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Formáli 

Sem starfandi sérkennari í skóla án aðgreiningar hef ég fundið fyrir aukinni þörf á 

teymisvinnu og góðu samstarfi við foreldra. Áhugi minn á að efla samstarfið og auka færni 

mína í fundahöldum varð þess valdandi að ég rýndi í eigin vinnubrögð og framkvæmdi þessa 

rannsókn. Verkefnið er til fullnaðar M.Ed.-prófs í sérkennslufræðum og skóla 

margbreytileikans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins er 30 ECT 

einingar og um er að ræða starfendarannsókn sem unnin var veturinn 2018 – 2019. 

Leiðbeinandi var Edda Óskarsdóttir sem ég þakka kærlega fyrir leiðsögn og ráðgjöf. Svanborg 

Rannveig Jónsdóttir veitti sérfræðilega aðstoð og er ég þakklát fyrir hennar ábendingar.  

Ég vil þakka samstarfsfólki mínu sem samþykkti þátttöku í rannsókninni og gaf sér tíma til 

að leggja mér lið. Þá vil ég þakka þeim þátttakendum sem svöruðu spurningalistum kærlega 

fyrir hjálpina og sömuleiðis Guðrúnu Björgu Ragnarsdóttur fyrir ómetanlega aðstoð.  

Fjölskyldu minni þakka ég einnig kærlega fyrir ómælda þolinmæði og stuðning.  

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

Íslands og hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 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, 22. júní 2019 

 

Ingunn Þóra Hallsdóttir 
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Ágrip 

Mikið hefur verið skrifað um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla en minna hefur verið 

fjallað um fundi og fundarvenjur út frá starfi sérkennarans og samskipta við foreldra. Góðar 

fundarvenjur eru mikilvægar í grunnskólum, enda fundir mikilvægur vettvangur samskipta 

milli heimilis og skóla. Það á ekki síst við um samskipti sérkennara og foreldra barna með 

sérþarfir sem gjarnan eiga sér stað á teymisfundum.  

Samstarf foreldra við stoðþjónustu skóla er mikilvægur þáttur í farsælli skólagöngu barna. 

Á teymisfundum myndast persónuleg tengsl milli foreldra og kennara og þar sammælast 

aðilar um sameiginlega nálgun að verkefnum. Í þessari ritgerð er fjallað um 

starfendarannsókn sem framkvæmd var skólaárið 2018 – 2019. Í rannsókninni var skoðað 

hvernig almenn fræði er tengjast fundarsköpum nýttust til þess að þróa og styrkja samstarf 

foreldra og sérkennara á teymisfundum.  

Fræði um fundi og samstarf voru lögð til grundvallar ásamt því að rýnt var í 

starfsumhverfi skóla án aðgreiningar og samskipti innan hans. Við öflun gagna í þessari 

starfendarannsókn var stuðst við rannsóknardagbók, rýnihópaviðtöl og spurningalista. Leitað 

var álits foreldra og starfsmanna í grunnskóla á fyrirkomulagi varðandi framkvæmd og 

undirbúning teymisfunda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að góðar fundarvenjur, sem felast í fyrirfram mótuðu 

skipulagi, auðveldi framkvæmd og auki skilvirkni teymisfunda í grunnskóla. Upplýsingaflæði 

eykst ásamt því að þáttur foreldra eflist. Undirbúningsferlið ásamt fundardagskrá mótar 

samskipti hópsins þar sem áhersla er lögð á traust og gagnkvæma virðingu. Starfsumhverfi 

sem byggir á góðum fundarvenjum eykur líkur á góðri líðan fundarmanna og auðveldar að 

takast á við erfið mál. Framkvæmd funda hafði einnig jákvæð áhrif á samskipti sérkennara og 

foreldra í framhaldi af teymisfundum.  

Með skipulögðum vinnubrögðum skapast betra vinnuumhverfi fyrir starfsmenn og 

samskipti við foreldra verða auðveldari. Góðum fundarvenjum fylgir því mikill ávinningur 

sem vert er að tileinka sér í nútíma vinnuumhverfi sérkennara í skóla án aðgreiningar.  
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Abstract 

Developing team meetings from the perspective of special resource teachers. 

Much has been written about the importance of schools and homes working together but 

less about meetings and their procedures from the perspective of the special resource 

teachers and parent communication. Well established meeting procedures are of great 

importance in elementary schools as meetings are an important venue for communication 

between the home and the school. It is especially relevant for communication between the 

parents of special needs children and the special resource teachers´ that takes place during 

team-meetings.  

Parent collaboration and cooperation with their child's learning support team is a key 

component for a successful education. During team meetings, close connections often form 

between parents and teachers, as they come to agree on a strategy (approach) towards a 

common goal. This dissertation presents the findings of an action research conducted during 

the 2018-2019 school year. This study examined how general theories on meeting agendas 

can be applied to develop and strengthen parent and special resource teachers’ 

collaboration and cooperation in team meetings. 

Theories on meetings and cooperation were used as a foundation, as well as the 

examination of the working environment of an inclusive school and the communications 

within. The data for the action research was based on a research diary, interviews with focus 

groups and questionnaires, as well as feedback from elementary school parents and staff 

regarding the preparation and implementation of team meetings. 

The study found that well established meeting procedures for learning support team 

meetings facilitate the implementation of learning support and increase the learning support 

team´s efficiency. The flow of information increases as well as parent participation. The 

process for preparing the meeting alongside the meeting agenda, shapes the communication 

within the group, where the emphasis is on trust and mutual respect. The work 

environment, based on well–established meeting procedures can increase the attendees’ 

sense of well-being, which in turn facilitates addressing difficult issues. The implementation 

of the learning support also had a further positive impact on parent and special resource 

teachers’ communication following team meetings. 

Establishing efficient procedures lays the foundation for a better work environment for 

staff and paves the way for smoother communication with parents. There is much to be 

gained by implementing well-established meeting procedures and adopting them into the 

working environment of the special resource teacher in an inclusive school setting. 
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1 Inngangur 

Ég hef starfað sem leik- og grunnskólakennari í 20 ár og hóf störf sem sérkennari haustið 

2015. Ég sinni sérkennslu í 1.–4. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í starfi mínu hef ég 

í auknum mæli fundið fyrir mikilvægi þess að vanda til verka þegar kemur að 

foreldrasamstarfi. Ég hef tekið eftir því að hlutverk mitt gagnvart foreldrum hefur breyst frá 

því er ég starfaði sem umsjónarkennari. Það birtist einna helst í því að málefnin sem ég 

nálgast með foreldrum í dag eru afmarkaðri og í flestum tilfellum er um að ræða viðkvæma 

þætti. Sérkennari leitar lausna, meðal annars með fjölbreyttum kennsluaðferðum, og tekur 

stefnumótandi ákvarðanir. Í starfi hans þarf að bregðast við ólíkum aðstæðum sem upp 

koma og þarfnast frekari ígrundunar. Um er að ræða lausnamiðaða vinnu, þróun, aðlögun og 

endurbætur af ýmsum toga. Sérkennarinn er leiðandi í þessari vinnu þar sem markmiðið er 

meðal annars að efla sjálfstæði nemandans í þekkingarleit sinni. Eins og gefur að skilja þá eru 

foreldrar mikilvægir í þessu ferli og samskipti heimilis og skóla þar af leiðandi lykilatriði í 

samstarfinu. Gagnkvæmt traust spilar stórt hlutverk í þessum samskiptum og skiptir það mig 

sem sérkennara miklu máli að foreldrar treysti á faglega nálgun mína þegar kemur að 

málefnum barna þeirra. Um er að ræða sameiginlegt hagsmunamál þar sem 

útgangspunkturinn er farsæl skólaganga barnsins og því mikilvægt að sérkennari og foreldrar 

nái að ganga í takt. Aðalnámskrá undirstrikar mikilvægi samstarfsins þar sem hún leggur 

áherslu á ábyrgð heimilis og skóla gagnvart nemendum og samstarf innan sinnar 

skilgreiningar. 

Hlutverk foreldra gagnvart mér hefur einnig breyst eftir að ég fór í hutverk sérkennara. 

Mín nálgun á aðstæður barna þeirra er í langflestum tilfellum þess eðlis að foreldrar verða 

eins konar samstarfsmenn mínir. Þetta kemur meðal annars fram þegar unnið er með náms- 

og hegðunarerfiðleika. Í þeim tilfellum legg ég fram ákveðna vinnu og þekkingu, en foreldrar 

eru yfirleitt þeir aðilar sem sinna þjálfun og umbun heima ásamt því að hafa betri heildarsýn 

yfir þarfir barnsins. 

Tilfinning mín er sú að teymisfundir með foreldrum geti átt stóran þátt í því að móta 

þetta samstarf. Á teymisfundum myndast persónuleg tengsl milli foreldra og sérkennara og 

þar sammælast aðilar um sameiginlega nálgun að verkefnum. Í mínum huga er mikilvægt að 

vanda til verka þegar kemur að teymisfundum með foreldrum. Það getur þó verið flókið þar 

sem að á bak við hvert barn standa ólíkir einstaklingar með ólík sjónarmið. Þetta á jafnt við 

um umsjónarkennara, sérkennara, foreldra, skólastjórnendur og aðra sérfræðinga sem koma 

að barninu. Ég hef verið á fundum þar sem fagaðilar takast á og foreldrar verða vitni að þeim 

ágreiningi og ég er þeirrar skoðunar að það sé ekki góður grunnur að farsælu samstarfi með 

foreldrum. Foreldrar barna með greiningar geta lent í þeirri stöðu að hinir ýmsu fagaðilar séu 



 

11 

ekki sammála um framkvæmd og nálgun, eða að aðstæður í kerfinu bjóði ekki upp á ákveðna 

þjónustu. Þá skapast gjarnan sú flókna staða að væntingar foreldra séu aðrar en það sem 

skólakerfið hefur upp á að bjóða og getur það flækt samstarfið. 

Mikið hefur verið skrifað um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla út frá 

umsjónarkennurum og foreldrum, en minna hefur verið fjallað um fundi og fundarvenjur út 

frá starfi sérkennarans og foreldrum nemenda með sérþarfir hér á landi eða hvernig það 

samstarf eigi sér stað. Frá mínum bæjardyrum séð eru foreldrar auðlind sem ég vil nýta sem 

samstarfsmenn mína. Ég sem sérkennari og foreldri hef séð að samstarf milli skóla og heimila 

hefur mjög mikil áhrif á árangur nemenda. Það má því segja að foreldrasamstarfið sé 

hagsmunamál mitt, þar sem gott samstarf auðveldar mér starfið. Ég vil því skoða hvernig ég 

get þróað og styrkt samskipti mín sem sérkennari við foreldra í gegnum góðar fundarvenjur.  

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort verkferlar í tengslum við fundi innan skóla geti 

styrkt samstarf sérkennara og foreldra með góðum fundarvenjum og samskiptum þar sem 

aðilar sammælast um hlutverk, markmið og leiðir. Markmiðið var að skoða sjálfa mig sem 

sérkennara í samstarfi við foreldra og var tilgangurinn að verða skipulagðari og faglegri til 

þess að efla samstarfið með góðum fundarvenjum. Einnig vildi ég bæta samskipti við 

foreldra. Til þess beindi ég athyglinni að sjálfri mér og hlutverki mínu í fundahöldum með 

foreldrum með það í huga að bæta þennan þátt starfsins.  

 

Markmið: Að skoða hvernig ég í hlutverki sérkennara á samstarf við foreldra.  

Lykilspurningin: Hvernig vinn ég að því að þróa og styrkja samstarf við foreldra með 

góðum fundarvenjum?  

1.2. Uppbygging verkefnisins 

Í framhaldi af formála og inngangi er fræðilegur bakgrunnur verkefnisins til umfjöllunar í 

öðrum kafla. Skoðuð eru þau fræði er snúa að menntastefnunni skóli án aðgreiningar, 

samskiptum heimilis og skóla og samskiptum innan starfsmannahópsins, en allir þessir þættir 

hafa með beinum eða óbeinum hætti áhrif á framkvæmd teymisfunda í grunnskóla. Einnig 

eru fræðum um fundi og fundahöld gerð skil þar sem aðkoma að undirbúningi og 

framkvæmd teymisfunda er til umfjöllunar.  

Í þriðja kafla, sem hefst á fræðilegri samantekt um starfendarannsóknir, er farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Sagt er frá hvaða aðferð var beitt í þessari rannsókn, hverjir 
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eru þátttakendur og með hvaða hætti gögnum var safnað og unnið úr þeim. Í lok kaflans er 

umfjöllun um siðferðilega þætti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í fjórða kafla og í fimmta kafla er umræða 

þar sem niðurstöður eru skoðaðar í fræðilegu samhengi. Fram kemur hvaða þættir úr 

fræðum um fundi gagnist við framkvæmd teymisfunda í grunnskóla og eins hvernig sú 

framkvæmd styðji við starf sérkennara. 
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2 Fræði tveggja heima 

Fræðilegi kaflinn er tvískiptur þar sem verið er að varpa ljósi á fræði tveggja heima sem eru 

grunnur þessarar rannsóknar. Annars vegar er um að ræða fræði um skólasamfélagið og hins 

vegar fræði um fundi sem eiga rætur sínar að rekja til mannauðs- og gæðastjórnunar. 

Skóli án aðgreiningar þykir flókið hugtak og framkvæmd hefur vafist fyrir skólafólki en 

ekki má gleyma því að menntastefnan mótar einnig vinnustaðinn skóli án aðgreiningar hér á 

landi. Þar af leiðandi verður fjallað um hvað felst í hugtakinu með það að markmiði að draga 

fram fjölbreytni í verkefnum sérkennara og annarra starfsmanna skólans. Það eru einmitt 

þessi verkefni og nálganir sem eru grunnur umræðu og samvinnu í samskiptum á 

teymisfundum. Einnig verður rýnt í þá birtingarmynd sem fræðasamfélagið hefur dregið fram 

á samstarfi heimilis og skóla ásamt því að gera samskiptum starfsmanna skil innan skólanna. 

Með því að skoða hin flóknu samskipti og hlutverk er varpað ljósi á vinnuumhverfi hins 

þverfaglega samfélags sem starfar innan skóla án aðgreiningar.  

Fræði um fundi og samskipti skipa stóran sess í fræðilega kaflanum þar sem um er að 

ræða þekkingu sem er ný frá mínum bæjardyrum séð. Ég hef ekki meðvitað kynnt mér eða 

nýtt þau fræði í starfi þar til nú og þar af leiðandi móta þau að miklu leyti þann fræðilega 

bakgrunn sem ég tek með mér inn í verkefnið. Farið verður yfir þætti sem endurspegla kosti 

þess að nýta teymisfundi sem leið til lausna og þau vinnubrögð sem skipta sköpum í þeirri 

vinnu. Einnig er tekið saman hvað skuli varast, enda samskipti viðkvæmt viðfangsefni. 

2.1 Samstarf í skóla án aðgreiningar 

Í þessum kafla er íslensku skólastefnunni gerð skil og sjónum sérstaklega beint að hugtakinu 

skóli án aðgreiningar, sem mótar skólastarf á Íslandi. Þessu næst er rýnt í mikilvægi samstarfs 

við foreldra, meðal annars út frá skólastefnunni og hvernig sú nálgun hefur tvinnast inn í 

aðalnámskrá og reglugerðir. Jafnframt verður fjallað nánar um samstarf og í hverju samstarf 

innan skóla án aðgreiningar felst. 

2.1.1 Skóli án aðgreiningar  

Stefnan um skóla án aðgreiningar, eða menntun fyrir alla, er leiðandi í öllu skólastarfi á 

Íslandi. Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna, á vegum UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytisins, um menntun nemenda með sérþarfir. Í viljayfirlýsingu sem gefin 

var út í kjölfarið, Salamanca yfirlýsingunni, kom fyrst fram hugtakið skóli án aðgreiningar 

(e. inclusive education). Íslensk stjórnvöld undirrituðu yfirlýsinguna og hafa í framhaldi, auk 

fjölda annarra þjóða, innleitt hugmyndafræðina skóli án aðgreiningar en hún er lögfest hér á 

landi og hefur þar af leiðandi verið útfærð innan reglugerða (Menntamálaráðuneytið, 1995). 
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Menntastefnan skóli án aðgreiningar sækir stoðir sínar meðal annars til 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna þar sem fjallað er um rétt einstaklinga til 

menntunar, en þar er mikil áhersla lögð á að margbreytileikinn sé staðall innan skólakerfisins 

og að grunnmenntun eigi að vera án aðgreiningar (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016). Í skóla án aðgreiningar er „leitast við að veita öllum nemendum sama rétt 

til náms og stuðla að fullri og virkri þátttöku þeirra í skólasamfélaginu“ (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016, bls. 67). Stefnan er yfirgripsmikil og teygir þar af leiðandi anga sína inn í 

alla þætti skólastarfsins. Nálgunin er þess eðlis að almennir skólar eru taldir vel til þess fallnir 

að vinna gegn mismunun og leggja grunninn að hugarfari þar sem aðgreining er ekki við lýði 

og allir þegnar lýðræðislegs samfélags eiga rétt á menntun. Með þessum hætti á að mótast 

þjóðfélag sem gerir ráð fyrir virkri þátttöku án mismununar og að menntun sé frumréttur 

einstaklingsins (Menntamálaráðuneytið, 1995). Það má því segja að búið sé að móta ramma 

sem byggi á ákveðinni sýn sem starfsfólk skólanna þarf að taka saman höndum um að 

styrkja. Ekins (2010) leggur áherslu á að samstarf og samskipti þeirra sem lifa og hrærast í 

skóla án aðgreiningar séu öflugustu þættirnir til að styrkja innviði menntastefnunnar. 

Markmiðin í þessari sýn eru stór en ekki má gleyma því að þau eru í samræmi við 

stjórnarskrá lýðveldisins þar sem fram kemur að „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tilliti til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar 

í hvívetna“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Í stjórnarskránni er þannig tiltekið 

með afdráttarlausum hætti að samfélagið eigi að einkennast af jafnréttháum einstaklingum 

þegar kemur að lögum og reglum. Stefnan um skóla án aðgreiningar útfærir nánar þessi 

stjórnarskrárbundnu grunnréttindi með því að innleiða hugmyndafræði um jafnræði í 

skólakerfinu. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að stefnan skóli án aðgreiningar snýst 

um almenna íslenska skóla en ekki um aðferðir til þess að koma fötluðum einstaklingum fyrir 

í almenna skólakerfinu. Þetta eru almennar reglur sem gilda jafnt fyrir alla, þar sem um er að 

ræða hugmyndafræði um sanngjarnt samfélag en ekki bara hugmyndafræði innan 

skólastefnu og sérkennslufræða (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið hefur gefið út reglugerð þar sem hugtakið skóli án aðgreiningar er 

sérstaklega skilgreint. „Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í 

almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (Reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Hlutverk skólanna eru því bæði 

einstaklings- og samfélagsmiðuð. Nemendur eiga að öðlast lágmarksfærni í ákveðnum 

fögum, meðal annars til þess að skólarnir sjái samfélaginu fyrir færum einstaklingum, en 

skólinn á líka að draga úr mismunun og efla færni nemenda í samfélaginu (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). Með þessum hætti eiga allir nemendur að eiga möguleika á menntun í sínum 
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heimaskóla og fá tækifæri til þess að máta sig inn í samfélagið sem þeir lifa og hrærast í dags 

daglega. Umgjörðin spilar hér stórt hlutverk því í skóla án aðgreiningar eiga nemendur að fá 

að vera þeir sjálfir og fá viðurkenningu sem slíkir. Stefnan er sett á fjölbreyttar aðferðir til 

náms og að aðstæður séu lausnamiðaðar. Áhersla er lögð á að finna styrkleika allra nemenda 

og aðstoða þá við að finna leiðir til að tjá sig og sækja þekkingu sem sjálfstæðir og virkir 

þátttakendur. Skólamenningin á að einkennast af félagslegu réttlæti sem byggir á almennum 

mannréttindum sem þykja svo sjálfgefin, en eru það kannski ekki alltaf í raun og veru (Börkur 

Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Skóli án aðgreiningar gengur ekki út á það að allir séu 

settir í sama mót heldur hið andstæða. Fjölbreytileikinn á að fá að njóta sín í allri sinni mynd 

með allar sínar þarfir. Þannig á skólinn að hafna einsleitni og fagna fjölbreytileikanum með 

því að útrýma aðgreiningu innan skólakerfisins. Í fjölbreytileikanum eru nemendur með 

mismunandi sérþarfir (Berglind Rós Magnúsdóttir, Kristín Dýrfjörð og Þórður Kristinsson, 

2013), en til er reglugerð sem skilgreinir með skilvirkum hætti hvaða nemendur teljist með 

sérþarfir.  

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, sbr. 2. 

gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir. (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010, 2. gr.) 

Nemendur þurfa góðan stuðning frá heimili og skóla og á það ekki síst við um nemendur 

með sérþarfir. Öflug stoðþjónusta er talin mikilvæg til árangurs og gott samstarf sérfræðinga 

er talið efla kennslu innan skóla án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1995). Veita þarf 

nemendum nám við hæfi og þannig tækifæri á árangursríkri menntun sem nýtist þeim í 

framtíðinni. Þetta er því ekki bara spurning um að allir hafi aðgang að námi heldur að um sé 

að ræða nám sem standist gæðakröfur. Áhersla hefur verið lögð á að allir nemendur nái 

mælanlegum árangri í námi og hafa læsi, stærðfræði og lífsleikni verið sérstakleg nefnd hvað 

það varðar (Menntamálaráðuneytið, 2002). Í menntakerfinu á að ríkja fjölbreytni og 

sveigjanleiki varðandi kennsluaðferðir. „Höfuðskylda þess er að veita nemendum góða, 

alhliða menntun og styrkja einstaklinga í almennri lífsleikni sem miðar að því að búa þá undir 

líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi“ (Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 4). Með sveigjanleika og 

fjölbreytni að leiðarljósi þarf að halda vel utan um umhverfi nemandans með góðri 

upplýsingamiðlun og samstilltum aðgerðum, meðal annars milli heimilis og skóla (Hehir og 

Katzman, 2012). Samstarf við foreldra getur þar af leiðandi haft margþætt áhrif á 

skólastarfið.  
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2.1.2 Samstarf við foreldra 

Traust og sameining um markmið geta skipt miklu máli þegar ólíkir aðilar hefja samstarf 

(Knackendoffel, Dettmer og Thurston, 2018). Hugtakið foreldrasamstarf byggir á samskiptum 

þar sem þessir þættir koma við sögu. Einstaklingar sem taka þátt í foreldrasamstarfi þurfa að 

bera virðingu fyrir ólíkri færni og viðhorfum hvers annars og nýta hana til sameiginlegrar 

ákvarðanatöku og ábyrgðar (Knackendoffel o.fl., 2018). Í lögum kemur fram að ábyrgðin á 

samstarfi heimilis og skóla sé á herðum beggja aðila: 

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. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

Til að undirstrika enn frekar mikilvægi þessarar sameiginlegu ábyrgðar er lögð áhersla á 

samstarf heimilis og skóla í gildandi aðalnámskrá fyrir grunnskóla. Þar eru foreldrar og 

umsjónarkennari skilgreind sem lykilaðilar að þessu samstarfi og lagt er upp með að farsæl 

skólaganga barna sé meðal annars byggð á stuðningi frá foreldrum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Þannig beri foreldrum að gæta hagsmuna barnsins, veita skólanum upplýsingar og 

styðja barnið í námi. Til að leggja enn frekari áherslu á mikilvægi foreldra í samstarfinu er 

vitnað í ábyrgð foreldra þar sem uppeldi og menntun barna sé á þeirra herðum. 

Umsjónarkennarinn er engu að síður talinn tengiliðurinn í samstarfi heimila og skóla. Hans 

hlutverk er að efla samstarfið og honum ber skylda til að kynna sér aðstæður barna, sem 

felur m.a. í sér að kynnast foreldrum þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í niðurstöðum 

íslenskrar rannsóknar um hlutverk, ábyrgð og skyldur umsjónarkennara kemur fram að 

skólinn ber meginábyrgð á samstarfi við foreldra og almennt á samskiptum við heimilin (Erla 

Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Umsjónarkennarar eru fyrst og fremst þeir sem 

bera þá ábyrgð og sjá um að leiða þessi samskipti. Einnig kemur þar í ljós að þeir 

umsjónarkennarar sem tóku þátt í rannsókninni hafa áhuga á að efla samskipti við foreldra 

enn frekar. Til þess þurfa þeir fyrst og fremst að kynna sér hvaða leiðir er hægt að fara í að 

taka þau skref (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016).  

Umræðan um foreldrasamstarf hefur meðal annars einkennst af því að áhugi og vilji til 

samstarfs er til staðar en það sem upp á vantar orsakast meðal annars af því að það er 

„skortur á hefðum í samstarfi, þar sem upplýsingar, hlutdeild og samræða er fyrir hendi í því 

skyni að tryggja hagsmuni nemenda“ (Nanna Kristín Christiansen, 2005, bls. 50). Foreldrar og 

starfsfólk skólanna virðast almennt gera sér grein fyrir mikilvægi þess að gott samstarf ríki í 

samskiptum þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2010) og gagnkvæmur vilji er fyrir því að 
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skapa góðan grundvöll fyrir hinu góða samstarfi með það að markmiði að nemendum vegni 

betur. 

Hugmyndir um það í hverju gott samstarf felst geta þó að einhverju leyti verið ólíkar; allt 

frá jákvæðu viðmóti og vinsamlegum móttökum menntastofnana yfir í að samstarfið sé á 

jafnréttisgrundvelli (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Nanna Kristín Christiansen (2010) 

hefur greint frá þrepaskiptingu í foreldrasamstarfi sem hefst á upplýsingaveitu milli heimilis 

og skóla. Á öðru þrepi eigi aðilarnir í samtali um framvindu nemandans þar sem foreldrar fá 

áheyrn sem sé tekin til skoðunar af starfsmönnum skólanna. Á þriðja og efsta þrepinu sé 

ákveðnu markmiði náð þar sem samskiptin einkennist af gagnkvæmri virðingu og jafnræði. 

Samkvæmt þessu má sjá að hið algenga viðhorf að gott samstarf heimilis og skóla einkennist 

af stuðningi foreldra við kennara sé ekki ofarlega í þrepaskiptingunni. Markmið 

foreldrasamstarfs snýr frekar að því að heimili og skóli veiti nemandanum stuðning sinn. 

Þrátt fyrir þá staðreynd að stundum sé ólík sýn á markmið foreldrasamstarfsins og það 

talið snúið þá er það nokkuð ljóst að það er mikilvægur þáttur í almennu skólastarfi (Hodge 

og Runswick‐Cole, 2008). 

Samkvæmt lögum er nám barna á ábyrgð foreldra enda teljast þeir forráðamenn þeirra 

og þar af leiðandi verður menntun stór þáttur í uppeldishlutverkinu. „Foreldrar bera ábyrgð á 

námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og 

kennara þeirra“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Til þess að foreldrar geti framfylgt þessari 

skyldu sinni er samstarf og upplýsingaflæði á milli heimilis og skóla mikilvægt. Nanna Kristín 

Christiansen (2010) telur það skipta miklu máli að skólinn þrói leiðir til þess að efla foreldra 

til samstarfs. Áherslan er þess eðlis að foreldrar og kennarar nái að sameinast um leiðir og 

nálgun þegar kemur að málefnum er varða nemendur. Það má því ætla að mikilvægt sé að 

kennarar og foreldrar nái að koma sér saman um sameiginlegan flöt á samstarfinu í upphafi 

skólaárs. Þannig nái þeir að standa sameinaðir í þeim verkefnum sem upp koma yfir veturinn 

og veita nemandanum þann stuðning sem hann þarf. Samstarfið þarf því að vera markvisst 

og tengja aðkomu foreldra við nám og starf nemandans. Það má ætla að ekki nægi það eitt 

að halda uppi kurteisistali á göngum skólans á milli foreldra og kennara heldur verði 

samstarfið að vera innihaldsríkara, markvissara og ígrundaðra (Nanna Kristín Christiansen, 

2010). 

Þegar rýnt er í foreldrasamstarf innan skólanna kemur í ljós að samskipti heimilis og skóla 

einkennist meðal annars af fundum (Manitoba education and training, 2014). Foreldrar eru 

gjarnan boðaðir á hinar ýmsu tegundir funda sem búið er að skipuleggja og dreifa jafnt yfir 

skólaárið. Þáttur sérkennara í foreldrasamstarfi verður áberandi þegar kemur að umfjöllun 

um fundi í grunnskólanum. Þetta helgast af því að sérkennarar verða oft leiðandi í 

samstarfinu þegar kemur að nemendum með sérþarfir (Knackendoffel o.fl., 2018).  
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Upplýsingafundir eru algengt fundarform í samskiptum heimilis og skóla (Knackendoffel 

o.fl., 2018), þar sem skólinn er til dæmis að veita foreldrum upplýsingar að hausti þegar verið 

er að kynna stefnu skólans fyrir nýjum foreldrum og eins í formi bekkjarfunda. Þá er meðal 

annars farið yfir starf vetrarins og almennar bekkjarreglur. Upplýsingar eru einnig veittar á 

fundum þar sem verið er að ræða aðstæður eins ákveðins barns við foreldra þess. Í flestum 

tilfellum er þar um að ræða fundi sem haldnir eru að meðaltali tvisvar á ári og kallast oft 

foreldraviðtöl. Önnur birtingarmynd funda um einstaka nemendur eru teymisfundir en þá er 

oft verið að vísa í fundi þar sem aðrir fagaðilar mæta ásamt foreldrum og starfsmönnum 

skólans. Í umfjöllun Knackendoffel og félaga (2018) má sjá að aðkoma sérkennara að 

foreldrasamstarfi tengist gjarnan þessum teymisfundum sem eru stundum haldnir reglulega 

yfir veturinn. Banks (2010) hefur bent á að í starfi með nemendum með sérþarfir sé oft þörf 

á tíðari samskiptum þar sem miðlun upplýsinga sé meiri og staða nemenda innan 

skólakerfisins oft viðkvæmari. Samráðsfundir og stöðufundir eru líka heiti sem notuð eru um 

fundi í skólakerfinu þar sem verið er að ræða aðstæður einstaks barns. Hugtakið 

teymisfundir verður notað hér eftir í umfjöllun um fundi þar sem sjónum er beint að 

afmörkuðu viðfangsefni. Á þeim fundum eru foreldrar, sérkennari, umsjónarkennari og 

stundum aðrir starfsmenn skólans. Með þessu fyrirkomulagi myndast eins konar hópur sem 

samanstendur af ofangreindum aðilum sem sameinast um að ná ákveðnum markmiðum. 

Skilgreiningin fellur því undir hugtakið teymi samkvæmt Hauki Inga Jónssyni og Helga Þór 

Ingasyni (2012), en þeir skilgreina teymi sem skipulagðan hóp sem tengist í gegnum 

sameiginlegt verkefni. Hópurinn greinir vandamál og leggur fram hugmyndir, tekur 

ákvarðanir og markar sameiginlega stefnu. Meðlimir teymisins búa yfir ólíkri þekkingu og 

gegna ólíkum hlutverkum. Árangur teymisins helst gjarnan í hendur við samhæfingu, gott 

skipulag og traust.  

Ef þessir þættir eru ekki til staðar aukast líkur á að illa fari í samskiptum og samstarfi. 

2.1.3 Hnökrar í samstarfi 

Í skólakerfi sem hefur skóla án aðgreiningar að leiðarljósi er vert að horfa gagnrýnum augum 

á framkvæmd og umgjörð samskipta. Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur (2003) á líðan 

foreldra ofvirkra barna og reynslu þeirra af skólanum kom fram að upplifun þeirra væri 

misjöfn. Jákvæð upplifun var þó algengari en neikvæð og umsjónarkennari og sérkennari 

voru þeir aðilar sem mestu samskiptin voru við. Upplifun þeirra foreldra sem tóku þátt í 

rannsókninni var þess eðlis að kennari og sérkennarar væru eins konar stuðningsaðilar þeirra 

innan skólans. Foreldrar höfðu þannig jákvætt viðhorf gagnvart starfsmönnum skólans og 

töldu að þeir legðu sig fram við að veita góða þjónustu. 
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Samskipti milli ólíkra aðila ganga þó ekki alltaf vel. Í úttekt á framkvæmd stefnu um 

menntun án aðgreiningar kemur fram að sumum foreldrum finnist þeir þurfa að berjast fyrir 

hagsmunum barna sinna til þess að þau fái þjónustu (Evrópumiðstöð um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Samskiptin geta reynst erfið og þá er hætta á að aðilar 

skiptist í fylkingar sem leggjast í skotgrafir þegar kemur að samvinnu og ákvarðanatöku (Dóra 

S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Skortur á fjármagni 

virðist vera ein helsta ástæða þess að foreldrar upplifi að skólinn geti ekki uppfyllt væntingar 

þeirra, sem birtist meðal annars í skorti á starfsfólki og takmörkuðum leiðum til úrræða 

(Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2006). Þar af leiðandi verða stundum hnökrar á samstarfi 

heimilis og skóla og mikilvægt að átta sig á því hvaða vandamál séu líklegust til að koma upp.  

Meiri líkur virðast vera á því að foreldrar barna með sérþarfir fái neikvæða upplifun af 

samstarfi við skólann þegar upplýsingastreymi er takmarkað (Jónína Sæmundsdóttir, 2003). 

Helstu ástæður þess geta meðal annars verið takmörkuð færni foreldra í tungumálinu, 

tæknilegir örðugleikar eða almenn takmörkun á upplýsingaflæði frá skólanum eða öðrum 

sérfræðingum. Þetta birtist meðal annars í því að foreldrar fái óvæntar upplýsingar sem í 

sumum tilfellum koma illa við þá eða koma þeim í opna skjöldu. Upplýsingaflæði varðandi 

fundi þarf að vera gott (Fish, 2008) og foreldrar barna með sérþarfir hafa tjáð sig um 

mikilvægi þess að fá upplýsingar. Þeir tala um að þeir meti það mikils að fá upplýsingar og 

fræðslu samhliða því að teknar séu ákvarðanir varðandi nám barna þeirra og með þessum 

hætti upplifi þeir að skólinn sé að vinna með þeim. Þetta virðist hafa keðjuverkandi áhrif því 

ef þeir fá reglulega upplýsingar frá skóla finnst þeim auðveldara að leita til skólans þegar þeir 

þurfa frekari upplýsingar og ráð. Þarna er um að ræða ákveðið traust sem skapast með 

upplýsingaflæði (Stoner o.fl., 2005). Óvæntar upplýsingar á fundum með foreldrum geta 

grafið undan trausti gagnvart skólanum og foreldrar upplifa slíkt sem virðingarleysi. Foreldrar 

sem hafa takmarkaðar upplýsingar eiga einnig erfiðara með að gera sér grein fyrir því hvert 

hlutverk þeirra er og hafa þar af leiðandi lítið til málanna að leggja þegar kemur að 

ákvarðanatöku. Framlag þeirra er því að mestu leyti falið í því að hlusta og meðtaka 

upplýsingar í stað þess að vera virkir þátttakendur (Fish, 2008). 

Foreldrar hafa þörf fyrir að vita hvert hlutverk þeirra er þegar kemur að skólastarfinu og 

vilja oft taka þátt í ákvarðanatöku (Ingils, 2012). Þessi þróun er í takt við breytt hlutverk fólks 

varðandi almenna ákvarðanatöku í samfélaginu, t.d. á vinnustöðum og opinberum 

stofnunum, og mikilvægt að skólasamfélagið lagi sig að þessari þróun. Hér er mikilvægt að 

við finnum jafnvægi í samstarfinu svo ekki fari illa (Inglis, 2012). 

Framkoma er lykilþáttur í samstarfi og ekki síst í samskiptum á teymisfundum. Þar af 

leiðandi þurfum við að taka tillit til ólíkra einstaklinga hvort sem um er að ræða samkennara, 

foreldra, nemendur eða aðra fagmenn. Ingils (2012) hefur bent á að það séu ekki æskileg 
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vinnubrögð að gefa sér það að sama framkoma og nálgun gildi í samskiptum við alla með 

jafnrétti og jafnræði að leiðarljósi þar sem samskiptareglur, þarfir og viðmið geta verið ólík á 

meðal fundarmanna. Eins þurfum við að gera okkur grein fyrir því að ekki hafa allir foreldrar 

sömu færni til að afla sér upplýsinga og sjálfstæði þeirra er mjög ólíkt (Inglis, 2012). 

Fagfólk þarf að gæta að orðavali þegar kemur að samstarfi því mikil skrúðmælgi getur 

haft neikvæð áhrif á samskipti við foreldra (Fish, 2008). Upplifun þeirra verður oft neikvæð 

þegar fræðingar eru duglegir að slá um sig með fagorðum og orðaforðinn virkar 

gildishlaðinn. Við þessar aðstæður geta foreldrar fengið minnimáttarkennd gagnvart öðrum 

sem sitja fundinn. Hin duldu skilaboð bera það með sér að aðeins takmarkaður hópur á 

fundinum eigi að ná innihaldi umræðunnar. Með þessum hætti er ekki verið að tryggja 

jafnræði heldur skapa útilokun og ýta undir stéttaskiptingu. Í ljós hefur komið að það getur 

reynst foreldrum erfitt að stöðva viðmælendur sína til þess að óska eftir útskýringum á 

hugtökum og fagheitum. Ástæðurnar geta verið af ýmsum toga, allt frá því að foreldrar vilji 

ekki trufla fundinn yfirhöfuð yfir í að þeir upplifi sig lægra setta en aðra fundarmenn og 

skammist sín fyrir að skilja ekki hugtökin (Fish, 2008). 

Foreldrum finnst óþægilegt að vita ekki hverjir eru boðaðir á fundi (Spann, Kohler og 

Soenksen, 2003), en borið hefur á því að foreldrar viti ekki hverja þeir muni hitta á fundi og 

geri sér því ekki grein fyrir hversu margir munu verða á fundinum. Foreldrum finnst 

óþægilegt að mæta á fundi þar sem þeir þekkja ekki alla fundarmenn og í einstaka tilfellum 

hefur það gerst að þeir viti ekki hvernig þessi aðilar tengist barninu (Spann o.fl., 2003). 

Það getur tekið á taugarnar að mæta á fundi (Streibel, 2003) og það á jafnt við um 

starfsmenn skóla, foreldra og aðra fagaðila sem eiga erindi þangað. Góð samskipti heimilis og 

skóla hafa áhrif á líðan allra sem koma að námi barnsins og ekki síst líðan kennarans. Góð 

samskipti geta því valdið jákvæðri þróun sem litar allt samstarf, en hið sama á því miður við 

um slæm samskipti. Samstarf heimilis og skóla getur því verið vandasamt og ekki má sinna 

því með léttúð. Vanda þarf til verka þegar kemur að samstarfinu en ekki má gleyma því að 

skólinn þarf að sinna samskiptum við ýmsar aðrar stofnanir og fagaðila þegar unnið er með 

þarfir nemenda. Krattenmaker (2008) bendir á að samskipti og þau vinnubrögð sem tíðkast 

innan hvers skóla hafi mikil áhrif á menningu vinnustaðarins og tengsl hans við umhverfið. 

Við þurfum því að vera meðvituð um að samskipti starfsmanna geta haft áhrif á vinnu í 

kringum teymisfundi og samstarf við foreldra rétt eins og aðra þætti starfsins.  

2.1.4 Samvinna og samstarf sérkennara  

Í úttekt á framkvæmd menntastefnu skóla án aðgreiningar kom fram að með tilkomu skóla 

án aðgreiningar þurfi víðtækar kerfisbreytingar. Þær hugmyndir um breytingar hafa áhrif á 

skólana sem vinnustað, rétt eins og menntastofnun, þar sem þörf á samstarfi verður sterkari 
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(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Samskipti milli starfsmanna 

skólans eru ekki síður mikilvæg en samskipti starfsmanna og foreldra þegar vanda á til verka í 

kringum teymisfundi. Um er að ræða flókið samspil þar sem aðilar eru samstarfsmenn sem 

gegna ólíkum hlutverkum innan stofnunarinnar. Það reynir á þetta samstarf í 

undirbúningsferli fyrir fundi því á þá er oft boðaður þverfaglegur hópur sem vinnur mismikið 

saman í daglegu amstri. Samskipti innan skóla hafa ekki verið áberandi í umræðunni en Edda 

Óskarsdóttir (2017) telur þau skipta máli þegar kemur að starfi og framkvæmd í skóla án 

aðgreiningar. 

Sumir kennarar telja sig ekki undirbúna fyrir skóla án aðgreiningar sem undirstrikar enn 

frekar áherslur á samstarf og upplýsingamiðlun (Knackendoffel o.fl., 2018). Í umgengni við 

aðra erum við óneitanlega í samskiptum með einum eða öðrum hætti þar sem skilningur, 

traust, sjálfræði og sveigjanleiki eru færniþættir sem hafa áhrif á hæfni okkar í þessum 

aðstæðum (Knackendoffel o.fl., 2018). Í umfjöllun Barrell (2010) kemur fram hve mikil áhrif 

samskiptafærni hefur á nýtingu mannauðs skólanna, en hún getur gert gæfumuninn í 

samstarfi hina ólíku stétta er koma að námi og kennslu nemenda. Þetta er mikilvægt í 

skólaumhverfi sem snýst um samskipti frá átta til fjögur, þar sem æskilegt er að vera ekki 

dómharður í samskiptum og draga úr þörfinni á að stjórna þeirri leið sem samskiptin eru að 

fara (Knackendoffel o.fl., 2018). 

Stuðningsfulltrúar hafa mikilvæga þekkingu á félagslegum aðstæðum nemenda og hinu 

daglega amstri í skólanum (Edda Óskarsdóttir, 2017). Rannsóknir sýna að stuðningsfulltrúar 

eru stóran hluta skóladagsins með nemendum þar sem þeir eru ekki bara með þeim í 

kennslustundum heldur einnig í hádegishléi og frímínútum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Erfitt er að henda reiður á starfi stuðningsfulltrúa þar sem nemendur, 

foreldrar og starfsfólk skólanna hafa ólíkar hugmyndir og væntingar um starfið, meðal annars 

hvað varðar þátttöku í teymum (Rannveig Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilsson, 2009). 

Þetta birtist meðal annars í hugmyndum um samstarf stuðningsfulltrúa innan skólans og 

Edda Óskarsdóttir (2017) hefur bent á að einn af þeim þáttum sem hafa þurfi í huga þegar 

skýra eigi hlutverk stuðningsfulltrúa sé þátttaka þeirra í teymisvinnu. 

Þeir sem vinna í teymum þurfa að temja sér skipulögð vinnubrögð við samstarf og miðlun 

upplýsinga. Sutton og Shouse (2016) lýsa samstarfi innan skóla sem bæði gagnlegu fyrir 

starfsfólkið og vissri nálgun að námsþörfum nemenda. Knackendoffel og félagar (2018) fjalla 

um fjölbreytt teymi með ólík markmið sem vinna þarf að og benda einnig á að 

samstarfsmenn innan teyma séu ekki alltaf þeir sömu sem auki enn frekar á fjölbreytnina. 

Þess vegna er mikilvægt að huga að því hvaða aðferð eigi að nota til samstarfs og með hvaða 

hætti það samstarf eigi að vera út frá bæði langtíma- og skammtímamarkmiðum 

(Knackendoffel o.fl., 2018). Þetta á einnig við um hvað aðferð skuli nota við undirbúning og 
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framkvæmd teymisfunda eins og þeirra sem eru til umfjöllunar hér. Sums staðar er lögð 

áhersla á að sérkennarar kynni sér þá menningu sem ríkir í þeirra menntastofnun varðandi 

upplýsingaflæði (Manitoba education and training, 2014). 

Starf sérkennara felst í því að vera í hringiðu skólastarfsins og fundahöld eru talin 

eðlilegur þáttur starfsins sem einkennist af samskiptum við starfsfólk skólanna, aðrar 

stofnanir og sérfræðinga ásamt foreldrum (Manitoba education and training, 2014). 

Sérkennarar eru hluti af stoðkerfi skólans sem eykur þörfina á að þeir hafi færni til að vinna 

með öðrum. Hlutverk þeirra er að sinna stefnumótun innan skóla án aðgreiningar og vera 

talsmenn nemenda með sérþarfir, ásamt því að skilgreina verkferla og nálgun (Knackendoffel 

o.fl., 2018). Starfið er samskiptalega flókið og þar af leiðandi mikilvægt að sérkennarar leggi 

sig fram við að gera sér grein fyrir hlutverki sínu gagnvart öðrum samstarfsaðilum í 

skólanum. Stór hluti samskiptanna er við umsjónarkennara en gæði þeirra samskipta 

tengjast meðal annars því að sérkennarinn kunni að meta þekkingu og úrlausnir 

umsjónarkennarans þegar rætt er um hagsmuni nemenda (Knackendoffel o.fl., 2018). 

Vinnubrögð sérkennara þurfa að vera til eftirbreytni og þau viðbrögð sem samstarfsfólk fær 

frá honum þurfa að vera þess eðlis að efla samstarfið. Viljinn til að standa undir væntingum, 

meðtaka athugasemdir og ráðleggingar er ekki sjálfsagður af hendi samstarfsmanna 

(Knackendoffel o.fl., 2018). Mikilvægt er að hafa í huga að þeir sem upplifa viðurkenningu og 

virðingu eru líklegri til þess að vilja vinna með öðrum og leggja sitt af mörkum (Streibel, 

2003). 

Hin fjölbreyttu verkefni innan skóla án aðgreiningar eru samkvæmt Sakellariadis (2010) 

sum orðin tiltölulega þægileg í framkvæmd þar sem starfsfólkið hefur með tímanum aflað sér 

ákveðinnar reynslu og færni varðandi áætlanagerð og skipulag. Flóknasti þátturinn er aftur á 

móti oft tengdur samskiptum og samstarfi þar sem fagmenn þurfa oft viðhorf og sjónarhorn 

margra aðila til að koma saman áætlun eða skipulagi sem sé nægjanlega ígrundað til að 

verða framkvæmt og nýtast nemendum (Sakellariadis, 2010). 

Tæknin auðveldar samskipti á milli starfsmanna og foreldra og á milli starfsfólks skólanna 

þegar horft er í tíma og mínútur (Knackendoffel o.fl., 2018). Þó getur því fylgt sá vandi að 

gerðar séu væntingar til að hið aukna aðgengi kalli á tafarlaus viðbrögð (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). Það hefur borið á því að þarna hafi komið upp 

vandamál á milli heimilis og skóla sem þurfi að bregðast við þar sem tækninni hefur fylgt 

aukið álag á starfsfólk skólanna. Engu að síður nýtist tæknin við miðlun upplýsinga, til dæmis 

í kringum teymisfundi. Einnig sýnir þessi þörf á stýringu samskipta að nauðsynlegt sé að 

móta verklagsreglur í þessum þætti starfsins (Manitoba education and training, 2014). Í 

skólum er starfsfólk gjarnan í daglegu kappi við tímann sem hefur meðal annars þau áhrif að 

spurningar vakna um hve mikinn tíma eigi að setja í samstarf, teymisfundi og undirbúning 
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sem fylgir samstarfinu. Umræðan tengist einnig því að um sé að ræða mikilvægar mínútur 

sem væru kannski betur nýttar með nemandanum (Edda Óskarsdóttir, 2017; Knackendoffel 

o.fl., 2018).  

Aukin áhersla er lögð á mikilvægi sérfræðiþjónustu í skóla án aðgreiningar út frá þeirri 

nálgun að starfsmenn skóla þurfi að huga að sálrænum, félagslegum og námslegum 

erfiðleikum nemenda. Þannig er þess vænst að yfirsýn þeirra starfsmanna er koma að 

nemendum sé yfirgripsmikil. Verkefnið er þess eðlis að það er ekki á valdi eins aðila að sinna 

því sem kallar á aukið samstarf innan skólanna, meðal annars með aðkomu sérkennara 

(Knackendoffel o.fl., 2018). Hornby (2010) hefur bent á að aðkoma foreldra barna með 

sérþarfir að skólastarfi hafi jákvæð áhrif á menningu skólans sem vinnustaðar. 

Í allri umræðu um teymisvinnu og samskipti ólíkra hópa innan skóla er áhugavert að 

skoða hugtakið Hinn (e. the Other) (Dervin, 2012 í Edda Óskarsdóttir, 2017). Við teljum okkur 

tilheyra ólíkum hópum og ákveðum þá um leið hverjir séu hinir í samstarfinu og umræðunni. 

„Hin gagnkvæma virðing byggir á því að treysta öðrum eða Hinum“ (Edda Óskarsdóttir, 2017, 

bls. 4). Hugtakið jafnræði er áberandi í faglegri umræðu um fundi og fundahöld. Þetta er í 

takt við breyttar áherslur við ákvarðanatöku með auknum vinsældum og liðsvinnu innan 

stjórnunarfræðanna (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Við mótumst í gegnum samskipti okkar 

við annað fólk. Þess vegna skiptir það máli að við gerum okkur grein fyrir því að við berum 

ábyrgð á viðhorfi okkar gagnvart öðrum. Í samskiptum sköpum við okkar eigin raunveruleika 

og þess vegna er mikilvægt að huga að því hvernig samskiptum okkar er háttað. Þetta er 

spurning um siðferðilega ábyrgð á því að vanda framkomu, og ekki síður hugsanir, gagnvart 

þeim sem við umgöngumst (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Sérkennarar þurfa að vera meðvitaðir 

um viðhorf sitt gagnvart foreldrum og samstarfsfólki þegar kemur að teymisfundum og 

framkvæmd þeirra.  

2.2 Hugmyndir um framkvæmd teymisfunda  

Hefðbundnum fundum má í grófum dráttum skipta í tvær megingerðir; annars vegar 

þátttökufundi (e. participatory meeting) þar sem fundarmenn skiptast á skoðunum og 

upplýsingum og hins vegar upplýsingafundi (e. nonparticipatory meetings) þar sem um er að 

ræða einhliða upplýsingamiðlun eða hvatningu (Streibel, 2003). Í grunnskólum hér á landi 

eru báðar gerðirnar nýttar til samstarfs við foreldra. Hér verður farið í þau fræði sem beina 

sjónum sínum að þátttökufundum, og þá einkum teymisfundum. Fjallað verður um tilgang 

funda og á hvað eigi að leggja áherslu þegar verið er að byggja markvisst og merkingarbært 

samstarf milli ólíkra aðila. Sú umræða verður tengd skólakerfinu og rýnt í framkvæmd funda 

og hvað beri að varast, sem er ekki síður mikilvægt að hafa á bak við eyrað þegar kemur að 

teymisfundum í skólum. 
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2.2.1 Hvað gerist á fundum 

Samskipti á fundum hafa breyst í gegnum tíðina í samræmi við ólíka stjórnunarhætti. Áður 

fyrr var lögð áhersla á að boða fólk á fundi í þeim tilgangi að koma til þeirra upplýsingum. Í 

dag gildir meira jafnræði í stjórnun og fundir eru því hugsaðir sem vettvangur til þess að taka 

sameiginlegar ákvarðanir og setja markmið (Krattenmaker, 2008). Þau skrif sem tengjast 

fundahöldum einkennast af þeim útgangspunkti að fundahöld séu góð leið til að leysa 

verkefni og fá niðurstöðu í ólík mál (Streibel, 2003). Þó svo að almenn fræði um fundi hafi 

ekki tekið miklum breytingum á síðustu áratugum hefur menntakerfið beint sjónum sínum í 

ríkara mæli að mikilvægi funda í samstarfi hin síðustu ár. Hin fjölbreyttu hlutverk starfsfólks 

og þróun samskipta í starfi auka enn þörfina á þekkingu starfsfólks á samskiptum hinna 

fullorðnu, ekki síður en samskiptum nemenda (Knackendoffel o.fl., 2018). Í rannsókn Lopez-

Fresno og Savolainen (2014) kemur fram að fólk hefur þörf fyrir öruggt umhverfi og stuðning 

í starfi þar sem jákvæð og fyrirsjáanleg samskipti einkenna andrúmsloftið. Æskilegt er að 

skapa þær aðstæður á fundum því með þeim hætti á sér stað uppbyggileg samvinna þar sem 

auðveldara er að deila þekkingu.  

Fundir hafa fjölþættan tilgang og til eru margar tegundir funda sem stjórnast af 

einstaklingum, innihaldi, þróun og tilgangi (Krattenmaker, 2008). Teymisfundir í skólum eru 

fundir þar sem jafnræði á að vera ríkjandi (Streibel, 2003), en það er talið mikilvægt þegar 

kemur að ákvarðanatöku hópsins þar sem ólík hlutverk og sýn foreldra og kennara þurfa 

ákveðið jafnvægi þegar verið er að ræða málefni nemenda (Edda Óskarsdóttir, 2017). 

Foreldrar eru hafsjór af upplýsingum og búa þannig yfir auðlindum sem eru gagnlegar í starfi 

skólans. Þess vegna er mikilvægt að kennarar móti sér skoðun á því með hvaða hætti 

upplýsingaveitan eigi að vera en einnig skiptir máli að starfsfólk afli sér þekkingar á þeirri 

færni sem er þörf á við áhrifaríkustu nálgunina (Hornby, 2010). 

Í menntakerfinu getur samstarf teymis staðið í mörg ár og þess vegna er mikilvægt að 

vanda til verka, ekki síst þegar verið er að taka fyrstu skrefin og slípa saman hópinn. 

Einstaklingarnir eru að kynnast og eðlilegt að þeir stígi varlega til jarðar. Sá sem heldur utan 

um teymið þarf samkvæmt Hauki Inga Jónasyni og Helga Þór Ingasyni (2012) að leiða það 

áfram með því að skapa öryggi og byggja upp traust, gefa skýr fyrimæli og efla samstarfið. 

Þekking á þróun vinnu í hópum hefur hagnýtt gildi fyrir fundi, styrkir þann sem heldur utan 

um samstarfið og gefur honum innsýn í það sem er að gerast innan teymisins (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). Þar sem sérkennarar eru oft leiðandi aðilar á fundum 

um nemendur með sérþarfir er mikilvægt að þeir hafi þessa þekkingu (Knackendoffel o.fl., 

2018). Þó er algengt að þeir sem leiða fundi hafi ekki lært til verka og þekki ekki áhrifaríkar 

verklagsreglur um fundi (Bagire, Byarugaba og Kyogabiirwe, 2015). Í upphafi samstarfs fara 

meðlimir teymisins gjarnan í gegnum ákveðin þróunarstig. „Á þessum stigum kynnast 
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einstaklingarnir, lenda í átökum og leysa ágreining með því að koma sér upp skráðum eða 

óskráðum reglum eða viðmiðum“ (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Taka 

þarf tillit til þessa stigs því væntingar fundarmanna spila stóran þátt í árangri funda. 

Einstaklingar eru í fyrstu taldir vera á varðbergi en með tímanum skapast sameiginlegur 

skilningur sem auðveldar áframhaldandi samstarf. Þátttakendur slaka smátt og smátt meira 

á, leiðtoginn öðlast aukna virðingu og samskiptin fara að einkennast af trausti (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Ef vel tekst til þróast teymið með tímanum og 

vinnubrögð þess einkennast af gagnkvæmu trausti, stuðningi, skilvirkni og skýrri 

hlutverkaskiptingu (Knackendoffel o.fl., 2018).  

Almennt hefur verið lögð áhersla á að fundir eigi að vera á jákvæðum nótum og er þá 

verið að leggja áherslu á upplifun fundarmanna. Jákvæð upplifun hefur sterk tengsl við 

virðingu sem spilar stórt hlutverk á fundum (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014).  

Virðing er mikilvæg í öllum samskiptum og því er mikilvægt fyrir stjórnendur 

bæði að vinna sér virðingu hópmeðlima og að sýna þeim virðingu. Virðing bætir 

áreiðanleika í samskiptum á milli aðila. Hún gerir einstaklingum mögulegt að 

vinna saman á uppbyggilegan hátt í sátt og í samlyndi hver við annan. (Haukur 

Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012)  

Þessar áherslur eru í takt við reglugerðir um skóla hér á landi þar sem fram kemur að 

skólafólk eigi að „sýna nærgætni og gæta virðingar í framkomu sinni gagnvart nemendum, 

foreldrum og samstarfsfólki“ (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011).  

Tilgangur funda snýst fyrst og fremst um ýmsar nálganir sem byggjast á því hvað fólk vill 

fá út úr fundunum og hvernig samskiptin eiga að vera (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Skapa 

þarf örvandi umhverfi þar sem fundarmenn fá tækifæri til þess að tjá sig og láta skoðanir 

sínar í ljós. Talið er æskilegt að aðilarnir séu færir um að meta viðbrögð við því sem þeir 

leggja fram og bregðast við mati annarra ásamt því að geta hlustað á sjónarmið og upplifanir 

þeirra sem sitja fundinn (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Alur (2010) lýsir færni 

fagmanna til að hlusta sem jafn mikilvægum þætti og færni við að ráðleggja. Þegar farið sé 

að hlusta og veita þeirri þekkingu sem er til staðar athygli skapist ákveðið valdajafnvægi sem 

sé mikilvægt í samstarfi við foreldra. Þar sem teymisfundir í skólum samanstanda yfirleitt af 

foreldrum, kennurum og öðrum fræðingum skapast ekki aðstæður til þess að velja aðila í 

teymið sérstaklega út frá samskiptafærni þeirra. Knackendoffel og félagar (2018) tala um 

mikilvægi þess að fólk geti tamið sér ákveðna færni með það að markmiði að auka líkur á 

góðu samstarfi. Færni sérkennarans og annarra fundarmanna í því getur skipt sköpum þar 
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sem ólíkir einstaklingar sitja fundina, sérstaklega þegar taka þarf á málefnum og efla 

samskiptin.  

Þegar þessi færni er skoðuð nánar kemur í ljós að listinn er langur. Góðir fundarmenn 

þurfa: 

að geta sýnt samhug, hluttekningu og virðingu; beita virkri hlustun, að  

veita og taka við áliti án þess að það verði vandræðalegt eða setji mann  

sjálfan eða aðra í vörn; skora á aðra; að sýna skilning með hluttekningu;  

að taka af skarið og segja öðrum hvað manni mislíkar: að eiga bein, náin  

og opin samskipti; leikni í að beita samskiptaaðferðum, ekki aðeins  

augliti til auglitis heldur líka innan hópa; og færni til að eiga opin samskipti  

í stærri hópum. (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012) 

Sérkennari þarf að vera mjög meðvitaður um samskiptafærni sína við undirbúning fyrir fund. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) telur að úr ýmsu sé að moða þegar kemur að undirbúningi og 

hver og einn þurfi að velja sér nálgun eftir viðfangsefni þar sem árangur og jákvæð líðan er 

mikilvæg. Í umræðunni um gagnkvæma virðingu eru skilvirkni og tímastjórnun áberandi í 

fræðum um fundi, enda þessi þættir nátengdir (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Talið er 

að góðar fundarvenjur séu mikilvægur þáttur í menningu fyrirtækja og að óskilvirkir fundir 

hafi neikvæð áhrif á árangur stofnana og fyrirtækja. Einnig er talað um að á fundum sé hægt 

að ná einingu um ákveðna þætti, finna lausn á vandamálum og auka traust. Lögð er áhersla á 

að góðar fundarvenjur endurspegli fyrirtæki og skólastofnanir (Krattenmaker, 2008). Það 

sem gerist á fundi er nefnilega ekki bara það að unnið sé að yfirlýstum markmiðum. Hið 

dulda sem á sér stað vegur oft þyngra þegar efla á samstarf og þann þátt má ekki vanmeta 

(Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Það er því til mikils að vinna við að leggja alúð í að 

undirbúa og leggja grunn að teymisfundum.  

2.2.2 Undirbúningur fyrir teymisfundi   

Vandaður undirbúningur er talinn vera forsenda árangursríkra funda. Í honum felst sú vinna 

að skilgreina markmið og tilgang, velja rétta þátttakendur, semja dagskrá, skilgreina 

upplýsingar sem þarf að nota, velja hentugt fundarform, ákveða fundartíma, bóka 

fundaraðstöðu og senda út fundarboð (Streibel, 2003). Þessi vinnubrögð sýna ákveðna 

fagmennsku, jafnt kennara sem annarra starfsstétta. Streibel (2003) telur lykilatriðið að líta á 

fundi sem vinnu sem þarf að gera vel. Með slæmum fundum glatast tími og tækifæri sem 

góður fundur getur auðveldlega skapað. 

Ef talin er ástæða til að halda fund þá er full ástæða til að undirbúa hann (Streibel, 2003). 

Töluvert meiri líkur eru á því að undirbúinn fundur verði árangursríkur og á jákvæðum nótum 



 

27 

en óundirbúinn fundur (Krattenmaker, 2008). Þar sem samstarf heimilis og skóla stendur 

gjarnan yfir í mörg ár er vert að hafa í huga orð Streibel (2003) um að slæmir fundir leiði 

yfirleitt til fleiri slæmra funda þar sem verklag í kringum fundi tengist gjarnan 

vinnustaðamenningu. Það sama gildir um góða fundi, það er að segja góðir fundir leiða frekar 

til fleiri góðra funda (Harvard Business School, 2006). Skipulagt verklag í kringum fundi í 

stofnun eins og grunnskóla gæti því haft jákvæð keðjuverkandi áhrif sé vel að þeim staðið.  

Talið er að góðir fundir verði góðir áður en þeir hefjast (Streibel, 2003). Um leið og 

undirbúningsvinnan hefst myndast samskiptamynstur sem getur orðið fast í sessi og 

einkennt áframhaldandi vinnubrögð teymisins. Séu ákvarðanir um tilgang og markmið fundar 

byggðar á ígrunduðum ákvörðunum ættu samskiptin við undirbúning að einkennast af 

jákvæðu viðhorfi (Streibel, 2003). Vönduð vinnubrögð við undirbúning fyrir teymisfund leggja 

ákveðnar línur um væntingar skólans um samskiptaform milli heimilis og skóla. Einn þeirra 

þátta er val á því hvaða starfsmenn skólans eiga að sitja fundina (Knackendoffel o.fl., 2018). 

Hafa þarf í huga að almennt ætti að sleppa þeim sem ekki eru nauðsynlegir (Tomalin, 2014), 

en það þarf að liggja fyrir þegar fyrstu skref undirbúnings hefjast. Sérkennari, foreldrar, 

þroskaþjálfi, umsjónarkennari og stjórnandi eru oft þeir aðilar sem teljast til hins þverfaglega 

hóps sem kemur að teymisfundum í skóla (Knackendoffel o.fl., 2018). 

Æskilegt er að allir fundarmenn fái tækifæri til að leggja til fundarefni og skoða dagskrá 

funda þegar hún hefur verið skipulögð (Streibel, 2003). Þá er öllum gefið tækifæri á að koma 

með umræðuefni. Ekkert mælir sérstaklega á móti því að sá sem boði fund setji saman 

dagskrá upp á eigin spýtur en það að hafa fleiri í að skipuleggja dagskrána hefur aftur á móti 

ákveðna kosti í för með sér, jafnvel þó að framlag annarra sé lítilvægt. Með þeim hætti er 

öllum gefið tækifæri til að koma sér saman um það um hvað eigi að ræða (Tomalin, 2014) og 

séu fundarmenn þátttakendur í að undirbúa fundinn fá þeir þá tilfinningu að framlag þeirra 

sé metið að verðleikum sem er góð byrjun á samstarfi teymis (Berk, 2012). Ekki er þó 

nauðsynlegt að leita eingöngu til þeirra aðila sem eiga að mæta á fundinn þegar kemur að 

skipulagi. Gott getur verið að fá upplýsingar og ráð frá einstaklingum sem ekki eiga erindi á 

fundinn sem slíkan (Streibel, 2003). 

Hver og einn fundarmaður getur verið vendipunkturinn sem breytir slæmum fundi í 

góðan og öfugt. Skýr markmið auðvelda fundarmönnum að forgangsraða fundarefnum og 

vera besta útgáfan af sjálfum sér (Streibel, 2003). Ávinningurinn liggur í því að fundarmenn 

verði samkvæmir sjálfum sér og meðvitaðir um hvaða þætti þeir vilja leggja áherslu á (Lopez-

Fresno og Savolainen, 2014). Í mörgum tilfellum eru fundaraðilar með mismunandi 

væntingar komnir saman til þess að stilla strengi og því mikilvægt að vanda til verka. Þegar 

þátttakendur koma vel undirbúnir til funda fer síður tími í spurningar sem fyrirliggjandi gögn 

svara (Tomalin, 2014). Samskipti verða betri og auðveldara verður fyrir fundarmenn að meta 
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hvort fundur hafi verið árangursríkur eða ekki. Jafnframt verður auðveldara að taka tillit og 

hliðra til þegar komast á að niðurstöðu í málefnum (Streibel, 2003). Þetta á ekki síst við 

þegar erfið málefni eru á dagskrá. Minni líkur eru á óvæntum uppákomum eða umræðu sem 

kemur fundarmönnum í opna skjöldu þegar allir eru undirbúnir. Óvæntar uppákomur geta 

grafið undan trausti en fyrirfram ákveðin dagskrá gefur foreldrum tækifæri á að vera tilbúnir 

með spurningar fyrir fundinn (Fish, 2008). 

Í nútímasamfélagi er fólk upptekið og þess vegna almenn kurteisi að huga að tímaramma 

og standa við áætlaðan tíma fyrir fundi (Knackendoffel o.fl., 2018), enda talið æskilegt að 

hafa tímavörð á fundum. Fundartíminn þarf að vera nægilega langur til að foreldrar og aðrir 

fundarmenn nái að meta það sem fer fram ásamt því að fá tækifæri til að spyrja spurninga. 

Orðræða slíkra funda getur verið flókin og því mikilvægt að gefa foreldrum tækifæri til að 

spyrja (Fish, 2008). Þegar verið er að raða upp umræðuefnum þarf að gera ráð fyrir því að 

þau þurfi mislangan tíma og einnig þarf að meta hve erfið þau eru. Í sumum tilfellum þarf að 

afmarka fundarefni svo fundur dragist ekki á langinn eða sé svo yfirgripsmikill að ekki sé 

nokkur leið að mæta vel undirbúinn. Þá er betra að búta niður efnið og leggja áherslu á að 

gera vel það sem gera á og boða seinna til annars fundar. Gleymum því þó ekki að ekki skal 

funda bara til að funda, þó svo að það sé á áætlun (Harvard Business School, 2006). Færni til 

þess að flokka umræðuefnin eftir erfiðleikum auðveldar skipulagningu og nálgun á efninu. 

Mismikil orka fer í málefni og tilfinningar fundarmanna gagnvart umræðuefninu geta verið 

viðkvæmar (Gerwick, 2013). 

Hafa þarf í huga hve margir fundarmenn eru áætlaðir á fundinn og meta út frá því hve 

mörg umræðuefnin verða. Þessi vinnubrögð eru mikilvæg þegar gæta á jafnræðis og skapa 

aðstæður þar sem fundarmenn fá tíma til að tjá sig. Komist fundir í tímahrak er auðveldara 

að sleppa umræðuefni en að fara of hratt yfir efni og taka ákvarðanir í flýti (Streibel, 2003). Í 

rannsókn Nitza og Roman (2017) á samstarfi heimilis og skóla kemur fram að við val á 

umræðum á teymisfundi eigi frekar að beina sjónum að því sem koma skal hjá nemandanum 

en því sem er að baki. Mikilvægt er að horfa fram á við þegar unnið er að farsælli skólagöngu 

nemenda þó að læra megi af því sem á undan sé gengið. 

Vandaður undirbúningur rammar inn væntanlegan fund þar sem í undirbúningsferlinu 

hefjast samskiptin og slípast saman. Framgangur og þróun í undirbúningsferlinu gefur 

vísbendingar um það sem vænta má á áætluðum fundi. 

2.2.3 Vinnubrögð á fundi 

Umhverfi fundar hefur áhrif á líðan fólks. Huga þarf að því að fundaraðstaðan sé nægilega 

rúmgóð og að utanaðkomandi geti ekki fylgst með því sem gerist á fundinum (Streibel, 

2003). Taka þarf vel á móti fundarmönnum og gefa þeim tækifæri til þess að kynna sig. 
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Leggja þarf línur fundarins í upphafi, fara yfir dagskrá og minna á hver markmiðin með 

fundinum eru (Streibel, 2003).  

Þegar farið er yfir dagskrá þarf að gera fundarmönnum grein fyrir því hvað eigi að taka 

sameiginlegar ákvarðanir um og hvað ekki. Þannig eru lagðar línur um það hvaða möguleika 

eigi að meta og hvaða dagskrárliðir séu í raun og veru hugsaðir til upplýsingar og álitsgjafar. 

Þar sem fundardagskrá er eins konar kort yfir þá leið sem á að fara á fundinum er mikilvægt 

að henni sé fylgt lið fyrir lið (Streibel, 2003). Gæta þarf þess að fundi sé lokið á réttum tíma 

og taka saman mikilvægustu atriði, ákvarðanir og verkefni, ákveða hvenær eigi að hittast 

aftur, lýsa yfir þakklæti fyrir komuna og leggja að lokum mat á fundinn. Þegar farið er yfir 

markmið fundar, hvers vegna hópurinn hafi hist, hverju hafi verið náð fram og hvað eigi að 

gera næstu, fær fólk tilfinningu fyrir því að fundi sé lokið og að allir hafi staðið sig vel. 

Fundarritari kemur niðurstöðu fundar í geymslu og upplýsingum til þeirra aðila sem þarf að 

upplýsa (Harvard Business School, 2006). 

Það er ekki hægt að komast hjá því að vera ósammála og lenda í árekstrum þar sem 

sérkennarar og annað starfsfólk skóla á í samskiptum við ólíkt fólk með ólíkar þarfir 

(Knackendoffel o.fl., 2018). Ef umræðan á fundi verður of persónuleg þarf fundarstjóri að 

stoppa og benda á mikilvægi þess að halda sig við markmiðin. Auðvelda má þetta inngrip 

með því að leggja línurnar þegar farið er yfir dagskrárliði í upphafi fundar og benda á að 

fundir geti verið mjög gagnlegir til þess að eiga umræðuna og taka saman ákvörðun. 

Árangursríkast sé þó að ræða vandann og persónugera ekki málin (Streibel, 2003). Til þess að 

þetta sé gerlegt þarf góður undirbúningur að liggja að baki og fundarstjóri að vera 

meðvitaður um viðhorf fundarmanna gagnvart hverju viðfangsefni. Séu fundarmenn 

meðvitaðir um tilgang fundarins, sýni ábyrga hegðun og muni að vinnan er fyrir nemandann 

dregur úr líkum á að þessar aðstæður skapist. Þannig er búið að viðurkenna hin ólíku 

sjónarmið og leggja línur um að vanda þurfi til verka (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014).  

Það að vænta trausts einhvers er í raun og veru fyrsta skrefið í því að sýna traust og 

virðingu. Það er mikilvægt að treysta á aðra þegar verið er að leysa vandamál og finna leiðir. 

Faglegt traust er því mjög mikilvægt innan skólastofnana og á fundum þar sem samstarf er 

flókið en engu að síður mikilvægasti þátturinn (Knackendoffel o.fl., 2018). Meðlimir hópsins 

ættu alltaf að vinna út frá þörfum hópsins og gefa sér að aðrir séu eins þenkjandi. Ástæðan 

er sú að samskipti reynast góð þegar aðilar hafa góðan ásetning gagnvart hver öðrum og 

geta gefið sér að það sama gildi um aðra. Þessi viðhorf hafa áhrif á samskipti á fundi og eftir 

hann. Engir tveir fundir eru eins og engir tveir þátttakendur leggja jafn mikið af mörkum þar 

sem allir eru ólíkir (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Þó að fjölbreytni ríki meðal þeirra 

einstaklinga sem sitja fundi deilir hópurinn sameiginlegri ábyrgð og meðlimir teymisins eiga 

að gera sér grein fyrir því að þeir deila ábyrgð á framgangi fundarins (Streibel, 2003). 



30 

2.2.4 Hvað ber að varast 

Rannsóknir um fundarstjórnun og fundi sýna að flestir einstaklingar upplifa fundi sem of 

langa, of stutta eða jafnvel tilgangslausa, á meðan aðrir eru sáttir við framkvæmdina 

(Streibel, 2003). Raunveruleikinn er sá að fundir eiga það til að fara illa og geta gert það á 

ótrúlega marga vegu, eins og fara út fyrir tímarammann eða hafa takmarkaðan tilgang. 

Mikilvægt er að hafa í huga að slæmir fundir eru slæmir fyrir mann sjálfan (Streibel, 2003) og 

ekki síður fyrir skólann bæði sem vinnustað og menntastofnun. Einnig fá foreldrar neikvæða 

upplifun af skólanum þegar þeir sitja teymisfundi eða aðra fundi í skólanum sem segja má að 

hafi farið illa. Streibel (2003) hefur bent á að í sumum tilfellum skapist vandamál á fundum 

sem kalla á áframhaldandi vinnu og ýta undir vantraust. Sjá má að slæmir fundir draga úr 

möguleikum og hafa neikvæð áhrif á líðan kennara, sérkennara, foreldra og annarra 

fagmanna.  

Streibel (2003) hefur tekið saman hvað skuli varast þegar kemur að fundum með það að 

markmiði að koma í veg fyrir slæman fund. Mæting er þar ofarlega á lista, en afleitt þykir að 

mæta ekki á þann fund sem maður hefur boðað komu sína á. Einnig þykir óæskilegt að mæta 

seint og yfirgefa fund áður en honum er lokið. Það þykir ekki trúverðug hegðun þegar fólk 

dottar á fundum eða leiðir hugann að dagdraumum. Það að fundarmenn tali hver ofan í 

annan einkennir ekki góðar fundarvenjur og bendir til þess að menn sé ekki að beita virkri 

hlustun. Harvard Business School (2006) fjallar um fundarstjóra og að hann þurfi að vera 

meðvitaður um það sem er að gerast á fundinum. Einræða af hans hálfu er ekki af hinu góða 

og persónulegar árásir á einstaka fundarmenn eru vísbending um að fundurinn sé á hraðri 

leið til hins verra. Harvard Business School (2006) sýnir fram á að fundur þar sem engu er 

áorkað sé gott dæmi um tímasóun og það gildir einnig um það þegar umræðan snýst meira 

og minna um gömul umræðuefni sem þegar er búið að afgreiða. Streibel (2003) mælir með 

því að forðast of langa fundi og að þegar greinilegur léttir einkenni fundarmenn að loknum 

fundi sé það oft vísbending um slæman fund. 

Það er því að ýmsu að hyggja þegar kemur að fundum eins og teymisfundum. Hið 

jákvæða er að koma má í veg fyrir óæskilega þróun með góðum undirbúningi. Lítill eða 

enginn undirbúningur eykur aftur á móti líkurnar á því að illa geti farið (Streibel, 2003). Þess 

vegna er mikilvægt að átta sig á þeim hættum sem skapast þegar ekki er unnið af heilum hug 

við undirbúning. Berk (2012) telur eitt fyrsta hættumerkið vera þegar ekki er ljóst hvers 

vegna verið sé að boða til fundar því þátttakendur á fundi þurfi að vera meðvitaðir um 

tilgang hans. Taka þarf ákvörðun um það hvort ástæða sé til að boða til fundar yfir höfuð eða 

hvort leysa megi málin með öðrum hætti.  

Þegar ábyrgð og hlutverk fundarmanna eru óskýr getur skapast ákveðinn vandi. 

Fundarmenn mæta óundirbúnir og á röngum forsendum og með röng eða jafnvel engin gögn 
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(Harvard Business School, 2006). Staðsetning fundar skiptir máli því sé verið að ráfa um húsið 

í leit að fundarherbergi myndast ákveðið óöryggi. Eins getur tímasetning verið sumum 

fundarmönnum erfið og jafnvel útilokað möguleika á þátttöku (Streibel, 2003). Byrjun funda 

þarf að vanda svo að lélegt start leggi ekki línurnar hvað varðar stemningu fundarins. Séu 

aðilar fyrirfram neikvæðir í garð fundarins getur það einnig litað stemninguna á fundinum 

sjálfum. Metnaðarleysi fundarmanna getur einnig skapað vanda. Umræður geta farið langt 

út fyrir rammann og í sumum tilfellum þorir fólk ekki að tjá sig, meðal annars vegna hættu á 

ágreiningi. Sé óljóst hver sé niðurstaðar fundar og hver eigi að gera hvað aukast líkurnar á því 

að verkefnum verði ekki framfylgt og tilgangur fundarins því lítill sem enginn (Harvard 

Business School, 2006). 

2.2.5 Samantekt 

Í fræðilega kaflanum hef ég tekið saman helstu fræði og hugmyndir varðandi samstarf við 

foreldra og teymisfundi í skóla án aðgreiningar. Þessi fræði hafa sýnt mér fram á hvað þarf að 

leggja áherslu á til að samstarf við foreldra á teymisfundum verði árangursríkt. Í 

starfendarannsókninni styðja fræðin mig við að sjá hverju þarf að breyta í skipulagi og 

framkvæmd teymisfunda í skólanum og rannsaka það ferli.  

Fræði um fundi styðja við markmið heimilis og skóla þar sem traust og gagnkvæm virðing 

eru grundvöllur samstarfsins. Í verkefninu er gengið út frá því að forsenda árangursríkra 

funda liggi í undirbúningnum og vel skipulagður fundur sé vænlegri til árangurs þar sem 

fyrirsjáanleg samskipti styrkja samstarfið. Með því að móta verklagsreglur varðandi 

teymisfundi beinast áherslur að því að allir fundarmenn séu upplýstir með sameiginlegri 

fundardagskrá frá upphafi. Ásamt því að hópurinn komi sér saman um hvað sé mikilvægt að 

ræða. Hlutverk fundarmanna eiga að vera skýr og fólk á að fá tækifæri til að undirbúa sig 

fyrir fundinn. 
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3 Aðferðafræði og rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar byggir á starfendarannsóknum sem eru rauði þráðurinn í 

þessum kafla. Í fyrstu rek ég tilgang rannsóknarinnar ásamt markmiðum og 

rannsóknarspurningunni sem unnið er út frá. Ég ræði hvers vegna aðferðin varð fyrir valinu, 

hvað felst í starfendarannsókn og fjalla um þátttakendur sem lögðu fram aðstoð sína. Síðan 

rek ég ólíkar leiðir í söfnun gagna og úrvinnslu þeirra og að lokum verða skoðuð hin 

siðferðilegu atriði sem höfð voru til hliðsjónar.  

3.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að styrkja samstarf sérkennara og foreldra með góðum 

fundarvenjum og samskiptum þar sem aðilar sammælast um hlutverk, markmið og leiðir. 

Með aðferðafræði starfendarannsókna var markmiðið að skoða sjálfa mig, í hlutverki 

sérkennara, í samstarfi við foreldra. Tilgangur rannsóknarinnar var einnig sá að verða 

skipulagðari og faglegri og bæta samstarfið með góðum fundarvenjum. Leitað var í visku sem 

oft telst til mannauðs- og gæðastjórnunnar varðandi hugmyndir um góða fundi og mannleg 

samskipti. Sú þekking verður höfð til hliðsjónar er ég beini athyglinni að sjálfri mér og 

hlutverki mínu í fundahöldum og samskiptum með foreldrum.  

Viðfangsefni mitt í þessari starfendarannsókn voru svokallaðir teymisfundir þar sem ég 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni.  

Rannsóknarspurningin var: Hvernig vinn ég að því að þróa og styrkja samstarf við foreldra 

með góðum fundarvenjum?  

Undirspurningar voru: Hvernig verð ég skipulagðari og faglegri? Hvernig get ég bætt 

samskipti mín við foreldra? 

3.2 Aðferðafræði starfendarannsókna  

Starfendarannsóknir urðu fyrir valinu sem aðferðafræði þessa meistaraverkefnis þegar 

rannsóknarefnið varð ljóst. Þar sem skoðuð voru samskipti fannst mér rétt að nýta til þess 

aðferðafræði sem næði góðri yfirsýn yfir þær aðstæður sem rýna ætti í. Starfendarannsókn 

veitti mér þann kost að geta unnið með eigin gildi og viðmið ásamt því að fá mikilvægustu 

álitin varðandi þetta viðfangsefni, en það er frá samstarfsfólki og foreldrum. Í þessum aðilum 

liggja m.a. auðlindirnar í starfi mínu og það eru þeir sem koma að málefnum með mér. Bæði 

foreldrar og samstarfsfólk eiga hagsmuna að gæta sem gerir þá mikilvæga í minni 

starfsþróun. Aðferðafræði starfendarannsókna veitti mér sem fagmanni tækifæri til þess að 

ígrunda og taka ákvarðanir til uppbyggilegra breytinga á eigin starfi og skapa þannig nýja 

þekkingu með því að rýna í eigin vinnubrögð með umbætur í huga. Í ferlinu nýtti ég eigin 
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þekkingu og viðhorf og bar saman við fræði og viðhorf annarra á sama efni. 

Útgangspunkturinn var að skapa þekkingu sem auðveldar mér og öðrum samstarf við 

foreldra (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Eins og heitið ber með sér eru starfendarannsóknir framkvæmdar af starfandi 

rannsakanda sem skoðar starf sitt og þekkingu (McNiff og Whitehead, 2011). Fyrstu kynni 

mín af starfendarannsóknum voru einmitt á vinnustaðn mínum þar sem ég fylgdist með 

samstarfsaðila sinna formlegri athugun starfendarannsóknar og heillaðist mjög af. Það sem 

vakti hrifningu mína voru hinar starfstengdu og umbótamiðuðu rannsóknir þar sem 

rannsakandi velur afmarkaðan þátt í starfi til að skoða og betrumbæta. Hann leitaði leiða til 

að þróa starfshætti á ígrundaðan og vel skipulagðan hátt, með kerfisbundinni skoðun. 

Athafnir og ígrundun eru hér lykilatriði (McNiff, 2010). Stór hluti hinnar faglegu þróunar á sér 

stað í ferlinu sjálfu þegar rannsakandinn rýnir í eigin starfsaðferðir og fangar reynslu sem 

færir sönnur á það sem er að gerast í rannsóknarferlinu. Þannig fær rannsakandi áreiðanlega 

mynd af eigin starfi og byggir sterkan þekkingargrundvöll á sjálfum sér sem fagmanni (Edda 

Kjartansdóttir, 2010).  

Rannsakandi sem sjálfur er hluti af rannsókninni hefur tök á að nýta þekkingu sína og 

gildismat til að framkvæma breytingar í samræmi við þróun rannsóknarinnar og efla sig 

faglega (Hafþór Guðjónsson, 2011). Þannig beinir hann rannsókn sinni inn á við í stað þess að 

horfa út á við og fær tilfinningu fyrir eigin fagi sem eflir sjálfskilning hans og þekkingu. 

Rannsóknirnar verða persónulegar en þar sem þær eru unnar í samstarfi með öðrum koma 

fram ólík sjónarhorn sem krefjast ígrundunar (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Þar sem starfendarannsóknir eru unnar á starfsvettvangi skapast ákveðin nálægð við 

starfsumhverfið, samstarfsfólk, nemendur og foreldra. Tækifæri býðst til að staldra við, prófa 

nýjar nálganir, vinna að breytingum og þróa vinnubrögð út frá þeim gögnum sem safnast á 

rannsóknartímabilinu. Rannsóknargögn og úrvinnsla þeirra eru lykilatriði þegar kemur að 

rannsóknum eins og starfendarannsóknum (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Starfendarannsóknir efla rannsakandann og styrkja fagþekkingu hans þar sem hann gerir 

sér betur grein fyrir því hvers vegna hann starfar með þeim hætti sem hann gerir. Með dýpri 

sjálfsskilningi verður rannsakandi sterkari áhrifavaldur í störfum sínum og áreiðanleiki hans 

sem fagmanns eykst (Edda Kjartansdóttir, 2010).  

Hinn starfandi rannsakandi fylgir sömu vinnureglum og almennt gilda um aðferðafræði og 

rannsóknir. Ákveða þarf rannsóknarefnið, móta rannsóknarspurningu og finna markmið og 

tilgang með rannsókninni. Rannsakandinn þarf að tilgreina rannsóknarsnið, safna gögnum og 

setja viðmið fyrir mat á þeim, finna vísbendingar, túlka rannsóknargögn og setja fram nýja 

þekkingu. Svo þarf að tengja gögn við fræðin og sýna fram á nýja vitneskju, greina 

niðurstöður, fá endurgjöf og deila þekkingunni (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 
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Starfendarannsóknir eiga þó sína sérstöðu þar sem ekki er verið að skoða tilgátur og fá 

algildar niðurstöður heldur skoða og efla skilning á því sem er í starfsumhverfi 

rannsakandans með gagnasöfnun og vandaðri úrvinnslu (McNiff, 2010). Þörf fyrir umbætur á 

starfsháttum er forsenda starfendarannsókna og hafa þekking og gildismat rannsakanda 

óvenjulega mikið vægi. Starfendarannsóknir sýna hvaða lærdómur hefur verið dreginn af 

rannsókninni og hvernig hann hefur haft áhrif á rannsakandann (McNiff, 2010). 

„Rannsakendur þekkja rannsóknarvettvanginn vel og hafa þörf fyrir rannsóknina og 

niðurstöðurnar“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 5).  

3.3 Þátttakendur  

Í starfendarannsókn er hlutverk rannsakanda tvíþætt þar sem hann er bæði rannsakandi og 

þátttakandi í rannsókninni (Hafþór Guðjónsson, 2011). Aðrir þátttakendur í þessari rannsókn 

voru samstarfsmenn mínir, en þeir sátu teymisfundina sem nýttir voru til gagnaöflunar 

ásamt mér og foreldrum. Þátttakendur voru alls fimmtán; sjö foreldrar og átta starfsmenn. 

Val á þátttakendum stjórnaðist meðal annars af því hvort allir aðilar teymisfundarins voru 

tilbúnir til þátttöku. Ef svo var fengu þeir upplýsingar um rannsóknina og skrifuðu undir 

samþykki. Einnig var fengið samþykki skólastjóra fyrir því að framkvæma rannsóknina í 

skólanum.  

Þegar fjallað er um foreldra og foreldrasamstarf er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hverjir séu skilgreindir sem foreldrar nemenda í grunnskólum í samfélagi fjölbreytileikans og 

skóla án aðgreiningar. Í reglugerð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um nemendur 

með sérþarfir í grunnskólum (nr. 585/2010) er hugtakið foreldri sérstaklega skilgreint í 2. 

grein. Þar kemur fram að foreldrar séu þeir sem fari með forsjá nemandans samkvæmt 

barnalögum. Í ritgerðinni verður því notað orðið foreldrar yfir þá aðila sem hafa forsjá með 

börnum. Þeir foreldrar sem tóku þátt í gagnaöfluninni eiga barn sem með einum eða öðrum 

hætti fellur undir verksvið sérkennara í skóla á höfuðborgarsvæðinu.  

Í undirbúningi gagnaöflunar voru nokkrir þættir hafðir til hliðsjónar við val á 

teymisfundum og fundarmönnum áður en biðlað var til þátttakenda. Horft var til reynslu 

foreldra og starfsmanna af samstarfi heimilis og skóla í gegnum teymisfundi í grunnskóla. Ég 

taldi mikilvægt að þátttakendur legðu mat á aðstæður sem þeir hefðu reynslu af. Þannig 

hefðu þeir bakgrunnsþekkingu sem auðveldaði þeim að rýna í upplifun sína af nýju 

fyrirkomulagi sem sett var upp til gagnaöflunar. Lagt var upp með að hafa ólíka teymisfundi í 

rannsókninni að því leyti að markmið funda væru ólík. Ástæðan var sú að sérkennarar sitja 

ýmsar gerðir funda og teymisfunda í starfi sínu. Til að fá sem raunhæfasta mynd og vanda 

vinnubrögð voru fimm birtingamyndir teymisfunda hafðar með í rannsókninni og hafði það 

einnig áhrif á val á þátttakendum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  
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Starfsmennirnir átta sem tóku þátt í rannsókninni gegndu mismunandi störfum í 

skólanum en eru allir fagmenntaðir og kvenkyns. Þeir sinntu nemendum á yngsta og/eða 

miðstigi. Um var að ræða þroskaþjálfa, skólastjóra, umsjónarkennara og sérkennara, að 

rannsakanda undanskildum. Starfsmennirnir voru á ólíkum aldri og höfðu mislanga 

starfsreynslu. Sumir starfsmenn mátu fleiri en einn teymisfund þar sem þeir voru 

þátttakendur í nokkrum fundum rannsóknarinnar. Framlag foreldra tengist í öllum tilfellum 

einum fundi og voru það mæðurnar sem voru milligönguaðilar við rannsakanda varðandi 

spurningalistann.  

3.4 Gögn og gagnaöflun  

Rannsókn þarfnast gagna því það eru þau sem veita upplýsingar um það þróunarferli sem á 

sér stað á rannsóknartímabilinu. Áreiðanleiki rannsóknar stjórnast af vinnubrögðum við ferlið 

sjálft þar sem beita þarf nákvæmum og skipulögðum aðferðum til að varpa ljósi á aðstæður. 

Það eru gögnin sem gefa okkur vísbendingar og staðfesta það sem er að gerast í 

rannsóknarferlinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). „Gögnin gefa mynd af því sem gerist og eru 

skoðuð eða greind út frá rannsóknarspurningu, markmiði rannsóknar og fræðiramma“ 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 2).  

Í starfendarannsóknum er því mikilvægt að hefja gagnaöflun sem fyrst í ferlinu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). „Einnig er lögð áhersla á að safna gögnum á öllum stigum 

rannsóknarinnar“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 8). 

Í þessu verkefni hófst upplýsingaöflun um leið og lestur fræðigreina fór af stað. 

Gagnaöflun átti sér stað veturinn 2018–2019 og við hana var fjölbreyttum aðferðum beitt. 

Með rannsóknardagbók hélt ég utan um mína upplifun en til að fá viðhorf og upplifun 

annarra sem sátu teymisfundi voru rýnihópaviðtöl og spurningalistar nýttir. Ég ákvað að fara 

þessar leiðir þar sem fjölbreyttar leiðir í gagnaöflun veita víðari sýn í starfendarannsóknum 

og draga fram ólík sjónarhorn viðfangsefnisins. Þar sem rannsóknarefni mitt tengist 

samskiptum við fullorðna aðila fannst mér ég fá áreiðanlegri upplýsingar með því að fá að 

heyra hlið þátttakenda á málinu. Þau gögn sem nýtt voru í rannsókninni voru skráningar og 

upptökur á rýnihópaviðtölum, skráðar minningar í rannsóknardagbók, samantekt á þeim 

fundarvenjum sem ég hef haft reynslu af, framkvæmdaáætlanir, samræður við samstarfsfólk, 

tölvupóstar í samskiptum við foreldra, fundargerðir teymisfunda, mánudagspóstar til 

leiðbeinanda, rýnihópar og spurningalistar sem foreldrar svöruðu.  
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Rannsóknardagbók:  

Rannsóknardagbók er lykilgagn þegar kemur að starfendarannsóknum þar sem hún 

endurspeglar ígrundun rannsakandans. Þar nær hann að halda til haga eigin líðan, aðgerðum 

og viðbrögðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þá á sér stað ákveðin greining þar sem lýsingar 

verða sterkari og tengsl við fræði og starfskenningu birtast. Rannsakandi getur átt í eins 

konar samtali við sjálfan sig í gegnum dagbókarskrif þar sem hann reynir að svara 

vangaveltum eins og hvers vegna og hvernig hlutirnir eru gerðir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Rannsóknardagbók er því mjög gagnleg í starfendarannsóknum þar sem hún færir sönnur á 

þann framgang sem á sér stað á rannsóknartímabilinu og dregur fram það ferli sem á sér stað 

(McNiff, 2010). Í rannsóknardagbók söfnuðust upplýsingar um samskipti, framkvæmd og 

þróun á rannsóknartímabilinu.  

Samræður við samstarfsfólk eru aðgengilegar þegar verið er að framkvæma rannsókn á 

eigin starfi í skólaumhverfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þær birtast gjarnan í dæmisögum 

sem geta varpað ljósi á rannsóknarefnið þó þær hafi ekki endilega átt sér stað meðan á 

rannsóknarferli stendur. Slík samtöl fylgja oft fræðilegri umræðu þegar áhugi á yfirstandandi 

rannsókn fer af stað og víkkar það oft samræðurnar. Opnast þá á samtal sem einkennist af 

ígrundun kennara á eigin fagmennsku og reynslu sem sýna ólík sjónarhorn á skólamál (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Samtöl eru talin mikilvægur þáttur í starfendarannsóknum og góð leið 

til að öðlast betri skilning á rannsóknarefninu (Hafþór Guðjónsson, 2008). Samtöl við 

samstarfsfólk voru skráð í rannsóknardagbók.  

Stór hluti gagnanna var byggður á skráðum minningum í rannsóknardagbók um samskipti 

mín við foreldra og samstarfsmenn. Þetta voru fundir, samtöl, tölvupóstar og símtöl sem ég 

hafði eitt sinn átt eða átti við foreldra meðan á rannsóknartímabili stóð. Einnig skráði ég í 

rannsóknardagbók samantekt á því hvernig fundarvenjur höfðu verið í kringum mig fram að 

þessari rannsókn. Hluti skráðra gagna í rannsóknardagbók voru dæmisögur sem reyndust 

mjög gagnlegar til skýringar. Samræður sem ég átti við mitt samstarfsfólk um 

rannsóknarefnið skráði ég í rannsóknardagbókina þar sem hún veitti mér frelsi til að máta 

fræðin við þær upplýsingar sem komu úr samtölunum.  

Spurningalisti:  

Spurningalistar geta veitt upplýsingar um viðhorf og sjónarmið, ásamt því að auðveldara 

getur verið að ná til fleiri þátttakenda en með viðtölum. Ákveðin áhætta fylgir því að notast 

við opnar spurningar í viðhorfskönnunum þar sem erfiðara getur reynst að greina 

niðurstöður og eins þarf að hafa ákveðin viðmið í huga við þróun spurningalista (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). „Meðal annars að hafa ekki of margar spurningar, að þær séu ekki 

leiðandi, forðast endurtekningar og að samræmi sé í kvörðum ef þeir eru notaðir“ (Hafdís 



 

37 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11). Gæta þarf þess að spurningalistinn sé auðskiljanlegur fyrir 

þátttakendur svo hann teljist áreiðanlegur og réttmætur (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Þeir foreldrar sem sátu teymisfundina fengu senda spurningalista sem þeir svöruðu 

skriflega að fundi loknum og sendu rafrænt til mín. Spurningalistinn (sjá viðauka E) var 

byggður á skráningum í rannsóknardagbók og fræðilega kaflanum. Þessir spurningalistar 

gegndu þeim tilgangi að fá foreldra til að gefa sitt mat á ákveðnum þáttum er snertu 

teymisfundina. Reynt var eftir fremsta megni að leggja áherslu á að spurningarnar væru þess 

eðlis að þátttakendur skildu nákvæmlega merkingu hverrar fyrir sig en alls voru fimm 

spurningalistar sendir heim.  

Rýnihópar:  

Rýnihópar eru hópar sem hafa það sameiginlega verkefni að rýna í valið málefni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Sóst er eftir því að fá álit allra meðlima hópsins á því málefni sem verið 

er að ræða, en yfirleitt er verið að leita eftir upplýsingum varðandi reynslu hópmeðlima af 

málefninu eða myndaða skoðun þeirra á efninu. Umræður eiga það til að verða frjóar en 

þess þarf að gæta að umræðan verði ekki of ruglingsleg þar sem oft eru fjórir til tíu 

einstaklingar í rýnihópnum. Viðtalsrammi getur reynst vel í þessum aðstæðum þar sem 

rannsakandi velur ákveðin málefni til að fá mat á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Í þessari rannsókn voru aðrir starfsmenn skólans þátttakendur á teymisfundum. Til að fá 

viðhorf þeirra og upplifun var settur saman rýnihópur sem samanstóð af þeim aðilum ásamt 

mér. Þetta voru ýmist umsjónarkennarar og þroskaþjálfi, sérkennari og/eða skólastjóri, allt 

eftir því hverjir sátu fundina. Viðtölin áttu sér stað eftir hvern teymisfund og var 

spurningalistinn (sjá viðauka E) sem sendur var til foreldra var einnig notaður sem 

viðtalsrammi fyrir rýnihópa. Þar sem fjöldi í rýnihópnum fór ekki yfir fimm greip ég til 

fyrirfram ákveðinna aðgerða til að tryggja það að allir fengju að leggja orð í belg. Ég var 

meðvituð um ákveðnar hættur eins og að ekki kæmust allir að og gætti þess að beina orðum 

mínum að þeim sem ekki höfðu beðið mikið um orðið.  

Áþreifanleg gögn:  

Söfnun áþreifanlegra gagna tengdist tölvupóstum í samskiptum við foreldra, 

umsjónarkennara, þroskaþjálfa og stjórnenda, bæði fyrir og eftir fundi. Fundargerðir frá þeim 

teymisfundum sem notaðir voru í rannsókninni féllu undir ýmiss konar skjöl sem haldið er 

utan um ásamt dagskrá funda og spurningalistum.  

Mánudagspóstar:  

Mánudagspóstar eru vikulegir póstar sem meistaranemar senda leiðbeinanda sínum á 

rannsóknartímabilinu þar sem nemandinn sendir yfirlit yfir það sem hann gerði nýliðna viku í 

verkefninu sínu. Ég safnaði saman öllum mánudagspóstum og rýndi í ferlið sem birtist þar. 
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Tölvupóstarnir voru gagnlegir þar sem vikuleg samantekt fékk mann til að skoða eigin 

vinnubrögð. Með vikulegum póstum skapaðist ákveðin slóð sem hægt var að rekja til 

glöggvunar á þeirri þróun sem átti sér stað á tímabilinu.  

Sú viska sem sótt var í ýmis fagrit sem fjalla um farsæl samskipti og góða fundamennsku, 

var nýtt til að þróa uppsetningu og framkvæmd á teymisfundum ásamt gildismati og 

þekkingu rannsakanda. Framkvæmdaáætlanir viðtala voru því hluti af gögnum í þessari 

rannsókn.  

Skráning rannsóknargagna var þannig háttað að fundir og spurningalistar voru merktir 

árgangi nemandans sem fundað var um. Vitnað var í foreldra sem annað hvort móður eða 

föður og númer barns, en notaðir voru upphafsstafir starfsmanna. Að lokum voru 

tölustafirnir færðir yfir í staka bókstafi en þetta var gert til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). Áreiðanleika gagna var gætt með því að skrá 

dagsetningar á öllum gögnum og haldið utan um hver sat hvaða fund ásamt upplýsingum um 

markmið fundanna. Öll gögn voru merkt skipulega til að yfirsýn væri yfir hvaðan þau koma og 

hvernig þau tengjast (McNiff, 2010). Rýnihópaviðtöl voru tekin upp þar sem upptökur nýtast 

vel þegar rýna á í þætti eins og samskipti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Viðtölin voru skráð 

orðrétt í tölvu og þátttakendum gefin dulnefni.  

3.5 Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna var notuð þemagreining þar sem rýnt var í öll gögn og þau greind í 

þemu. Frumgreining og túlkun rannsóknargagna var framkvæmd jafnóðum og ný gögn 

bárust á rannsóknartímabilinu. Rýnihópaviðtölin voru tekin upp á tölvu og síðan skráð niður 

strax að loknum fundi hvers rýnihóps fyrir sig. Í framhaldi var textinn prentaður út og dregnir 

saman punktar sem vöktu áhuga rannsakanda. Þeir voru skoðaðir nánar og bornir saman við 

hin ólíku fræði sem liggja að baki fræðilegs grunns rannsóknarinnar. Þegar upplýsingar komu 

frá foreldrum var samanburður gerður á viðhorfum foreldra og rýnihóps. Þá var ég að para 

saman viðhorf foreldra og rýnihóp hvers fundar fyrir sig með það að markmiði að sjá ólík 

sjónarhorn en einnig sameiginlega fleti. Þar sem greiningar gagna áttu sér stað á ýmsum 

stigum í ferlinu voru vinnubrögð við fundi endurskipulögð út frá þeim gögnum sem 

söfnuðust jafnóðum og ég dró ályktanir af. Með þessu fyrirkomulagi fékk ég tækifæri til að 

draga ákveðinn lærdóm af stöðunni og nýta þann lærdóm til að endurmeta og breyta meðan 

á rannsókn stóð. Það má því segja að með hverjum teymisfundi hafi hafist nýtt tímabil með 

nýjar áhugaverðar upplýsingar sem vörpuðu nýju ljósi á framkvæmd teymisfundanna. 

Rannsóknaraðferð starfendarannsókna bauð mér þannig upp á að nýta þessar upplýsingar í 

rannsóknarferlinu til að þróa starf mitt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  
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Þegar viðtölum fjölgaði fór nýjum upplýsingum að fækka og að fimm teymisfundum 

loknum var komin ákveðin mettun í gagnaöflunina að mínu mati. Þetta átti bæði við um gögn 

frá starfsmönnum sem veittu upplýsingar í gegnum rýnihópa og eins frá foreldrum sem gáfu 

mat sitt með því að svara spurningalista. 

Stærsti þáttur rannsóknarinnar lá í rannsóknardagbókinni þar sem finna má minnispunkta 

og athugasemdir af ýmsum toga frá öllum stigum rannsóknarinnar. Í henni eru upplýsingar 

um aðkomu rannsakanda að rannsókninni og umfjöllun hans um önnur gögn sem komið hafa 

fram við gagnaöflun. Þar sem ákveðin greining átti sér stað jafnt og þétt meðan á 

rannsóknarferlinu stóð var rannsóknardagbókin lykilgagnið.  

Með ígrundun og skráningu sá ég samhengi á milli þess sem var að gerast í rannsókninni 

og þess sem fram kemur í fræðilega kaflanum. Í fyrstu setti ég spurningarnar úr 

spurningalistanum og viðtalsrammanum upp í exelskjal. Síðan rýndi ég í og paraði hin 

fjölbreyttu gögn við hverja spurningu fyrir sig með það að markmiði að fá samhengi í það 

sem var að gerast á rannsóknartímabilinu. Öll gögn voru dagsett sem veitti upplýsingar um 

þróunina sem átti sér stað í kringum hvern fund fyrir sig og hvort eða hvernig breytingar áttu 

sér stað. Upplýsingar úr exelskjalinu sýndu upplifun og viðbrögð starfsmanna, foreldra og 

sjálfrar mín við framkvæmd rannsóknarinnar sem voru síðan bornar saman við fræðilega 

kaflann og þemagreind. Út frá þeim þemum voru niðurstöður rannsóknarinnar unnar.  

3.6 Siðferðileg álitamál og samþykki þátttakenda 

Rannsókn þarf að uppfylla ákveðnar siðferðilegar kröfur rétt eins og aðferðafræðilegar, eigi 

hún að vera réttmæt. Þetta gildir jafnt um þessa starfendarannsókn og aðrar þar sem 

þátttakendur hennar áttu „sjálfstæða hagsmuni sem öðrum ber að virða“ (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 161). Rannsakandi skuldbindur sig til þess að fylgja þeim fyrirheitum 

sem lagt er upp með og gæta þess að þátttakendur skilji þær upplýsingar sem þeir fá svo þeir 

geti tekið upplýsta ákvörðun. Munnlegar útskýringar voru ekki síður mikilvægar en þær 

rituðu þegar mögulegir þátttakendur voru upplýstir. Rannsakandi og þátttakandi voru þá 

komnir í samræður um rannsóknina og þátttakandinn hafði möguleika á að spyrja nánar út í 

fyrirhugað verkefni og fá þær upplýsingar sem hann leitaði. Frelsi þátttakanda til að hafna 

þátttöku ef þess væri óskað og án sérstakrar ástæðu var skýrt. Í vali á þátttakendum var ekki 

fullnægjandi að fá bara upplýst samþykki þeirra heldur þurfti líka að leggja upp með að 

rannsóknin samrýmist hagsmunum þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Siðferði rannsóknarinnar getur farið forgörðum sé ekki hugað að meðhöndlun gagna og 

því hvaða lýsingar séu notaðar við að skilgreina það sem er að gerast í rannsókninni. Ýmsar 

lýsingar á högum, hegðun og atburðum geta auðveldað öðrum að átta sig á því hver 

þátttakandinn er (Sigurður Kristinsson, 2003). Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða 
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lýsandi gögn eins og þau sem notuð eru í starfendarannsóknum. Þar sem rannsóknarefnið í 

þessari rannsókn tengist teymisfundum og framkvæmd á þeim telst viðfangsefnið sem slíkt 

ekki til viðkvæmra og persónulegra gagna. Aftur á móti var grunnástæða þess að fundað var í 

skólanum tengd viðkvæmum þáttum er vörðuðu nemendur. Þess vegna var mikilvægt að 

huga að orðræðunni við gagnaöflun, ekki síst þegar kom að lýsingu og umfjöllun um efni 

funda. Metið var hvaða gildi umræðuefnið hefði fyrir framgang rannsóknarinnar þegar fjallað 

var um fundina í gögnum og hvort þörf væri á að tilgreina það nákvæmlega. Það reyndi því 

mjög á varkárni á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Nálægð rannsakanda við þátttakendur getur verið umhugsunarverð þar sem 

starfendarannsóknir í skóla eru mjög persónulegar athuganir. Erfitt getur verið fyrir þann 

sem biðlað er til að hafna þátttöku vegna tengsla sinna við rannsakanda og verður hann þá 

þátttakandi á röngum forsendum (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Skólastjóri grunnskólans þar sem rannsóknin átti sér stað veitti skriflegt leyfi til að gera 

rannsóknina innan skólans (sjá viðauka A). Starfsmenn sem tóku þátt fengu upplýsingar um 

markmið og tilgang rannsóknarinnar áður en þeir gáfu skriflegt samþykki sitt (sjá viðauka Á). 

Einnig voru þeir upplýstir um þátt rannsakanda í undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgd 

varðandi fundina. Framlag starfsmanna var mismikið þar sem sumir sátu fleiri fundi en aðrir. 

Ekki var fyrirfram ákveðið hve marga fundi hver starfsmaður sæti en það fylgdi þróun 

rannsóknarinnar.  

Foreldrar veittu skriflegt leyfi (sjá viðauka B) fyrir þátttöku í rannsókninni þar sem þeir 

samþykktu að svara spurningalista um upplifun á framkvæmd teymisfundarins í skólanum. Í 

öllum tilfellum átti rannsakandi samtal við foreldra áður en hann sendi blað með 

upplýsingum um rannsóknina í tölvupósti til foreldra (sjá viðauka D). Skrifað var undir leyfin 

þegar hópurinn hittist á teymisfundinum. Foreldrum og samstarfsfólki stóð til boða að draga 

svör sín og upplýsingar til baka á meðan á rannsóknarferlinu stóð. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla fjalla ég um niðurstöður rannsóknarinnar en rannsóknin byggir á gögnum sem 

safnað var með fjölbreyttum aðferðum. Þegar vitnað er í þann þverfaglega hóp sem sat 

teymisfundina verður talað um starfsfólk skólans. Niðurstöðukaflanum má í raun skipta í 

tvennt, annars vegar þann þátt er lýtur að fundum og atriðum varðandi þá og hins vegar 

hluta sem fjallar um samskiptaþáttinn í samstarfinu. 

Í meginniðurstöðum rannsóknarinnar verður fyrst farið yfir samantekt rannsakanda á 

þeim fundarvenjum sem hann hefur átt að venjast í gegnum tíðina. Síðan eru greindir þeir 

þættir sem nýttir voru við breytingar á ferlinu og vaxtaverkir samhliða nýju fyrirkomulagi. 

Skýrt verður frá viðhorfum samstarfsmanna og foreldra til fundanna. Í framhaldinu verður 

rýnt í þá kosti og galla sem komu í ljós með nýju fyrirkomulagi og hugmyndum þátttakenda 

og vangaveltum um hvað betur hefði mátt fara verða gerð skil. Í síðari hluta 

niðurstöðukaflans snýr umfjöllunin að samskiptum þátttakenda og tengslum þeirra við fræði 

um samskipti. Einnig verður rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi 

rannsóknar svarað. 

Lykilspurning rannsóknarinnar var: Hvernig vinn ég að því að þróa og styrkja samstarf við 

foreldra með góðum fundarvenjum? 

4.1 Reynsla af fundum og breytingar á ferlinu 

Í rannsóknardagbók má sjá að að reynsla mín af fundum hafði í flestum tilfellum verið góð. Um 

var að ræða fundi þar sem fólk hittist og ræddi saman og stillti saman strengi. Viðmið um það 

hvað þótti góður fundur eða slæmur tengdist því hvernig samskiptin gengu á fundinum. Ég 

horfði eftir því hvort allir væru sáttir og jákvæðir eða hvort vart yrði við ágreining og árekstra. 

Samantekt í lok funda var í flestum tilfellum mínir eigin punktar um hvað mér bæri að gera í 

framhaldinu byggt á niðurstöðu hvers fundar fyrir sig. Undirbúningur tengdist að mestu leyti 

eigin ákvörðun um það hvaða gögn ég vildi vera með þegar ég mætti og hvað ég héldi að yrði 

rætt á fundinum. Í sumum tilfellum var ég nokkuð viss um að yfirsýn mín yfir aðstæður 

nemandans væri það góð að ég gæti svarað öllum þeim spurningum sem upp kæmu. Ef ekki 

þá leit ég yfir gögn um nemandann og hafði þau til hliðsjónar áður en ég gekk inn á fundinn. 

Fyrirfram ákveðin fundardagskrá hefur ekki oft komið við sögu í gegnum tíðina ef litið er til 

baka síðustu 20 árin þar sem ég hef verið í hlutverki leikskóla- og umsjónarkennara og núna 

hin síðustu ár sem sérkennari. 

Í minningunni hefur fundur verið verkefni sem ég gekk í eins og hvert annað 

verkefni. Ég hef ekki alltaf vitað hverjir séu að mæta og hverjir ekki. Man meira 
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að segja eftir því að hafa bara ekki verið viss hvers vegna sé verið á boða mig á 

ákveðna fundi. Það sem er kannski furðulegast er að ég hef ekki einu sinni alltaf 

spurt fólk hvers vegna ég sé boðuð. Ég hef bara mætt og unnið úr því sem að 

höndum ber. (Rannsóknardagbók, 26. ágúst 2018)  

Sumir fundir frá fyrri árum virðast sitja í mér. Ég hef margoft farið yfir þá í huganum og 

það er eins og þeir hafi átt sér stað í gær þó að svo sé ekki raunin. Þetta eru fundir sem hafa 

gengið illa og hafa mótað mig og viðhorf mín gagnvart teymisfundum. Þegar ég skrái hjá mér 

þessar minningar í rannsóknardagbók sést að óvissuþátturinn kemur oft fram og orðið óvissa 

er alltaf tengt lýsingu á neikvæðri líðan og vanmáttarkennd. Þörfin fyrir breytingar og öryggi 

einkenna skrif um þá reynslu af fundum sem eru að baki.  

Við breytingar í ferlinu voru ákvarðanir mínar byggðar á fræðum um fundi og fundahöld 

sem ég var búin að afla á tímabilinu. Eitt af því fyrsta sem ég tók ákvörðun um var að boða 

aðeins þá aðila sem ég taldi að nauðsynlega þyrftu að sitja fundinn. Undirbúningur funda 

snerist að miklu leyti um hönnun dagskrár og ég gekk út frá því að allir þátttakendur tækju 

þátt í að setja saman dagskrána. Allir fundarmenn voru beðnir um að senda mér 

athugasemdir ef einhverjar væru. Boðað var til fundar með tölvupósti en í flestum tilfellum 

voru þátttakendur búnir að sammælast um að mikilvægt væri að hittast áður en fundarboð 

voru send. Í fundarboðum lagði ég upp með að kæmu fram upplýsingar um stað og stund 

ásamt fundardagskrá og öllum þátttakendum. 

Hugmyndir um framkvæmd voru þess eðlis að í byrjun fundar ætti að fara yfir dagskrána 

og tímamörk. Einn fundarmanna væri fenginn til að taka að sér fundarstjórn en annar aðili 

frá skólanum fengi það hlutverk að sjá um fundargerð. Í lok fundar væri farið yfir það helsta 

sem fram hefði komið og tryggt að skipting á þeim verkefnum sem fyrir lægju væri skýr. 

Þessar meginreglur vildi ég miða við í minni nálgun við undirbúning og fyrirkomulag funda. 

Almennt leit ég svo á að fundarmenn, sem voru bæði foreldrar og starfsmenn, væru búnir að 

sammælast um fundarefnið áður en sest væri að fundarborði. Helstu hnökrar við 

undirbúning tengdust mótun fundardagskrár og undirbúningi fundarrýmis. Í 

rannsóknardagbók og rýnihópaviðtölum kom fram að ólíkar hugmyndir starfsmanna um hve 

nákvæmlega ætti að skilgreina fundardagskrá sköpuðu smá flækjustig. Dagskrárliðir eins og 

hegðun og líðan gáfu takmarkaðar upplýsingar um hvaða þætti ætti að ræða og varð þetta 

umræðuefni sem komist varð að samkomulagi um á rannsóknartímanum. Þar sem 

fundarmenn áttu erfitt með að átta sig á því hvaða upplýsingar ætti að koma með á fundinn 

varð að skilgreina dagskrána nánar. Ég í hlutverki sérkennara og sem þátttakandi í 

rannsókninni hafði ólík hlutverk í tengslum við fundina. Þar sem um var að ræða fundi teyma 

sem nú þegar höfðu hafið samstarf sitt og komið sér upp ákveðnum samskiptareglum var ég 

ekki alltaf sá aðili sem hafði það hlutverk að senda fundarboð. Þar af leiðandi varð ég að 
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stýra þeirri framkvæmd í gegnum aðra þátttakendur sem þegar höfðu fengið það hlutverk 

gagnvart fundunum. 

4.2 Vandaður undirbúningur skilar árangri  

Undirbúningur fyrir fund og framkvæmdin á honum reyndist lykilatriði góðs fundar. Í 

rannsókninni var lagt upp með að breyta því hvernig undirbúningi væri háttað til að ná fram 

meiri skilvirkni af fundum. Lá sú breyting fyrst og fremst í því að efla samskipti fyrir fundi sem 

urðu þannig skilvirkari og ríkari af samskiptum en áður hafði þekkst í samskiptum heimilis og 

skóla við undirbúningsferli fyrir fundi. Ég tryggði með skýru fundarboði og góðum fyrirvara 

að öllum fundarmönnum væri ljóst hverjir væru boðaðir og hvar fundurinn færi fram, ásamt 

tímasetningu og fundardagskrá.  

Áherslur mínar á góðar upplýsingar til allra fundarmanna með það að markmiði að auka 

möguleika þeirra til að hafa áhrif á fundarefnið og undirbúa sig fyrir fund vöktu lukku. „Snilld 

að vinna svona að sameiginlega dagskrá til að vera með, svo að foreldri viti alveg að hverju 

það gengur“ (Rýnihópur, K, 2018 ). Þátttakendur rýnihópa töluðu einnig um það hve gott það 

hefði verið að eiga samtalið við foreldra áður en fundurinn hófst. „Þetta verður miklu léttara 

svona“ (Rýnihópur, L, 2018) kom fram hjá einum rýnihóp sem velti fyrir sér kostum þess að 

nota þessa nálgun við undirbúning funda. Sumir þátttakendur tóku fram að þetta væru 

vinnubrögð sem þeir hefðu ekki tamið sér áður en gætu hugsað sér að nýta í framtíðinni. 

Kostirnir væru þeir að með þessum vinnubrögðum sköpuðust aðstæður þar sem hver og einn 

gæti lagt fram hvað hann vildi fá að vita á fundinumog hverju hann langaði til að deila með 

hópnum. Oftar en einu sinni voru rýnihópar sammála um það að óvæntar spurningar, 

væntingar eða kröfur á aðra fundarmenn ættu síður að eiga sér stað á fundinum ef 

undirbúningurinn væri góður. 

4.2.1 Undirbúningur tengist fundardagskrá  

Undirbúningur foreldra fyrir fundina tengdist fundardagskrá. Foreldrar kynntu sér dagskrána 

og settu sig í stellingar í samræmi við þá dagskrá sem lagt var upp með. Misjafnt var þó hve 

stóran þátt fundardagskráin skipaði í undirbúningnum en svörin voru einsleit að því leyti að 

þau tengdust henni alltaf einhvern veginn. „Já, að því marki að ég var búin að lesa yfir 

fundardagskrána, hugsa hverju ég vildi koma á framfæri tengt þeim atriðum sem þar voru og 

senda tillögur að viðbótum við dagskrá“ (Spurningalisti, A, 2018). 

Fundardagskráin varð eins konar leiðarvísir í undirbúningi fundarmanna. Við það að 

sammælast um umræðuefnin, ýmist með tölvupósti, símtali eða samtali í skólanum, 

skapaðist ákveðin eining um það hvert ætti að stefna á fundinum. Með því að kynna sér það 

efni með einum eða öðrum hætti var fólk að undirbúa sig og setja sig í stellingar fyrir 
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fundinn. Það að sammælast um fundardagskrá í undirbúningsferlinu hafði fjölþættari áhrif 

en bara þau að allir vissu um hvað ætti að tala þegar sest var að fundarborðinu. Samtalið 

sem slíkt, sem átti sér stað við mótun fundardagskrár, opnaði á samskiptin og samstöðuna. Í 

rannsóknardagbók má finna færslur þar sem fram kemur að þegar ég sem sérkennari viðraði 

hugmyndir mínar við aðra meðlimi teymisins upplifði ég ákveðna tengingu. Ég fékk 

tilfinningu fyrir viðhorfum annarra fundarmanna og gat þannig sett mig í stellingar út frá 

þeim. Margoft skrifa ég í rannsóknardagbók að með góðum undirbúningi hafi ég upplifað mig 

vita að hverju ég gengi þegar kom að samstarfi innan teymisins. Undirbúningsferlið skipti mig 

sem sérkennara miklu máli þar sem það varð leið mín inn í samstarfið.  

Þetta er mín leið inn í samskiptin. Samskipti sem hafa verið að mótast allt frá 

skólabyrjun á milli umsjónarkennara og foreldra. Ég fæ tilfinningu fyrir því sem er 

að gerast á milli heimilis og skóla og næ að móta mig inn í hana þar sem ég fæ 

hlutverk og legg línurnar með þeim. Ég er dálítið að troða mér inn og það er 

miklu auðveldara þegar allir eru að byrja á sameiginlegu verkefni ef 

fundardagskrá getur talist nýtt verkefni. (Rannsóknardagbók, 8. desember 2018) 

4.2.2 Ólíkar leiðir við undirbúning  

Þátttakendur höfðu ólíkar hugmyndir um framlag sitt í undirbúningsferlinu. Í langflestum 

tilfellum töldu þeir sig vera undirbúna fyrir fundina og að þeir hefðu nýtt þetta nýja tækifæri 

til að setja sig í stellingar. Foreldrar og starfsmenn mættu langoftast með gögn og spurningar 

sem voru í fullu samræmi við dagskrárliði fundarins. Þó bar á því að starfsmenn og foreldrar 

litu svo á að undirbúningur þeirra hefði ekki verið fullnægjandi. Við nánari skoðun kom í ljós 

að þeir aðilar töldu að ekki hefði nein sérstök vinna verið lögð í undirbúninginn eins sjá má á 

þessu svari: „Nei, var ekki búin að undirbúa mig neitt sérstaklega fyrir fundinn“ 

(Spurningalisti, E, 2018). Í samanburði á upplýsingum frá rýnihópum, spurningalistum og 

rannsóknardagbók sást að þessir aðilar kynntu sér dagskrána og voru meðvitaðir um 

fundarefnið ásamt því að hafa samþykkt innihald hennar. Undirbúningur þessara aðila 

reyndist gagnlegur þó svo þeir hafi metið það sem svo að ekki hefði farið fram neinn slíkur. 

Foreldrar undirbjuggu sig með öðrum hætti þegar námslegar nálganir, sem búið var að 

tiltaka sérstaklega, voru á dagskránni. Þeir kynntu sér þá ákveðin fræði er tengdust 

námsleiðinni og voru vel upplýstir þegar á fundinn var komið. Þar skapaðist tækifæri til að 

máta þekkingu foreldra við skólaumhverfið í samtali við aðra fundarmenn. Þetta var gott 

dæmi um foreldra sem höfðu tök á að undirbúa sig og móta síðan skoðun sína í samtali við 

aðra sem komu að námi barnsins. Ég í hlutverki sérkennara fékk þarna tækifæri til að ræða á 

faglegum nótum við foreldra um kosti og galla varðandi námsleið fyrir nemanda. Í 
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rannsóknardagbók kemur fram að fundurinn sýndi mér sem sérkennara hvernig samstarf 

sérkennara og foreldra getur eflst til muna í gegnum faglegt samtal. 

Þetta var frábær fundur. Foreldrar komu mér á óvart og ég kom sjálfri mér á 

óvart. Faglegt traust og virðingu fyrir ólíkum skoðunum einkenndi fundinn. 

Drauma aðstaðan fyrir sérkennara sem að er að velta fyrir sér hvernig best sé að 

nálgast nemandann. (Rannsóknardagbók, 18. nóvember 2018) 

Á þessum fundi snerust hlutverk fundarmanna að mestu um að skoða og opna ýmsa 

möguleika. Ég sem sérkennari gekk út af þessum fundi með góða yfirsýn yfir ýmsa 

áhugaverða möguleika hvað varðaði nám og framkvæmd í samstarfi með foreldrum og 

samstarfsfólki. 

Undirbúningur starfsmanna fyrir þá fundi sem tengdust rannsókninni hófst á því að setja 

saman tillögu að fundardagskrá. Kennarar urðu samstíga þegar gott samstarf náðist fyrir 

fundi. Misjafnt var þó á milli teyma hvernig þau sinntu undirbúningi og tengdist það að 

einhverju leyti eðli fundarins og fundarefni. Stundum funduðu starfsmenn stuttlega þegar 

dagskráin var sett saman og skiptu síðan verkefnum á milli sín til frekari undirbúnings. Í 

öðrum tilfellum fór fundardagskrá á milli starfsmanna í gegnum tölvupóst og sammæltist fólk 

þannig, eða jafnvel í stuttum samtölum í vinnuherbergjum skólans, um innihaldið og þróun 

gagnaöflunar. Starfsmenn brugðust einnig við athugasemdum frá foreldrum.  

4.2.3 Góður undirbúningur  

Í öllum þeim tilfellum sem foreldrar vildu hafa áhrif á fundardagskrána bættu þeir við 

dagskrárlið en óskuðu aldrei eftir því að umræðuefni væri fjarlægt. Þegar foreldrar komu 

með óskir um viðbættan dagskrárlið í fundardagskrá gengu starfsmenn í að safna saman 

nánari upplýsingum um málið. Þegar við átti voru hugmyndir að lausnum viðraðar við þá 

aðila innan skólans sem málið varðaði. Með þessum hætti undirbjuggu starfsmenn tillögur að 

lausnum sem kynntar voru fyrir foreldrum á teymisfundi. 

Þegar foreldri tók vel í þessa tillögu og samþykkti þessa leið fékk foreldri að vita 

að búið væri að undirbúa farveginn og að hægt sé að taka endanlega ákvörðun á 

fundinum. Málið er leyst að því leyti að ekki eru bara vangaveltu bornar á 

fundinum. (Rannsóknardagbók, 7. nóvember 2018) 

Þetta var gott dæmi um vel undirbúinn fund þar sem óskir allra fundarmanna einkenndu 

dagskrá fundarins og gengið var heiðarlega í verkin. Lausna var leitað fyrir fundinn og 

möguleikar skoðaðir innan skólans. Hlustað var á áhyggjur foreldra og vinna lögð í að mæta 
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óskum þeirra. Í þessu tilfelli mættu starfsmenn ekki tómhentir á fundinn heldur með 

ígrundaða tillögu sem sýnir að góður undirbúningur skilar árangri.  

4.2.4 Grunnur sem byggt er á  

Foreldrar höfðu samband við skólann og óskuðu eftir fundi. Starfsmenn voru ekki vissir um 

ástæður fundarins og markmiðin voru óljós. Í samvinnu við umsjónarkennara setti ég saman 

fundardagskrá byggða á ágiskun um það hvað foreldrar vildu ræða. Þegar rýnihópurinn 

hittist kom fram að þetta olli ákveðnum flækjum við undirbúning. Auðveldara hefði verið að 

spyrja foreldra beint út í hvað þeir vildu ræða strax í byrjun undirbúningsferlis og byggja 

dagskrána á þeim punktum og bæta þá frekar við dagskrárliði frá skólanum ef þörf hefði 

verið á. Ákveðið var að héðan í frá félli það í hlut þess aðila sem upphaflega óskaði eftir fundi 

að setja saman dagskrá eða að minnsta kosti veita upplýsingar um þá þætti sem hann óskaði 

eftir að væru ræddir. Ástæða þess að tekin var ákvörðun um að breyta þessari nálgun var sú 

að rannsóknargögnin studdu það sem fram kom í rýnihópaviðtalinu og því varð ljóst að nýtt 

vinnufyrirkomulag yrði að móta. Raunin varð nefnilega sú að starfsmenn lögðu tíma og vinnu 

í að skoða ýmsa möguleika á því hvort að til staðar væri vandi varðandi þennan ákveðna 

nemanda. Talið var að sá vandi gæti mögulega verið ástæða þess að óskað var eftir fundi. 

Foreldrar höfðu einfaldlega samþykkt tillögu að dagskrá án þess að bæta neinu við eða 

gagnrýna dagskrána og þar af leiðandi fóru af stað þessar vangaveltur sem sköpuðu enn 

frekari óvissu innan starfsmannahópsins um ástæðu fundar. Markmið starfsmanna var að 

vera vel undirbúnir og mæta með haldbærar upplýsingar og svör. Í þessu undirbúningsferli 

voru haldnir fundir, rýnt í ýmsar töflur og skipulög. Einnig var talað við aðra starfsmenn og 

reynt að fá góða yfirsýn yfir nemandann ásamt því að taka saman upplýsingar sem rökstyddu 

nálgun skólans. Það er skemmst frá því að segja að ekki var þörf á þessari upplýsingaöflun því 

eins og fundardagskráin lagði upp með var þetta einfaldlega ekki á dagskrá og þar af leiðandi 

ekki rætt.  

4.3 Samstillt fundardagskrá leiðir samskiptin 

Fundardagskráin var sá þáttur sem virtist vera stærsta og jákvæðasta breytan í rannsókninni. 

Á rannsóknartímabilinu var fundardagskráin sá hluti undirbúnings funda sem þátttakendur 

sameinuðust um í byrjun. Í gegnum hana voru lagðar línur um það hvaða þáttum ætti að 

einbeita sér að á hverjum fundi fyrir sig. Það hljómar í sjálfu sér einfalt en reyndist eins konar 

vendipunktur, þar sem samstarf um fundardagskrá ýtti undir skilvirkni fundar og starfsöryggi 

þátttakenda. Samskiptin við foreldra fyrir fundi brutu ísinn í samskiptum og lögðu línurnar 

um það sem koma skyldi. Meðlimir teymisins náðu að beina sjónum sínum frá hinu almenna 

yfir í hið sértæka varðandi þarfir nemandans og allir fengu tækifæri til að undirbúa sig og 

mæta með gögn sem hæfðu fyrirhuguðum umræðum. Aðalhlutverk fundardagskrárinnar lá í 
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því að leiða fundinn og stýra því sem þar var rætt. Þar af leiðandi varð hún sá 

útgangspunktur sem fundarmenn nýttu til að skipuleggja sig og undirbúa fyrir fundi. Áhrif 

sameiginlegrar fundardagskrár reyndust góð en einnig víðtækari en svo að hún leiddi bara 

fundinn áfram og stýrði undirbúningsferli þátttakenda. Innleiðing sameiginlegrar 

fundardagskrár reyndist ramma inn samskipti á fundi og skapa grundvöll til að byggja upp 

jákvæð og góð samskipti. Auk þess veitti hún fundarmönnum upplýsingar um viðhorf 

annarra fundarmanna gagnvart dagskrárliðum í undirbúningsferlinu. 

Almennt höfðu þau vinnubrögð ekki verið við lýði í mínu starfi að dagskrá væri alltaf skýr 

þegar mætt var á fundi. Ég hafði þó haft ákveðnar hugmyndir um það hvað væri efst á baugi 

hjá nemandanum áður en ég gekk til funda. Samskipti foreldra og kennara skólans, hvort 

sem um var að ræða sérkennara eða umsjónarkennara, höfðu yfirleitt tengst því að tímabært 

væri að funda án þess að talað væri um nákvæma liði dagskrár. Yfirmenn skólans voru aftur á 

móti nýlega farnir að tileinka sér dagskrá á fundum, þar sem þeir mættu með punkta sem 

talað var út frá. Dagskráin hafði þó ekki gengið á milli fundarmanna til álits í upphafi 

undirbúnings fyrir fundina. Í flestum tilfellum hafði ég mætt á fundi þar sem markmiðin voru 

ekki endilega fullkomlega ljós öllum fundarmönnum. Ég mætti með gögn sem tengdust þeim 

atriðum sem ég vildi hafa fram að færa á fundum en óvæntar spurningar komu oft fram. Þar 

af leiðandi var ekki alltaf hægt að svara þeim og upplýsa foreldra eða aðra sérfræðinga um 

þá þætti sem þeir óskuðu eftir.  

4.3.1 Framlag foreldra í dagskrárgerð 

Framlag foreldra í dagskrárgerð þótti mikilvægt þegar farið var af stað með rannsóknina. Það 

kom því á óvart að þrátt fyrir mikla ánægju þátttakenda með samstarf við mótun 

fundardagskrár var framlag foreldra minna en ég gerði ráð fyrir. Almennt mat foreldra sýndi 

að þeir töldu mótun sameiginlegrar dagskrár mikilvæga og góða þar sem þeir fengu 

upplýsingar um hvað ætti að ræða. Tillaga að dagskrá var send til allra sem boðaðir voru á 

fundina en sjaldnast vildu foreldrar breyta dagskránni. Það vakti athygli mína hve margir 

gerðu hvorki athugasemd við umræðuefnin né bættu við dagskrárlið í undirbúningsferlinu. 

Spurningalistar sýndu að þeir foreldrar hefðu talið tillöguna að dagskrá fullnægjandi og að 

hún uppfyllti öll þau atriði sem þeir vildu ræða. Þar af leiðandi samþykktu þeir hana án 

athugasemda. Þrátt fyrir að segja megi að áhugi foreldra hafi verið takmarkaður kom í ljós að 

þátttaka foreldra skipti starfsfólk miklu máli. Þegar foreldrar tjáðu sig um dagskrárliði og 

höfðu áhrif á dagskrána fengu starfsmenn ákveðna staðfestingu á því að hverju þeir gengu. 

Þátttaka foreldra í mótun fundardagskrár auðveldaði starfsmönnum þannig undirbúning og 

jók líkur á að þeir mættu með rétt gögn á fundi, sem reyndist vera einn af lykilþáttum góðs 

fundar.  
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4.3.2 Framgangur á fundum  

Gagnsemi fundadagskrár kom greinilega fram í rannsókninni, en ég greindi það í gögnum frá 

rýnihópum, foreldrum og rannsóknardagbók. Þátttakendur voru sammála um að á fundum 

hefðu fundarmenn fylgt áætlun og farið hefði verið í alla þá þætti sem fundardagskrá tiltók á 

rannsóknartímabilinu. Í lýsingum þátttakenda má sjá að þeim þótti mikilvægt að komast yfir 

öll atriðin. Því var til dæmis lýst svo: „allir eru markvisst að reyna að komast hratt og vel í 

gegnum efnið“ (Rýnihópur, L, 2018). Bæði starfsmenn og foreldrar í rannsókninni lögðu 

áherslu á að enginn dagskrárliður gleymdist og að farið væri í alla liði. Aftur á móti virtist það 

eitthvað misjafnt hve vel dagskrárliðum var fylgt eftir þegar gengið var út frá því að unnið 

væri samkvæmt yfirlýstri röð dagskrárliða. Þessi þáttur virtist þó ekki valda þátttakendum 

áhyggjum sem er ekki í takt við hin hefðbundnu fræði um fundi. Svör þeirra báru þess merki 

að ekki þætti óeðlilegt að hoppað væri örlítið fram og til baka svo lengi sem öll atriði á 

dagskrá fengju umfjöllun. „Mér fannst það bara ganga vel, fórum pínu upp og niður 

dagskrána“(Rýnihópur, F, 2018). 

Fram kom að eðlilegt þótti að ákveðið spjallform væri á teymisfundunum, svo lengi sem 

umræðan tengdist dagskrárliðum. Málefnin voru óneitanlega talin nátengd og þó verið væri 

að beina sjónum að einum þætti þá hafði hann gjarnan skírskotun í þann næsta. Það að fara 

út fyrir efnið var aftur á móti þáttur sem þátttakendur lögðu áherslu á að gerðist ekki meðan 

á fundi stæði. Fram kom í flestum rýnihópaviðtölum að fundardagskrá hefði auðveldað 

fundarmönnum að halda sig við efnið og beina sjónum sínum aftur að dagskránni ef farið var 

út fyrir hana. „ Hún rammar fundinn svo vel inn“ (Rýnihópur, F, 2018) var mat manna og eins 

þótti hún „sniðugt fyrirkomulag“ (Rýnihópur, T, 2018). Þrátt fyrir mikilvægi þess að vera með 

fundarrammann virtist skólaumhverfið vera þess eðlis að ákveðinn sveigjanleiki og 

persónuleg liðlegheit þyrftu að vera til staðar á teymisfundum. Ekki kom þó skýrt fram hvar 

lína lægi á milli þess að vera sveigjanlegt og notalegt yfir í að farið væri of langt út fyrir efnið. 

Þar sem upplifun þátttakanda var ólík að þessu leyti höfðu sumir þátttakendur áhyggjur af 

því að of stíf dagskrá myndi gera fundi ópersónulega og jafnvel óþægilega. Skilningur 

þátttakenda á því hve stíft ætti að fylgja dagskránni og sundurliða innihald hennar var 

misjafn.  

Maður spyr sig hvort það hefði átt að vera stífara fyrirkomulag? Nei, mér finnst 

þetta mjög þægilegt, bara svona eiginlega að vera í eins konar spjalli. En samt 

alveg gott að hafa punktana til þess að vinna út frá“. (Rýnihópur, K, 2018) 

Dagskráin varð hinn rauði þráður fundanna og virtist hún vera sú nýjung sem 

þátttakendur voru ánægðastir með í framkvæmdinni. Á rannsóknartímabilinu átti sér stað 

fundur þar sem allir fundarmenn höfðu myndað sér skoðun á því hvað þeir vildu segja á 
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fundinum og nýttist dagskráin þar sem leiðandi afl á sjálfum fundinum. Hver og einn bar 

ábyrgð á sjálfum sér og þegar fundarmaður var farinn út fyrir efnið stoppaði hann sig sjálfur 

af og sagði: „Nei, þetta er á dagskránni á eftir. Við ræðum þetta þegar þar að kemur. Við 

skoðum þetta bara þá. Höldum áfram “ (Rannsóknardagbók, 7. nóvember 2018). Þetta var 

gott dæmi um að ekki sé endilega þörf á því að aðrir fundarmenn stjórni og leggi nákvæmar 

línur um hvað megi ræða og hvenær. Fundurinn var sameiginlegt verkefni þar sem allir 

sameinuðust um framkvæmd og úrvinnslu og báru ábyrgð á sjálfum sér.  

4.3.3 Gagnsemi dagskrár 

Enginn þátttakandi dró fram þá hlið að fundardagskrá væri skekkja sem ekki ætti að taka upp 

þegar kæmi að nýrri nálgun varðandi teymisfundi. Form fundanna skapaði gott umhverfi til 

uppbyggilegs og jákvæðs samstarfs þar sem dagskráin var leiðandi. „Það verði svo miklu 

markvissara þegar við erum alveg með fundarefnið“ (Rýnihópur, U, 2018) einkenndi viðhorf 

þátttakenda í rannsókninni gagnvart uppgefinni fundardagskrá. Foreldrar lýstu henni sem 

mjög gagnlegri þegar kæmi að upplýsingum um málefni og stöðu nemandans. Fundirnir voru 

að mati foreldra upplýsandi, spurningum svarað og vel brugðist við þeim vanda sem ræddur 

hefði verið. Þetta viðhorf kom einnig fram hjá rýnihópum þar sem dagskráin var í takt við 

stöðu nemandans. Dagskráin leiddi umræðuna að upplýsingum sem voru óvæntar að mati 

starfsmanna þó að skólinn hefði verið sá aðili sem sá að mestu um upplýsingaveituna. 

Mér fannst við vera miklu meira að veita upplýsingar, en við fengum líka 

upplýsingar sem voru góðar fyrir okkur sem, komu á óvart. Já, einmitt, það var 

mjög gagnlegt að heyra þetta, við munum vinna út frá þessari vitneskju. 

(Rýnihópur, T, 2018)  

Að koma sínu sjónarhorni á framfæri er hluti af því að tilheyra teymi sem hefur áhuga á 

að heyra hvað maður hefur fram að færa. Það var því mikilvægt að þátttakendur 

rannsóknarinnar töldu sig hafa komið sínu sjónarhorni á framfæri á þeim fundi sem þeir sátu. 

Þetta átti við um alla þá sem lögðu rannsókninni lið og enginn munur á viðhorfi foreldra og 

starfsmanna hvað þetta varðaði. Fundardagskráin og sú umgerð sem fylgdi framkvæmdinni 

skapaði þær aðstæður að hún leiddi samskiptin að þeirra mati. Í rýnihópaviðtölum og 

spurningalistum kom fram að dagskráin auðveldaði þátttakendum að koma sínu sjónarhorni 

á framfæri. Á undirbúningstímabilinu fyrir fundina voru þeir búnir að mynda sér ákveðna 

skoðun á málefnum, kynna sér stöðuna, velta hlutum fyrir sér, sammælast um ákveðna þætti 

og ákveða hvernig þeir vildu koma sínum málefnum frá sér. Þar sem allir þátttakendur voru 

sannfærðir um að þeir hefðu náð að koma sínu sjónarhorni á framfæri má ætla að dagskráin 

og undirbúningurinn hafi haft jákvæð áhrif á samstarf og samskipti á fundum. 
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Tilgangur funda liggur í því að fá niðurstöðu í ákveðna þætti eða málefni. Þess vegna 

fannst mér eftirsóknarvert að skapa þær aðstæður að hægt væri að vinna að þeim 

markmiðum og þátttakendur staðfestu að með nýjum vinnubrögðum hefði það tekist. Í 

ummælum þátttakenda kom fram að niðurstöður hefðu fengist í þeim málefnum sem til 

stóð. Einnig kom fram að niðurstöður hefðu verið skýrar í lok fundar og talað var um að 

niðurstöður fundarins hefðu verið skráðar. Rýnihópar töldu formlegar niðurstöður hafa náðst 

í málefnum, niðurstöður sem hægt væri að vinna út frá að þeirra mati. Fundarmenn virtust 

þar af leiðandi vera fullvissir um að niðurstöður væru skýrar þegar þeir gengu út af fundum. 

„Mér finnst í raun ekkert vera óljóst, við erum að ganga út frá þessu, það er allt á pappírum 

og við fylgjum því eftir“ (Rýnihópur, K, 2018), voru ummæli úr rýnihóp sem var sammála því 

að allir dagskrárliðir hefðu fengið niðurstöðu með einum eða öðrum hætti. Þó væri 

mismunandi hve mikið vægi dagskrárliðir hefðu. Stundum færi fram umræða um málefni 

sem leiddi til upplýsingaöflunar frekar en formlegrar niðurstöðu sem kallaði á áframhaldandi 

verkefni innan eða utan skólans. Gagnsemi dagskrárinnar lá ekki bara í því að fá niðurstöður í 

alla dagskrárliði, heldur líka að ramma inn umræðuefnin og leiða fundi rannsóknarinnar 

áfram. Eina undantekningin var mat rýnihóps sem sat teymisfund þar sem starfsmenn höfðu 

getið sér til um fundardagskrána. Sá hópur taldi enga niðurstöðu hafa komist í málefni enda 

málefnin þess efnis að ekki hefði verið þörf á niðurstöðu. Spjall hefði einkennt umræðuna og 

upplýsingaveitu til foreldra.  

Þegar teymi kemst að niðurstöðu er verkaskiptingin næsta mál á dagskrá. Til að unnið sé 

áfram með málefnin þarf að vera skýrt hver gerir hvað og hver séu næstu skref. Þátttakendur 

voru sammála um að þær upplýsingar hefðu legið fyrir þegar gengið var út af þeim fundum 

sem tengdust rannsókninni. Búið var að skilgreina hvert hlutverk hvers og eins en skráning á 

þessari verkaskiptingu skipti máli. Bæði foreldrar og starfsmenn töluðu um mikilvægi þess að 

hægt væri að fletta upp hver ætlaði að gera hvað, því oft fennti yfir þessar upplýsingar og þá 

væri gott að rifja upp. Í spurningalistum frá foreldrum komu fram ábendingar um að senda 

mætti samantekt frá teymisfundum á alla þá sem sátu fundinn. Upplýsingarnar væru þá í 

fórum þeirra sem tilheyrðu teyminu en ekki bara geymd í skjalageymslu viðkomandi skóla. 

„Það myndi fullkomna fundinn“ (Spurningalisti, M, 2018). Einnig komu fram gagnlegar og 

góðar ábendingar frá foreldrum sem sneru að þessum þáttum.  

Það gæti þó verið gagnlegt fyrir foreldra og starfsfólk að vera með fundargerðir 

til að öðlast betri yfirsýn og draga saman efni fundarins. Einnig hver mun sinna 

hvaða hlutverki ef við á í framhaldi af fundinum. Þá gæti einnig verið gott að fara 

yfir fyrri fundargerð á næsta fundi á eftir, bæði til að sjá hvort það hafi náðst 

árangur og ef það þarf að skerpa á einhverjum málum. (Spurningalisti, A, 2018)  
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Þátttakendur sem höfðu áralanga reynslu af teymisfundum og höfðu átt í samskiptum við 

stoðkerfi bæjarins varðandi þjónustu fyrir barn sitt gerðu athugasemdir er tengdust 

fundargerð. Þar var bent á að þær mættu berast á skólaskrifstofu bæjarins. Það væri skilvirkt 

og myndi auðvelda upplýsingaflæði innan bæjarins ásamt því að draga úr endurtekningum 

fyrir foreldra frá einum fundi til þess næsta (Spurningalisti, H, 2018). 

4.3.4 Þegar dagskráin stendur á brauðfótum  

Leggja þarf upp með ákveðin gæði þegar vandað er til vinnubragða í kringum fundi og við að 

fá upplýsingar með það að markmiði að ná fram þróun í starfinu. Ég leitaðist við að skapa 

öryggi og efla gott samstarf ásamt því að reyna að útiloka þá þætti sem skapa óöryggi innan 

teymisins. Í ljós kom að fundardagskrá sem byggir á ágiskunum sérkennara og 

umsjónarkennara veitir ekki þau gæði sem leitað var eftir varðandi þessi markmið. 

Einstaklingarnir treystu ekki á dagskrána og sáu ekki mikinn tilgang með henni. Forsendur að 

baki dagskrár skipta miklu máli um gæði fundarins fyrir starfsmenn. Fundir sem ekki ná að 

þróa samstarf voru greinilega ekki vinsælir innan starfsmannahópsins. Rýnihóparnir lögðu 

áherslu á að ekki væri gagnlegt að tína saman óþarfa málefni bara til þess að fylla upp í 

dagskrá. „Ekki funda bara til að funda“ (Rýnihópur, F, 2018) var megininntakið í 

athugasemdum þeirra.  

Fundardagskrá sem ekki beinir sjónum sínum að stöðu nemandans á þeim tímapunkti 

sem fundurinn er haldinn veitir ekki gagnlegar upplýsingar til starfsmanna skólans. Tilgangur 

fundarins verður óljós þegar verið er að ræða gömul mál sem þegar hafa verið leyst. 

Málefnin verða þess eðlis að ekki er þörf á niðurstöðu og „fundurinn verður eins konar spjall 

fundur um allt og ekki neitt“ (Rýnihópur, F, 2018) sagði einn þátttakenda og lýsti furðu sinni 

með tilgang fundarins. Þeir foreldar sem sátu þennan fund lýstu ekki sömu upplifun í mati 

sínu. Þar kom fram að þeir hefðu fengið allar þær upplýsingar sem þeir hefðu vonast til að fá 

og voru ánægðir með fundinn, en þegar athugasemdir þeirra voru skoðaðar nánar kom í ljós 

ákveðin skekkja. Ástæðan var sú að þrátt fyrir að þeir hafi talið sig hafa fengið fullnægjandi 

upplýsingar þá komu einnig athugasemdir frá þeim sem sögðu að svo hefði í raun og veru 

ekki verið. Dagskrá sem ekki er gagnleg og hagnýt hefur þannig neikvæð áhrif. Hún ýtti í 

þessu tilviki undir tortryggni starfsmanna og skapaði ekki teymisfund sem efldi samstarf í 

kringum nemandann.  

4.4 Hin fjölbreytilegu samskipti 

Þegar rýnt var í fræði varðandi foreldrasamstarf og fræði um samskipti og fundi kom í ljós að 

samræmi var þar á milli varðandi áherslur og markmið. Samhljómur var á milli fræðimanna 

sem lögðu áherslu á mannlega þáttinn sem lykilatriði þegar samskipti í skóla án aðgreiningar 



52 

eru skoðuð (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012; Knackendoffel o.fl., 2018). 

Teymisfundir standa og falla með samskiptum þeirra sem sitja þá og þess vegna er 

eftirsóknarvert að þau séu góð. Þar af leiðandi lagði ég mikið upp úr því að fá mat 

þátttakenda á upplifun þeirra á þeim samskiptum sem áttu sér stað á fundunum, ekki síst í 

ljósi þess að verið var að prófa stífari verklagsreglur og samtalsramma. Fram kom að með 

þessu fyrirkomulagi hafi fundirnir einkennst af jákvæðri upplifun og góðu andrúmslofti. Svör 

þátttakenda báru þess merki að þeir fundir sem nýttir voru í rannsóknina hefðu þótt vel 

lukkaðir þegar rýnt var í samskiptaþáttinn. Þátttakendur lýstu fundunum sem afslöppuðum 

og góðum. Einnig var talað um að þeir hefðu verið léttir og þægilegir og almennt var talið að 

andrúmsloftið hefði verið fínt. Þessar lýsingar tengdust bæði viðhorfum foreldra sem og 

starfsmanna skólans.  

Í svörum frá þátttakendum kemur engu að síður fram að ekki sé hægt að gefa sér það 

fyrirfram að teymisfundir grunnskólanna einkennist af góðu andrúmslofti. Þátttakendur voru 

margir hverjir miklir reynsluboltar þegar kemur að teymisfundum í skólum og átti það bæði 

við um foreldra og starfsmenn. Þar af leiðandi höfðu þeir í ákveðinn reynslubanka að sækja 

þegar þeir lögðu fram mat sitt í rannsókninni. Foreldrahópurinn mat það sem svo að 

andrúmsloftið á fundinum í rannsókninni hefði verið gott en þeim upplýsingum fylgdi einnig 

að andrúmsloftið væri „það oftast“ (Spurningalisti, A, 2018). Sjá má að ákveðinn hluti 

foreldra og starfsmanna skóla hefur á einhverjum tímapunkti upplifað erfiðan teymisfund 

þar sem fjallað er um málefni nemenda með sérþarfir. Þótt þessi upplifun þátttakanda hafi á 

einhverjum tímapunkti átt sér stað, þá kom í ljós að skapa má aðstæður þar sem þessir sömu 

aðilar upplifa jákvæða fundi. Með góðum fundarvenjum og verklagi náðist að skapa 

aðstæður þar sem ríkti gott andrúmsloft á teymisfundunum og með þeim hætti efldist 

samstarfið og það dró úr slæmri reynslu og líðan á fundum. 

4.4.1 Samskipti sem einkennast af trausti    

Það er erfitt að skoða samskipti með það að markmiði að efla og bæta samstarf nema að 

beina sjónum sínum að hugtakinu traust og vægi þess í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Upplýsingar frá þátttakendum gáfu til kynna að ríkjandi andrúmsloft á þeim teymisfundum 

sem nýttir voru í rannsókninni hefði verið gott. Kom þar fram að samhliða góðu andrúmslofti 

hefðu heiðarleiki, virðing og traust spilað stórt hlutverk. Þetta mat þátttakenda var áberandi 

í viðtölum og í gögnum frá rýnihópum kom fram að góð samskipti við foreldra væru 

starfsmönnum skólans almennt mjög mikilvæg. Metnaður væri fyrir því að efla samstarfið og 

hlúa að þeim þáttum sem spiluðu stór hlutverk í góðu samstarfi heimilis og skóla. Þegar 

nánar var rýnt í gögnin má sjá að innan starfsmannahópsins eru einstaklingar sem leggja sig 

sérstaklega fram við að efla samskipti sín við foreldra. „Ég geri það alveg meðvitað að byggja 

upp traust við fólk, eins og foreldra“ (Rýnihópur, L, 2018). Þessi áhugi starfsmanna staðfestist 
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í verki þegar skoðaðar voru færslur rannsóknardagbókar. Þær lýsa framgangi starfsmanna á 

fundunum og sýna að nálgun þeirra í samskiptum, og þá sérstaklega við foreldra, einkennist 

af því að ýta undir traust samkvæmt fræðum um fundahöld.  

Einstaklingsmunur er á þátttakendum í þessari rannsókn þegar skoðuð er færni til að 

byggja upp traust. Færnin einkenndist meðal annars af næmni ákveðinna starfsmanna fyrir 

því sem foreldrar höfðu fram að færa á fundum. Þetta birtist í því að þeir veittu sérstaka 

athygli þeim þáttum sem virtust valda foreldrum áhyggjum og spurðu nánar út í málefnið, 

jafnvel þó foreldrar hefðu hætt umræðu um efnið. Í framhaldi sýndu þeir vilja til að skoða 

ýmsar hliðar málefnisins og buðu foreldrum upp á að reyna að finna lausn. Dæmi er um að 

þessi nálgun hafi gjörbreytt samskiptum á fundi. Foreldrar í því teymi upplifðu að hlustað 

hefði verið á þá og tekið tillit til þeirra þegar þeir lögðu mat sitt á það sem fram fór á 

fundinum. Það að hafa rödd innan teymis var talið þýðingarmikið og er að mörgu leyti 

nauðsynlegt þegar vinna á saman. Umræða í rýnihópaviðtölum staðfesti mikilvægi 

viðurkenningarinnar og traustsins þegar kom að foreldrasamstarfi.  

Þegar það er orðið svona mikið traust þá hefur maður bara allt annað aðgengi að 

foreldrum með erfiðu málin. Það er miklu auðveldara að leggja á borð eitthvað 

sem getur bara verið mjög þungt að heyra þegar það er búið að byggja upp svona 

mikið traust. (Rýnihópur, U, 2018) 

Gott samstarf sem byggir á trausti, heiðarleika og virðingu auðveldaði upplýsingaflæði á 

milli heimilis og skóla. Fundirnir urðu auðveldari að því leyti að hægt var að nálgast málefnin 

með afslappaðri hætti. „Traust og virðing eru lykil lyklarnir í samskiptum við foreldra“ 

(Rýnihópur, L, 2018) kom fram í viðtali og voru aðrir meðlimir rýnihópsins sammála því. 

Fram kom að traust og góð samskipti á milli heimilis og skóla auðveldaði ekki bara 

framgang á fundum heldur var raunin sú að foreldrar sem áttu í góðum samskiptum við 

skólann virtust hafa auðfenginn aðgang að starfsfólki og þekkingu þeirra. Fram kom að þessir 

foreldrar ættu greiða leið að ráðgjöf frá starfsmönnum varðandi málefni barna þeirra og á 

það einnig við um ráðgjöf frá sérkennara og öðru fagfólki skólans. Þessi ráðgjöf eða 

stuðningur var umræðuefni á teymisfundi þar sem foreldri lýsti gagnsemi þeirra ráða sem 

það hafði fengið hjá skólanum fyrr á árinu. Kom þá berlega í ljós að foreldrið kaus frekar að 

sækja stuðning og ráðgjöf til starfsmanna skólans en til ráðgjafaþjónustu úti í bæ. Ástæðan 

var tengd trausti og gagnsemi ráðanna, og ekki síst því að auðveldara væri að ræða erfið 

málefni við þá sem væru nú þegar inni í málefnum barnsins. Samkvæmt foreldrinu voru 

þessir umræddu starfsmenn mjög mikilvægir. Í rýnihópsviðtalinu velti hópurinn fyrir sér 

þessari staðreynd. Þátttakendur höfðu ekki gert sér grein fyrir því að þess væru dæmi að ráð 

væru frekar sótt í skólann en til þeirra aðila sem gefa sig út fyrir að veita þessa þjónustu. 
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Þessar upplýsingar um mikilvægi og gagnsemi trausts voru að hluta til staðfestar hjá fleiri 

foreldrum þar sem þeir lýstu yfir ánægju með starfsfólk skólans. „Starfsfólkið er gott og 

auðvelt að leita til þeirra“ (Spurningalisti, E, 2018). Samkvæmt þessum gögnum staðfestist 

það enn frekar að með góðum samskiptum og gagnkvæmu trausti verði samskiptin 

innihaldsríkari og dýpri. Ekki varð vart við yfirborðskennda umræðu og kafað var dýpra í 

málin án þess að það teldist erfitt eða óþægilegt. Með þessum hætti var hægt að nálgast 

málefnin og vinna saman. „Þetta er með léttari teymisfundum sem við höldum“ (Rýnihópur, 

L, 2018) kom fram í gögnum, ásamt því að starfsfólk talaði um að það upplifði sig afslappað 

fyrir fundi. Þessar athugasemdir tengdust fundum þar sem samskiptin voru góð. Þegar 

samskiptum var lýst nánar kom í ljós að á fundunum væru „mjög heiðarleg samskipti alveg 

hrein og bein. Það er ekkert falið sko“ (Rýnihópur, L, 2018). Á fundunum þar sem foreldrar og 

starfsmenn skólans höfðu náð að skapa traust og heiðarleg samskipti bar öll framkoma þess 

merki og öll miðlun varð dýpri og innilegri.  

4.4.2 Upplýsingastreymi 

Í rannsókninni kemur fram að skólinn virðist leggja áherslu á að koma upplýsingum jafnóðum 

til forelda og er það gert svo að málefnin séu ljós og foreldrar upplýstir. 

Upplýsingastreymið frá skólanum, almennt bara til foreldra er þannig að fólk veit 

allt bara. Við erum ekki að segja einhverjar fréttir sem að fólk veit ekki um, ekki 

nema það sé eitthvað glænýtt sko. (Rýnihópur, U, 2018) 

Samkvæmt þessu má sjá að skólinn er áhugasamur um að efla samskiptin og viðhalda 

gagnsæi upplýsinga. Reynsla starfsmanna af teymisfundum virðist gífurlega mikilvæg þegar 

kemur að þessum efnum og færni í mannlegum samskiptum getur skipt sköpum þegar um er 

að ræða erfið málefni og hvernig þau eru lögð fyrir foreldra.  

Ég held einhvern vegin bara að við séum búnar að halda svo marga teymisfundi 

saman með fjölbreyttum málum að við eru orðið svolítið flinkar í að leggja allt á 

borðið. Okkur tekst einhvern vegin að koma þessu frá okkur, fólk er ekkert 

niðurbrotið þó það fái vondar fréttir. (Rýnihópur, L, 2018) 

Starfsmenn lýstu vilja til að nálgast foreldra af nærgætni og virðingu, ekki síst þegar unnið 

er með viðkvæm málefni sem geta reynst erfið í meðhöndlun. Í ljós kom að hlutverk 

starfsmanna snýst oft um að vera eins konar boðberar slæmra tíðinda á teymisfundum. 

Þeirra markmið er gjarnan tengt því að koma upplýsingum til foreldra um erfiða þætti sem 

snúa að nemandanum. „Þessi fundur var með öðru sniði en venjulega af því að við vorum 

ekki boðberar slæmra tíðinda“ (Rýnihópur, L, 2018). Þessi setning segir allt sem segja þarf 
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um það hve stórt hlutfall funda snýst um að starfsfólk veiti foreldrum upplýsingar um 

eitthvað sem gengur illa eða hefur komið upp á. Þegar foreldrar voru spurðir út í viðmót á 

fundum og hvort þeir hefðu fengið að tjá sig kom í ljós að mikill munur er á því hvað það var 

sem þátttakendum fannst þeir þurfa að koma á framfæri á fundunum. Á meðan starfsmenn 

setja mikla vinnu í að koma frá sér upplýsingum um erfiða þætti einblína foreldrar frekar á að 

leggja fram mat sitt. Þeir töluðu um að þeir hefðu fengið tækifæri til að koma með 

athugasemdir, spyrja um ákveðna þætti og segja sína hlið. Þeim fannst einnig vel tekið í 

hugmyndir sínar, en þeir töluðu aldrei um að hlutverk þeirra tengdist að neinu leyti því að 

vera boðberar slæmra tíðinda. 

Í rýnihópaviðtölum kom fram að þó að niðurstöður hefðu fengist í þau mál sem rædd 

voru hefðu starfsmenn oft verið að leita eftir öðrum upplýsingum á fundunum. Upplifun 

starfsmanna tengdist því að þeir fengju staðfestingu á því að þeir væru að gera rétt og að 

foreldrar væru samþykkir framkvæmd í skólanum. Þetta kom fram þegar rætt var um það 

hvort meðlimir rýnihópsins teldu að niðurstaða hefði náðst í þeim málefnum sem voru rædd. 

Þá töluðu starfsmenn einnig um að þeir væru ekki síður að ná samkomulagi um framkvæmd 

og nálgun. „Bæði niðurstaða og líka bara staðfesting, kannski aðallega bara staðfesting á því 

sem við erum að gera, og sjá hvort við höldum áfram á sömu braut“ (Rýnihópur, U, 2018). 

Samhliða þessari umræðu kom í ljós hve stóran þátt mannlegi þátturinn spilar þegar 

kemur að teymisfundum. Starfsmenn skólans töluðu um gæði foreldra þegar þeir útskýrðu 

vel heppnuð samskipti milli heimilis og skóla. Í lýsingum þeirra á þessum ákveðnu foreldrum 

kom fram að þeir væru þægilegir og gott að vinna með þeim. Foreldrarnir þóttu meðvitaðir 

um stöðu barnsins og það sem væri að gerast í skólanum. Talað var um foreldra sem væru 

boðnir og búnir og hve gott væri að vinna með þeim. Einnig þótti það kostur þegar foreldar 

voru ekki taldir meðvirkir með sínu barni og að þeir væru vel upplýstir. En það voru ekki bara 

starfsmenn sem vildu ræða kosti þeirra foreldra sem gott þótti að vinna með, heldur höfðu 

foreldrarnir einnig skoðanir á starfsfólkinu og fram komu lýsingar eins og að það væri 

yndislegt. Einnig þótti auðvelt væri að leita til þeirra og fá aðstoð. Í rannsóknardagbók eru 

færslur þar sem ég velti fyrir mér þessari upplýsingagjöf sem átti sér stað í rannsóknarferlinu. 

Hvergi er spurt um kosti eða galla viðmælenda í rannsókninni eða óskað eftir upplýsingum 

um viðhorf gagnvart heimili eða skóla. Í flestum tilfellum komu þó þessar samantektir en 

ástæða þess verður ekki skýrð í þessari rannsókn. 

4.5 Hefðirnar móta nálgunina  

Rannsóknin endurspeglaði flókin og margbreytileg samskipti innan menntastofnana. Hefðir í 

samskiptum starfsmanna voru mikilvægar því þær mótuðu að miklu leyti teymið sem stóð að 

fundinum. Ef misskilningur eða takmörkuð samskipti voru meðan á undirbúningi stóð hafði 
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það áhrif á samskipti starfsmanna á fundinum og jók hættu á að ákveðið óöryggi skapaðist 

innan teymisins. Þetta kom fram í nokkrum færslum er tengdust fundum og undirbúningi 

ásamt gögnum í rýnihópaviðtölum og spurningalistum. Eitt sinn höfðu starfsmenn ekki rætt 

það sín á milli hver ætti að gera hvað á fundinum þar sem um fámennan fund var að ræða. „Ég 

hélt einhvern vegin að þú myndir byrja fundinn“ (Rýnihópur, K, 2018) kom fram þegar rætt var 

saman að fundi loknum. Samstarfsfólkið var ekki sammála um hver hefði átt að leiða fundinn 

og litaði það framkvæmd hans. Umræður í rýnihópaviðtalinu og eins skráningar í 

rannsóknardagbók sýndu að hlutverkin urðu óljós allan fundinn og að samskipti starfsmanna 

einkenndust af því. Þeir lögðu sig fram við að taka ekki fram fyrir hendurnar á hvor öðrum á 

fundinum og leita samþykkis með því að kinka kolli og bjóða orðið. Þetta dæmi sýnir að þó að 

ekki sé um samskiptavanda að ræða á milli starfsmanna er mikilvægt að starfsmenn séu búnir 

að samstilla sig þegar þeir mæta á fund. Ekki var nóg að mæta með rétt gögn heldur hefði fólk 

þurft að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og hvenær það vildi leggja eitthvað til málanna. 

Samskipti eða samskiptaleysi innan skólans varð þannig áhrifaþáttur á framkvæmdina. 

Athugasemdir af þessum toga komu nokkrum sinnum fram í rannsókninni. 

Samskiptaskortur innan starfsmannahópsins hafði eitt sinn þau áhrif að ekki var laust 

fundarherbergi þegar setjast átti niður á teymisfund. Við þessar aðstæður hófust samskipti 

fundarmanna á því að ganga saman í halarófu um skólabygginguna í leit að heppilegum 

fundarstað. Samskipti þátttakanda voru frekar óformleg og kannski dálítið vandræðaleg 

meðan á þessu stóð. Ekki má gleyma áhrifum rannsóknarinnar á stemninguna sem mögulega 

magnaði upp vandræðatilfinninguna í þessu tilviki þar sem allir fundarmenn höfðu samþykkt 

þátttöku í rannsókninni. Þetta er einn þeirra þátta sem talið er að ekki megi gleymast í 

undirbúningi þeirra. Út frá því sjónarhorni var þetta óheppilegt og sýndi að samskiptaskortur 

hefur víða áhrif (Rannsóknardagbók 7. nóvember, 2018) Aftur á móti minntist enginn 

þátttakandi á þetta þegar þeir höfðu tækifæri til að meta fundinn, hvorki í rýnihópaviðtalinu 

né í spurningalistanum. Svona vandræðagangur var ekki litinn alvarlegum augum enda alltaf 

hægt að gera mistök. En hins vegar er gott að viðurkenna þau til að geta lært af þeim.  

Þátttakendur í rannsókninni áttu það sameiginlegt að hafa reynslu af teymisfundum; 

ólíkum fundum sem höfðu reynst misvel. Þegar óvissa mótaði undirbúning fyrir fund kom í 

ljós að starfsmenn höfðu varann á sér og skelltu sér beint í varnarhlutverkið. Í því tilfelli voru 

starfsmenn miklir reynsluboltar og lögðu metnað í að vera undirbúnir fyrir hið óvænta á 

fundi, sem átti rætur sínar að rekja í óöryggið. Í rýnihópaviðtölum kom fram að þátttakendur 

leituðu öryggis í fundardagskránni og að geta treyst á að ekki væri bætt inn óvæntu 

umræðuefni. „Þá er maður ekki að búast einhverju eins og við og fer bara beint í 

varnarhlutverkið. Þá eru hlutir meira bara uppi á borðinu“(Rýnihópur, F, 2018). Í gögnunum 

eru ekki upplýsingar um það hvers vegna starfsmannahópurinn brást svona við. Aftur á móti 
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kemur þar fram að þetta sé óheppilegt og í rannsóknardagbók er færsla þar sem ég leiði líkur 

að því að tímaskortur og skortur á hefðum hafi þarna áhrif á hin takmörkuðu samskipti. 

Engar skráningar voru þess eðlis að vart hafi orðið við samskiptavanda milli þeirra aðila sem 

áttu hlut að hverju máli fyrir sig. 

4.5.1 Hverjir sitja teymisfundi 

Fundir taka tíma og í nútíma samfélagi er fólk oft að drukkna í fundum ef svo má að orði 

komast. Þess vegna er mikilvægt að taka ígrundaða ákvörðun þegar ákveðið er hverjir sitji 

teymsfundi vegna nemenda með sérþarfir. Á rannsóknartímabilinu sat starfsmaður fund sem 

hann hafði undirbúið sig undir en þegar á fundinn var komið hafði hann ekkert til málanna að 

leggja. Þau gögn sem hann hafði tekið saman voru ekki til umræðu og upplifði 

starfsmaðurinn fundinn sem ákveðna tímasóun. „Ég var í raun og veru meira í áheyrn á 

þessum fundi heldur en að ég væri eitthvað að stýra eða segja“ (Rýnihópur, F, 2018), sagði 

starfsmaðurinn og lýsti óánægju sinni með að hafa setið fund þar sem hann hafði ekkert 

fram að færa. „Að setjast niður á endalausa fundi er ekki endilega það sem við höfum tíma 

fyrir“ (Rýnihópur, F, 2018). Út frá umræðu rýnihópsins má álykta að því færri því betra sé 

gott viðmið þegar fundarmenn eru valdir á teymisfundina, en þessi ákvörðun var tekin í 

samspili samskipta innan starfsmannahópsins sem á sér stað fyrir fundi. Enn á ný sjáum við 

að samskipti innan skólans hafa áhrif á það hvernig framkvæmd funda er á vinnustaðnum.  

Sjónarmið foreldra og starfsmanna voru ekki alltaf af sama meiði þegar kom að 

umræðunni um það hverjir ættu að sitja teymisfundina og eitt foreldri saknaði þess að 

stuðningsfulltrúar væru á fundunum. Í þessu tilfelli kom í ljós hve mikilvæg forþekking 

þátttakanda var þegar kom að gagnaöflun þar sem foreldri hafði þekkingu og reynslu af 

ólíkum teymisfundum í gegnum tíðina.  

Ég sakna þess svolítið að hitta ekki lengur stuðningsfulltrúana (það var þannig 

þangað til í fyrra vetur að þeir tóku þátt í teymisfundunum). Það eru þeir sem eru 

með barninu allan daginn því til halds og trausts og það er svolítið vont að a) vita 

ekki einu sinni hvernig þau líta út og b) geta ekki heyrt þeirra sjónarmið frá fyrstu 

hendi. (Spurningalisti, A, 2018)  

4.5.2 Í framhaldi af fundi 

Þegar samskipti mín við foreldra á rannsóknartímabilinu eru skoðuð kemur í ljós ákveðinn 

munur. Í rannsóknardagbók voru færslur þess efnis að ég vandaði til verka þegar ég hafði 

samband við foreldra varðandi nemendur og málefni er sneru að þeim fyrir rannsóknina. 

Þegar mér fannst erfitt að koma efninu frá mér í gegnum tölvupóst hafði ég gripið til þess 

ráðs að hringja í viðkomandi foreldri. Um var að ræða samtöl þar sem ég kynnti mig og tók 
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upp kurteisishjal og spjallaði almennt um nemandann áður en ég kom mér að efninu. 

Framkvæmdin byggði á þeirri hugmyndafræði að byrja á því að tala um eitthvað sem væri 

gott og fara síðan varlega í að ræða þær þarfir sem lágu að baki símtalsins. Samkvæmt 

rannsóknardagbók upplifði ég þessi samtöl sem mjög vel heppnuð og til eftirbreytni. Með 

nýju verklagi funda kom í ljós að þessi samskipti breyttust töluvert í framhaldi af fundi.  

Rannsóknardagbók sýnir að ég hringdi oftar í þá foreldra sem voru með nemendur hjá 

mér á rannsóknartímabilinu heldur en þá sem ég vann með fyrir rannsóknina. Ekki eru það 

allt foreldrar sem flokkast beint undir það að vera þátttakendur í rannsókninni heldur 

foreldrar sem ég fundaði með á tímabilinu og hélt utan um þær upplýsingar í gegnum 

dagbókina. Greinileg tenging er á milli þess að þeir foreldrar sem hafa setið fundi og komið 

að undirbúningi með mér og öðrum þátttakendum fá fleiri símtöl frá mér í framhaldinu. 

Aftur á móti má ekki finna neinar upplýsingar þess efnis að foreldrarnir séu að hafa oftar 

samband við mig að fyrra bragði.  

Dagbókin sýnir að auðveldara var fyrir mig að hringja þessi símtöl, þau þörfnuðust ekki 

mikils undirbúnings og hægt var að koma sér strax að efninu. Símtölin voru stutt en lýsandi 

fyrir það sem skólinn var að gera með nemandanum. Almennt spjall var af skornum skammti 

en tilfinning mín sú að foreldrar væru upplýstir og að hin stuttu en örari símtöl nýttust til að 

skapa foreldrum tækifæri til að spyrja spurninga. Aftur á móti notuðu foreldrar þetta 

tækifæri ekki nema í einstaka tilfellum og umræðan var nánast eingöngu um það efni sem ég 

bar upp í samtalinu. Það sem vakti sérstaka athygli mína voru þær athugasemdir í 

rannsóknardagbók sem fylgdu þessum símtölum. 

 Undanfari símtala er eitthvað öðruvísi, er eiginlega að átta mig á því núna. Mér 

finnst ég vita á hvaða braut við erum og finnst gott að hringja í foreldra og rétt 

heyra í þeim varðandi einhver smáatriði sem skipta mig samt svo miklu máli. 

Þannig heldur maður stefnunni og getur haldið áfram að þróa hlutina. Er þetta 

jákvætt eða neikvætt. Ætli ég sé að taka of mikinn tíma frá foreldrum? Kannski er 

ég núna að upplifa foreldra sem samstarfsmenn, þessir sem ég rétt heyri í og legg 

undir eitthvað sem ég er að hugsa í það og það skiptið. (Rannsóknardagbók, 6. 

desember, 2018)  

Þegar líða tók á rannsóknartímabilið urðu áhyggjur mínar þess eðlis að kannski væru 

þessi stuttu samtöl ekki fagleg, en í dagbók er skráð að foreldrar taki vel í öll símtölin. Þegar 

ég afsaka truflunina í einu samtali svarar foreldri því til að það sé gott og gagnlegt að fá þessi 

símtöl frá mér. Ákveðnar líkur eru á því að um hafi verið að ræða kurteisi af hálfu foreldris en 

rannsóknin nær ekki að meta þennan þátt nánar. Aftur á móti er það mjög skýrt í dagbók að 

þessi þróun birtist mér sem þægilegur starfsháttur.  
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4.5.3 Fræðin trufla mig 

Fræðin höfðu mikil áhrif á sýn mína á það sem fyrir augu bar meðan á rannsóknartímabilinu 

stóð. Því meiri þekkingu sem ég aflaði sér með lestri á hinum ýmsu fræðum er tengjast 

fundahöldum, samskiptum og fundum í grunnskólum, því gagnrýnni varð ég á framkvæmd í 

kringum teymisfundi. Endurteknar færslur í dagbók innihalda athugasemdir sem drógu fram 

þá mynd að ekki væri verið að vinna nákvæmlega samkvæmt þeim viðmiðum sem fræðin 

lögðu fram. Athygli mín var farin að beinast að smáatriðum, allt frá því hvernig þátttakendur 

sætu við fundarborðið yfir í að velta því fyrir mér hve vel eða illa foreldrar hefðu verið 

upplýstir um stöðu nemandans áður en að fundi kom. Þegar þessar gagnrýnisraddir sem 

sveimuðu um í huga mér sem rannsakanda voru bornar saman við mat annarra þátttakenda í 

rannsókninni kom í ljós að ekki höfðu allir sömu sýn. Þar sem rýnt var í þau gögn sem 

söfnuðust á tímabilinu jafnóðum fékk ég strax viðmið annarra þátttakenda sem kom í veg 

fyrir að einhliða ákvarðanir væru teknar varðandi áframhaldandi þróun á teymisfundunum 

og verklagi. Þar sem það verkefni féll í hendur mínar að vega og meta næstu skref 

rannsóknarinnar var mikilvægt að skoða viðhorf allra þátttakenda og taka ekki 

geðþóttaákvarðanir sem ekki væru í takt við gögnin. Þar af leiðandi varð ég að draga úr 

ýkjum og finna hinn gullna meðalveg þegar kom að nokkrum atriðum í áframhaldandi nálgun 

innan rannsóknarinnar. Þetta tengdist meðal annars eftirfylgni fundarstjóra á fundum þegar 

kom að því hvort leggja ætti áherslu á að fylgja dagskránni í þaula eða ekki.  

4.5.4 Samskipti innan starfsmannahópsins  

Í gögnum birtist þörf mín fyrir fagleg vinnubrögð ekki bara í undirbúningi, framkvæmd og 

eftirfylgni í tengslum við fundi, heldur almennt í samskiptum við ólíka samstarfsaðila. Þetta 

varð mér ljóst í rannsóknarferlinu. 

Í rannsóknardagbók er færsla um símtal milli sérkennara og „sérfræðings að sunnan“. Þar 

kemur fram að ég fékk tölvupóst þess efnis að hringja í sérfræðinginn því hann langaði að 

ræða um ákveðinn nemanda. Eftir nokkrar tilraunir til að ná í „sérfræðinginn að sunnan“ í 

gegnum síma svarar hann og í ljós kemur að hann vanhagar um upplýsingar um greiningar og 

aðra þætti sem ég get ekki svarað. Enn og aftur stend ég sem sérkennari í þeim sporum að 

hafa takmarkaðar upplýsingar í höndunum og ég upplifi mig ófaglega og óörugga. Ég hef ekki 

greiningapappíra og hef ekki safnað saman upplýsingum frá umsjónarkennara og 

listmeðferðarfræðingi. Engu að síður á ég að svara spurningum eins og sannur fagaðili. Í 

rannsóknardagbók líki ég upplifun minni af þessum samskiptum við það að mæta óundirbúin 

á fund. Í framhaldi gerði ég mér grein fyrir því að fagmennska í tengslum við fundahöld þyrfti 

að yfirfærast á alla mína nálgun þegar kæmi að upplýsingaflæði.  
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Ég sit inni í vinnuherbergi og upplifi mig allslausa. Hvernig datt mér í hug að 

hringja án þess að hafa náð í allar skýrslur og öll gögn sem til voru um 

nemandann? Hvenær ætla ég eiginleg að læra? Ég þarf að ramma mig og mín 

samskipti betur inn. Í nútíma samfélagi vitum við að fólk getur ekki kallað fram 

allar upplýsingar nema hafa gögn í höndum. Ég þarf að gera raunhæfar væntingar 

til sjálfrar míns og passa að ég komi mér ekki í þessar aðstæður með því að gefa 

mér tíma í að setja mig í stellingar og rýna í hlutina. (Rannsóknardagbók, 30 

janúar 2019) 

Hinar raunhæfu væntingar tengjast einnig vali á dagskrárliðum fyrir teymisfundi þar sem 

það val endurspeglar vinnubrögð og samskipti innan starfsmannahópsins. Í gögnum sést að 

við val á umræðuefnum teymisfunda þarf að finna sameiginlegan byrjunarreit þegar efla á 

samstarf. Velja þarf hnitmiðað umræðuefni í takt við þarfir nemandans. Sem dæmi kom fram 

í rannsókninni að sumir þátttakendur töldu umræðuefnið nám og líðan góðan dagskrárlið og 

að með því væri kominn útgangspunktur sem hægt væri undirbúa sig fyrir. Aftur á móti kom í 

ljós að nám og líðan eru mjög almenn markmið sem verða yfirgripsmikil og óljós þegar komið 

er fund. Erfitt er að mynda sér skoðun á framlagi sínu innan teymisins og afla réttra gagna 

fyrir fundinn út frá þeim punkti. „Til þess að árangur náist þarf að tilgreina hvaða þætti eða 

atriði innan náms og líðan þurfi að ræða“ (Rannsóknardagbók, 5. desember 2018). Lykilatriði 

undirbúningsins er að fara með foreldrum og starfsfólki úr því almenna yfir í hið sértæka svo 

að samskiptin þróist í samræmi við þá vinnu sem fyrir liggur. Þannig er hægt að byggja grunn 

að samvinnunni og vinna að þörfum nemandans án þess að vera alltaf á byrjunarreit. 

Stundum þarf að beina orkunni að litlu þáttunum til þess að ná stóru 

markmiðunum. Farsæl samskipti felast í að hlúa að smáatriðunum og byrja á því 

að ná litu markmiðunum. (Rannsóknardagbók 5. desember 2018)  

Þrátt fyrir gott val á umræðuefni teymisfunda á rannsóknartímabilinu kom upp vandamál 

sem eftir á að hyggja hefði mátt koma í veg fyrir. Þar hefði mátt horfa á litlu atriðin sem geta 

gefið vísbendingar sem vert er að veita athygli og beina sjónum meira fram á við. Lauslega 

var rætt um ákveðinn þátt sem farið var að bera á hjá nemanda. Birtingarmyndin var ekki 

mjög sterk á þeim tímapunkti sem teymisfundurinn var haldinn, en á rýnifundi kom í ljós að 

innst inni hefðu umsjónarkennari og þroskaþjálfi vitað að þetta yrði alvarlegra er fram í 

sækti. Það reyndist rétt og eftirsjá þeirra starfsmanna sem sátu rýnifundinn snerist um að 

hafa ekki rætt þetta nánar og leitað lausna þegar allir voru saman komnir á teymisfundinum. 

Starfsmenn töluðu um að „stundum þyrfti að fylgja innsæinu og ræða þann vanda sem 

mögulega er að koma upp. Ekki bíða eftir því að vandinn verði það stór að allt fari úr 

böndunum“ (Rýnihópur, J, 2018).  
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Umgjörð funda í grunnskóla þarf að vera sameiginlegt verkefni og um þá vinnu þarf að 

skapast ákveðin menning. Rannsóknardagbók og skrif um samskipti við samstarfsfólk sýndu 

að fólk er misjafnt og að þar sem ekki var komin hefð á framkvæmdina meðan á rannsókn 

stóð fór ákveðin orka í að halda utan um alla framkvæmd, þar á meðal þá sem sneri að 

undirbúningi þar sem umsjónarkennarar eru þeir aðilar sem koma fyrst að 

foreldrasamstarfinu. Skrif í rannsóknardagbók endurspegluðu ákveðið þroskaferli mitt sem 

sérkennara í samskiptum við samstarfsfólk og foreldra. Ég var mikið að velta fyrir mér eigin 

hlutverki og reyndi eftir besta megni að staðsetja mig í samskiptum mínum við aðra. Á 

rannsóknartímabilinu átti ég í samskiptum við fjöldann allan af fólki. Þessi samskipti 

einkenna starf sérkennarans þar sem starfið byggir á samvinnu við aðra. Í skráningum á 

þessum samskiptum sést hve flókið hlutverk sérkennarans er þar sem nemendur eru alltaf 

fyrst og fremst hjá sínum umsjónarkennara en hlutverk mitt er að koma að ákveðnum 

þörfum nemandans sem þarf að skoða og mæta betur. Þar af leiðandi var ég sem 

sérkennarinn ekki endilega að stýra þeim samskiptum sem tengdust teymisfundum og eru 

rannsóknarefni þessarar rannsóknar, heldur var ég í hringiðu samskipta sem snerust um 

samstarf við umsjónarkennara, þroskaþjálfa, foreldra og fleiri starfsmenn um framkvæmd 

innan skólans. Áhrif þessara samskipta í tengslum við teymisfundina urðu ekki skýr fyrr en 

rýnt var í gögn og rannsóknin fór af stað.  

Ég stend einhvern veginn á milli allra þessara aðila. Er ekki beint að stjórna heldur 

meira að leiðbeina en ber samt heilmikla ábyrgð á framkvæmdinni. Það reynir 

svo mikið á þetta í undirbúningsferlinu fyrir teymisfundina. Ég var eiginlega ekki 

alveg búin að átta mig á því hve vanda þarf undirbúninginn (Rannsóknardagbók 

18. janúar, 2019).  

Vangaveltur í rannsóknardagbók sýna að ég var mikið að rýna í hlutverk mitt sem 

sérkennari innan skólans. Færslurnar lýsa ákveðnu persónulegu basli við að staðsetja mig 

sem fagmann meðal annarra fagmanna og hagsmunaaðila. Spurningar eins og hvað, hver og 

hvernig eru áberandi í þessum færslum og sýna að ekki þarf bara að átta sig á þörfum 

nemandans heldur líka því hver geti gert hvað af þeim verkefnum sem þarf að sinna varðandi 

hvern nemanda fyrir sig. Með því að rýna í þessa þætti sá ég betur hvernig ég nálgaðist 

væntingar mínar um farsælt og gott samstarf í undirbúningsferli fyrir teymisfundi. Færslurnar 

lýsa því hvernig ég skoða möguleika á farsælli samvinnu við foreldra og hvernig efla megi 

þann þátt. Það sem kemur aftur á móti á óvart er að færslurnar lýsa ekki síður sömu 

vangaveltum gagnvart samstarfsfólki mínu. 

Ég er eitthvað svo mikið að staðsetja mig í þessu öllu saman og alltaf að hugsa 

hvernig hægt sé að efla alla til þess að hjálpa hverjum og einum nemanda eins 
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mikið og hægt er. Hvaða væntingar get ég gert til samstarfsfólks míns og hvernig 

er best að efla hvern og einn. (Rannsóknardagbók 18. desember 2018).  

Samvinna í kringum undirbúning fyrir teymisfundi sýndi að ýmsir litlir samstarfshnökrar 

innan skólans höfðu áhrif á áframhaldandi vinnu. Framkvæmd sem einkennist af því að allir 

viti til hvers sé ætlast af þeim og að teymið sameinist um að vanda vinnubrögð sín gaf bestan 

árangur, sem birtist í faglegu trausti, afslöppuðum samskiptum og að teymið næði að vinna 

áfram að þörfum nemandans. 
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5 Umræður 

Í þessum umræðukafla verða niðurstöður ræddar og tengdar fræðilegri umræðu og 

rannsóknarspurningum. Með rannsókninni var skoðað hvort verkferlar í tengslum við fundi 

innan skóla gætu styrkt samstarf sérkennara og foreldra með góðum fundarvenjum og 

samskiptum þar sem aðilar sammælast um hlutverk, markmið og leiðir. Markmiðið var að 

skoða sjálfa mig sem sérkennara í samstarfi við foreldra og skoða leiðir til að verða 

skipulagðari og faglegri með það fyrir augum að efla samstarfið með góðum fundarvenjum. 

Rannsóknarspurningin var; Hvernig vinn ég að því að þróa og styrkja samstarf við foreldra 

með góðum fundarvenjum?  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að yfirfærsla á verklagsreglum um fundi eigi 

erindi inn í foreldrasamstarf í grunnskólum. Gæði samskiptanna liggja í fundarvenjum og 

gagnkvæmu trausti. Þörf er fyrir ákveðinn starfsramma og góðan undirbúning sem leggur 

grunninn að samskiptum sérkennara og foreldra. Hins vegar kom einnig í ljós að 

verklagsreglurnar voru misgagnlegar þegar kom að teymisfundum. Í þessum kafla verða 

helstu niðurstöður raktar og fjallað um lærdóminn sem draga má af niðurstöðum Í ljósi 

fræðanna.  

Umræðukaflinn byggir á fjórum þemum sem höfðu sterk áhrif á starfsþróun mína en það 

voru þættirnir undirbúningur, skipulögð fundardagskrá, upplýsingar og samskipti. 

5.1 Vandaður undirbúningur  

Í fræðunum (Streibel, 2003) er talað um að góðir fundir verði góðir áður en þeir eiga sér stað. 

Eins furðulegt og þetta kann að hljóma þá var það raunin í þessari starfendarannsókn. 

Undirbúningurinn var lykilatriðið og sá þáttur sem hafði mest áhrif á starfsþróun mína og 

samskipti. Upplifunin var þess eðlis að jákvæð áhrif góðs undirbúnings í rannsókninni skiluðu 

sér í flesta þætti er komu að samstarfi heimilis og skóla. Ég lagði áherslu á að efla jafnræði í 

teymum og virkja alla strax í undirbúningsferlinu. Með þessum hætti vann ég samkvæmt 

fræðum um samskipti og fundi, ásamt því að hafa reglur og reglugerðir um samskipti heimilis 

og skóla í huga (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Meðan á rannsókninni stóð gekk ég út frá 

þeirri hugmyndafræði að ef ástæða væri til að halda fund innan skólans þá væri einnig 

ástæða til að undirbúa þann fund (Streibel, 2003). Á rannsóknartímabilinu sá ég mikilvægi 

þess að vinna að heilum hug við undirbúning þar sem lítill eða enginn undirbúningur jók líkur 

á að illa gæti farið (Streibel, 2003). Innsýn mín, og þarafleiðandi þekking á aðstæðum 

nemanda, mótaðist á þessu tímabili í samstarfinu þar sem samskipti teymisins opnuðust 

(Hehir og Katzman, 2012). Samhljómur reyndist vera með þessari niðurstöðu og fræðum sem 

leggja áherslu á góðan undirbúning þar sem hann er grunnur að farsælum samskiptum 
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(Streibel, 2003). Í undirbúningi mínum lagði ég áherslu á fundarboðun ásamt því að efla 

foreldra og aðra fundarmenn í mótun fundardagskrár.  

5.1.1 Þátttakendur virkjaðir  

Með nýju fyrirkomulagi fundarboðunar upplifði ég mig skipulagða og faglega í samstarfi við 

foreldra. Ég hafði ákveðnar verklagsreglur sem leiddu til þess að opnað var á viðhorf foreldra 

og fundarmenn virkjaðir sem jafningjar sem hafði almennt jákvæð áhrif á þróun samskipta 

teymisins (Berk, 2012). Þátttakendum fannst þeir fá allar upplýsingar strax þar sem lögð var 

áhersla á að upplýsa alla um fundarefni fyrir fund ásamt því að þátttakendur fengu tækifæri 

til að móta efni og framkvæmd fundar. Fundarmenn voru meðvitaðir um að þeir væru 

upplýstir en einnig að aðrir væru það líka. Jafnræðinu var fagnað þar sem fram kom að gott 

væri að vita til þess að allir væru upplýstir fyrir fundinn (Knackendoffel o.fl., 2018).  

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar sýna þær að ég lagði áherslu á jafnræði, 

heiðarlega framkomu og gagnkvæma virðingu strax í upphafi sem skilaði sér í árangursríkum 

fundum (Streibel, 2003). Rannsóknir á samskiptum heimilis og skóla hafa sýnt að foreldrum 

þykir óþægilegt að vita ekki á hverju þeir eigi von, vita ekki hverjir verði á fundum og að 

þekkja ekki alla fundarmenn (Spann o.fl., 2003). Ég get auðveldlega samsamað mig þessum 

niðurstöðum þar sem ég hef upplifað þessa hluti í gegnum tíðina. Sú reynsla hefur sýnt mér 

að það séu ekki æskilegar vinnuaðstæður að ganga inn á fund sem fagmaður og vera ekki 

upplýst um það sem sé í vændum. Ég lagði því áherslu á að breyta fundarboðun sem tókst 

með ágætum að mati þátttakenda. Mikil ánægja var með viðbætta fundardagskrá en hún 

fylgdi ætíð með í fundarboðunum sem ég stýrði. Niðurstöður sýndu að með þeim hætti 

fengu allir jöfn tækifæri til að undirbúa sig út frá sömu upplýsingum (Streibel, 2003). Það 

kom mér á óvart hve mikil áhrif þetta skref hafði á sjálfstraust mitt við undirbúning fyrir 

fundina. Ég hafði haldbærar upplýsingar til að ganga út frá í upphafi gagnaöflunarinnar, sem 

veitti mér faglegt öryggi. Þessi nálgun er mikilvæg samkvæmt rannsóknum um samskipti þar 

sem samskiptareglur af þessum toga benda til fagmennsku og gagnkvæmrar virðingar 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Það að koma vel undirbúinni 

fundardagskrá til allra fundarmanna strax í fyrstu skrefum undirbúningsins hafði jákvæð 

keðjuverkandi áhrif á samskipti hópsins (Tomalin, 2014). 

5.1.2 Samstarf við foreldra eflt 

Ánægja var meðal þátttakenda varðandi þau samskipti sem áttu sér stað á milli heimilis og 

skóla við undirbúning hvers fundar. Það að efla þátt foreldra innan teymis strax í byrjun 

undirbúningsins var lykilatriðið sem lagði grunninn að samskiptum mínum við foreldrana 

(Hornby, 2010). Áhrifin af þeim samskiptum virtust létta framkvæmd fundarins og samstarfið 

í heild. Með því að fá innsýn í viðhorf foreldra gagnvart málefnum var auðveldara að gera sér 
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grein fyrir því við hverju mætti búast (Streibel, 2003). Misjafnt var hve mikið foreldrar vildu 

leggja til málanna en því virkari sem foreldrar voru í undirbúningsferlinu og meðvitaðari um 

hlutverk sitt, því auðveldara var að leita lausna og byggja upp samskiptin. Þessi nálgun lagði 

grunninn að góðum samskiptum í rannsókninni og er í samræmi við áherslur Knackendoffel 

o.fl., (2018) þar sem lagt er upp með að allir hafi „rödd“ innan teymisins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru því í takt við þá umgjörð sem lagt er upp með varðandi samskipti 

heimilis og skóla í lögum og reglugerðum (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011).  

5.1.3 Þátttaka í mótun fundardagskrár 

Sá þáttur sem hafði hvað mestu áhrifin á þróun samskipta og fagmennsku mína var 

innleiðing á áhrifum þátttakenda fundanna í efnisvali á fundardagskrá. Niðurstöður sýna að 

með því að koma okkur saman um það um hvað ætti að ræða hafi verið mótaður eins konar 

sáttmáli. Sameiginleg fundardagskrá auðveldaði fólki að átta sig á hlutverki sínu og hverju 

það vildi koma á framfæri (Knackendoffel o.fl., 2018). Fundardagskráin og sú sameining sem 

fylgdi því að setja hana saman var það ferli sem skapaði hin góðu samskipti í samstarfinu, 

bæði milli mín og foreldra og eins á milli mín og annarra starfsmanna skólans. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru samhljóða niðurstöðum sem sýna að með faglegum 

vinnubrögðum skapist samstarfsvettvangur þar sem unnið er af heilum hug, trausti og 

gagnkvæmri virðingu (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Einnig benda 

niðurstöðurnar til þess að með verklaginu megi sporna við neikvæðri upplifun foreldra sem 

þekkt er úr rannsóknum, þar sem foreldrar vita ekki hlutverk sitt en vilja taka þátt í 

ákvörðunum (Inglis, 2012). 

5.2 Skipulögð fundardagskrá   

Vel undirbúin fundardagskrá skapaði umgjörð á fundum sem auðveldaði stjórnun fundar, 

skapaði betri umræður og jók skilvirkni (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Farið var í hvern 

dagskrárlið og þess gætt að ekkert fundarefni væri skilið eftir. Fram kom að foreldar og 

starfsfólk skólans litu svo á að það væri eitt aðalmarkmið fundar og í samræmi við 

niðurstöður um áhrifaríka fundi. Streibel (2003) hefur sýnt fram á að þetta sé einn helsti 

kostur þess að hafa sameiginlega fundardagskrá þar sem hún kortleggi fundinn. Á 

rannsóknartímabilinu varð mér ljóst hve mikilvægt það er að komast yfir fundarefnið, því 

óánægja starfsmanna tengdist því að mæta á fund með gögn sem ekki voru notuð. Ég, sem 

hluti af starfsfólki skóla, þarf því að gæta að fjölda dagskrárliða út frá tímaramma (Harvard 

Business School, 2006). Skipulögð fundardagskrá er eins konar samningur um framkvæmd 

sem leiðir samskiptin á fundi. 



66 

5.2.1 Fundardagskrá rammar inn samskiptin  

Ég upplifði ákveðið öryggi með því að koma með viðeigandi gögn og vera undirbúin þegar ég 

mætti á fund og þessi líðan einkenndi sömuleiðis upplifun annarra þátttakenda 

rannsóknarinnar. Öryggið fólst meðal annars í því að vita að gögnin væru í samræmi við 

áætlaða dagskrá og í takt við aðra fundarmenn (Streibel, 2003). Unnið var út frá 

dagskrárliðum og þeim gögnum sem komið var með á fundinn. Með því að fylgja dagskrá 

komu ekki upp óvænt umræðuefni eða fyrirsát þar sem fátt var um svör og fólk fór í vörn 

(Fish, 2008). Umræðan einkenndist af trausti, virðingu og heiðarleika sem er í samræmi við 

fræði um fundi þar sem áhersla er á öruggt umhverfi og jákvæð og fyrirsjáanleg samskipti 

(Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Með þessum vinnubrögðum upplifði ég að 

verklagsreglur funda skapi vinnuumhverfi sem ég tel eftirsóknarvert í mínu starfi, þar sem 

gæði samskiptanna snúast um að kunna að meta þekkingu og framlag hvers annars með 

hagsmuni nemenda að leiðarljósi (Knackendoffel o.fl., 2018). 

5.2.2. Léleg dagskrá gagnast ekki  

Mikill lærdómur hlaust af því að funda þrátt fyrir að forsendur fundar væru óljósar. 

Lærdómurinn fólst í því að ekki eigi að halda fund nema markmið og tilgangur liggi fyrir 

(Berk, 2012). Þrátt fyrir að sett hafi verið saman dagskrá byggð á ágiskunum varð óvissa 

fundarmanna til þess að vandinn vatt upp á sig og skapaði óþarfa áhyggjur og gagnslausa 

vinnu. Þetta leiddi til þess að markmið fundar og niðurstöður voru óljósar (Harvard Business 

School, 2006). Ég fann þarna á eigin skinni mikilvægi þess að vandað sé til verka við gerð 

fundardagskrár þar sem hún leiðir fundinn og þarf að vera í samræmi við raunverulegar 

þarfir. Niðurstaðan er því í samræmi við rannsókn Fish (2008) á viðhorfi foreldra á samstarfi 

þar sem góður grunnur er mikilvægur þegar kemur að tilgangi funda. Niðurstaðan sem 

rýnihópurinn komst að var að sá sem leggur til fund eigi einnig að leggja til fyrstu drög að 

dagskrá. Með þeim hætti séu auknar líkur á að fólk láti í ljós viðhorf sín og væntingar sem er 

mikilvægt innan fræða um fundi (Streibel, 2003).  

5.2.3 Misræmi í niðurstöðum  

Ekki þótti tiltökumál þó hoppað væri aðeins á milli dagskrárliða og farið fram og til baka í 

fundardagskrá, en það er á skjön við hugmyndir mínar og Streibel (2003) sem telur mikilvægt 

að fylgja röð dagskrár til að halda yfirsýn. Foreldrar og starfsfólk skólans töldu aftur á móti 

dagskrárliði tengjast það mikið innbyrðis að í raun væri eðlilegra að fara aðeins á milli þeirra 

til að fá heildarmynd. Fundarritara fannst það þó full flókið þar sem erfiðara var að halda 

utan um skráningar á fundinum. 

Ég upplifði misræmi þegar ég skoðaði hvernig fundir voru framkvæmdir og bar það 

saman við fræðin sem snúa að fundarstjórnun. Fundardagskráin sem slík rammaði inn 
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umræðuna og ýtti undir góð samskipti sem er í takt við fræði um fundi (Streibel, 2003). Aftur 

á móti reyndi lítið á fundarstjórnun og önnur tæknileg atriði sem tengjast fundarsköpum í 

rannsókninni, þar sem fundarmenn virtust meðvitaðir um hlutverk sitt og ábyrgð sem varð til 

þess að fólk vandaði framkvæmdina og lítið reyndi á tæknilega þætti funda- og 

tímastjórnunar (Harvard Business School, 2006). Hvort þátttaka í rannsókninni hafi haft áhrif 

á hegðun fundarmanna er óljóst en reynsla mín af teymisfundum er þess eðlis að þörf hefur 

verið á góðri fundarstjórn.  

5.2.4 Hver á að vera á fundi  

Erfitt getur verið að leggja línurnar um framkvæmd teymisfunda. Ákvörðun var tekin um að 

hafa ekki stuðningsfulltrúa á teymisfundunum. Hugmyndin var að takmarka fjölda 

fundarmanna, byggt á þeim fræðum að velja skuli fundarmenn út frá umræðuefni (Tomalin, 

2014). Í gögnum kom aftur á móti fram að foreldri saknaði þess að hafa stuðingsfulltrúa á 

teymisfundi og lýsti áhuga á því að efla samskipti sín við stuðningsfulltrúa sem er algengt í 

skólakerfinu (Knackendoffel o.fl., 2018).  

5.3 Upplýsingar  

Fagleg vinnubrögð höfðu mikil áhrif á færni heimilis og skóla í að miðla upplýsingum á 

rannsóknartímabilinu (Ekins, 2010). Með nýjum verklagsreglum voru fundarmenn upplýstir 

um væntanleg umræðuefni og með gögn í samræmi við þau. Þar af leiðandi reyndist 

auðveldara að mæta væntingum annarra fundarmanna um upplýsingar (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010). Þær upplýsingar sem ég fékk á fundunum reyndust gagnlegar þar sem 

þær pöruðust við þau gögn sem ég hafði fyrir og auðvelduðu því að fá niðurstöðu í málum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar staðfesta þessa upplifun þar sem þeir voru bæði að veita og fá 

þær upplýsingar sem þeir væntust. Upplýsingagjöf skiptir miklu svo vel takist til því fundir eru 

vettvangur upplýsinga og samstarfs. Með réttum fundarsköpum og jákvæðri líðan 

fundarmanna getur upplýsingaflæði aukist þar sem umgjörðin leggur áherslu á skilvirkni 

(Knackendoffel o.fl., 2018). 

5.3.1 Meiri upplýsingar  

Með sameiginlegri ákvarðanatöku á dagskrárliðum fundardagskrár í undirbúningsferlinu 

snerist umræðan að miklu leyti um málefnið sem var á dagskrá og féll undir mitt sérsvið, en 

minni tími var tekinn í almennt spjall (Tomalin, 2014). Nóg var af upplýsingum til að stýra 

hnitmiðaðri og skilvirkri umræðu sem byggðist á góðri upplýsingaöflun og ígrundun. Ég sé í 

niðurstöðum mínum og rannsóknardagbók að með því að kafa dýpra í umræðuefnin upplifi 

ég mig faglegri þar sem aðstæðurnar gerðu kröfu á að ég nýtti verksvið mitt og fagþekkingu 

sem sérkennari (Knackendoffel o.fl., 2018). 
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5.3.2 Ólík hlutverk fundarmanna 

Á tímabilinu áttaði ég mig á því að taka þyrfti mið af því að foreldrar og starfsfólk skóla 

upplifðu sig í ólíkum hlutverkum á teymisfundum þegar kemur að upplýsingaflæði. 

Starfsmenn töldu sig boðberar slæmra tíðinda á meðan foreldrar voru ánægðir með að fá 

áheyrn (Alur, 2010). Þrátt fyrir þessi tvö ólíku hlutverk sem komu fram í rannsókninni nýttust 

verklagsreglurnar báðum aðilum. Forsendur þess að samskiptin gengju vel þrátt fyrir ólík 

hlutverk voru gæði samskiptanna, að mati starfsmanna skólans. Traust og gagnkvæm virðing 

voru talin lykilatriði og er það í samræmi við fræði um samskipti og fundi (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012; Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011)  

5.3.3 Að veita upplýsingar og geymsla og vinnsla upplýsinga 

Á rannsóknartímabilinu sá ég að það að veita foreldrum upplýsingar jafnóðum hefur mikil 

áhrif á samskiptin og endurspeglar viðhorf gagnvart þeim. Ég í hlutverki mínu sem sérkennari 

ber ábyrgð á viðhorfi mínu til foreldra og geri það meðal annars með því að ákveða hvenær 

þeir eiga að vera inni í málum og hvenær ekki. Í rannsókninni kemur fram að mikilvægt sé að 

koma upplýsingum til foreldra og að nálgast þurfi þá af nærgætni og virðingu þar sem verið 

er að vinna með viðkvæm málefni. Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur (2003) kemur fram að 

upplýsingaflæði er lykilþáttur samstarfs milli heimila og skóla. Þessi starfendarannsókn sýndi 

enn fremur að traust og heiðarleg samskipti virðast opna á samskiptaleiðir í báðar áttir. Það 

reyndist mér sem sérkennara auðveldara að nálgast foreldra varðandi upplýsingaveitu þegar 

búið var að leggja grunninn að samskiptunum með verklagsreglum (Knackendoffel o.fl., 

2018). Einnig kom í ljós að foreldrar fengu auðveldari aðgang að starfsfólki og upplýsingum 

þegar traust og gagnkvæm virðing einkenndu samstarfið. Fram kom að við þær aðstæður 

leituðu foreldrar meðal annars til skólans til að fá ráðgjöf. Ástæðan getur verið sú að þeim 

þyki auðveldara að ræða málefni varðandi barnið sitt við þá aðila sem þekkja til og þeir 

treysta. Samkvæmt umfjöllun Nönnu Kristínar Christiansen (2010) um þrepaskipt 

foreldrasamstarf má sjá að þau samskipti flokkast undir að vera á þriðja þrepi, sem eru 

samskipti á jafnréttisgrundvelli. 

5.3.4 Geymsla og vinnsla upplýsinga 

Geymsla og vinnsla gagna skiptir mig miklu í starfi þar sem ég rýni mikið í ólík gögn er varða 

nemendur með sérþarfir og vinn upp úr þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæði 

samstarfsmenn mínir og foreldrar eru sama sinnis. Í rannsókninni var kallað eftir skráningu á 

niðurstöðum og verkaskiptingu þar sem samstarfið getur staðið yfir í mörg ár og mikilvægt er 

að geta flett upp upplýsingum um stöðu nemanda. Þetta er í samræmi við umfjöllun Harvard 
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Business School (2006) sem telur að halda þurfi utan um það sem fram kemur á fundum, 

ásamt því að vinna áfram með fyrri niðurstöður til þess að móta samfellu.  

5.4 Samskipti  

Hinar nýju verklagsreglur reyndust gífurlega mikilvægar í starfsþróun minni sem sérkennari. Í 

rannsókninni varð mér ljóst að þegar ákveðið er að halda teymisfund kem ég inn í samskipti 

sem hafa verið að þróast frá skólabyrjun á milli umsjónarkennara og foreldra (Manitoba 

Education and Training, 2014). Á rannsóknartímabilinu sá ég að með því að taka þátt í 

umræðunni strax við mótun dagskrár fékk ég betri yfirsýn yfir aðstæður nemandans og 

tilfinningu fyrir þeim aðilum sem tilheyra teyminu. Samkvæmt fræðum sem rýnt hafa í störf 

sérkennara má sjá að þessi upplifun á sér stað víðar og að hún tengist því hve flókið starfið er 

út frá þeim ólíku og fjölbreyttu samskiptum sem því fylgja (Knackendoffel o.fl., 2018). 

Samskiptin birtast því með ólíkum hætti hér í þessum kafla.  

5.4.1 Erfiðir fundir 

Í þessari rannsókn kom fram að erfiðir fundi sitja í manni. Erfitt er að gleyma því sem illa 

hefur farið og þegar óöryggi læðist að starfsmönnum þá er þeirra fyrsta viðbragð að fara í 

vörn (Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Rannsóknin sýnir að kennarar bregðast við óvissu 

með því að birgja sig upp af upplýsingum sem jafnvel reynast óþarfar. Það er gert með það 

að markmiði að hafa svör á reiðum höndum og standa ekki á gati frammi fyrir foreldrum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar olli þessi þáttur álagi í starfi og tengdist það fyrst 

og fremst óvissunni. Einnig kom í ljós að starfmenn vildu leita leiða til að draga úr líkum á því 

að þetta endurtæki sig. Ýmis fræði hafa beint sjónum sínum að auknu álagi kennara í 

foreldrasamskiptum sem oft krefst mikils tíma sem lýsa svipuðum aðstæðum og birtust á 

rannsóknartímabilinu (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). 

Að hafa tilgang á fundi er mikilvægur þáttur í samstarfi og samskiptum við annað fólk. Sá 

sem ekki fær að tjá sig upplifir ekki gagnkvæma virðingu og traust, eins og fram kemur í 

umfjöllun Hauks Inga Jónassonar og Helga Þórs Ingasonar (2012). Þetta endurspeglaðist í 

rannsókninni þar sem í ljós kom að ekki væri ástæða til að sitja fundi nema að eiga þangað 

erindi. Vanda þarf val fundarmanna út frá hlutverki þeirra (Tomalin, 2014). 

5.4.2 Samskipti heimilis og skóla 

Skipulögð vinnubrögð við teymisfundi höfðu jákvæð áhrif á samskipti mín sem sérkennara 

við foreldra. Annar bragur var á fundum þar sem búið var að stilla saman strengi og á 

fundinn mættu þátttakendur með þau gögn sem þörf var á. Ákvarðanataka og fagleg 

umræða komst á hærra stig sem samræmdist niðurstöðum fræða um samskipti og fundi 

(Lopez-Fresno og Savolainen, 2014). Í samskiptum á sér stað ákveðin þróun. Þegar þau 
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komast yfir fyrsta stigið, sem er ákveðið kurteisisstig, eflast þau og skila af sér faglegum 

vinnubrögðum og mynda grunn fyrir árangursríkt samstarf. Niðurstöður sýna að í framhaldi 

af teymisfundum urðu samskiptin mín við foreldra auðveldari og hnitmiðaðri þar sem þau 

höfðu færst frá einu þrepi yfir á það næsta (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012). Auðveldari samskipti einkenndust af því að ekki var þörf á að fara í gegnum eins konar 

kurteisiskynningarstig í hvert sinn sem samskipti áttu sér stað, t.d. í síma. Þar af leiðandi var 

auðveldara að hafa samband við foreldra um „litlu málin“ sem skipta miklu máli þegar verið 

er að vinna með nemendur með sérþarfir.  

Traust og gagnkvæm virðing urðu áberandi í rannsókninni sem lýsti sér meðal annars 

með því hve jákvæðum orðum þátttakendur fóru hver um annan. Niðurstöður rannsóknar 

sýna einnig að traust skapar aðstæður þar sem auðveldara er að tala hreint út við foreldra og 

veita upplýsingar sem þungt getur verið að heyra (Gerwick, 2013; Stoner o.fl., 2005). Viðhorf 

starfsmanna einkenndist af þessari sýn sem er í samræmi við þau fræði er snúa að 

hugmyndinni um Hinn (e. the Other), þar sem talað er um að: „Hin gagnkvæma virðing byggir 

á því að treysta öðrum eða hinum (the Others)“ (Edda Óskarsdóttir, 2017). 

5.4.3 Samskipti kennara 

Ég í hlutverki sérkennara og rannsakanda upplifði mig í flóknu samspili við samstarfsfólk mitt 

á undirbúningstímabilinu, ekki síst þar sem ég sá vinnustaðinn í nýju ljósi eftir lestur um 

fræði funda og samskipti sem gáfu mér ný viðmið. Hluti af starfsþróun minni fólst í því að ég 

gerði mér betur grein fyrir hlutverki mínu innan hópsins þegar kom að fundum (Barrell, 

2010). Fundarvenjur og menning vinnustaða voru samhangandi í rannsókninni þar sem 

hefðir í samskiptum starfsmanna höfðu áhrif á framkvæmd verklagsreglna um fundi. Ég fékk 

glögga mynd af því hvernig menning hvers teymis fyrir sig skilaði sér inn í undirbúning og 

fundi (Sutton og Shouse, 2016). Samskipti á milli starfsmanna voru mismikil og kom það 

sérstaklega fram í rannsókninni þegar lítil samskipti höfðu átt sér stað okkar á milli. Ástæðan 

var einfaldlega sú að þá fór yfirleitt eitthvað öðruvísi en ég hafði séð fyrir mér. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við fræðin, þar sem fram kemur að auknar líkur séu á því að 

fundir fari illa þegar lítill undirbúningur liggur að baki þeim (Berk, 2012). Á 

rannsóknartímabilinu kom í ljós að samskipti á milli starfsmanna þurfa að snúast um fleiri 

þætti en bara gagnasöfnun þar sem sammælast þarf um hlutverk á fundum og nýtingu 

húsnæðisins. Hefðir samskipta innan starfsmannahópsins móta því framkvæmdina og 

mikilvægt er að leggja skýrar línur sem festast í sessi innan starfsmannhóps ef taka á upp 

verklagsreglur varðandi teymisfundi.  
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5.5 Lærdómur af niðurstöðum  

Rannsóknin og niðurstöður hennar gerðu mér grein fyrir því að færni við að beita 

verklagsreglum um fundi styrkir mig í starfi. Þekkingin sem ég hef öðlast hefur gefið mér 

innsýn í hvað skuli varast og hvað skuli leggja áherslu á þegar kemur að samstarfi og 

upplýsingaflæði í gegnum teymisfundi og almennt í starfi. Með þeirri vitneskju skapast fagleg 

og skipulögð vinnubrögð sem efla samstarf mitt við foreldra. Ég geri mér betur grein fyrir því 

að ég get ekki tekið foreldrasamstarfið að mér heldur þarf ég að vera virkur fagaðili eða 

ráðgjafi bæði til umsjónarkennara og foreldra sem eiga síðan samskipti sín á milli. Ég, sem 

sérkennari, get hins vegar lagt mig fram við að vanda þau vinnubrögð sem snúa að mér og 

starfi mínu. Hér fyrir neðan er listi yfir helstu lærdóma mína af rannsókninni:  

1. Góður undirbúningur er lykilatriði. Þannig opnast á samskipti og viðhorf. 

2. Þátttaka foreldra og annarra starfsmanna í mótun fundardagskrár er lykilatriði. 

3. Fundarboðun þarf að innihalda stað, tíma, þá sem eru boðaðir og fundardagskrá.  

4. Sá sem stendur að baki fundarboði ætti að leggja fram drög að fundardagskrá.  

5. Lykilatriði fundardagskrár er að fara úr því almenna yfir í hið sértæka.  

6. Fundardagskrá leiðir umræðuna og rammar inn samskiptin á fundi. 

7. Sameiginleg fundardagskrá dregur úr óvissu og eflir skilvirkni og góð samskipti. 

8. Skráning á niðurstöðum funda og verkaskiptingu er mikilvæg ásamt vistun gagna.  

9.  Góðar verklagsreglur auðvelda áframhaldandi samskipti.  

10.  Ekki boða á fund aðila sem fær ekkert hlutverk. Teymisvinna er samstarf jafningja. 

5.6 Takmarkanir og hugmyndir að áframhaldandi rannsóknum 

Rannsóknin gefur innsýn í teymisfundi sem varða nemendur með sérþarfir. Rannsóknin átti 

sér stað í einum skóla og þar af leiðandi væri áhugavert að sjá hvort sambærilegar 

niðurstöður fengjust í öðrum skólum. Einnig mætti kanna hvort foreldrar og kennarar eldri 

barna hafa áþekk viðhorf og komu fram hér, þar sem rætt var við foreldra og kennara sem 

tengdust börnum á yngsta og miðstigi grunnskóla. Sömuleiðis mætti kanna hvort munur sé á 

viðhorfum eftir búsetu því allir þátttakendur í þessari rannsókn voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Ákveðinn vandi fylgdi því að para saman verklagsreglur um almenna fundi í skólastarfi. 

Fræðin mótuðu viðhorf mitt gagnvart þeim verkefnum sem fyrir lágu á rannsóknartímabilinu 

en þar sem um starfendarannsókn var að ræða hafði viðhorf annarra þátttakanda mikil áhrif. 

Mat þeirra auðveldaði mér að vega og meta gildi framkvæmdarinnar innan skólakerfisins.  
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Áhugavert væri að skoða hvort verklagsreglur um fundi gætu nýst á fleiri fundum í 

skólastarfi en teymisfundum sem snúa að nemendur með sérþarfir. Með þeim hætti mætti 

innleiða verklagið í fundarmenningu skóla. 
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6 Lokaorð 

Í þessu verkefni aflaði ég mér þekkingar sem nýtt er við sambærilegar aðstæður út um allan 

heim og yfirfærði á starf mitt og starfsumhverfi með það að markmiði að tileinka mér fagleg 

og skipulögð vinnubrögð í samstarfi við foreldra. Þannig skapaði ég þekkingu sem auðveldar 

mér og vonandi öðrum samstarf við foreldra. Með því að kynna mér kosti þess að vinna út 

frá verklagsreglum um fundi gerði ég mér grein fyrir því hvaða væntingar ég gæti gert til mín 

sem fagmanns í framtíðinni. Tilfinning fyrir fagmennskunni felst í að vita með hvaða hætti ég 

vil ramma inn eigin vinnubrögð, en það byggir meðal annars á þeim lærdómi sem hlaust af 

því að átta mig á að fundurinn sjálfur var ekki lykilatriðið heldur ákveðnir þættir innan 

undirbúningsins. Með nýrri sýn á starf mitt veit ég hvaða þættir styrkja mig í foreldrastarfi 

ásamt því að hafa viðmið um það hvernig ég vil vinna að foreldrasamstarfi. Þessi aukna 

þekking hefur styrkt faglegt sjálfstraust mitt og aukið skilning minn á mikilvægi þess að bjóða 

foreldrum að fundarborðinu þar sem þeirra þekking nýtist sem auðlind varðandi hag 

nemenda innan skóla án aðgreiningar. 

Kerfisbreyting er talin nauðsynleg í skóla án aðgreiningar. Þar af leiðandi hljótum við að 

þurfa að breyta vinnubrögðunum þegar kemur að fundum og öðlast þekkingu á því hvernig 

sinna eigi framkvæmd funda sem starfsmenn skólastofnana. Þar sem samhliða skóla án 

aðgreiningar er aukin þörf á teymisvinnu og fundahöldum fannst mér ánægjulegt að sjá að 

þekking á gagnlegum og góðum vinnubrögðum sé til staðar og að hún nýtist mér sem 

fagmanni innan skóla án aðgreiningar.  
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Viðauki A: Leyfi í skóla 

 Skólastjóri          veturinn 2018 - 2019 

       

 

Vegna mastersrannsóknar Ingunnar Þóru Hallsdóttur á samskiptum sérkennara og foreldra í 

sérkennslufræði og skóla margbreytileikans, aðal leiðbeinandi hennar er Edda Óskarsdóttir aðjunkt 

við Háskóla Íslands: Undirritaðir eru samþykkir að hefja samstarf er felur í sér eftirtalið: 

Kennarar og þroskaþjálfi veita rannsakanda leyfi til að taka viðtal við sig í framhaldi af 

foreldrafundum veturinn 2018 – 2019. Svara þarf nokkrum spurningum og leggja mat sitt á það sem 

átti sér stað á, fyrir og eftir fundi.  

 

Í rannsókninni mun Ingunn Þóra fylgjast með skipulagi, framkvæmd og eftirfylgni í tengslum við 

samstarfsfundi. Einnig væri fengur í að fá leyfi til að spjalla óformlega við aðra starfsmenn skólans. 

Óskað er eftir því að leggja spurningalista fyrir nokkra forelda til þess að fá viðhorf þeirra til þess efnis 

sem er til rannsóknar. Fengið verður undirritað leyfi þeirra til að nýta þær upplýsingar sem fram 

munu koma. 

 

Í rannsókninni verður farið með upplýsingar sem trúnaðarmál og það sem notað verður til birtingar 

verður ekki hægt að rekja til ákveðinna persóna og nafn skólans eingöngu notað ef skólinn 

(stjórnendur og kennarar) telja sig hafa hag af því. Ef sérstök birting eða kynning verður á 

niðurstöðum rannsóknarinnar verður það gert með sameiginlegri ákvörðun þátttakenda og Ingunnar 

Þóru. Að öðru leyti verða gögn sem safnast þar hluti af stærra gagnasafni þar sem starfsmenn eða 

skólinn verða nefnd gervinöfnum. 

 

 

Samþykki veitir: 

Skólastjóri  

 

________________________________________________________________________________ 

Ingunn Þóra Hallsdóttir mastersnemi í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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Viðauki Á: Leyfi frá kennara 

Vegna mastersrannsóknar Ingunnar Þóru Hallsdóttur á samskiptum sérkennara og foreldra. 

Rannsóknin er gerð við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er aðal leiðbeinandi Edda 

Óskarsdóttir. 

 

Samþykki vegna viðtals við kennara um teymisfundi. 

Nóvember 2018. 

  

Ég undirrituð leyfi Ingunni Þóru Hallsdóttur að taka viðtal við mig um teymisfundi í skóla. 

Upptakan verður afrituð með gervinöfnum og verður eytt að afritun lokinni. Enginn utan 

rannsakanda, mun sjá afritað viðtalið, nema hugsanlega leiðbeinandi og þá með 

gervinöfnum. Ef vitnað verður í viðtalið verður ekki hægt að greina hver gaf þessar 

upplýsingar.  

 

Ef undirrituð/aður kýs einhvern tímann á rannsóknarferlinu að draga svör sín og upplýsingar 

til baka verður það gert. 

 

Staður og dagsetning: 

 

 

Samþykki kennara: 

 

 

Staðfesting rannsakanda: 
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Viðauki B: Leyfi frá foreldrum 

Vegna mastersrannsóknar Ingunnar Þóru Hallsdóttur á samskiptum sérkennara og foreldra. 

Rannsóknin er gerð við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er aðalleiðbeinandi Edda 

Óskarsdóttir. 

 

 

Samþykki vegna fyrirlagnar spurningalista fyrir foreldra. 

 

Nóvember 2018. 

 

 

Ég undirrituð/aður leyfi Ingunni Þóru Hallsdóttur að leggja fyrir mig spurningalista um 

upplifun mína á framkvæmd teymisfundar í skóla. Um er að ræða níu spurningar sem svarað 

er skriflega.  

Enginn utan rannsakanda mun sjá svörin, nema hugsanlega leiðbeinandi og þá með 

gervinöfnum. Ef vitnað verður í svörin verður ekki hægt að greina hver gaf þessar 

upplýsingar.  

 

Ef undirrituð/aður kýs einhvern tímann á rannsóknarferlinu að draga svör sín og upplýsingar 

til baka verður það gert. 

 

Staður og dagsetning: 

 

 

Samþykki foreldris: 

 

 

Staðfesting rannsakanda: 
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Viðauki D: Upplýsingar til foreldra 

Nóvember  2018 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn.  

 

Ég heiti Ingunn Þóra Hallsdóttir og er sérkennari við skólann ásamt því að vera meistaranemi 

í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um 

þessar mundir vinn ég að M.Ed verkefni mínu sem er starfendarannsókn á samskiptum 

sérkennara og foreldra. Sú gagnasöfnunaraðferð sem notuð verður eru viðtöl/rýnihópar, 

spurningalistar og rannsóknardagbók. Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða samstarf 

sérkennara og foreldra með áherslu á skipulagðari og faglegri vinnubrögð til þess að efla 

samstarfið m.a. með góðum fundarvenjum. 

Skortur er á rannsóknum í þessu fagi og er það von mín að rannsóknin verði gagnleg fyrir 

árangursríkt samstarf sérkennara og foreldra í skóla margbreytileikans.   

Nú leita ég til ykkar ágætu foreldrar/forráðamenn og óska eftir þátttöku ykkar í 

rannsókninni. Hlutverk ykkar í henni yrði að svara spurningalista sem inniheldur níu 

spurningar. Tilgangur listans er að fá sjónarhorn ykkar á fundi sem við eigum vegna barnsins 

ykkar, hvað gengur vel og hvað gæti farið betur varðandi fundarskipulagið.  

Spurningalistarnir verða meðhöndlaðir sem rannsóknargögn. Allar upplýsingar sem 

þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um 

trúnað og nafnleynd. Jafnframt verður farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá 

ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum verður eytt að rannsókn 

lokinni, nema heimildar verði aflað til að varðveita þau lengur. 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Edda Óskarsdóttir aðjunkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands (eddao@hi.is). 

  

 

Með fyrirfram þökk og kveðju. 

Ingunn Þóra Hallsdóttir  

 

mailto:eddao@hi.is
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Viðauki E: Spurningar 

 

Spurningalisti fyrir foreldra vegna rannsóknar Ingunnar Þóru Hallsdóttur, meistaranema í 

sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

1. Hvernig undirbjóstu þig fyrir fundinn? 

 

2. Að hvað leyti stóð fundurinn undir væntingum þínum? 

 

3. Hvernig fannst þér fundardagskráin? 

 

4. Fékkstu þær upplýsingar sem þú leitaðir eftir? 

 

5. Hvernig gekk þér að sinna þínu hlutverki á fundinum og koma þínu sjónarmiði að? 
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6. Hvernig fannst þér niðurstaða fundarins? 

 

7. Veistu hvert þitt hlutverk er í framhaldi af fundinum? 

 

8. Hvernig fannst þér andrúmsloftið? 

 

9. Hvernig getum við bætt fundinn til að hann virkaði betur fyrir þig?  

 

Annað sem þú vilt að komir fram varðandi teymisfundi hjá skólanum. 

 

 

 

 

 

 

 


