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Ágrip 

Þegar barn fæðist fylgir því enginn leiðarvísir. Foreldrar verða oft að treysta á eigin 

eðlisávísun og reynslu annarra. Í síbreytilegu umhverfi þar sem upplýsingaflóðið er yfirdrifið 

getur verið erfitt fyrir foreldra að fóta sig í foreldrahlutverkinu. Því hefur verið bent á að ef 

til vill sé þörf á meiri fræðslu en nú stendur til boða. Með foreldrafræðslu er átt við stuðning 

sem fagfólk getur veitt foreldrum í uppeldishlutverkinu. Markmið þessa verkefnis er að 

kanna: „Hver sé þörfin fyrir foreldrafræðslu að mati umsjónarkennara á yngsta stigi 

grunnskóla“ en það er rannsóknarspurningin sem sett var fram. Rannsóknin er hluti af 

stærra rannsóknarverkefni sem nefnist Foreldrafræðsla á Íslandi: Hver er þörfin? sem 

Hrund Þórarins Ingudóttir, lektor á Menntavísindasviði stendur fyrir. Hrund var einnig 

leiðbeinandi minn í þessu verkefni. Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega 

aðferðafræði, tekin voru hálfstöðluð viðtöl við þrjá umsjónarkennara á yngsta stigi 

grunnskóla, í tveimur grunnskólum á landinu. Til að átta sig á fræðilegum bakgrunni 

þessarar rannsóknar er skyggnst inn í þau fræði sem til er um þetta efni eins og hverjar eru 

lagalegar skyldur foreldra, hvað er heillavænlegt uppeldi, gluggað í vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners (1994) og hvernig Baumrind (1966) skiptir uppeldishlutverkinu upp í 

flokka, svo fátt eitt sé nefnt. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þess að foreldrar 

reyni í langflestum tilvikum sitt besta til að annast uppeldi barna sinna en vegna álags og 

tímaskorts geti það reynst erfitt. Fyrir vikið eru uppeldisaðferðir oft á tíðum ómarkvissar og 

þess vegna ekki óalgengt að börnum séu ekki sett mörk sem leiðir til agaleysis. Rannsóknin 

ætti að hafa gildi fyrir það fagfólk sem hyggst fræða og styrkja foreldra í uppeldi. Vonast er 

til að niðurstöður þessarar rannsóknar megi nýtast við þróun nýrrar starfsstéttar 

foreldrafræðara við að styðja og fræða foreldra.  
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Formáli 

„Þekking er fjársjóður sem fylgir eiganda sínum hvert sem hann fer“ 

Þetta kínverska spakmæli minnir okkur á hversu mikilvæg þekking og fræðsla er fyrir okkur 

til að lifa af og gefa til samfélagsins. Að læra að tala, ganga, lesa og skrifa er meðal þeirra 

grunnþarfa sem við þurfum að tileinka okkur til að geta þrifist í nútímasamfélagi sem gildir 

samfélagsþegnar. En hvernig öðlast manneskjan þessa færni sem okkur finnst svo 

sjálfsagður og eðlilegur hluti af tilverunni? Jú, með því að læra af þeim sem eldri eru. Í 

flestum tilfellum eru það foreldrar, sem annast uppeldi barna sinna, sem axla þá ábyrgð að 

koma börnum sínum til manns. Í því felst auðvitað að fæða þau og klæða en ekki síst að 

fræða. Menntun foreldra og reynsla er misjöfn og geta þeirra til að aðstoða og fræða börn 

sín á mismunandi sviðum margvísleg. Fyrir vikið er hægt að álykta sem svo að þekking og 

geta foreldra hafi áhrif á menntun barna þeirra. En hvernig eiga foreldrar að bera sig að í 

nútímasamfélagi til að þeir geti fylgt laganna bókstaf og uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru 

til þeirra og barna þeirra og hver er ábyrgð menntastofnana? Eiga þær að sjá til þess að 

foreldrar fái þann stuðning sem þeir þurfa til að geta uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til 

þeirra? Það má ekki einungis kenna foreldum um það sem misferst í uppeldi barna þeirra 

heldur verður að kenna þeim hvernig sé best að bera sig að í þessu flókna verkefni sem 

foreldrahlutverkið getur verið. Ég verð foreldri á allra næstu dögum og það hefur vakið 

áhuga minn enn frekar á uppeldi og skyldum foreldra. Ritgerðin hefur fylgt mér í gegnum 

meðgönguna alla og er óhætt að segja að þetta hafi verið krefjandi og á köflum erfitt. Engu 

að síður var þetta lærdómsríkur tími og mikilvæg áminning um að gefast ekki upp. 

Sérstakar þakkir færi ég leiðbeinanda mínum Hrund Þórarins Ingudóttur fyrir gott 

samstarf, þolinmæði og skilning í minn garð. Sambýlismanni mínum Steini Vigni og 

foreldrum mínum þakka ég fyrir óbilandi hvatningu og stuðning. Aðalheiði Rúnarsdóttur, 

Ágústu Rúnardóttur og Berglindi Einarsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir yfirlestur og 

stuðning í ritgerðarskrifunum. Þetta fyrsta stóra verk mitt í háskóla vil ég að lokum tileinka 

ófæddri dóttur minni sem von er á í heiminn á næstu dögum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim eftir 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__      ________________________________ 
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1 Inngangur  

Á hverjum degi fæðast börn inn í þennan heim, en þeim fylgja hvorki leiðbeiningar né 

upplýsingar um hvers sé ætlast til af foreldrum þeirra. Foreldrar vilja almennt það besta 

fyrir börnin sín, þeir vilja að þau séu heilbrigð og dafni vel og séu örugg, en þeir vita ekki 

alltaf hvernig best er að ná settum markmiðum í uppeldi (Smith, 2010). Ef til vill eru 

einhverjir á þeirri skoðun að ekki sé þörf á að læra að verða foreldri, heldur sé það eitthvað 

sem komi af sjálfu sér. Mikilvægt er þó að foreldrar undirbúi sig undir komandi hlutverk því, 

eins og Smith (2010) bendir á, það verða miklar breytingar á lífi fólks þegar það verður 

foreldrar. Foreldrahlutverkið hefst jafnvel á meðgöngu og varir ævilangt. Þegar 

einstaklingur verður foreldri hættir hann aldrei að vera foreldri og því nauðsynlegt að hann 

sé meðvitaður um mikilvægi hlutverksins.  

Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á börnum og velferð þeirra og ákvað því að velja mér 

háskólanám sem gæfi mér kost á starfsvettvangi tengdum börnum. Eftir að hafa kynnt mér 

það grunnnám sem mér stóð til boða ákvað ég að skrá mig í uppeldis- og menntunarfræði 

við Háskóla Íslands. Eftir þriggja ára nám hefur áhugi minn á börnum, uppeldi og velferð 

þeirra aukist enn frekar. Í dag hef ég ekki einungis áhuga á börnunum sjálfum heldur einnig 

þeim sem annast þau, foreldrum, forráðamönnum og fagaðilum. Áhugi minn á uppeldi 

barna og foreldrahlutverkinu jókst svo enn frekar þegar ég komst að því í lok síðasta árs að 

ég væri að verða móðir. Ég á von á mínu fyrsta barni í september. Ég fór að velta því fyrir 

mér hvað ég gæti gert til þess að undirbúa mig fyrir komandi foreldrahlutverk. Eitt af því 

fyrsta sem heillaði mig var valnámskeið sem mér stóð til boða að taka sem heitir Inngangur 

að foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Ég hugsaði með mér að þarna gæti verið margt 

nytsamlegt fyrir mig að læra og gæti jafnvel undirbúið mig fyrir komandi hlutverk. Í upphafi 

námskeiðsins komst ég að því að það tilheyrði námsleið sem nefnist Foreldrafræðsla og 

uppeldisráðgjöf. Það er ný námsleið við Háskóla Íslands sem fyrst var í boði haustið 2015. 

Meginmarkmið námsleiðarinnar er að búa fagfólk undir að vinna með og styrkja foreldra í 

uppeldishlutverkinu og auka sjálfstraust þeirra með fræðslu, umræðu og ráðgjöf um þroska 

barna og uppeldi. Einnig er markmiðið að búa fagfólk undir að standa að slíkri fræðslu í 

tengslum við stofnanir eins og leik-, grunn- og framhaldsskóla, heilbrigðisstofnanir, 

félagsstofnanir og trúarstofnanir (Háskóli Íslands, e.d.a).  

Ég tel að starf foreldrafræðara sé mikilvægt því börn fæðast inn í heiminn án 

leiðbeininga og margt nýtt sem þarf að læra þegar annast á barn. Ég tel að með góðri 

foreldrafræðslu megi vekja fólk til umhugsunar um uppeldi og hversu mikilvægt verkefni 

uppeldi er og styðja og fræða foreldra í uppeldishlutverkinu.  
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Fáar rannsóknir um þörf á foreldrafræðslu hafa verið gerðar hér á landi. Gerð var 

rannsókn árið 2005 (Birna María Svanbjörnsdóttir) þar sem skoðuð var þörfin fyrir 

foreldrafræðslu frá sjónarhorni foreldra barna á grunnskólaaldri. Niðurstöður hennar 

benda til að foreldrar hafi áhuga á að fá stuðning í formi persónulegrar ráðgjafar, námskeiða 

eða fyrirlestra. Einnig hefur þörf fyrir foreldrafræðslu verið skoðuð meðal foreldra yngri 

barna (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður Birnu Maríu og benda til þess að foreldrar telji 

sig þurfa stuðning og ráðgjöf í uppeldishlutverkinu.  

Til að átta sig betur á þörfinni var ákveðið að fara af stað með stóra rannsókn, hún ber 

heitið Foreldrafræðsla á Íslandi: Hver er þörfin?, og stendur Hrund Þórarins Ingudóttir fyrir 

henni og leiðir. Markmið þeirrar rannsóknarinnar er að skoða hver þörfin sé fyrir fræðslu 

um uppeldi, fyrir foreldra barna á aldrinum 0 til 18 ára. Þörfin er skoðuð út frá sjónarhorni 

foreldra og ýmissa faghópa sem vinna með börnum og ungmennum. Þetta verkefni mitt er 

hluti af þeirri rannsókn. 

Í þessu verkefni mun ég skoða hver þörfin er fyrir fræðslu um uppeldi fyrir foreldra 

barna á aldrinum 6 til 9 ára. Markmiðið er að skoða hvort umsjónarkennurum á yngsta stigi 

grunnskóla finnist vera þörf á fræðslu og stuðningi við foreldra í tengslum við uppeldi og þá 

hver hún sé. Vonast er til að niðurstöður þessarar rannsóknar megi nýtast við þróun nýrrar 

starfsstéttar foreldrafræðara og hjálpa þeim að styðja og fræða foreldra.  

Hér á eftir verður fjallað um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar sem skipt er niður í 

nokkra undirkafla. Má þar fyrst nefna fyrsta undirkaflann sem er um vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners. Annar undirkaflinn fjallar um uppeldi og uppeldishlutverk foreldra og 

kennara. Í þriðja undirkaflanum verður fjallað um þroska og líðan 6 til 9 ára barna og 

foreldra þeirra. Í fjórða undirkafla verður farið í markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningu. Kafli þrjú fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og þá aðferðafræði 

sem stuðst er við. Að lokum verða niðurstöður kynntar í kafla fjögur, í kjölfar hans fylgir 

umræðukafli og lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Bronfenbrenner (1994) lagði fram vistfræðikenningu sem sýnir fram á mikilvægi þess 

samspils sem á sér stað milli ólíkra þátta í lífi barns, svo sem samskipti við foreldra, 

skólafélaga og kennara, sjá mynd 1. Hann heldur því fram að til þess að hægt sé að skilja 

mannlega þróun þurfi að hafa í huga allt vistkerfið þar sem vöxtur og þroski á sér stað. 

Vistkerfi samanstendur af fimm kerfum sem styðja við og leiða vöxt og þroska hvers manns.  

Í vistfræðikenningunni er barnið skoðað út frá umhverfi sínu, í umhverfi hvers barns er 

að finna mismunandi kerfi sem öll taka þátt í að móta þroska þess. Kerfin eru eins og fimm 

lög sem raðast saman líkt og rússnesk babúska (Shaffer og Kipp, 2007). Innst eða næst 

barninu er nærkerfi (e. microsystem), sem dæmi fjölskylda, vinir, nágrenni og skólinn. Næst 

er það nær-millikerfi (e. mesosystem) sem stendur fyrir samskipti og tengsl nærkerfanna, 

líkt og samstarf heimilis og skóla. Þriðja er fjær-millikerfi (e. exosystem) en það snertir 

barnið ekki eins beint og hin. Þar má til dæmis nefna skólasamfélagið og vinnustað foreldra. 

Fjórða kerfið nefnist lýðkerfi (e. macrosystem) og með því á hann við lög, reglur og gildi 

samfélagsins, sem halda öllum kerfunum saman. Fimmta kerfinu, lífkerfi (e.chronosystem), 

bætti hann við síðar en það kerfi táknar tímann og þá þætti í lífinu sem hafa áhrif á 

einstaklinginn (Lightfoot, Cole og Cole, 2013; Shaffer og Kipp, 2007). Öll kerfin verða fyrir 

áhrifum af þeim ákvörðunum sem teknar eru í lýðkerfinu og þeim þáttum sem eiga sér stað 

í lífkerfinu (Bronfenbrenner, 1994).  

  

Mynd 1. Skýringarmynd af vistfræðilíkani Bronfenbrenners 
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2.2 Uppeldi  

Í þessum kafla verður fjallað um uppeldi. Kaflanum er skipt niður í fimm undirkafla. Í fyrstu 

tveimur undirköflunum verður fjallað um uppeldishlutverk og skyldur foreldra og 

fjölskyldur í nútímasamfélagi. Undirkaflar þrjú og fjögur fjalla um hvað sé heillavænlegt 

uppeldi og þær áskoranir sem geta mætt foreldrum í uppeldi. Fimmti og síðasti undirkaflinn 

fjallar um uppeldishlutverk og ábyrgð kennara.  

2.2.1 Uppeldishlutverkið og skyldur foreldra 

Uppeldishlutverkið snertir alla, það er ofið inn í líf okkar og menningu eins og fram kemur í 

bók Símonar Jóh. Ágústssonar, Þroskaleiðir, frá árinu 1938 sem á enn við í dag. Allir hafa 

einhverja hugmynd um hvað uppeldi er út frá eigin reynslu. Allir hafa verið börn og kynnst 

uppeldissiðum foreldra, kennara eða annarra sem tóku þátt í uppeldi þeirra (Myhre, 2001; 

Símon Jóh. Ágústsson, 1938). Líklegt er að fólk hafi ólíkar skoðanir á uppeldishlutverkinu og 

hvað henti best hverju sinni. Foreldrar fara ekki allir sömu leiðir í uppeldinu og eru ekki 

alltaf sammála (Rinaldi og Howe, 2012).  

Undanfarna áratugi hefur mannkynið gengið í gegnum miklar breytingar. Breytingar 

þessar eiga við um manninn sjálfan, lífsskilyrði hans, samfélagið, tækniþróun og menntun 

svo eitthvað sé nefnt. Nútímasamfélag einkennist af hröðum breytingum sem eiga sér stað 

á æ styttri tíma (Wolfgang Edelstein, 2008). Það hafa orðið miklar breytingar á stöðu 

fjölskyldna og uppeldishlutverki foreldra á undanförnum áratugum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Loftur Guttormsson, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Um er að ræða miklar þjóðfélagsbreytingar. Má þar nefna 

tæknivæðingu, fleiri tækifæri til menntunar, þá sérstaklega fyrir konur, og aukna 

atvinnuþátttöku kvenna. Allt eru þetta þættir sem hafa bein eða óbein áhrif á umhverfi og 

uppeldi barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Uppeldi er ekki lengur skilgreint sem 

eingöngu mannleg tengsl foreldra og barna sem einkennast af ást og kærleik heldur hefur 

það verið endurskoðað sem starf sem krefst sérstakra hæfileika og þekkingar sem kennt er 

af fagfólki (Gillies, 2008). Eftir aldamótin 1900 urðu miklar breytingar. Skólaskyldu var 

komið á, þéttbýli jókst í kjölfar iðnvæðingarinnar og atvinnumöguleikar urðu fjölbreyttari 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Loftur Guttormsson, 2008). Svo virðist sem hlutverk móður 

og föður hafi verið töluvert ólík fram á miðja 20. öld, þar sem ábyrgðin á uppeldi barnanna 

hafi að mestu fallið á móðurina (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). Árið 1960 var lítið um 

leikskóla eða dagvistanir í boði fyrir börn, því voru mæður almennt heima með börn sín 

(Loftur Guttormsson, 2008). Upp úr 1970 varð sú breyting á að fleiri konur fóru að mennta 

sig auk þess sem fleiri konur héldu út á vinnumarkaðinn (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 
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2007; Helgi Skúli Kjartansson, 2003). Hér á árum áður var algengt að feðurnir ynnu úti, 

öfluðu tekna og skiptu sér lítið af uppeldi barnanna (Loftur Guttormsson, 2008). 

Staðalímynd feðra á þessum tíma var sú að þeir væru fyrirvinna heimilisins auk þess sem 

þeir áttu að halda uppi húsaga, það var þeirra að refsa heimilisfólki ef það hafði óhlýðnast.  

Mikilvægur þáttur í uppeldishlutverki foreldra eru geðtengsl þess við barnið. 

Tengslakenningar Bowlby og Ainsworth eru þekktar á sviði geðtengsla (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Það skiptir miklu máli að foreldrar myndi örugg geðtengsl við 

barnið (Zeanah, Berlin, og Boris, 2011). Geðtengsl má skilgreina sem tilfinningalegt 

samband sem myndast milli foreldris og barns, yfirleitt á fyrstu árum barnsins. 

Tengslamyndun getur haft mikið að segja um tilfinningalíf barnsins til framtíðar (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Sigrún Júlíusdóttir (2001) segir að foreldrahlutverkið snúist 

um að bera ábyrgð á barninu og skapa því gott líf sem byggt er á traustum grunni sem mun 

nýtast því seinna í lífinu. Hún segir einnig mikilvægt að foreldrar gefi sér tíma með barninu 

sem auki líkur á að örugg geðtengsl myndist. Í bókinni Þroskaleiðir eftir Símon Jóh. 

Ágústsson (1938) segir að uppeldishlutverkið snúist um að veita barni alla þá hjálp og 

leiðsögn sem það þarf til þess að þroskast líkamlega og andlega. Þrátt fyrir að 80 ár séu liðin 

frá útkomu bókarinnar er óhætt að segja að skilaboðin eigi vel við í dag og séu ekki ósvipuð 

því sem Sigrún heldur fram.  

Ekki eru til neinar ákveðnar leiðbeiningar um uppeldi sem foreldar fara allir eftir en í 

flestum löndum gilda þó lög sem ætluð eru til að vernda börn gegn óheillavænlegu uppeldi 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998). Hér á landi eru til sérstök Barnalög 

(76/2003) og Barnaverndarlög (80/2002) auk Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(18/1992). Lög þessi fjalla öll á einn eða annan hátt um réttindi barna. Í 28. gr. Barnalaganna 

(76/2003) segir: „Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum“ og 

„Forsjáraðilum ber að vernda barn sitt gegn vanvirðandi háttsemi sem og andlegu og 

líkamlegu ofbeldi“. Foreldrum ber einnig skylda til að afla barni sínu lögmætrar fræðslu og 

ala með því iðjusemi og siðgæði. Í 19. gr. grunnskólalaga (91/2008) kemur fram að foreldrar 

beri ábyrgð á námi barna sinna og að þeim beri skylda til að fylgjast með námsframvindu 

þeirra með aðstoð kennara.  

2.2.2 Fjölskyldur í nútímasamfélagi 

Veröld þeirra barna sem fæðast í dag er að mörgu leyti gjörólík þeirri veröld sem foreldrar 

þeirra ólust upp í. Þar af leiðandi hefur uppeldishlutverk foreldra breyst 

(Barnaverndarstofa, e.d.). Bent hefur verið á að í nútímasamfélagi megi finna ýmis atriði 
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sem geti haft áhrif á uppeldi, svo sem hraða tækniþróun, tímaskort, óöryggi foreldra og 

lengri vinnudag foreldra sem skili sér í lengri vistun barna í leik- og grunnskólum (Gyða 

Haraldsdóttir, 2016).  

Mikil atvinnuþátttaka og langir vinnudagar foreldra, bæði móður og föður, geta haft 

mikið að segja í tengslum við uppeldi. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt að mikil 

atvinnuþátttaka og vinnuálag foreldra geti haft neikvæð áhrif á uppeldi (Martin og Sanders, 

2003). Í niðurstöðum rannsóknar (Guðný Björk Eydal) sem gerð var árið 2004 kom í ljós að 

atvinnuþátttaka mæðra á Íslandi er meiri en tíðkast annars staðar í heiminum. 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi hefur verið að aukast undanfarna áratugi, hún var 34% 

árið 1960 en 78% árið 2008 (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Nú er atvinnuþátttaka 

kvenna orðin 80% og hefur aldrei verið hærri (Hagstofa Íslands, 2017). Á sama tíma er 

atvinnuþátttaka karla um 87% (Hagstofa Íslands, 2017). Þá er stuðningur hins opinbera við 

foreldra minni hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal, 2004). 

Guðný telur að það gæti verið ástæða þess að íslenskir foreldrar, þá sérstaklega mæður, 

vinni svona mikið. 

Það er ekki einungis atvinnuþátttaka kvenna sem hefur aukist undanfarin ár heldur 

hefur meðalaldur þeirra kvenna sem eignast sitt fyrsta barn einnig hækkað (Hagstofa 

Íslands, 2015). Meðalaldur frumbyrja er nú um 27,7 ár og algengast er að konur séu að 

eignast sitt fyrsta barn á aldrinum 25 - 29 ára (Hagstofa Íslands, 2015). Niðurstöður 

könnunar benda til þess að þó nokkuð sé um unga foreldra í háskólanámi hér á landi 

(Eurostudent, 2018). Meðalaldur háskólanema er hærri á Íslandi en á hinum 

Norðurlöndunum eða um 29,7 ár (Eurostudent, 2018). Í sömu könnun kom einnig fram að 

þriðjungur íslenskra svarenda ættu eitt barn eða fleiri og að 41,2% þeirra barna væru undir 

þriggja ára aldri (Eurostudent, 2018, bls. 26). Það getur verið álag á fjölskyldur ef foreldrar 

eru í námi og vinnu samhliða því að ala upp barn eða börn.  

Auk atvinnuþátttöku og námsframvindu hefur fæðingarorlof foreldra einnig mikil áhrif 

á þátttöku beggja foreldra í uppeldi. Markmið laga um fæðingarorlof (95/2000) er að 

tryggja barni samveru með báðum foreldrum sínum. Einnig er lögunum ætlað að gera bæði 

móður og föður kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Hvert og eitt foreldri á rétt á 

fæðingarorlofi í allt að þrjá mánuði. Auk þess eiga foreldrar sameiginlegan rétt á öðrum 

þremur mánuðum til viðbótar sem þeir geta skipt með sér eins og þeir kjósa (lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Fæðingarorlof feðra hefur mikið að segja fyrir alla 

fjölskylduna (Ásdís A. Arnars, Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2013). Þeir feður 

sem taka fæðingarorlof eru virkari í umönnun barna sinna eftir að fæðingarorlofinu lýkur 

en þeir feður sem ekki taka orlof. Með því dreifist álagið sem fylgir umönnun barns á báða 
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foreldra (Ásdís A. Arnars o.fl., 2013). Fyrir um 10 árum nýttu um 90% feðra rétt sinn til 

fæðingarorlofs en í dag nýta 74% feðra rétt sinn (BSRB, 2017). Aftur á móti hefur hlutfall 

mæðra sem nýta sér rétt sinn staðið í stað (BSRB, 2017). Niðurstöður rannsóknar (Hrund 

Þórarins Ingudóttir) sem gerð var á uppeldissýn feðra árið 2015 leiddi meðal annars í ljós 

að feður vildu almennt verja meiri tíma með börnum sínum en segðu að eitt af því sem 

stæði í vegi fyrir því væri skortur á tíma.  

Fyrir hverja klukkustund sem barn ver á leikskóla styttist sá tími sem barnið hefur með 

foreldrum sínum og fjölskyldu. Hér á landi tíðkast að börn fari á leikskóla og er hlutfall þeirra 

barna sem eru á leikskóla með því hæsta sem gerist innan ríkja OECD (Umboðsmaður barna, 

e.d.). Flest börn á Íslandi verja sjö klukkustundum á dag í leikskóla, sum jafnvel lengur 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Ætlast er til að dvalartími barna í leikskóla sé að jafnaði ekki 

lengri en níu klukkustundir á dag (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). 

Komið hefur fram að leikskólastjórum og leikskólakennurum finnist þetta viðmið of hátt 

(Arna H. Jónsdóttir, 2012). Þegar rætt er um langa leikskóladvöl barna og möguleg áhrif 

hennar á börn hafa sumir fræðimenn vitnað í rannsókn (Ahnert, Gunnar, Lamb og Barthel, 

2004) þar sem líkamleg áhrif leikskóladvalar eru skoðuð. Þar er meðal annars skoðað 

hækkun á hormóninu kortisóli, sem er streituhormón, hjá börnum. Talið er að 

kortisólmagnið hækki í takt við aukið álag og streitu sem myndast getur innan leikskólans 

(Ahnert o.fl., 2004). Mikilvægt er að starfsemi og skipulag leikskólastarfs taki tillit til aldurs 

barnanna, þarfa þeirra og hagsmuna (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009).  

Miklar kröfur eru gerðar til barna í dag. Ef litið er til skóla, frístundar og tómstundar 

barna er dagskrá þeirra oft á tíðum þéttari en hjá hinum fullorðnu (María Sigrún 

Hilmarsdóttir, 2016). Þegar börn klára leikskóla tekur skólaskylda við. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla (91/2008) er öllum 6 til 16 ára börnum skylt að sækja grunnskóla. Í sömu lögum 

(28. gr) kemur fram að skóladagar nemenda skuli ekki vera færri en 180 á ári og starfstími 

grunnskólans skuli vera að lágmarki níu mánuðir á hverju skólaári. Einnig segir að vikulegur 

kennslutími barna í fyrsta til fjórða bekk skuli vera að lágmarki 1.200 mínútur eða um 30 

kennslustundir, samtals um sex kennslustundir á dag. Eru því flestir nemendur í fyrsta til 

fjórða bekk með viðveru í skólanum milli klukkan 8:00 og 14:00 en að því loknu fara mörg 

börn í frístund eða tómstundastarf af einhverju tagi. 

Tómstundastarf fyrir börn getur verið góð og mikilvæg forvörn (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Stór hluti íslenskra barna tekur þátt í 

skipulögðu tómstundastarfi. Mikill meirihluti foreldra telur mikilvægt að börn sín taki þátt í 

slíku starfi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2009).  
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Líf barna einkennist ekki bara af skóla, tómstundum, fjölskyldu og vinum. Flest börn 

hafa einhverjar áhyggjur á lífsleiðinni, algengustu áhyggjuefni barna tengjast foreldrum 

þeirra, einkunnum og jafnöldrum (National Institute of Health, Medical Encyclopedia, e.d.). 

Kvíði meðal barna er sífellt meira áberandi í starfi barnasálfræðinga sem fá til sín börn í 

meðferðir sem þjást af miklum kvíða. Þeir telja að orsök kvíðans hjá börnum geti í mörgum 

tilfellum stafað af utanaðkomandi álagi sem fylgt getur til dæmis skóla og tómstundum 

(María Sigrún Hilmarsdóttir, 2016). Þau börn sem greinst hafa með kvíða eiga á hættu að 

fá einkenni aftur síðar á lífsleiðinni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Líkt og fram kom hér að framan eru áhyggjuefni barna margskonar. Skilnaður foreldra 

er einn þeirra þátta sem getur haft mikil áhrif á andlega líðan barna (Benedikt Jóhannsson, 

2004). Undanfarinn áratug hefur tíðni hjónaskilnaða breyst lítið á meðan hjónavígslum 

hefur fækkað (Hagstofa Íslands, 2011a; Hagstofa Íslands, 2011b). Frá aldamótunum 2000 

hafa lögskilnaðir verið á bilinu 500 til 600 talsins (Hagstofa Íslands, 2011b). Því má áætla að 

rúmlega 1000 börn upplifi skilnað foreldra ár hvert. Slík reynsla getur verið mikið álag fyrir 

fjölskylduna, ekki síst börnin (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Arnardóttir og Guðlaug 

Magnúsdóttir, 2008; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Skiptar skoðanir eru um hversu 

mikil eða slæm áhrif skilnaður foreldra hefur á börn (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Ekki er óalgengt að börn á yngsta stigi grunnskólans eigi töluvert erfiðara með að vinna úr 

skilnaðinum fyrst á eftir heldur en börn á öðrum aldursskeiðum (Benedikt Jóhannsson, 

2004). Þá sýna niðurstöður rannsóknar (Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Dögg 

Pálsdóttir, 2016) að góð samskipti foreldra sé mikilvægur þáttur í skilnaðarferli fyrir börnin 

þar sem slæm samskipti og stirt foreldrasamstarf hefur neikvæð áhrif á þau og upplifun 

þeirra. Í sömu rannsókn kom fram að þegar börnum er ætlað að búa á tveimur heimilum 

verður rót á þeirra daglega lífi sem eykur kvíða og álag sem skilnaðarbörnum þykir vera 

ósanngjarn fórnarkostnaður.  

Gera má ráð fyrir að fjöldi barna alist upp hjá einstæðu foreldri í kjölfar hjónaskilnaða 

og aukinna fæðinga barna utan hjónabands eða sambúðar (Amato, 2000). Í dag eru skráðir 

rúmlega 12 þúsund einstæðir foreldrar á Íslandi sem er svipað hlutfall og árið 2010 

(Hagstofa Íslands, 2018). Um helmingur einstæðra foreldra býr í leiguhúsnæði (Oktavía 

Guðmundsdóttir, 2011). Greining sem UNICEF (2016) gerði á efnislegum skorti barna leiddi 

í ljós að alls líða um 9,1% íslenskra barna slíkan skort. Mælist hann mestur á sviði húsnæðis 

og þá sérstaklega hjá börnum sem búa í leiguhúsnæði. Barnaheill hefur áhyggjur af stöðu 

barna vegna þess skorts sem hefur verið á húsnæðismarkaðnum undanfarin ár og þá 

sérstaklega í tengslum við hið félagslega húsnæðiskerfi. Aldrei hafa fleiri verið á biðlista eftir 

félagslegum íbúðum (Birkir Blær Ingólfsson, 2017).  
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2.2.3 Heillavænlegt uppeldi 

Til eru margar mismunandi skilgreiningar á því hvað sé gott foreldri. Einn þeirra sem hefur 

lagt fram skilgreiningu er Steinberg (2005). Að hans mati eru góðir foreldrar þeir sem stuðla 

að jákvæðum sálfræðilegum þáttum á borð við heiðarleika, samúð, sjálfstraust, góðvild, 

samvinnu, sjálfstjórn og glaðværð. Hann segir einnig að góðir foreldrar reyni að vernda börn 

sín fyrir vímuefna- og áfengisnotkun, átröskun, þunglyndi, kvíða eða annarskonar hegðun 

sem flokkast undir áhættuhegðun (Steinberg, 2005). Sambærilegar niðurstöður má finna í 

íslenskri rannsókn (Hrund Þórarins Ingudóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010) en þar kom 

í ljós að flestir foreldrar teldu mikilvægast að sýna barni sínu kærleika, umhyggju og 

væntumþykju. Einnig kom fram að hátt hlutfall foreldra teldi áríðandi að vera góðar 

fyrirmyndir og setja börnum skýr mörk um hvað megi og hvað ekki, hafa reglur og framfylgi 

þeim.  

Þegar fjalla á um uppeldi og foreldra verður ekki komist hjá því komist að nefna 

fræðimann að nafni Diana Baumrind (1966). Hún skipti uppeldisaðferðum foreldra í þrjá 

flokka, skipandi uppeldishætti (e. authoritarian), leiðandi uppeldishætti (e. authoritative) 

og eftirláta uppeldishættir (e. permissive). Síðar var bætt við flokkfyrir afskiptalausa 

uppeldishætti. Hér verður þó einungis gerð grein fyrir leiðandi uppeldisháttum þar sem það 

hefur reynst áhrifarík og heillavænleg uppeldisaðferð (Baumrind og Thompson, 2002; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Skýr mörk, viðurkenning, 

hvatning og hlýja eru einkenni leiðandi uppeldis, auk þess sem foreldrar krefjast þroskaðrar 

hegðunar af barni sínu. Leiðandi foreldrar reyna að leiðbeina barni sínu á skynsamlegan og 

málefnalegan hátt. Leiðandi foreldrar ræða við börn sín og hvetja þau til þess að tjá 

skoðanir sínar og færa rök fyrir þeim (Baumrind, 1966).  

Í niðurstöðum rannsóknar sem unnin var af sérfræðingum sem starfa með börnum, þar 

á meðal félagsráðgjöfum og sálfræðingum, kom fram að þeir voru sammála um helstu 

einkenni góðra foreldra og gott uppeldi (Eve, Byrne, og Gagliardi, 2014). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er einkennum góðra foreldra skipt niður í flokka. Fyrsti 

flokkurinn er skilningur og innsýn foreldra. Annar flokkur er vilji og hæfni foreldra, en með 

vilja er átt við að foreldrar verði að hafa áhuga og vilja til þess að sinna uppeldishlutverki 

sínu, alltaf. Þriðji flokkurinn fjallar um þarfir barna, bæði daglegar og langtíma þarfir. Fjórði 

flokkurinn er hálfgert framhald af þeim þriðja og segir frá því hvernig foreldrar þurfi að setja 

þarfir barnsins fram fyrir sínar eigin. Fimmti flokkurinn fjallar um það hvernig góðir foreldrar 

leggi áherslu á tengslamyndun og hversu mikilvægt það sé að stuðla vel að henni. Allir 

þátttakendur voru sammála um að tengslamyndun væri einn lykilþáttur í góðu uppeldi og 

skilgreindu þannig að hvert barn hefði þörf fyrir umönnunaraðila sem veitti því öryggi, 
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traust og væntumþykju. Sjötti og jafnframt síðasti flokkurinn fjallar um samspil stöðugleika 

og sveigjanleika í uppeldi. Sérfræðingarnir sem tóku þátt í rannsókninni töluðu flestir um 

þörfina fyrir jafnvægi á milli stöðuleika og sveigjanleika. Það þarf að ríkja stöðugleiki í 

uppeldinu, reglur og mörk, en á sama tíma þurfa foreldrar að hlusta á þarfir og skoðanir 

barnsins hverju sinni og vera opnir fyrir breytingum í takt við þroska þess (Eve o.fl., 2014). 

Út frá því sem lesa má úr flokkunum hér að ofan má ætla að foreldrastarfið sé krefjandi.  

Áhugi, ábyrgð og jákvætt viðhorf foreldra til skólastarfs hefur mikið að segja fyrir líf 

barna (Hayes, 2012). Gott samstarf heimilis og skóla leiðir til þess að börnum líður betur í 

skólanum, þau hafa meiri áhuga og námsárangur og ástundun batnar. (Hayes, 2012; 

Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2013). Steinberg (2005) bendir á að 

góðir foreldrar leggi sig fram við að hjálpa börnum sínum að ná árangri í námi. Með því séu 

þeir að stuðla að vitsmunalegum þroska barna sinna, hvetja börnin til að læra og efla 

löngunina til að bæta sig og ná settum markmiðum í lífinu.  

2.2.4 Áskoranir í uppeldi 

Að bera ábyrgð á því að ala upp barn þannig að úr verði ábyrg manneskja og góður 

þjóðfélagsþegn sem ánægjulegt er að umgangast er ekki einfalt (Christophersen og 

Mortweet, 2004). Uppeldi er erfitt og samanstendur af mörgum krefjandi verkefnum sem 

sinna þarf af áhuga og andlegu jafnvægi (Kathpalia, 2013). Verkefnin sem foreldrar þurfa 

að kljást við í uppeldi eru margvísleg. Flestir foreldrar reyna að gera sitt besta en stuðningur 

fagfólks og fræðsla skiptir miklu máli til að vel takist (Christophersen og Mortweet, 2004).  

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um aga og snjalltækjanotkun barna. Niðurstöður 

rannsóknar hafa sýnt að hjá börnum foreldra sem nota snjalltæki sem umbun eða refsingu 

sé skjátími þeirra mun meiri en annarra (Hawi og Rupert, 2015). Áhrif snjalltækja og 

innihalds þeirra á líðan barna er vaxandi áhyggjuefni meðal fagfólks (Hoge, Bickham, og 

Cantor, 2017).  

2.2.4.1 Agi 

Það eru nokkur atriði sem geta haft áhrif á það hvernig foreldrar kjósa að aga börn sín. 

Dæmi um þau eru persónuleiki foreldra, skapgerð barns og félagslegir þættir í umhverfinu 

(Wade og Kendler, 2001). Coloroso (1995) heldur því fram að með aga megi kenna börnum 

að taka jákvæða stefnu í lífinu. Hún segir að með góðum aga gefist börnum tækifæri til að 

læra af mistökum sínum, þau læri að taka ábyrgð á eigin mistökum sem hvetji þau til þess 

að leita lausna á þeim.  

Álit sérfræðinga á því hvernig beita skuli aga hefur breyst í gegnum tíðina (Pruitt, 2000). 

Svo virðist sem harður eða strangur agi hafi verið algengari hér áður fyrr. Á síðari hluta 20. 
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aldarinnar fór að bera meira á uppeldisaðferðum þar sem börn voru öguð á uppbyggilegan 

hátt (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Pruitt, 2000). Óhlýðnist barn eða brjóti það fyrir 

fram settar reglur þurfa foreldrar að vanda viðbrögð sín. Forðast skal hörð viðbrögð á borð 

við líkamlegar og niðurlægjandi refsingar, því þær geta haft slæm áhrif á hegðun þess 

seinna meir. Einnig er mikilvægt að barnið þekki og skilji þær reglur og hegðunarmörk sem 

gilda á heimili þess, í nánasta umhverfi og samfélaginu öllu (Pruitt, 2000).  

Árið 2006 var gerð rannsókn (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns) á 

hegðunarvanda í grunnskólum. Niðurstöður sýndu að hegðun nemenda á yngsta stigi hefði 

versnað ár frá ári og að þeir væru erfiðari nú en áður. Í skýrslunni út frá rannsókninni er 

vitnað í orð eins kennarans: „Yngstu nemendurnir hafa sex ára stjórnunarreynslu.“ Þar sem 

hann vísar til þess að börnum væru ekki settar reglur heima fyrir og þau orðin vön því að 

ráða því sem þau vildu ráða. Virðingarleysi barna gagnvart skólafélögum og starfsfólki var 

viðmælendum ofarlega í huga en ekki voru allir sammála því að framkoma yngstu barnanna 

hefði versnað heldur að hún hefði breyst (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006).  

Foreldrar viðurkenna að þeir nýti sér snjalltækin til þess að viðhalda aga. Ef barn 

stendur sig vel fær það að leika sér í tækinu en ef barnið óhlýðnast eða klárar ekki matinn 

sinn verður tækið fjarlægt í refsingarskyni (Rideout og Hamel, 2006). Ætla má að hegðun 

barna breytist í takt við breyttar uppeldisaðferðir og aga. Á undarförnum árum hefur 

notkun snjalltækja og sjónvarps aukist við að framfylgja aga hjá börnum (Rideout og Hamel, 

2006).  

2.2.4.2 Snjalltækjanotkun og skjátími barna  

Í ljósi þeirrar tækniþróunar sem hefur átt sér stað undanfarin ár má ætla að snjalltæki á 

borð við spjald- og fartölvur, farsíma og samskonar skjátæki sé að finna á flestum heimilum 

á Íslandi. Áhrif þessara snjalltækja og innihalds þeirra á líðan barna er vaxandi áhyggjuefni 

(Hoge, Bickham, og Cantor, 2017). Börn í dag eyða allt að sjö klukkustundum á sólahring í 

afþreyingarmiðla (American Academy of Pediatrics, e.d.). Auk þess getur skjánotkun 

foreldra haft áhrif á notkun barna þeirra í framtíðinni (Veldhuis, Grieken, Renders, HiraSing 

og Raat, 2014). 

Snjalltækjanotkun barna hefur lítið verið rannsökuð hér á landi þrátt fyrir hraða tækniþróun 

en Steingerður Ólafsdóttir (2017) gerði rannsókn á snjalltækjanotkun barna á Íslandi á 

aldrinum 0 til 8 ára og viðhorfi foreldra til notkunarinnar. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar fer samvera foreldra með börnum sínum á meðan á snjalltækjanotkun 

stendur minnkandi eftir því sem börnin eldast. Um 42% barna í fyrsta bekk horfðu á 

sjónvarp í að minnsta kosti eina klukkustund á dag. Með tilkomu nýrra snjalltækja 
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undanfarin ár virðist sem að sjónvarpsnotkun barna hafi farið minnkandi (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Þrátt fyrir það hefur tíminn sem 

börn eyða fyrir framan skjá, annan en sjónvarpsskjá, aukist (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2009). 

Samkvæmt niðurstöðum Steingerðar (2017) eru til dæmi um að foreldrar hafi engar reglur 

um miðlanotkun en flestir foreldrar voru þó sammála því að það væru þeir sjálfir sem bæri 

helst ábyrgð þegar kæmi að því að stýra snjalltækjanotkun barnanna. Eftirlit foreldra með 

snjalltækjanotkun barna snýst ekki um að hafa góða tækniþekkingu eða kunna á tölvu 

heldur um gott uppeldi (Gyða Haraldsdóttir, 2010). Foreldrar verða að gera sér grein fyrir 

því að afleiðingar snjalltækjanotkunar geta bæði verið jákvæðar sem og neikvæðar og 

leggja þarf áherslu á að velja viðeigandi efni fyrir börnin með áherslu á gæði þess (Brown, 

Shifrin og Hill, 2015).  

Í handbókinni Börn og miðlanotkun (2015) koma fram nytsamlegir punktar sem 

foreldrar og aðrir ættu að hafa í huga í uppeldi tengdu snjalltækjum og samfélagsmiðlum. 

Þar er meðal annars bent á að ef foreldri eða forráðamaður eyðir óhóflegum tíma í 

snjalltæki eða á netinu, vanrækir hreyfingu eða sambönd við fjölskyldu og vini eða aðra 

hluta daglegs lífs er líklegra að barnið temji sér þá hegðun. Einnig kom fram mikilvægi þess 

að virða fyrir fram ákveðin aldursviðmið fyrir tölvuleiki, kvikmyndir og sjónvarpsþætti og 

stuðla þar með að aga í notkun snjalltækja. Ef viðmið sem þessi eru ekki virt er líklegt að 

barnið haldi að ekki sé nauðsynlegt að virða þau annarsstaðar, til dæmis á Netinu, 

samfélagsmiðlum eða í annarskonar forritum.  

Enn sem komið er er ekkert að finna í íslenskum lögum eða reglum um aldur barna 

þegar kemur að snjalltækjum og samfélagsmiðlum. Flestir foreldrar eru meðvitaðir um að 

einhverjar reglur og aldursviðmið sé að finna í tengslum við tölvuleiki, sjónvarpsþætti og 

samfélagsmiðla en gera sér ekki alltaf grein fyrir hvers vegna og eiga því oft erfitt með að 

framfylgja þeim (O’Keeffe og Pearson, 2011).  

2.2.5 Uppeldishlutverk og ábyrgð kennara 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að kennarar hafi mörgum hlutverkum að 

gegna innan skólans. Eitt þessara hlutverka snýr að uppeldi og ráðgjöf. Þar segir að hlutverk 

umsjónarkennara sé að bera ábyrgð á námi, þroska, líðan og velferð nemandans í 

skólanum, fyrir utan að sinna almennri kennslu. Auk þess ber umsjónarkennarinn ábyrgð á 

því að halda utan um samskipti við foreldra nemenda sinna og þar með að efla samvinnu 

heimilis og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Undanfarin ár hefur uppeldishlutverkið orðið stærri hluti af starfi kennara samkvæmt 

Ragnhildi Bjarnadóttur (2008), dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún bendir á 



20 

að svo virðist sem kennurum sé ætlað að stuðla að félagslegum og tilfinningalegum þroska 

nemenda sinna. Þar með reyni enn meira á hæfniskröfur kennara og telur hún ábyrgðina 

vera meiri nú en hún var áður. Í niðurstöðum rannsóknar (Nanna Kristín Christiansen, 2007) 

kom fram að margir kennarar væru sammála því að þeir bæru töluverða ábyrgð á menntun 

nemenda sinna og virðast sumir þeirra ósáttir við það. Auk þess finnst þeim kröfur 

samfélagsins á hendur þeim vera að aukast með árunum. Svo virðist sem það sé ekkert nýtt 

að auknar kröfur séu gerðar til kennara því fyrir rúmum 20 árum sagði Ólafur J. Proppé, 

þáverandi rektor Kennaraháskólans (1992, bls 227): „Miklar kröfur eru gerðar til kennara. 

Þeir þurfa sem einstaklingar eða sem faghópur að hafa þá þekkingu og færni til að bera sem 

gerir þeim kleift að bregðast faglega við hvaða uppeldis- og menntunarviðfangsefni sem 

upp kemur“.  

Það er mikilvægt að kennarar hljóti góða menntun líkt og Jón Torfi Jónasson (2012) 

bendir á. Að hans mati má margt betur fara í tengslum við menntun þeirra. Hann vill efla 

samskiptahæfni kennaranema og að þeir öðlist betri færni í samskiptum við foreldra auk 

ýmissa annarra atriða tengdum uppeldi. Skoðað hefur verið hvað ungum kennurum finnst 

sem nýlega hafa lokið kennaranámi og hvað þeim finnst um námið (Lilja M. Jónsdóttur, 

2012). Niðurstöður rannsóknar Lilju benda til að kennurum þyki vera mikill skortur á 

kennslu og/eða þjálfun í því hvernig eigi að bregðast við ólíkum uppeldistengdum þáttum 

sem komið geti upp í daglegu skólastarfi. Einnig benda niðurstöður á að ungum kennurum 

finnist að í grunnskólakennaranáminu þurfi að leggja meiri áherslu á að þjálfa þá í 

samskiptahæfni og kenna þeim tækni sem nýtist í samskiptum við foreldra.  

Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands (e.d.b) er sérstök námsleið fyrir þá kennaranema 

sem hyggjast kenna börnum í fyrsta til fimmta bekk. Um námsleiðina segir að auk þess að 

læra að sinna kennslu sé námið skipulagt með því markmiði að kennaranemar læri að sinna 

uppeldisstarfi af fagmennsku og sveigjanleika. Einnig kemur fram að áhersla sé lögð á 

mikilvægi foreldrasamstarfs. Það kemur því á óvart, þegar litið er á samsetningu námsins, 

skyldu og valnámskeið, að lítið virðist vera um námskeið sem snúa að samskiptum. Það skal 

þó hafa í huga að það er ekki einungis kennaranámið sjálft sem hefur áhrif á það hversu fær 

kennari einstaklingur verður. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að persónuleg reynsla 

geti haft áhrif á það hvernig kennari viðkomandi einstaklingur verður (Katrín Friðriksdóttir 

og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2002). Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu að sú virðing og 

væntumþykja sem kennari upplifði í æsku skili sér í meiri væntumþykju í garð nemenda 

hans. Hann er þá líklegri til að sýna tilfinningum nemenda sinna meiri virðingu. 
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2.3 Þroski og líðan 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um líðan 6 til 9 ára barna út frá vitsmunaþroska, 

félagsþroska, sjálfsmynd og félagsmótun. Ekki verður hjá því komist að fjalla síðan stuttlega 

um hæfni foreldra og meðvitund í uppeldi.  

2.3.1 Börn á aldrinum 6 til 9 ára 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að fyrstu þrjú árin í lífi barns séu mikilvægust þegar 

kemur að þroska, eru árin sem fylgja þar á eftir ekki síður mikilvæg (Christophersen og 

Mortweet, 2004; Sæunn Kristjánsdóttir, 2009). Í þessum kafla verður fjallað um þær 

þroskabreytingar sem eiga sér stað hjá börnum og sérstaklega sex til níu ára börnum. Fjallað 

verður um vitsmunaþroska, félagsþroska, sjálfsmynd og félagsmótun.  

Samkvæmt Piage má skipta vitsmunaþroska barna í fjögur skeið (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Santrock, 2015). Fyrsta stigið nefnist skynhreyfiskeið og er frá 

fæðingu til 2 ára aldurs, en þá þroskast vitsmunir barns í gegnum skynjun og hreyfingu. 

Börnin fara smátt og smátt að uppgötva umheiminn og tengsl sín við hann. Við tekur svo 

foraðgerðastig frá 2 til 6 ára. Börn ljúka því stigi um það leiti sem þau hefja skólagöngu. 

Skeiðið einkennist af því að börnin fara að skilja og nota tákn. Þau nota myndir og orð til 

þess að lýsa hugmyndum sínum en sjá hlutina ennþá einungis út frá sínu sjónarhorni. Frá 7 

til 11 ára er skeið hlutbundinna aðgerða. Skilningur þeirra á rökhugsun og meginreglum 

eykst, þau fara að beita þeim til þess að geta skilið ákveðna reynslu. Einnig geta þau farið 

að setja sig í spor annarra en óhlutbundin hugsun er enn óþroskuð. Síðast er skeið 

formlegra aðgerða, frá 12 ára aldri, þá fer að myndast óhlutbundin hugsun. Börn byrja að 

beita rökhugsun og notast við afleiðslu og aðleiðslu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; 

Santrock, 2015). Börn á yngsta stigi grunnskóla, 6 til 9 ára, falla því flest undir skeið 

hlutbundinna aðgerða eða eru að færast yfir á það skeið. Þó eru aldursviðmið skeiðanna 

aðeins til viðmiðunar. Hvert og eitt barn þroskast á sínum hraða. Sum eru bráðþroska á 

meðan önnur þroskast hægar og eru því lengur á hverju skeiði fyrir sig (Aldís, 2007).  

Í kjölfar aukins vitsmunaþroska barna verður einnig breyting á félagsþroska þeirra 

(Lightfoot o.fl., 2013). Niðurstöður rannsókna Maccoby (2002) benda til þess að börn á 

aldrinum 4 til 12 ára verji meirihluta af sínum frjálsa tíma með börnum af sama kyni og leiki 

sér sjaldan við börn af gagnstæðu kyni. Félagsþroski barna byggist á tvennskonar 

samskiptum að mati Hartup (Bee, 2000). Hann nefnir þau lóðrétt og lárétt samskipti. 

Lóðréttu samskiptin eiga sér stað á milli barns og foreldris, kennara eða annarra fullorðinna 

einstaklinga sem barnið umgengst. Þau samskipti einkennast af því að fullorðni 

einstaklingurinn leiðbeinir barninu og huggar það. Lárétt samskipti eru gagnkvæm og á 
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jafningjagrundvelli milli aðila með svipaða reynslu, til dæmis barna á svipuðum aldri. Með 

þessum láréttu og lóðréttu tengslum telur Hartup að börnin skapi sér þann grunn sem þau 

þurfa til þess að efla félagsþroska sinn (Bee, 2000). 

Félagsþroski og sjálfsmynd geta haft áhrif hvert á annað, til að mynda getur lélegur 

félagsþroski haft slæm áhrif á sjálfsmynd barna (Lightfoot o.fl., 2013). Einnig er mótun 

sjálfsmyndar háð vitsmunaþroska (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Framkoma og 

viðmót foreldra getur einnig haft áhrif á það hvernig sjálfsmynd barnsins mótast og því er 

mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007).  

Foreldrar gegna lykilhlutverki í félagsmótun barna sinna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007; Killen og Coplan, 2011). Félagsmótun er það ferli sem mótar börn og hjálpar þeim að 

tileinka sér þær reglur og þau gildi sem ríkja í samfélagi þeirra (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Þar sem flest, ef ekki öll börn á aldrinum 6 til 9 ára verja stórum 

hluta dagsins í skólanum má ætla að kennararnir og skólinn hafi einnig mikil áhrif á 

félagsmótun þeirra.  

Það eru stór tímamót í lífi flestra barna þegar leikskóla lýkur og grunnskólinn hefst, þá 

á sjötta aldursári. Á tímamótum sem þessum er margt sem breytist. Þá á sér stað mikill 

andlegur og líkamlegur þroski og þá er mikilvægt að foreldrar geri sér grein fyrir því og séu 

meðvitaðir (Lightfoot o.fl., 2013). Börnin sjálf fara úr því verndaða umhverfi sem þau þekkja 

orðið svo vel yfir í stærri heim þar sem minna er af fullorðnum og töluvert meira af 

jafnöldrum. Þau eru orðin vön því að hafa nokkra fullorðna einstaklinga, í flestum tilfellum 

leikskólastarfsmenn, sér til halds og traust í gegnum daginn en þurfa nú að standa meira á 

eigin fótum (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Fyrstu árin í skólanum skipta miklu máli, það er 

margt nýtt að gerast og þroskinn eykst á öllum sviðum. Þegar börn umgangast jafnaldra 

sína geta þau lært mikið af því, til dæmis að setja sig í spor annarra, samanber kenningu 

Piaget um vitsmunaþroska. Samskipti sem þessi hafa mikið að segja fyrir sjálfsmynd barna 

(Embætti landlæknis, e.d.; Jóhanna Einarsdóttir, 2005). 

2.3.2 Foreldrar  

Þrátt fyrir að áherslan í kaflanum sé á þroska og líðan barna verður ekki hjá því komist að 

skoða suttlega hæfni foreldra. Ýmsar kenningar hafa komið fram en hér verður eingöngu 

gerð grein fyrir einni þeirra. Thomas (1996) hefur skoðað hæfni og meðvitund í uppeldi (e. 

parental awareness) sem mælikvarða á færni einstaklinga í uppeldishlutverkinu. Hún bendir 

á að foreldrar sem náð hafa góðri tilfinninga- og vitsmunalegri hæfni eigi auðveldara með 

að styðja börn sín en þeir foreldrar sem náð hafa minni hæfni. Meðvitund í uppeldi (e. 

parental awerness) er skilgreind sem vitsmunalegur þáttur sem nýtist foreldrum til þess að 
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túlka viðbrögð og hegðun barna sinna og gerir þeim kleift að ákvarða hvernig sé 

ákjósanlegast að bregðast við. Hæfni eða meðvitund í uppeldi skiptist niður í fjögur stig. 

Það fyrsta lýsir svokölluðum sjálfmiðuðum foreldrum (e. egoistic) þar sem þeir sjá barnið 

einungis út frá því hvaða áhrif það hefur á líf, hagsmuni og þarfir foreldris. Á þessu stigi taka 

foreldrar eingöngu tillit til sinna eigin þarfa. Annað stig á við um hefðbundna foreldra (e. 

conventional) þar sem sjónarhorn foreldra breytist frá því að vera sjálfmiðað yfir í það sem 

samfélagið gerir ráð fyrir. Uppeldið snýst þá um að reyna komast að því hvað sé réttast að 

gera í uppeldinu út frá viðmiðum samfélagsins. Á þessu stigi taka foreldrar tillit til þroska 

barnsins. Á þriðja stigi líta foreldrar á barn sitt sem einstakling (e. individualistic) sem kann 

að vera frábrugðinn fyrir fram ákveðnum stöðlum. Foreldrar á þessu stigi leggja sig fram við 

að bregðast við þörfum barna sinna, þeir gera sér grein fyrir því að geta barnanna og þarfir 

eru ólíkar. Fjórða og síðasta stigið er svokallað greiningarstig (e. analytic) en þar sjá 

foreldrarnir sjálfa sig og börn sín vaxa og þroskast í sameiningu í gegnum 

uppeldishlutverkið. Á þessu stigi líta foreldrar á uppeldishlutverk sitt, sig sjálf og börn sín 

sem eina heild sem hefur áhrif á fjölskylduna og samfélagið. Þegar foreldrar ná efsta og 

síðasta stiginu hafa þeir náð hæsta mögulega hæfnistiginu. Árangur hvers stigs fyrir sig 

hefur áhrif á það hversu vel gengur að ná næsta stigi (Thomas, 1996).  

Hér að framan hefur verið fjallað um uppeldi, bæði hvað teljist heillavænlegt uppeldi 

sem og þær áskoranir sem foreldrar standa frammi fyrir. Samkvæmt því sem þar kemur 

fram mætti ætla að þörf væri á stuðningi við foreldra til að þeir næðu settum markmiðum 

í uppeldi barna sinna. 

2.4 Markmið og rannsóknarspurning  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort umsjónarkennurum á yngsta stigi grunnskóla 

þyki þörf á fræðslu og stuðningi fyrir foreldra og þá hvers konar fræðslu. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er þörfin fyrir fræðslu og stuðningi fyrir foreldra 6 til 9 ára 

barna að mati umsjónarkennara í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla?  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina. Gerð verður grein fyrir 

þátttakendum, gagnaöflun og greiningu gagna. Að lokum verður fjallað um takmarkanir 

rannsóknarinnar og gildi hennar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessu verkefni er lögð áhersla á að kanna þörfina á fræðslu og stuðningi fyrir foreldra 

barna, á aldrinum 6 til 9 ára, út frá sjónarhorni umsjónarkennara á yngsta stigi í 

grunnskólum. Notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru þrjú 

einstaklingsviðtöl auk eins æfingaviðtals. Einstaklingsviðtöl þykja áhrifarík aðferð til þess að 

átta sig á skoðunum og viðhorfum viðmælenda. Leitast er við að skilja skoðanir og sýn 

viðmælenda á tiltekið viðfangsefni (Lichtman, 2013). 

3.2 Þátttakendur 

Hér er um að ræða markvisst úrtak að því leyti að allir þátttakendur eru umsjónarkennarar 

í grunnskóla. Rannsakandi þekkir þátttakendur ekki persónulega og hafði ekki hitt þá áður. 

Þátttakendurnir þrír eru umsjónarkennarar í tveimur skólum, annar skólanna er á 

höfuðborgarsvæðinu og hinn á Suðurlandi. Þeir eru allt konur á ólíkum aldri, frá þrítugu upp 

í sextugt. Þær hafa 10 til 30 ára reynslu af kennarastarfinu og starfa allar á yngsta stigi 

grunnskóla. Einnig eiga þær allar sameiginlegt að vera mæður. Þeim hafa verið gefin 

dulnefnin Anna, Bára og Díana. 

3.2.1 Yfirlit yfir þátttakendur 

• Anna útskrifaðist með B.Ed í grunnskólakennarafræðum fyrir um 10 árum frá Háskóla 

Íslands. Hún starfar í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og er umsjónarkennari í fyrsta 

bekk, með umsjón yfir 37 börnum ásamt samkennara. Hún á sjálf tvö ung börn. 

• Bára útskrifaðist úr Kennaraháskóla Íslands fyrir tæpum 30 árum. Hún hefur kennt á 

öllum stigum grunnskólans síðan hún útskrifaðist en þó mest á yngsta stigi. Í dag er hún 

umsjónarkennari í öðrum bekk með umsjón yfir 20 börnum. Bára á þrjú uppkomin börn 

og þrjú barnabörn.   

• Díana útskrifaðist með B.Ed frá Háskóla Íslands fyrir tæpum 10 árum. Frá útskrift hefur 

hún kennt á yngsta stigi og er nú umsjónarkennari í fjórða bekk og hefur umsjón með 

15 börnum. Díana á tvö ung börn, eitt uppkomið og þrjú stjúpbörn.  
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3.3 Gagnaöflun, greining og úrvinnsla  

Gagnaöflun fór fram í apríl 2018. Kennari, sem ég þekki persónulega, benti mér á tvo 

samkennara sína og sagði þá líklega til að vilja taka þátt í rannsókninni. Ég hafði samband 

við þá með tölvupósti þar sem ég óskaði formlega eftir þátttöku í verkefninu. Stuttu seinna 

bárust svör frá kennurunum sem samþykktu báðir að taka þátt. Þriðja kennarann komst ég 

í samband við í gegnum kunningjakonu sem hafði eitt sinn átt barn í bekk hjá þeim kennara. 

Verkefnið kynnti ég fyrir þátttakendum með skriflegu upplýsingablaði og ég fékk jákvæð 

svör um þátttöku frá þeim þremur kennurum sem ég hafði samband við.  

Eftir að hafa boðið viðmælendum mínum að ákveða hvar viðtölin færu fram kusu þeir 

allir að nota sína eigin kennslustofu. Ég hitti þá alla um miðjan dag þegar formlegri kennslu 

var lokið. Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki með leyfi viðmælenda. Í upphafi var 

öllum viðmælendum gert ljóst að þeim væri ekki skylt að svara einstaka spurningum og að 

þeim væri heimilt að hætta þátttöku hvenær sem væri. Hver viðmælandi skrifaði undir 

upplýst samþykki (sjá viðauka 1).  

Notast var við svokölluð hálfstöðluð viðtöl þar sem stuðst var við viðtalsramma sem 

samanstóð af 15 opnum spurningum (sjá viðauka 2). Viðtölin tóku allt frá 30 mínútum upp 

í rúman klukkutíma. Eftir að viðtölunum lauk fóru næstu vikur í að afrita viðtölin.  

Eftir að afritun viðtalanna lauk voru þau prentuð út og síðan hófst formleg greining. 

Fyrst voru svörin flokkuð og var einungis merkt við þau svör sem endurspegluðu 

rannsóknarspurninguna. Hvert atriði fyrir sig var merkt inn með yfirstrikunarpenna og mátti 

þar sjá hvernig atriðin mynduðu ákveðin þemu. Loks var efnið dregið saman og lagðar fram 

niðurstöður. Hljóðupptökum var eytt að lokinni úrvinnslu.  

3.4 Takmarkanir og gildi rannsóknar  

Í upphafi var lagt upp með að taka viðtal við að minnsta kosti einn karlkyns kennara. Haft 

var samband símleiðis við um tíu grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. í þeim 

skólum sem haft var samband við starfaði enginn karlmaður á yngsta stigi. Því voru 

eingöngu tekin viðtöl við konur. Einnig er ókostur að viðtölin eru einungis þrjú og því um 

lítið úrtak að ræða.   

Þegar leið á viðtölin varð ljóst að þátttakendur voru ekki nægilega vel upplýstir um 

hverslags foreldrafræðslu og stuðning væri um að ræða . Þátttakendurnir héldu að um væri 

að ræða þá fræðslu og stuðning sem nú þegar stendur foreldrum barna, sem glíma við 

ýmiskonar hegðunarvanda, til boða. Þegar rannsakandi áttaði sig á misskilningnum voru 

viðmælendum gefnar nánari útskýringar á efninu. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að get nýst sem framlag til rannsókna á 

foreldrafræðslu og hafa gildi fyrir það fagfólk sem hyggst starfa með, styðja og fræða 

foreldra. Hér hefur verið fjallað um aðferðir og framkvæmd rannsóknarinnar, í næsta kafla 

verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum úr viðtölunum við umsjónarkennarana. 

Markmiðið var að skoða hvort umsjónarkennurum sem kenna börnum á yngsta stigi 

grunnskóla þyki vera þörf á uppeldistengdri fræðslu fyrir foreldra. Niðurstöðurnar verða 

settar fram í nokkrum undirköflum sem byggðir eru á þeim þemum og undirþemum sem 

fram komu í viðtölunum, sjá töflu 1.  

Tafla 1. Þemu og undirþemu sem fram komu í niðurstöðum viðtalanna 

ÞEMU UNDIRÞEMU 

Áhugaleysi og tímaskortur foreldra sökum 

álags 

 

Eiga kennarar að veita foreldrum ráðgjöf? Reynsla kennara  

Hvernig fræðslu og stuðning þurfa foreldrar í 

uppeldi? 

Börn þurfa aga og skýr mörk  

Snjalltækjanotkun getur verið varasöm 

Mikilvægt er að efla jákvæða hegðun og sjálfsmynd 

barna 

Hver á að fræða foreldra um uppeldi? Framboð og eftirspurn eftir fræðslu 

Bið og kostnaður  

Foreldrafræðingur 

 

4.1 Áhugaleysi og tímaskortur foreldra sökum álags 

Þátttakendur sögðu foreldra yfirleitt sýna áhuga og reyna sitt besta en þó væri alltaf hópur 

foreldra sem mætti sýna meiri áhuga. Samkvæmt Díönu virðist áhugi foreldra á 

skólastarfinu geta breyst eftir fjölda barna:  

 

... maður finnur meiri mun á áhuganum ef þetta er fyrsta barn, eða alveg síðasta barn, 

þá er allt alveg tip top. En ef börnin eru orðin mörg þá slaknar smá á áhuganum. Síðan 

ef bilið er mikið milli elsta og næsta, þá kemur smá svona einkabarnasyndrome og þá 

finnur maður einnig aðeins mun á því hversu virkir foreldrarnir eru ... þá er eins og það 

sé meiri áhugi fyrir því hvar barnið er statt námslega. 

 

Þær sögðu allar að áhugaleysi foreldra í tengslum við skólastarfið væri mest áberandi í 

tengslum við heimanámið. Að þeirra mati eru of margir foreldrar sem sinna ekki heimanámi 

barna sinna og nefndi Anna dæmi þess að hún hefði þurft að sleppa því að senda sum börn 
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með heimanám til að komast hjá vanlíðan barna sem væru alltaf með tóma 

heimanámsmöppu. Díana hefur svipaða reynslu með heimanámið. Hún sagðist hafa reynt 

margar leiðir til þess að efla áhuga og þátttöku foreldra í heimanáminu en tók það fram að 

henni þætti alltaf leiðinlegt að nota börnin sjálf sem skilaboðaskjóður til að ná til foreldra: 

 

... og með heimanámið, þar erum við farin að vera þau sem axla ábyrgðina á því að ala 

börnin upp ... Ég fór til dæmis og verslaði lestrarverðlaun í Tiger fyrir 8000 krónur. Þetta 

á að vera hvatning, þannig að ef þau lesa 16 sinnum eða oftar þá fá þau viðurkenningu 

og ef þau lesa 20 sinnum eða oftar þá fá þau viðurkenningu og verðlaun ... Ég sendi líka 

póst heim og sagði að það eina sem telur er bara kvittun í kvittanahefti og það er ekki 

hægt að koma og segja "Já en ég las sko helling um helgina en mamma bara gleymdi að 

kvitta". En þarna er ég að nota börnin sem einskonar tól til þess að fá foreldrana til þess 

að sinna sínu og sýna áhuga.  

 

Það má ætla að dagskrá barna í dag sé það hlaðin og skipulögð að foreldrum finnist ef til 

vill erfitt að sýna fullan áhuga á öllu því sem barnið er að sinna. Spurningin er hvort 

áhugleysi foreldra geti verið afleiðing tímaskorts. Þátttakendur segjast allir vera meðvitaður 

um það hversu mikið er að gera hjá öllum dagsdaglega. Bára tók dæmi um það hvernig 

þetta daglega amstur hefur áhrif á það hvernig börnin upplifa lífið. Hún sagðist verða sífellt 

meira vör við það þegar hún á samtal við nemendur sína á mánudögum eftir helgarfrí: 

 

Þegar ég spyr þau "Hvað varstu að gera um helgina?" segja þau oftast "Ég var bara ekki 

að gera neitt" því ef þau hafa verið heima hjá sér eða úti að leika, að þá upplifa börnin 

eins og þau séu ekki að gera neitt. Þau eru orðin svo vön þessu skipulagða prógrammi.  

 

Er rætt var um mikilvægi samveru foreldra og barna voru þátttakendur allir þeirrar 

skoðunar að flestir foreldrar gerðu sér grein fyrir mikilvægi samveru en þeir segja foreldra 

ekki nógu duglega að verja tíma með börnum sínum. Anna tengdi það við tímaskort og álag: 

 

Já ég held að börn séu bara rosalega upptekin og foreldrar þeirra líka. Þessi litlu krakkar 

eru öll að æfa einhverjar íþróttir og svo eru foreldrarnir líka að æfa íþróttir ... Ég held að 

foreldrar gefi sér ekki nægan tíma í samveru með börnunum sínum. Ég held að þau séu 

mjög upptekin af því að sækja þau í frístund og skutlast með þau á æfingu eða jafnvel í 

pössunina í ræktinni. Hver er þá tíminn eftir með mömmu og pabba? Ég held bara að 

umhverfið sé svolítið stressandi fyrir krakka. Þú átt alltaf að vera mættur eitthvert 

annað.  
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Bára tekur í sama streng, en hún er viss um að foreldrar séu flestir meðvitaðir um það að 

samvera barna og foreldra sé mikilvæg. Hún telur álag og tímaskort geta verið ástæðu þess 

að oft sé erfitt að finna tíma fyrir samveru og er viss um að þessir foreldrar séu margir 

hverjir þjakaðir af sektarkennd. Út frá auknu álagi í samfélaginu eru þátttakendur allir 

sammála því að talsvert hafi breyst. Þeir sögðu foreldrahlutverkið að mörgu leiti erfiðara í 

dag en það var áður. Bára, sem hefur verið kennari í um þrjátíu ár og er komin á 

sextugsaldur, upplifir breytinguna svona:  

 

Já ég held að það sé erfiðara að vera foreldri í dag. Ég held að það sé svo miklu meira 

áreiti einhvern vegin, fólk þarf að díla við svo margt .. það er allt svo dýrt, það er svo 

mikil krafa um allar þessar tómstundir og þær eru allar svo dýrar og öll þessi ferðalög í 

kringum þessar tómstundir. Svo þessi tæki og tól sem allir verða að eiga ... Ég hef það á 

tilfinningunni að þetta sé svolítið erfiðara núna ... það er brjálæðislega mikið stress 

hérna og hraði. Það á allt að gerast strax og þú átt bara að eignast allt núna, bara helst 

í gær. Þetta smitar út frá sér, ég held að það sé mikið meiri samanburður í dag heldur 

en þegar ég var ung.  

 

Díana upplifir ekki bara breytingu á foreldrahlutverkinu heldur einnig að það sé að vissu 

leiti erfiðara að vera barn í dag. Hún segir álag vera svo mikið að það hljóti stundum að vera 

erfitt fyrir foreldra að standa á sínu.  

4.2 Eiga kennarar að veita foreldum ráðgjöf? 

Þegar kemur að því að leita ráða hjá umsjónarkennurum er algengast að foreldrar nýti sér 

fyrir fram skipulagða foreldrafundi sem skólinn býður upp á. Þátttakendur segja það þó 

koma fyrir að foreldrar leiti ráða hjá þeim á öðrum tímum. Bára talaði um að það hefði þó 

verið algengara hér áður fyrr. Í dag eru það fyrst og fremst foreldrar barna sem eiga við 

einhver vandamál að stríða, svo sem barna með greiningar tengdar þroska eða hegðun. Það 

var áberandi í gegnum viðtölin öll hvernig þátttakendur tengdu foreldrafræðslu og stuðning 

í uppeldi nánast eingöngu við foreldra barna með hegðunar- eða þroskagreiningar. Þær 

sögðu þá foreldra leita meira til sín en það væru yfirleitt mál sem ættu frekar heima inn á 

borði sérfræðinga. Bára bendir á: 

 

... þú ert ekki að ráðleggja neinum í sambandi við lyf eða barnalækna, þú ert bara ekki í 

þeirri stöðu sem kennari. Og ef barn er með einhver geðræn vandamál þá ertu bara ekki 

sérfræðingurinn þar, en í skólunum eru mörg börn sem glíma við alls konar vandamál og 

þá er stundum eins og við eigum bara að díla við þetta ...  
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Þátttakendur hafa allir reynslu af því að vinna með börnum með ýmis konar greiningar eða 

í greiningarferli. Einnig kannast þeir allir við að hafa kennt börnum sem eru líklega að glíma 

við einhvern vandamál, en eiga foreldra sem sjá ekkert athugunarvert við stöðuna og neita 

jafnvel að setja barn sitt í greiningarferli. Þær töluðu allar um að það væru alltaf mjög erfið 

mál sem þyrfti að fara varlega í. Þó tóku þátttakendur það fram að þeir væru tilbúnir að 

virða það ef foreldra væru að vinna að einhverju sérstöku tengdu uppeldinu heima fyrir og 

þá tækju þeir tillit til þess og aðstoðuðu eftir bestu getu. Það hefur líka komið fyrir að 

foreldrar leiti til þeirra með vandamál sem þeir telja vera utan þeirra starfssviðs og þurfa 

þá að beina foreldrum annað. 

4.2.1 Reynsla kennara  

Þátttakendur voru allir sammála því að þegar kæmi að því að veita foreldrum ráðgjöf eða 

stuðning sæktu þeir oftar en ekki í sína eigin reynslu sem styrkti þá í samskiptum við 

foreldra. Má þar nefna fyrri störf, bæði tengd börnum og almennum samskiptum við fólk, 

persónulega reynslu af foreldrahlutverkinu sem og lífið almennt. Þátttakendur voru allir á 

sama máli og Anna sem sagði: „Varðandi foreldrasamskipti, þá kemur kennaranámið 

eiginlega ekkert þar inn í, þetta er eitthvað sem kemur bara með reynslunni. Það hjálpar 

líka heilmikið að eiga börn sjálfur og hvað þá að eiga börn sem þurfa einhverja aðstoð“. 

Einnig höfðu þær allar orð á því að skortur væri á þjálfun í samskiptum við foreldra í námi 

grunnskólakennara. Fyrir Báru, sem hefur langa reynslu af kennarastarfinu og hefur tekið 

við fjölmörgum kennaranemum, var þetta mikið hitamál:  

 

Ég hef séð unga kennara koma að kenna með meistaragráðurnar sínar og þeim bara 

fallast hendur ... Vettvangsnámið sem kennaranemar fá er bara ekkert nóg því þú ert 

ekkert að fara læra í skólanum um samskiptin við foreldra. Þú ert ekkert að læra heldur 

um viðtalstækni eða að taka foreldraviðtöl. Þú ert ekkert að læra að taka samtal við 

foreldra um erfið börn. 

 

Díana hafði sömu sögu að segja hvað varðar sína reynslu og menntun:  

 

Ég myndi ekki segja að menntunin mín hjálpi mér í samskiptum við foreldra en það gerir 

reynslan mín aftur á móti. Mín persónulega reynsla þá sérstaklega .... Hvað menntun 

mína varðar þá sérðu það að ég er í grunninn myndmennta- og enskukennari, en hef 

alltaf verið að kenna á yngsta stigi, þar sem samskiptin eru rosalega mikil og ég hef alltaf 

sagt að ég hef lítið sem ekkert lært í Kennó. En allt sem ég hef lært þessu tengt er það 

sem ég lærði á mínum fyrstu tveimur árum á gólfinu.  
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Þrátt fyrir traust á foreldrum voru nokkur atriði sem þátttakendur voru 

sammála um að skerpa mætti á. Má þar nefna aga, að setja mörk og 

snjalltækjanotkun.  

4.3 Hvernig fræðslu og stuðning þurfa foreldrar í uppeldi?  

Þátttakendur eru allir á þeirri skoðun að þeir foreldrar sem þyrftu hvað helst á 

foreldrafræðslu eða stuðningi að halda, væru einmitt þeir foreldrar sem ættu erfiðast með 

að viðurkenna vanmátt sinn. Eða að þá skorti einfaldlega metnað til að sækja sér aðstoð.  

4.3.1 Börn þurfa aga og skýr mörk  

Meðal þess sem allir þátttakendur voru sammála um er að í nemendahópnum mætti finna 

börn sem ættu erfitt með að fara eftir settum mörkum og reglum. Þeir tengja það allir við 

uppeldi sem einkennist af litlum aga því þeir segjast sjá hvaða nemendur eru vanir að fara 

eftir settum mörkum og reglum heima fyrir og hverjir ekki. Anna hefur á tilfinningunni að 

helmingur þeirra tölvupósta sem hún hefur sent á foreldra um agatengd vandamál hafi haft 

lítið að segja. Báru finnst sum börn vera marklaus. Hún talar um mikilvægi þess að börnum 

sé kennt að fara eftir reglum, alveg eins og þeim er kennt að halda á hníf og gaffli. Díana 

var sammála því að kenna þyrfti börnum að fara eftir reglum en hún sagði einnig: „Það 

verður að passa það að börnin skilji það sem verið er að biðja um. Þau eiga rosalega erfitt 

með að taka við sumum skipunum og fara eftir fyrirmælum, sérstaklega ef þau skilja ekki 

það sem ætlast er til af þeim“.  

4.3.2 Snjalltækjanotkun getur verið varasöm 

Undanfarin ár hafa þátttakendur tekið eftir mikilli aukningu í notkun snjalltækja meðal 

barna. Anna, sem kennir sex ára börnum, hefur orðið vör við að einhverjir nemendur fái að 

sofna með spjaldtölvuna í rúminu á kvöldin. Auk þess er vitað um fleiri börn sem eru með 

snjalltæki inni í svefnherbergjum sínum og frjálsan aðgang að þeim. Hún telur líklegt að það 

hafi áhrif á svefn þeirra, sem síðan hefur slæm áhrif á líðan þeirra og einbeitingu í skólanum. 

Þátttakendur óttast að foreldrar séu ekki nægilega duglegir að fylgjast með 

snjalltækjanotkun barna sinna en Bára benti þá á: „Mér finnst alveg svakalega erfitt fyrir 

foreldrana að halda eitthvað utan um þennan snjalltækjatíma, hvernig á það líka að vera 

þegar foreldrarnir eru alltaf hálfir ofan í símunum sjálfir?“. Einnig sagði Díana að það væri 

orðið svo erfitt fyrir foreldra að fylgjast með því börnin væru orðin klókari en foreldrarnir á 

tæknina og væru alltaf skrefinu á undan.  
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Í þessu tilfelli eins og mörgum öðrum spila foreldrarnir stórt og mikilvægt hlutverk sem 

fyrirmyndir barna sinna en það getur reynst erfitt eins og Díana bendir á:  

 

... ég er til dæmis núna að kenna á fjórða stigi þar sem börnin mega ekki vera á Snapchat 

samkvæmt notendareglum en allir eru samt á Snapchat og það eru einhverjir foreldrar 

sem eru virkilega að reyna að standa í fæturna og segja nei, en þá sitja börnin þeirra 

grátandi, niðurbrotin því að allir hinir krakkarnir eru á Snapchat. Þetta er farið að verða 

svona félagsleg útskúfun. 

 

Samkvæmt Önnu hafa komið upp vandamál í sveitarfélögum þar sem hver og einn nemandi 

fær spjaldtölvu til umráða frá skólanum. Hún segir það hafa skapað vandamál fyrir foreldra 

sem reyna að hafa stjórn á tækjanotkuninni. Börnin séu meðvituð um að tækið sé í eign 

skólans og því finnist börnunum það ekki vera foreldrana að setja reglur um notkunina. En 

vandamálið er ekki bara hvort og hversu mikið börn eru í þessum snjalltækjum heldur einnig 

hvað þau eru að gera í þeim. Díana segir tækið sjálft ekki vera aðalmálið heldur forritin sem 

í þeim eru og þykir henni foreldrar þurfa að passa betur upp á hvað börnin geri í tækjunum. 

Á hennar tíu ára ferli sem kennari hefur hún aldrei áður þurft að glíma við annan eins 

ágreining á milli nemenda líkt og þann sem fylgir í kjölfar notkunar á forritum og leikjum 

snjalltækjanna. Anna og Bára sem kenna yngri börnum en Díana þakka fyrir að nemendur 

þeirra séu ekki komnir í slíka leiki en eru báðar meðvitaðar um að snjalltækjanotkunin 

breytist ár frá ári.  

4.3.3 Mikilvægt er að efla jákvæða hegðun og sjálfsmynd barna  

Hegðun barna og sjálfsmynd þeirra er eitt þemað sem kom upp í svörum viðmælenda. Anna 

er á þeirri skoðun að foreldrar mættu vera duglegri að kenna börnum sínum að bera 

virðingu fyrir bæði hlutum og náunganum. Díana hafði mikið að segja um sjálfstraust barna. 

Hún hefur sterka skoðun á því að foreldrar þyrftu að fá fræðslu um það hvernig best sé að 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd hjá börnum. Hún segir það mikilvægt að börn viti að það sé 

í lagi að gera mistök. Hún segir foreldra tala um að þeir vilji frekar eiga börn sem séu góð í 

félagslegum samskiptum en börn sem séu góð í stærðfræði en þrátt fyrir það séu foreldrar 

ekki nægilega duglegir að styrkja þessa eiginleika barna sinna.  

4.4 Hver á að fræða foreldra um uppeldi?  

Hver ber ábyrgð á því að veita foreldrum þá fræðslu sem þeim þurfa og/eða vilja? Það er 

ósk Díönu að til sé svo góð fyrirbyggjandi foreldrafræðsla að hún sem kennari þurfi ekki að 

vera ala upp börn annarra. En það er einmitt hennar upplifun sem kennari, að hún beri 
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mikla ábyrgð á uppeldi nemenda sinna. Þegar þátttakendur ræddu hvort þeimþætti það 

vera hluti af þeirra starfi sem umsjónarkennarar að veita foreldrum uppeldisráðgjöf voru 

Anna og Bára að vissu leyti sammála. Bára segir kennaranámið ekki vera hannað með það í 

huga að ráðleggja foreldrum í vanda en sagði það mikilvægt að hún vissi hvert hún gæti sagt 

foreldrum að leita þegar eitthvað kæmi upp á. Díana hafði sterka skoðun á málinu og sagði 

það ekki vera í hennar verkahring að veita foreldrum uppeldisráðgjöf. Henni finnst 

mikilvægt að geta leitað til fagfólks með slík mál. Starf umsjónarkennara snýst vissulega að 

miklu leyti um samskipti við foreldra og hafa þátttakendur allir fengið inn á borð til sín ýmis 

vandamál og aðstæður sem þeir ráða ekki við eða eiga hreinlega ekki að þurfa leysa. Í þau 

skipti þurfa umsjónarkennarar að geta vísað foreldrum áfram en það getur oft reynst erfitt. 

Sérfræðiaðstoð er kostnaðarsöm og biðlistar eru langir.  

4.4.1 Framboð og eftirspurn eftir fræðslu 

Anna og Bára kenna í sama skólanum, þær tala um gott aðgengi kennara að 

þjónustumiðstöð hverfisins þar sem eru starfandi hegðunar- og kennsluráðgjafar. Þær hafa 

báðar nýtt sér þá þjónustu. Bára er þeirrar skoðunar að eftirspurn foreldra eftir 

fyrirbyggjandi foreldrafræðslu sé lítil. Hún telur líklegt að foreldrar muni frekar sækja sér 

fróðleik um uppeldi á veraldarvefnum:  

 

Ég held að það sé hægt að sækja sér margt ef að þú hefur áhuga fyrir því. Það þarft nú 

ekki annað en að googla bara eitthvað ... Segjum til dæmis kvíði, eða börn og kvíði og þá 

held ég að það komi bara fullt af allskonar blaðagreinum og eitthvað þannig til að lesa. 

Svo eru auðvitað til skrilljón bækur um uppeldi og samskipti. 

 

Þegar rætt var um framboð á fyrirbyggjandi foreldrafræðslu, það er að segja fræðslu sem 

ætluð væri foreldrum um uppeldi, hvað væri í vændum, við hverju mætti búast og hvernig 

væri heillavænlegast að ala upp barn, voru þátttakendur sammála því að lítið sem ekkert 

væri í boði. Einnig höfðu þeir allir orð á því að sama hversu gott eða fjölbreytt framboðið 

væri á foreldrafræðslu þá mundi sá hópur foreldra sem hvað mest þyrfti á fræðslu að halda 

ekki sækja sér hana. Bára sagði: „Ég hef áhyggjur af því að þeir foreldrar sem mest þyrftu á 

svona fræðslu að halda nenni þessu ekki“. Díana var á sama máli en benti einnig á að 

hugsunarháttur foreldra og viðhorf þeirra gagnvart utanaðkomandi aðstoð gæti verið 

vandamál: 

 

... í draumaheimi mundu foreldrar sækja sér fræðslu en ég held að foreldrar gefi sér ekki 

tíma né hafi áhuga, þó það sé ljótt að segja það, fyrr en allt er komið í óefni ... foreldrar 
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eru oft bara kærulausir og segja bara "æi við tökum bara á þessu ef þetta verður eitthvað 

vandamál" eða "æi hann er nú bara sex ára, ef þetta verður ennþá vandamál þegar hann 

er níu ára þá skulum við skoða málið". 

 

Díana benti á að framboð á foreldrafræðslu eða uppeldisráðgjöf væri ekki að finna innan 

skólans. Þátttakendur voru allir sammála því að fyrirbyggjandi foreldrafræðsla væri góð 

hugmynd og að hana þurfi að útfæra vel. Líkt og fram hefur komið hafa þeir áhyggjur af því 

að foreldrar muni ekki verða nægilega duglegir að nýta sér slíka þjónustu. Þær þekkja það 

af eigin reynslu þar sem skólarnir sem þær kenna í bjóða upp á svokallaða súpufundi fyrir 

foreldra. Súpufundirnir eru hugsaðir sem fræðslufundir fyrir foreldra þar sem boðið er upp 

á heita súpu og fjallar hver fundur um ólíkt málefni tengt uppeldi. Þessir súpufundir hafa 

tekist vel í báðum skólum en svo virðist sem það séu alltaf sömu foreldrarnir sem mæti og 

þá séu það yfirleitt þeir foreldrar sem minnst þurfi á fræðslu að halda. Í kjölfar þessarar 

umræðu kom Díana með hugmynd. Hún lagði til að haldin yrðu nokkur 

foreldrafræðslunámskeið fyrir hvert tímabil í lífi barns. Námskeið sem foreldrar væru 

skyldugir að sitja. Hvert og eitt námskeið myndi fjalla um hvað væri að gerast andlega og 

líkamlega hjá barninu og við hverju mætti búast á hverju aldursbili fyrir sig.  

4.4.2 Bið og kostnaður  

Þátttakendur höfðu allir orð á því hversu erfitt það gæti verið að sækja aðstoð fagfólks 

þegar kæmi að börnum. Þátttakendur kvörtuðu yfir löngum biðlistum og að umsóknarferlin 

væru bæði flókin og kostnaðarsöm. Þeir segja flest öll úrræðin forgagnsraða á biðlista en 

eru samt sem áður ekki ánægðar með gang mála. Anna tók dæmi um námskeið í PMTO 

aðferðinni, sem stendur fyrir Parental Management Training Oregon:  

 

... til dæmis er endalaus bið á PMTO námskeiðið. Við erum með foreldra hér sem eru 

búnir að bíða í 1-2 ár eftir því að komast að. Það er sko rosalega langur tími, börnin eru 

orðin 6 ára og það er margt sem hefði mátt gera á tveimur árum fyrir barn með 

hegðunarvanda.  

 

Þegar biðin verður of löng að mati foreldra er ekki óalgengt að þeir leiti sér aðstoðar á 

einkastofum. Anna bætti við:  

Ástandið er komið á þann stað að foreldrar þessara barna eru orðnir leiðir á biðinni og 

fara til einkaaðila og við erum búin að sjá að það er í raun það sem þarf til því að þessir 
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biðlistar eru orðnir rosalegir ... Foreldrar eru einfaldlega að reyna hjálpa börnunum 

sínum og við erum orðin duglegri að benda foreldrum á þessa leið, en hún kostar.  

4.4.3 Foreldrafræðingur  

Þegar áður óþekkta starfsheitið foreldrafræðingur var nefnt í viðtölunum voru 

þátttakendur allir mjög áhugasamir. Þrátt fyrir að vita lítið um starfið, eða markmið þess, 

voru þeir allar sammála því að þörf væri á slíkum fræðing í samfélagið. Díönu þykir 

athugavert að öllum málum tengdum nemanda og foreldrum hans sé vísað til 

námsráðgjafa:  

 

Námsráðgjafinn er eini ráðgjafinn og eini aðilinn í húsinu sem er í boði að tala við ... Ég 

hef aldrei skilið af hverju námsráðgjafi er ekki bara með kennslu í námstækni í 

stundatöflunni ... mér finnst námsráðgjafinn eigi að leiðbeina nemendum í námstækni 

og þess háttar, hann á ekki að vera að sinna uppeldisráðgjöf eða eitthvað slíkt. Af hverju 

er námsráðgjafinn til dæmis látinn sitja fund með foreldrum og börnum þegar börn eru 

að glíma við kvíða?  

 

Upp komu ólíkar hugmyndir meðal þátttakenda um það hvernig væri hægt að nýta 

foreldrafræðing sem best. Ein hugmyndin var sú að nýta hann innan skólans í samvinnu við 

námsráðgjafann. Einnig kom upp sú hugmynd að hægt yrði að nálgast foreldrafræðinga á 

einkastofum, líkt og er í boði með fjölskyldu-, hjónabands- og svefnráðgjafa.  

Fram kom í þessum niðurstöðukafla að áhugaleysi og tímaskortur tengdur álagi hrjáði 

foreldra. Það tvennt virðist hafa áhrif á það hvort og hvernig börnum séu sett mörk. 

Þátttakendur telja það ekki eiga vera í sínum verkahring að sinna formlegri ráðgjöf fyrir 

foreldra en þeim finnst engu að síður mikilvægt að geta beint þeim í rétta átt ef upp komi 

vandamál. Í slíkum tilfellum er það oftar en ekki persónuleg reynsla kennara sem aðstoðar 

þá við að leiðbeina foreldrum. Einnig kom fram í niðurstöðunum að börn þurfi aga og skýr 

mörk. Mikilvægt sé að efla jákvæða hegðun barna og passa að snjalltækjanotkun komi ekki 

í veg fyrir samveru fjölskyldunnar. Að lokum var reynt að svara því hvort fræða ætti foreldra 

um uppeldi og hverjir ættu að sinna því.  
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5 Umræður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við 

sambærilegar rannsóknir á sviði uppeldismála. Lítið er til af rannsóknum á þörfinnni fyrir 

foreldrafræðslu á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvaða þætti uppeldisins 

umsjónarkennarar í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla telji foreldra þurfa fræðslu og/eða 

stuðning í.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flestir foreldrar reyni að gera sitt besta 

en samkvæmt þátttakendum má alltaf gera betur og gott bæta. Svo virðist sem áhugi fólks 

á börnum og uppeldi sé mjög misjafn. Þátttakendur höfðu áhyggjur af því hvernig álag og 

tímaskortur foreldra geti bitnað á uppeldi barna þeirra. Samkvæmt þátttakendum birtist 

það meðal annars sem áhugaleysi foreldra á skólastarfi barnanna. Svipaðar niðurstöður er 

að finna í þremur öðrum rannsóknum (Jónína Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttir, 

2008; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) þar sem foreldrar sögðust sjálfir 

finna fyrir tímaskorti í uppeldishlutverkinu. Það gæti verið ástæða þess að þátttakendur 

hafi fundið fyrir því að sumir foreldrar eigi erfitt með að sinna heimanámi barna sinna.  

Þegar foreldrar hafa leitað eftir stuðningi og/eða fræðslu hafa þátttakendur reynt að 

sinna því eftir bestu getu. Að mati þátttakenda er algengast að foreldrar sem leita til þeirra 

eigi börn með greiningar eða í greiningarferli. Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókn 

Jónínu og Sólveigar (2008) um þátt ráðgjafar í samstarfi leikskólakennara og foreldra. Ætla 

má að foreldrar leiti til umsjónarkennara af sömu ástæðu og fram kemur í niðurstöðum 

rannsóknar Jónínu og Sólveigar (2008). Þar kom í ljós að um helmingur þátttakenda telur 

að vaxandi traust foreldra á fagþekkingu leikskólakennara sé ástæða þess að foreldrar leiti 

ráða hjá þeim. Það er ekki þar með sagt að kennarar, hvort sem um ræðir leikskóla- eða 

umsjónarkennara, hafi þá þekkingu sem þarf til þess að geta veitt viðeigandi aðstoð. 

Þátttakendur upplifa það svo að foreldrar leiti til sín með vandamálin þegar „allt er komið í 

óefni“ eins og einn þátttakandinn orðaði það.  

Þátttakendur segja foreldra skorta fræðslu í því hvernig sé best að kenna börnum góða 

siði og fara eftir settum reglum sem og að efla samskipta- og félagsfærni þeirra. Í 

niðurstöðum Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur (2008) kemur í ljós að foreldrum finnst að 

skólarnir séu að sinna skyldum sínum varðandi uppeldi barnanna með því að kenna góða 

siði og reglur og þjálfa samskipta- og félagsfærni. Hér skarast þessi tvö sjónarhorn og gæti 

ástæðan verið sú að foreldrar ætlast til þess að kennarar kenni börnum sínum þessa þætti 

á meðan kennurum finnst að foreldar mættu standa sig betur í því. Svipaðar niðurstöður er 

að sjá hjá Ingvari Sigurgeirssyni og Ingibjörgu Kaldalóns (2006) en þar voru margir kennarar 
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sem kölluðu eftir aukinni ábyrgð foreldra og sögðu það ekki eiga vera starf leik- og 

grunnskóla að sjá um uppeldi barnanna. 

Þátttakendum rannsóknarinnar finnst að foreldrar þurfi stuðning og fræðslu tengda 

agamálum. Svo virðist sem foreldar séu misvel meðvitaðir um mikilvægi þess að halda uppi 

aga. (Coloroso, 1995). Í niðurstöðum Jónínu og Sólveigar (2008) kemur fram að margir 

leikskólakennarar telji foreldra eiga í erfiðleikum með að setja börnum mörk og beita aga. 

Í rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2015) var svipaðar niðurstöðurnar að finna. Þar kemur 

fram að margir kennarar telji hegðun yngstu barnanna, sex til níu ára, vera orðna að 

vandamáli og finnst þeim einnig að hegðun þessa barna hafi farið aftur síðastliðin ár. Í ljósi 

þessara niðurstaðna hlýtur það að teljast áríðandi að skoða þessi mál betur. Skoða þarf hver 

geti verið orsökin. Þarna getur verið að foreldra vanti stuðning og fræðslu til að halda uppi 

aga og skilja mikilvægi þess að setja mörk og kenna börnum sínum að fara eftir settum 

reglum. Eins og einn þátttakandinn sagði „það þarf að kenna krökkum að fara eftir reglum, 

alveg eins og það þarf að kenna þeim að halda á hníf og gaffli“.  

Snjalltækjanotkun barna í nútímasamfélagi fer ört vaxandi og verður sífellt meira 

áhyggjuefni (Hoge, Bickham, og Cantor, 2017). Þátttakendur hafa áhyggjur af þeim áhrifum 

sem snjalltækjanotkun getur haft á börn. Einnig óttast þeir að foreldrar séu ekki nægilega 

duglegir að fylgjast með snjalltækjanotkun barna sinna. Í niðurstöðum Steingerðar 

Ólafsdóttur (2017) kom í ljós að samvera og eftirlit foreldra með börnum sínum meðan á 

snjalltækjanotkun stendur fer minnkandi eftir því sem börnin eldast. Mörg börn virðast 

byrja mjög ung að umgangast snjalltæki, jafnvel á fyrsta aldursári. Það er ekki ólíklegt að 

þau séu meðal vinsælustu leikfanga barna í dag. Börnin ná oftar en ekki fyrr tökum á nýjum 

leikjum og forritum og þurfa því minni aðstoð þegar á líður og foreldrar gefa sér ekki tíma 

eða hafa ekki getu til að kynna sér nýjungar tækninnar sem skyldi. Líklega er það 

meginástæða þess að eftirlitið minnkar eftir því sem barnið eldist. Miðað við þetta er ekki 

ólíklegt að barnið hafi þriggja til fjögurra ára reynslu af tækjunum þegar það hefur 

skólagöngu.  

Svo virðist sem ætlast sé til þess að kunnátta foreldra um börn og barnauppeldi sé 

meðfædd eða eitthvað sem lærist auðveldlega milli kynslóða. Þrátt fyrir það eru til foreldrar 

sem skortir áhuga og metnað fyrir foreldrahlutverkinu. Á Íslandi er foreldrafræðsla val hvers 

foreldris. Það er ekkert eftirlit með því hvort foreldrar sæki sér fræðslu. Þegar rætt var um 

framboð á almennri foreldrafræðslu sögðust þátttakendur lítið hafa orðið varir við slík 

námskeið.  

Að mínu mati hefðu allir foreldar gott af því að sækja foreldrafræðslunámskeið sem 

væru hönnuð með það í huga að efla almenna uppeldisfærni, þar sem fagfólk myndi kenna 
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foreldrum aðferðir til þess að fyrirbyggja erfiðleika og þróa styrkleika barnsins. Það gæti 

komið í veg fyrir árekstra og bætt líðan barnsins í skólanum sem ætti að stuðla að betri 

námsárangri. En til þess að það geti orðið þarf fleiri rannsóknir um þetta efni og einnig þarf 

að efla menntun fagfólks. Auk þess þyrfti að verða viðhorfsbreyting í samfélaginu þar sem 

það þætti jafn eðlilegur og sjálfsagður hlutur að fara á uppeldisnámskeið og að fara með 

barnið í ungbarnaeftirlit. Vonandi hefur þetta verkefni varpað einhverju ljósi á þá þörf sem 

er fyrir foreldrafræðslu í nútímasamfélagi. 
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6 Lokaorð  

Eins og fram hefur komið stend ég á tímamótum í lífinu. Á næstu dögum mun ég fæða mitt 

fyrsta barn í þennan heim. Ég er full tilhlökkunar en um leið hugsi yfir því sem koma skal. 

Hvað ber framtíðin í skauti sér? Hvernig mun ég axla þá ábyrgð að verða foreldri og hvernig 

á mér eftir að vegna í því hlutverki og hvernig á barninu mínu eftir að reiða af? Einhvers 

staðar stendur „við mikilvægustu krossgötur lífsins standa sjaldnast vegvísar“. Það á vel við 

um komandi vegferð. Ég hef þó einhverja hugmynd um hvað ég á í vændum og á góða að 

sem ég get leitað til. Auk þess ber mér að fara með barnið í ungbarnaeftirlit þar sem fylgst 

er með því að það vaxi og dafni. En hvað svo? Hvernig get ég séð til þess að það öðlist þá 

færni og þekkingu sem til er ætlast? Í þessu lokaverkefni hef ég leitast við að átta mig á 

þörfinni fyrir foreldrafræðslu á grunnstigi grunnskólans, út frá reynslu og hugmyndum 

umsjónarkennara í fyrsta til fjórða bekk. Það hefur sannfært mig um að þörfin er fyrir hendi 

og til þess að koma til móts við hana væri meðal annars hægt að bjóða upp á 

skyldunámskeið sem nýjar stéttir fagfólks, foreldrafræðarar og uppeldisráðgjafar, mundi sjá 

um. Til þess að það geti orðið þarf góðan undirbúning og viðhorfsbreytingu í samfélaginu. 

Ef rétt er að málum staðið tel ég að það sé vel hægt að koma slíkri fræðslu á laggirnar. Það 

er óskandi að þessi litla rannsókn verði einn af þeim dropum sem holar þann stein svo af 

því geti orðið. Vonandi líður ekki að löngu þar til slík þjónusta verður í boði svo samfélagið 

geti hætt að dæma foreldra ef eitthvað misferst í uppeldinu. Hættum að kenna foreldrum 

um og byrjum að kenna þeim allt það góða og nytsamlega sem uppeldisfræðin hefur gefið 

okkur.  
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Viðauki 1: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

Ég, undirrituð/aður samþykki að taka þátt í rannsókn Selmu Harðardóttur, sími 844 8220, netfang 

seh25@hi.is, nemi í grunnnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsóknin ber heitið: Þörf fyrir foreldrafræðslu: Sýn umsjónarkennara á yngsta stigi grunnskóla. 

Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni Foreldrafræðsla á Íslandi: Hver er þörfin? sem Hrund 

Þórarins Ingudóttir, lektor á Menntavísindasviði stendur fyrir. Rannsóknin er unnin á rannsóknastofunni 

Lífshættir barna og ungmenna og leiðir Hrund rannsóknina. Rannsóknin er styrkt af Rannsóknasjóði 

Háskóla Íslands. 

Framkvæmd rannsóknarinnar felst í því að Selma mun taka viðtal við þig í formi samtals. Viðtalið 

verður hljóðritað og í þeirri skráningu verður persónugreinanlegum upplýsingum eytt. Upptökum verður 

eytt að lokinni afritun.  

Rannsóknin er unnin í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga og hefur Persónuvernd 

verið tilkynnt um rannsóknina S8532. Gætt verður fyllsta trúnaðar og nafnleyndar. Ekki verður því hægt 

að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum. Enn 

fremur verður þér heimilt að hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og án nokkurra 

frekari útskýringa. Ef einhverjar spurningar koma upp varðandi rannsóknina vinsamlegast hafðu 

samband við Selmu eða Hrund. 

  

_______________________________________________ 

Staður, dagsetning 

  

Ég, ___________________________________________________ votta hér með að ég viti hvað felst í 

þátttöku og samþykki af fúsum og frjálsum vilja án þvingunar að taka þátt í þessari rannsókn við Háskóla 

Íslands. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Hrund Þórarins Ingudóttir lektor og umsjónarmaður 

námsleiðarinnar foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sími: 525-

5530, netfang: hrundin@hi.is 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi 

 

1. Segðu mér aðeins frá starfinu þínu sem umsjónarkennari. 

2. Segðu mér frá því hvernig þú upplifir foreldra almennt í dag í foreldrahlutverkinu 

út frá reynslu þinni sem umsjónarkennari? 

3. Hversu mikilvæg finnst þér þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna?  

4. Hafa foreldrar leitað ráða hjá þér í tengslum við uppeldi? 

5. Hvernig finnst þér menntun þín nýtast til að ráðleggja foreldrum í 

uppeldishlutverkinu? 

6. Finnst þér það vera hluti af þínu starfi að veita foreldrum uppeldisráðgjöf?  

Af hverju/af hverju ekki?  

7. Hvað telur þú að foreldrar þurfi helst að fá fræðslu og stuðning við í tengslum við 

uppeldi? 

8. Upplifir þú breytingu á foreldrahlutverkinu á þeim árum sem þú hefur starfað með 

börnum?  

9. Finnst þér foreldrar meðvitaðir um mikilvægi þess að verja tíma með börnum 

sínum? 

10. Finnst þér foreldrar leggja áherslu á frelsi barna sinna  

11. Finnst þér foreldrar sýna börnum sínum næga ást og umhyggju? 

12. Hvernig myndir þú lýsa því hvernig foreldrar taka á agamálum barna sinna? 

13. Hvernig upplifir þú skjánotkun barna/ungmenna? (Tímann, efnisval, áhrif, eftirlit)  

14. Hvað finnst þér um framboð á faglegri uppeldisráðgjöf á Íslandi?  

15. Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokinn? 
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