skemmtanir fyrir foreldra og viðtöl löngu áður en aðrir skólar 

hófu að gera slíkt hið sama.  

Löggjöfin hefur einnig tekið breytingum. Í þessari vinnu ákváðum við að beina 

sjónum okkar að miklu leyti að grunnskólalögunum sem samþykkt voru og tóku gildi á 

árunum 1995 og 2008.  

Það sem kom okkur á óvart var hve mikil breyting varð á foreldraákvæðum í nýju 

lögunum. Skyldur foreldranna hafa nú verið settar í lög sem ekki var áður, foreldrar eiga að 

vera betur vakandi yfir því hvað börn þeirra eru að gera í skólanum. Þeir eiga að fylgjast með 

námsframvindu barna sinna, sjá til þess að börnin fari eftir skólareglum, séu úthvíld og vinni 

heimavinnuna sína.  
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Grunnskólalögin frá árinu 2008 eru skilmerkilegri og greinabetri heldur en 

grunnskólalögin frá árinu1995. Foreldrasamstarfið er lögfest með 9.gr. grunnskólalaganna og 

með þeim eru foreldrafélög orðin lögbundin. Okkur þykir það vera góð þróun sem getur haft í 

för með sér talsverðar breytingar á samskiptum heimila og skóla. Nú geta foreldrar komið 

sínum skoðunum áleiðis og unnið að hagsbótum í skólakerfinu. Foreldrafélögin geta komið 

með nýja sýn inn í skólastarfið sem getur haft jákvæð áhrif á starfið í skólunum. 

Í grunnskólalögunum frá árinu 2008 er ný grein sem segir frá skólaráði, en það ráð 

leysir af hólmi foreldra– og kennararáð. Skólaráðið er samráðsvettvangur skólastjóra og 

skólasamfélags um skólahaldið. Við teljum skólaráðið vera góða viðbót í skólastarfið en það 

samanstendur af níu aðilum; kennurum, foreldrum, nemendum, fulltrúa annars starfsfólks 

skólans og fulltrúa grenndarsamfélagsins. Þarna teljum við að sé samankominn breiður hópur 

fólks sem getur unnið ötullega að því að styrkja samstarf heimila og skóla.  

Grunnskólalögin frá árinu 2008 eru með skýrari áherslur á því hver ber ábyrgðina. Í 

14. gr. grunnskólalaganna sem ber heitið Ábyrgð nemenda er tíundað hvaða skyldum og 

ábyrgð nemandanum ber að fylgja. Einnig er heill kafli í nýju lögunum tileinkaður foreldrum. 

Í þessum kafla eru tvær lagagreinar sem ætlaðar eru foreldrum, 18. gr. og 19. gr.  

Ef við byrjum á 18. gr. þá ber hún heitið Foreldrar og meðferð upplýsinga. Þessi grein 

skyldar foreldra til þess að veita grunnskólunum allar þær upplýsingar um barnið, sem gætu 

verið nauðsynlegar fyrir skólastarfið og velferð barnsins. Síðan er það 19. gr. en hún ber 

heitið Ábyrgð foreldra. Þar er komið inn á það að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og 

að fylgjast með námframvindu þess.  

 Í grunnskólalögunum og í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á þá ábyrgð sem 

foreldrar beri á námi barna sinni en engu að síður er ábyrgðin sameiginleg á milli skólans og 

foreldra. Lögin eiga að stuðla að velferð nemenda, vellíðan og þroska í skólanum 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla þá er það á ábyrgð skólans að stuðla að góðu 

upplýsingaflæði á milli skóla og heimila. Margar leiðir eru færar og má þar t.d. nefna Mentor.  

Mentor er ætlaður sem vettvangur fyrir rafrænar upplýsingar frá skólanum til heimila. 

Hægt er að færa inn í Mentor ástundun nemenda, hegðun, einkunnir og hvort tiltekin 

námsgögn sé með börnunum á hverjum degi.  

Aðalnámskráin fjallar einnig um mikilvægi góðrar samvinnu á milli heimila og skóla 

og segir að gott samstarf geti aukið líkurnar á góðum námsárangri. Aðalnámskráin er afar 

mikilvægt upplýsingatæki sem nemendur, foreldrar og kennarar geta nýtt sér. Þar má nálgast 

ýmsar upplýsingar er varða nám og kennslu og geta foreldrar séð nákvæmlega hvað börn 

þeirra eiga að læra á hverju námsári.  
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Í Aðalnámskránni má einnig nálgast upplýsingar um ábyrgðina í foreldrasamstarfinu, hvar 

hún liggur, bæði fyrir heimili og skóla. Mikil áhersla er lögð á foreldrasamstarf og á að halda 

gott samstarf, því það eykur líkur á góðu gengi og vellíðan fyrir nemandann.  

Í Aðalnámskránni er að finna mjög ítarlegar útlistanir á því hvað barnið á að læra á 

hverju aldursskeiði fyrir sig og hvað það á að kunna eftir vissan aldur. Foreldrar verða að gera 

sér grein fyrir sínu hlutverki en það er að þeir beri frumábyrgð á barni sínu en skólinn á að sjá 

um félagslega mótun þess. Ekki á að kenna skólunum um allt sem miður fer í fari barnsins, 

heldur þurfa foreldrar að axla sinn hluta ábyrgðarinnar. Samstarfið mun eflaust ganga betur ef 

allir taka ábyrgð sína alvarlega og árangurinn mun eflaust koma í ljós. 

 Allir foreldrar vilja að börnin sín haldi sig frá tóbaki og öðrum vímugjöfum en ein 

leið fyrir foreldra til þess að stuðla að því er að vera virkt foreldri og fylgjast vel með öllu því 

sem barnið er að gera.  

Trúnaður verður að ríkja á milli skóla og heimila, því ýmsar upplýsingar fara á milli 

og verða foreldrar fyrst og fremst að treysta því að þær upplýsingarnar sem þeir gefa upp fari 

ekki annað en til þeirra sem málið skiptir.  

Margar nýjar leiðir hafa opnast undanfarin ár þegar talað er um boðskiptaleiðir á milli 

skóla og heimila. Mentor er víða notað með góðum árangri en þar geta foreldrar fylgst vel 

með því sem fer fram í skólanum, s.s. mætingum, prófum, einkunnum og hegðun svo eitthvað 

sé nefnt. Byggist það að sjálfsögðu á því að kennarinn sé duglegur að færa inn og að foreldrar 

séu duglegir að kíkja inn á sitt svæði á Mentor. Nauðsynlegt er fyrir alla skóla að tileinka sér 

tæknina og finna þær leiðir sem virka til þess að ná til sem flestra foreldra.  

 Við teljum talsverða möguleika á því að foreldrar átti sig ekki almennt á notagildi 

Aðalnámskrá grunnskóla, hvar má nálgast hana og hvaða upplýsingar hún geymir. Það er 

skoðun okkar að í upphafi hvers skólaárs þurfi að kynna sérstaklega fyrir foreldrum þetta 

upplýsingatæki sem Aðalnámskráin er og með því móti verða foreldrar fróðari um réttindi og 

skyldur barna sinna í skólanum og einnig meðvitaðri um sinn hlut í samskiptum heimila og 

skóla. 

Í gegn um árin hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir sem beinst hafa að 

foreldrasamstarfi og er bretinn Charles Desforges einn þeirra rannsóknaraðila. Í rannsókn 

hans kom ýmislegt í ljós. Aðeins 29% foreldra sem tóku þátt í könnuninni fannst þau vera virk 

í foreldrasamstarfinu, það finnst okkur ekki vera hátt hlutfall. Sérstaklega í ljósi þess að því 

virkari sem foreldrar eru því betri verður árangurinn í náminu. Annað sem kom í ljós var að í 

heimanámsaðstoð sögðust 71% foreldra hjálpa börnum sínum þegar þau eru á fyrsta ári í 

skóla en þegar við 11 ára aldur eru það ekki nema 5% foreldra sem veittu aðstoð. Þetta þótti 
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okkur ekki mikil aðstoð og spurning hvað veldur. Getur verið að foreldrar finni til vanmáttar 

gagnvart heimanámi barna er þau fara að eldast sökum eigin kunnáttuleysi? Eða eru foreldrar 

bara farnir að treysta börnunum sínum til þess að gera alla heimavinnuna upp á eigin spýtur 

og fylgjast ekkert með hvort hún sé unnin eða ei. Vissulega eru ýmsir þættir sem geta orsakað 

minni samskipti á milli barna og foreldra og vitað er að á mörgum heimilum þurfa foreldrar 

að vinna mikið út frá heimilinu til þess að ná endum saman.  

Guðmundur Finnbogason sagði að foreldrar væru fyrstu og bestu kennarar barna sinna 

og sú kennsla færi fram inni á heimilinu. Kennslan verður að byrja snemma og börnin byrja 

að draga lærdóm á unga aldri ca. 1–6 ára. Skynjun barna skýrist á tímabilinu og áhuginn fyrir 

umhverfinu eykst jafnt og þétt. Þessi aldur er kjörinn til þess að læra að þekkja og efla 

hæfileika barnanna og þarna er tilvalið að leggja grunn að virðingu og áhuga sem nauðsynlegt 

er fyrir hvert barn að búa yfir á skólagöngunni og lífsleiðinni. 

Margar félagslegar hindranir geta verið sem hindra þátttöku foreldra í 

foreldrasamstarfi. Helstu hindranirnar eru tengdar vandamálum foreldranna, veikindum s.s. 

þunglyndi eða óreglu á heimilinu eða öðru. Einnig má nefna mikla vinnu utan heimilis eða 

tímaleysi foreldra. Auðvitað getur skólinn ekki lagað vandamál foreldranna en skólinn á að 

getað lagað þau vandamál sem snúa að hindrunum í samskiptum á milli skóla og heimila. 

Með tilkomu grunnskólalaganna frá árinu 2008 er aukin ábyrgð lögð á foreldra, hvað 

viðkemur námi barnanna og teljum við að með þessum breytingum á grunnskólalögunum 

séum við íslendingar á réttri leið. Það sem kom okkur þó á óvart í rannsókn Desforges er að 

þar segir að heimavinna barna skipti engu máli en virst hefur sem heimavinnan sé afar stór 

þáttur í samstarfi heimila og skóla. Við teljum að gaman verði að fylgjast með því hvort 

þessar breytingar sem gerðar hafa verið á íslensku grunnskólalögunum, muni færa okkur nær 

því sem rétt telst samkvæmt erlendum rannsóknum. 

Við gerð þessarar ritgerðar litum við á kenningar sem Joyce Epstein hefur sett fram 

varðandi foreldrasamstarf. Epstein hefur um langa tíð unnið að samstarfi heimila og skóla og 

rannsóknir hennar sýna að áhrif aukins foreldrasamstarfs geta komið fram í betri líðan 

nemenda í skólanum, auknu sjálfstrausti og betri námsárangri. Einnig getur það birst í 

jákvæðara viðhorf foreldra og nemenda til skólans sem og aukið skilning kennara á aðstæðum 

barna. Epstein sýndi fram á að með því að setja foreldrasamstarf inn í skólanámskrá og með 

því að mynda framkvæmdahóp til þess að fylgja því eftir, næðist bestur árangur í 

foreldrasamstarfinu. Þetta þóttu okkar afar jákvæðar fréttir og brýnt er að skólar tileinki sér 

þessa vinnuhætti sem fyrst.  



37 

Epstein vill auka boðleiðir á milli heimila og skóla og segir hún að margt sé hægt að 

gera til þess að bæta samskiptin.  

Samstarf heimila og skóla byggir á mörgum mismunandi þáttum sem allir tengjast á 

einhvern hátt. Heimilin geta staðið fyrir heimanámsaðstoð, foreldrarölti, vinahópum, 

bekkjarkvöldum og gerst aðilar að foreldrasáttmála. Foreldrasáttmálinn er forvarnarverkefni, 

sem miðar að því að börn öðlist góðan námsárangur. Skólinn býður upp á skólanámskrá, veitir 

stuðning, heldur foreldrakvöld og býður upp á foreldraviðtöl. Það sem tengir svo þessa aðila 

saman í samstarfinu er m.a. grunnskólalögin, Aðalnámskrá grunnskóla, skólaráð og Mentor.  

Þessu upptalning okkar er engan vegin tæmandi og eru margar leiðir færar í samstarfi 

heimila og skóla. Við höfum lært mikið af þessari vinnu okkar og sérstaklega hefur verið 

fræðandi fyrir okkur að fara vel í gegnum grunnskólalögin. Kennari sem sýnir nemendum 

sínum hlýju og jákvætt viðmót hlýtur að fá til baka virðingu, bæði frá nemendum sínum og 

foreldrum þeirra og er virðingin afar mikilvæg í þeim samskiptum sem ríkja á milli heimila og 

skóla. 

Það skiptir máli í samskiptum heimila og skóla að samstarf eigi sér ekki eingöngu stað 

ef erfiðleikar eða vandamál koma upp í starfinu. Foreldrar sem eiga í miklu og góðu sambandi 

við skólann eru líklegir til þess að verða virkari í skólastarfinu. 

Við lögðum upp í þessa vinnu með nokkrar spurningar í huga. Okkur langaði að 

fræðast um foreldrasamstarfið. Hvernig var það í upphafi síðustu aldar? Hvernig þróaðist það 

með breyttu skólastarfi Hvað segir Aðalnámskrá grunnskóla um foreldrasamstarf? Síðast en 

ekki síst langaði okkur að kafa í grunnskólalögin og sjá hvað þau segja um foreldrasamstarf 

og hver ber ábyrgðina.  

Lærdómurinn sem við getum dregið af vinnu okkar er mikill og eins og fram hefur 

komið hér að ofan liggur ábyrgðin ekki á einum stað. Nemendur, foreldrar og kennarar hafa 

allir sinn ábyrgðarhluta að bera og með gagnkvæmri virðingu og góðum samskiptum heimila 

og skóla er hægt að halda uppi góðu og öflugu skólastarfi.  

Lykillinn að þessu góða og öfluga skólastarfi er foreldrasamstarfið. 

 

Hin stórkostlega fjölbreytni mannlegrar reynslu yrði fátæklegri og 

ekki eins gefandi ef ekki væru neinar hindranir að yfirstíga. 

Sigurgleðin yrði ekki svipur hjá sjón ef við næðum toppnum án þess að 

fara fyrst um dimma dali       Helen Keller 
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