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Formáli 
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Kristín Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að þróa og bæta starf mitt sem kennari á yngsta stigi 

grunnskóla, með áherslu á foreldrasamstarf. Byggt var á líkani Epstein Samstarf skóla, 

fjölskyldu og samfélags og ramma sama höfundar um foreldrasamstarf en hann snýst um sex 

þætti til að efla þátttöku foreldra í skólastarfi. Í rannsókninni var einkum unnið með tvo 

þætti úr rammanum; samskipti og þátttöku/sjálfboðastarf. Jafnframt byggði ég á reynslu 

minni sem kennari í leikskóla. 

Verkefnið var starfendarannsókn og var hún unnin frá janúar 2019 fram í maí 2020 með 

foreldrum 43 nemenda í 1. bekk og tveimur samkennurum. Gagna var aflað með viðtölum 

við rýnihópa, skráningu í rannsóknardagbók, hljóðrænum upptökum úr rýnihópaviðtölum, 

samvinnu við rannsóknarvin og samræðum við samstarfskennara. Rýnihópaviðtölin voru við 

tvo hópa foreldra, þrisvar sinnum við hvorn hóp. Í upphafi rannsóknar voru tekin 

rýnihópaviðtöl við báða hópa, aftur um miðbikið, og þau síðustu við lok rannsóknar. Á milli 

viðtalanna vann ég að óskum og væntingum þeirra foreldra sem voru í rýnihópunum. Í 

síðustu viðtölunum mátu foreldrar hvernig samskiptin hefðu þróast þennan vetur.  

Niðurstöður úr fyrstu rýnihópaviðtölum leiddu í ljós að foreldrar telja afar mikilvægt að 

upplýsingaflæði sé mikið og gott, að það sé gagnkvæm virðing milli heimilis og skóla og að 

börnunum líði vel. Í ljósi þessara niðurstaðna leitaði ég leiða til þess að styrkja tengsl mín við 

foreldra og stuðla að jákvæðum og bættum tengslum milli skóla og heimila með fjölbreyttum 

aðferðum. Nefna má ljósmyndir af nemendum í leik og starfi, gullkorn sem börnin sögðu 

voru send heim, einnig kveðjur á myndbandsformi og foreldrum var boðið í heimsóknir í 

skólastofuna. Niðurstöður úr síðustu rýnihópaviðtölunum sýna að þær fjölbreyttu aðferðir 

sem ég prófaði leiddu af sér meiri og jákvæðari tengsl milli skóla og heimilis en áður var. Því 

meira sem ég styrkti tengsl mín við foreldra, því öruggari varð ég. Foreldrar í rýnihópi nefndu 

einnig að því meiri tengsl sem þeir hefðu við kennarann því öruggari voru þeir í samskiptum 

við skólann. Rannsóknardagbókin mín styður við þessar niðurstöður og sýnir einnig að þetta 

var krefjandi. 

Starfendarannsóknin gerði það að verkum að ég ígrundaði starf mitt mikið og hefur það 

haft mikil áhrif á starfskenningu mína sem verðandi grunnskólakennari. Það er von mín að 

niðurstöður geti nýst fleiri kennurum í að efla jákvæð tengsl milli heimila og skóla. Enn 

fremur að rannsóknin verði hvatning fyrir aðra kennara að prófa verkefnin sem tókust vel að 

mínu mati og að mati viðmælenda minna í foreldrahópnum. 
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Abstract  

To strengthen the relationship between parents and teachers at the youngest level of 

elementary school with respect to work methods in kindergarten. 

The objective of this study was to develop and improve my work as a teacher of students at 

the youngest level of elementary school, focusing on parent cooperation. It was based on 

the Epstein model with school, family, and community partnerships, and the same author's 

framework for parenting. The model revolves around six factors designed to enhance 

parental involvement in school activities. For the study, I mainly worked with two aspects of 

the framework, communication and participation / volunteering. At the same time, I relied 

on my experience as a kindergarten teacher. 

This project was an example of action research and was conducted from January 2019 to 

May 2020, with the parents of 43 students in 1st grade and two partner teachers. Data was 

collected, through interviews with focus groups, via registration in a research journal, 

through audio recordings from focus group interviews, in collaboration with a research 

friend and in discussions with collaborating teachers. The focus group interviews involved 

two groups of parents and were conducted three times with each group. At the beginning of 

the study, focus group interviews were conducted with both groups and were again held 

around the middle and at the end of the study. In between the interviews, I worked on 

fulfilling the wishes and expectations of the parents who were in the focus groups. In the last 

interviews, parents discussed how the relationship had developed this winter. 

The results of the first focus group interview revealed that parents consider a lot of 

information flow to be extremely important, as well as mutual respect between home and 

school and that the children feel comfortable. In light of these results and the research of 

other scholars, I sought ways to strengthen my relationship with parents and to promote a 

positive and improved relationship between school and home through a variety of 

approaches. Some tangible contacts included these: photographs of students at play and at 

work, quotes hat the children said were sent home along with greetings in video form, and 

parents were invited to visit the classroom. The results of the previous focus group 

interviews show that the varied methods I tested led to more positive relationships between 

school and home than before. The more I strengthened my relationship with the parents, 

the more secure I became. The parents in the focus group also mentioned that the more 

contact they had with the teacher, the more secure they were in communicating with the 

school. My research journal supports these findings, and also shows that this was 

challenging. 

https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
https://www.amazon.com/School-Family-Community-Partnerships-Handbook/dp/1412959020
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This action research project made me think a lot about my job and has had a major 

impact on my teaching methods as a prospective elementary teacher. It is my hope that the 

results will benefit more teachers in promoting a positive relationship between home and 

school. Furthermore, I hope that the study will encourage other teachers to test the projects 

that were successful in my opinion and in the opinion of my interviewees in the parent 

group. 
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1 Inngangur  

Eins og fram kemur í lögum um grunnskóla og samningi Sameinuðu þjóðanna (nr.18/2013) er 

það hlutverk margra aðila að ala upp barn. Máltækið segir „það þarf heilt þorp til að ala upp 

barn.“ Í samningi sameinuðu þjóðanna, 18. grein segir að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi 

barns. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), 2. grein, segir að hlutverk grunnskóla í 

þjóðfélagi sem er stöðugt í þróun, sé að styðja við alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í þjóðfélaginu í samvinnu við heimilin. 

Auðveldara er fyrir börn að byrja í grunnskóla þegar þau upplifa samskonar væntingar í 

leikskólanum, grunnskólanum og á heimili sínu. Það sem skapar samfellu í lífi barna er góð 

tengsl á milli heimila og skóla og gagnkvæm upplýsingamiðlun. Foreldrar þekkja börn sín best 

og geta veitt grunnskólanum upplýsingar hvað varðar reynslu þeirra og þroska (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Rannsókn mín getur vonandi orðið hjálp við að 

skapa betri samfellu í lífi barna sem er svo nauðsynleg í þroskaferli þeirra. 

Markmiðið með þessari rannsókn er: 

1. Að þróa og bæta starf mitt sem kennari, með áherslu á foreldrasamstarfið. 

2.  Að nýta starfsaðferðir úr líkani Epsteins Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags, í 

minni kennslu. 

3. Að stuðla að jákvæðum og bættum samskiptum milli skóla og heimila. 

4. Að gera samskipti mín við foreldra barna í grunnskólanum líkari því sem þekkist í 

leikskólanum. 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni er: 

• Hvernig get ég þróað og bætt samskipti mín við foreldra grunnskólabarna? 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár undirspurningar. 

Þær eru: 

• Hvernig eru góð dæmi í samskiptum umsjónarkennara við foreldra? 

• Hvaða aðferðir henta mér best til að auka foreldrasamstarf? 

• Hvernig get ég nýtt reynslu mína úr leikskólastarfi í þessu skyni? 

 

Ritgerðin skiptist í átta kafla ásamt ágripi, formála, heimildaskrá og viðauka. Í 

inngangskafla er markmiði rannsóknar kynnt, rannsóknarspurningum og uppbyggingu 

ritgerðar lýst. Í öðrum kafla er fjallað um gildi verkefnis. Þriðji kafli er um fræðilegan 

bakgrunn, þar er farið í ýmis hugtök, lög og reglugerðir og mikilvægi foreldrasamstarfs. 

Einnig er farið í mismunandi hlutverk og líkan Epsteins Samstarf skóla,fjölskyldu og 
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samfélags. Í fjórða kafla er lýsing á þeim verkefnum sem höfundur vann að til að efla 

foreldrasamstarfið. Fimmti kafli fjallar um aðferð rannsóknarinnar. Hvaða rannsóknaraðferð 

var notuð, val á þátttakendum, hvernig gagna var aflað og úrvinnsla þeirra. Auk þess er farið 

yfir réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg álitamál. Í sjötta kafla er greint frá helstu 

niðurstöðum rannsóknar, þær eru síðan tengdar við fræðilegan hluta ritgerðarinnar í 

umræðukafla sem er sjöundi kafli. Í loka kaflanum, þeim áttunda eru lokaorð höfundar. 
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2 Gildi verkefnisins  

Haustið 2018 fór ég að kenna sem leiðbeinandi 1. bekk í grunnskóla. Þar áður vann ég í 

leikskóla sem leikskólakennari í 10 ár. Að mínu mati er afar mikill munur á 

foreldrasamskiptum í leikskólanum annars vegar og í grunnskólanum hins vegar. Mig langar 

að þróa foreldrasamskiptin í grunnskólanum nær því sem ég þekki og upplifði í leikskólanum. 

Samskiptin sem ég átti við foreldra leikskólabarnanna einkenndust meðal annars af því að ég 

hitti foreldra allra barna að minnsta kosti daglega, þegar komið var með barnið eða þegar 

það var sótt í lok dags. Í þessum daglegu samskiptum lét ég foreldra vita ef eitthvað vantaði 

hjá barninu, lét vita af óhöppum sem hefðu átt sér stað, sagði frá lærdóm og reynslu sem 

barnið öðlaðist eða sagði frá einhverju skemmtilegu sem gerst hafði þann dag. Einnig fengu 

foreldrar vikulega sendan tölvupóst ásamt fréttum inn á heimasíðu leikskólans á tveggja til 

þriggja vikna fresti.  

Þegar ég byrjaði að vinna í grunnskólanum upplifði ég öðruvísi samskipti við foreldra. 

Sem dæmi senda kennarar fyrsta bekkjar sameiginlegan tölvupóst á föstudögum, þess fyrir 

utan hitti ég hvorki foreldra né á í nokkrum samskiptum við þá nema þau fylgi börnunum 

upp í skólastofuna. Allir árgangar á yngsta stiginu eru með sína Fésbókarsíðu. Þar er til 

dæmis hægt að minna á ákveðna daga eða viðburði, setja inn myndir af verkum barnanna og 

þar geta foreldrar einnig sett inn fyrirspurnir til annarra foreldra eða kennara. Ég ákvað 

fljótlega eftir að ég byrjaði í kennslunni að reyna að auka og efla foreldrasamskiptin og má 

þar nefna að ég hef hringt í foreldra í stað þess að senda póst um ýmis málefni sem við koma 

barninu. Einnig ákvað ég líka mjög fljótt að svara öllum tölvupóstum eins fljótt og ég gat, 

sama hversu smávægilegt erindið var. 

Með breyttu þjóðfélagi, þar sem skóladagar barna eru langir og íþrótta- og 

tómstundastarf tekur yfirleitt við, vil ég leggja mitt af mörkum til að halda góðu jafnvægi á 

milli heimilis og skóla og stuðla að jákvæðum og bættum samskiptum þar á milli. Þetta 

meistaraverkefni er starfendarannsókn og því megingildi hennar að þróa og bæta eigin 

samskipti við foreldra. Einnig vona ég að rannsókn mín og niðurstöður hennar verði öðrum 

hvatning til að styrkja tengsl sín viðforeldra grunnskólabarna. 

 



14 

3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað á fræðilegan hátt um hugtök sem tengjast foreldrasamstarfi og 

foreldrasamskiptum. Farið er yfir lög og reglugerðir sem tengjast foreldrasamskiptum. Þá er 

farið yfir mikilvægi foreldrasamstarfs, hlutverk þeirra sem koma að foreldrasamstarfi, 

hindranir í foreldrasamstarfi, líkan Epsteins Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags, og tengsl 

milli leikskólans og grunnskólans. 

3.1 Hugtök 

Nokkur hugtök er vert er að nefna þegar kemur að foreldrasamstarfi. Skortur er á að 

greinarmunur sé gerður á samstarfi annarsvegar og samskiptum hinsvegar. Svo að hægt sé 

að þróa árangursríkt og markvisst samstarf þarf að vera ljóst í hverju munurinn felst. Með 

foreldrum er átt við þá sem fara með forsjá barna í skilningi barnalaga (nr.91/2008), og því er 

hér talað um foreldra sem og alla þá sem eru forsjáraðilar grunnskólabarna. Þegar talað er 

um samskipti milli skóla og heimilis er átt við upplýsingastreymi og tengsl milli starfsfólk 

skóla og foreldra. Upplýsingarnar geta verið með tölvupósti, bréfum, samtölum í gegnum 

síma, fundum eða með öðrum hætti.  

Hugtakið samskipti (e. communication, contact) er notað yfir tengsl og upplýsingastreymi 

milli foreldra og starfsfólks skóla, sem meðal annars eiga sér stað með bréfaskriftum, 

tölvupósti, samtölum eða með öðrum hætti (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, 

bls. 197) 

Hugtakið samstarf (e. collaboration, cooperation) er þrengri merking og notað um 

samskipti sem fela í sér samtöl og samráð í einhverri mynd (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 197). Í því felst að tveir eða fleiri aðilar, í þessu tilfelli skóli og 

foreldrar, eiga sér sameiginlegt markmið sem allir aðilar stefna að og taka í sameiningu 

ábyrgð á (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 70). Nordahl (2007, bls. 28-29) tekur í sama 

streng.  

Þegar um raunverulegt samstarf er að ræða taka samstarfsaðilar sameiginlegar 

ákvarðanir. Nordahl telur samstarf byggjast á þremur þrepum. Nanna Kristín Christiansen 

þýddi skilgreiningu Nordahl í bók sinni Skóli og skólaforeldrar. Upplýsingar eru fyrsta þrep 

samstarfsins, þar á skólinn að veita foreldrum upplýsingar um starfið í skólanum, meðal 

annars með tölvupósti, í gegnum heimsíðu, í fréttabréfum og á fundum. Foreldrar veita 

skólanum líka upplýsingar er varða velferð barnsins á þessu fyrsta þrepi.  

Næsta þrep samstarfsins er samræða. Hún snýst um raunverulegar umræður foreldra og 

kennara um það sem viðkemur nemandanum, námsumhverfinu, kennslunni og 

skólaþróuninni. Mikilvægt er að foreldrar upplifi að á þá sé hlustað og að þeirra skoðun skipti 
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máli. Í þriðja og lokaþrepinu, þar sem samstarfið nær markmiði sínu, bætist við hlutdeild og 

sameiginleg ákvörðun foreldra og kennara. Á þessu þrepi setja kennarinn og foreldrarnir (og 

nemandinn ef við á) sér sérstök markmið í skólastarfi nemandans sem báðir/allir vinna að og 

bera ábyrgð á. Hér eru kennari og foreldrar samstarfsaðilar á jafnréttisgrunni. Það er ekki fyrr 

en á lokaþrepinu sem um raunverulegt samstarf er að ræða (Nordahl, 2007, bls. 28-29; 

Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 68-69).  

Víðasta hugtakið er því hlutdeild foreldra (e. parental involvement) en þá eru foreldrar 

þátttakendur í námsferli og námsreynslu barna sinna og geta tekið þátt í stefnumótun og 

stjórnun skóla (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 198). 

3.2 Lög og reglugerðir 

Í 2. grein laga um grunnskóla frá árinu 1974 segir frá samstarfi milli heimilis og skóla. Þar 

stendur „Hlutverk grunnskólans er í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf 

í lýðræðisþjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun“ (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Því má segja 

að samstarf skóla við heimilin sé ekki nýtt af nálinni en hafi þróast síðustu ár. Þessi þróun 

kallar á breytingar sem gera ráð fyrir aukinni hlutdeild foreldra í mótun skólastarfs. Nokkur 

þróunarverkefni hafa verið prófuð til að reyna að skila þeim árangri sem sóst er eftir. Má þar 

nefna þróunarverkefni Ingibjargar Auðunsdóttur í Oddeyraskóla á Akureyri, Árangursríkt 

samstarf : þróunarverkefni um bætt samstarf heimila og skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006) 

og „Allir í sama liði“, þróunarverkefni sem unnið var í Vesturbæjarskóla (Nanna Kristín 

Christiansen, 2017). 

Í hverjum skóla mynda nemendur, starfsfólk og foreldrar skólasamfélag. Við mótun þessa 

samfélags þurfa þessir aðilar að vinna vel saman og mynda umgengnishætti sem eiga að 

einkenna samskipti innan og utan skólans. Svo það megi verða þarf að ræða jafnt og þétt um 

áherslur og koma sér saman um meginviðmið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 71). Hlutverk grunnskóla er að styðja að alhliða þroska allra nemenda í samstarfi við 

heimilin (Lög um grunnskóla nr. 91, 2008). Í lögum um leikskóla og grunnskóla er gert ráð 

fyrir samstarfi milli skólastiganna og hvernig aðlögun barna milli þeirra eigi að fara fram. Í 

skólanámskrám bæði leik- og grunnskóla eiga að koma fram helstu áherslur í samstarfi milli 

heimila og skóla (Lög um leikskóla nr. 90, 2008; Lög um grunnskóla nr. 91, 2008). Í 

kjarasamningi kennara frá 2017 segir að kennari í fullu starfi hafi 8,14 klukkustundir á viku til 

að sinna öðrum faglegum störfum, meðal annars foreldrasamskiptum. Skólastjóri á að sjá til 

þess að nægilegur tími sé til þess að sinna þessum störfum (Kjarasamningur Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags grunnskólakennara, 2017). Í rannsókn Kristínar 

Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 203) á foreldrasamstarfi, kemur fram í 

niðurstöðum að 25% umsjónarkennara notuðu klukkustund eða minna á viku í samskipti við 
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foreldra, 69% notuðu 2-4 klukkustundir og 6% notuðu 5-7 klukkustundir á viku í samstarf við 

foreldra. Út frá þessum tölum má leiða að því líkur að umtalsverður tími umsjónarkennara 

fari í að sinna þessum mikilvæga þætti og oft lítill tími eftir af þessum 8,14 klukkustundum á 

viku til að sinna öðrum faglegum störfum. Í 13. grein grunnskólalaga segir að hlutverk 

umsjónarkennara sé að fylgjast vel með námi nemenda sinna, almennri velferð, þroska og 

líðan, veita þeim leiðsögn í námi og starfi, gefa þeim ráð um persónuleg mál, aðstoða og 

stuðla að því að efla samvinnu heimila og skóla (Lög um grunnskóla nr. 91, 2008). Með 

lögunum er áhersla lögð á að skólarnir séu í virkum samskiptum við foreldra og mikilvægi 

þess að þessi samvinna gangi sem best. 

3.2.1 Skólaráð og foreldrafélag 

Í öllum grunnskólum skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skóla-

samfélags um skólahald. Einnig á að vera starfandi foreldrafélag við hvern og einn 

grunnskóla. Lagarammi sem skólaráð starfar eftir tryggir að sjónarmið allra hagsmunaraðila, 

foreldra, nemenda og kennara, komi fram í áætlunum skólans og þeim ramma sem skólinn 

vinnur eftir. 

Samkvæmt lögum er skólaráð samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um það 

sem fram fer í skóla. Skólaráð tekur þátt í að móta stefnu fyrir skólann. Einnig fjallar ráðið um 

margskonar áætlanir um skólastarfið, eins og rekstraráætlun, starfsáætlun og skólanámskrá. 

Ef miklar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla eru fyrirhugaðar, skal skólaráðið fá 

áætlanir til umsagnar áður en endanleg ákvörðun um breytingar verða teknar. Skólaráð 

fylgist almennt með aðbúnaði, öryggi og velferð nemenda. Það er í höndum skólastjóra að 

taka ábyrgð á því að skólaráðið sé virkt og það setji sér starfsreglur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 73).  

Skólaráð er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, þessir aðilar eru tveir fulltrúar 

kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks viðkomandi skóla, tveir fulltrúar nemenda, tveir 

fulltrúar foreldra, skólastjóri og einn aðili úr grenndarsamfélagi skólans. Skólastjóri stýrir 

starfi skólaráðs auk þess ber honum að boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar 

nemendafélags skólans að minnst kosti einu sinni á ári (Alþingi, e.d.). Skólaráð er mikilvægur 

þáttur í því að koma skoðunum sem flestra á framfæri og stuðla að samráði við þá sem koma 

að málefnum skólans áður en lokaniðurstaða er fengin. 

Foreldrafélag skal starfa við grunnskóla og ber skólastjóri ábyrgð á stofnun þess og að 

félagið fái aðstoð ef þurfa þykir (Lög um grunnskóla nr. 91, 2008). Hlutverk foreldrafélags er 

stuðningur við skólastarfið, það á að beita sér fyrir velferð nemenda og styrkja tengsl heimila 

og skóla. Foreldrar hafa tækifæri til að styrkja og viðhalda góðum skólabrag og kynnast 

öðrum foreldrum, starfsfólki skólans og nemendum ef foreldrafélög eru vel virk. 
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Foreldrafélag er vettvangur fyrir foreldra til að ræða sín á milli um skólagöngu barnanna og 

allt sem varðar uppeldi og menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). 

Foreldrafélag á að standa vörð um hag nemenda skólans. Vel starfandi foreldrafélag getur 

stutt við félagslegt starf skólans og staðið fyrir viðbótarfræðslu fyrir foreldra og nemendur. 

Það að þetta sé lögbundið bendir til þess að löggjafinn telji þetta mjög mikilvægan hluta af 

skólastarfinu. 

3.3  Mikilvægi foreldrasamstarfs 

Mikilvægt er að góð samvinna takist við upphaf skólagöngu milli skóla og heimilis og að báðir 

aðilar beri sameiginlega ábyrgð á velferð og námi nemenda. Mikill ávinningur vinnst af því ef 

foreldrar og kennarar vinna saman að námi og líðan barna.  

Ef foreldrar sýna skólastarfinu áhuga, styðja og hvetja barnið sitt, ræða um námið heima 

og það hvernig foreldrar takast á við hindranir og leysa vandamál sem upp geta komið eru 

meiri líkur á því að nemendum líði vel í skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 21-

23). Rannsóknir benda til þess að samvinna foreldra og kennara hafi áhrif á námsárangur 

barna (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 86). Í niðurstöðum rannsóknar Kristínar 

Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 202) töldu um 99% foreldra og 

skólastarfsmanna að stuðningur foreldra við nemandann væri frekar eða mjög mikilvægur til 

að stuðla að góðum námsárangri. Þannig hafa rannsóknir leitt í ljós að ávinningur samstarfs 

að mati beggja aðila, foreldra og kennara, er ríkulegur bæði varðandi nám og líðan nemenda 

enda er þetta tvennt samofið að margra mati. 

Samkvæmt Nieto (2010, bls. 206) hafa allir aðilar, það er að segja foreldrar, nemendur og 

kennarar, hlutverk í skólastarfinu. Það er ekki eingöngu fjölskyldunnar að aðlagast skólanum 

heldur þarf skólinn einnig að koma til móts við fjölskylduna. Samvinna er því lykilatriði þegar 

kemur að foreldrasamstarfi og mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar styðji við nemendur í 

námi. 

3.3.1 Upphaf samstarfs 

Nanna Kristín Christiansen (2017) telur mikilvægt að við upphaf skólaárs, að hausti, séu 

haldnir fundir milli kennara, foreldra og jafnvel nemenda þar sem markmið þeirra er að ýta 

undir samræður milli þessara aðila og taka sameiginlega ákvörðun um mikilvæg málefni er 

snúa að bekkjarstarfinu og nemendahópnum, auk upplýsingamiðlunar. Knopf og Swick 

(2007, bls. 292) hafa bent á mikilvægi þess að kennarar gefi sér tíma til að mynda tengsl við 

hvert og eitt foreldri og sjái hversu einstök og umhyggjusöm þau eru. 

Það skiptir máli að foreldrar mæti í nemenda- og foreldraviðtöl við uppaf skólagöngu 

með barninu sínu ef skólinn býður upp á það. Þar gefst gott tækifæri til að leggja upp 
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samstarf á góðum grunni. Fundir í upphafi skólaárs eru einnig góðir fyrir kennara, sem fá þar 

tækifæri til að hitta foreldra allra barna og eiga við þá spjall um barnið.  

Niðurstöður úr rýnihópum kennara í grunnskólum Reykjavíkur um starfsaðstæður þeirra 

sýna meðal annars að erfitt samstarf við foreldra getur valdið kennurum miklu álagi. Að mati 

kennara er samstarfið í 90% tilvika þó gott (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017a, 

bls. 48). Ein af ályktunum starfshóps á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sem 

skrifaði skýrslu um viðmið um samskipti foreldra og kennara er af sama toga: Mikilvægt er að 

mótaður sé ákveðinn og skilvirkur farvegur fyrir samskipti kennara og foreldra þar sem hagur 

nemenda er í fyrirrúmi og um leið skal gæta þess að samskiptin trufli ekki kennslu og nám 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017b, bls. 2). Fyrrnefndur starfshópur hefur sett 

fram viðmið um samskipti skóla og foreldra sem skólar geta nýtt sér eða breytt í samræmi 

við aðstæður sínar. Þessi viðmið eiga meðal annars við um samskiptamiðla eins og tölvupóst, 

fésbók og aðra samfélagsmiðla og síma (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017b, 

bls. 2). Í upphafi skólaárs ætti því að fara vel yfir þessa hluti með foreldrum, þá sérstaklega 

að nefna við foreldra að passa upp á að kennslan sé ekki trufluð þegar þeir fylgja barninu 

sínu inn í skólastofuna. Einnig tel ég mikilvægt að foreldrar viti að það sé ekki æskilegt að 

senda kennurum skilaboð á samskiptamiðlinum Messenger þó svo að foreldrar og kennari 

séu vinir. 

Meðal verkefna kennara er að veita foreldrum sértæk og almenn ráð um hvern og einn 

nemanda. Nauðsynlegt er að kennarar komi með ábendingar til foreldra um hvernig þeir geti 

með góðu móti hjálpað börnum við námið (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 98). Í skólabyrjun þekkir kennarinn 

nemendur lítið sem ekkert og því ekki auðvelt að veita foreldrum ábendingar varðandi börn 

sín. Kennarar geta þó komið með fagleg ráð um kennslu og nám ef foreldrar óska eftir slíku. 

Ábendingarnar þurfa að vera á rökum reistar og afmarkaðar svo að þær henti vel 

fjölskyldunni. Heiðarleiki og gagnkvæmur skilningur eru skilyrði góðs samstarfs sem getur 

leitt til betri námsárangurs hjá nemandanum. Það er því fagmennska kennarans sem skiptir 

miklu máli (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

98).  

3.3.2 Traust í foreldrasamstarfi 

Gagnkvæm virðing og traust, jafnræði og að allir aðilar sjái sér hag í samstarfinu er forsenda 

samstarfs (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 76). Gott foreldrasamstarf stenst 

spurningar, hugmyndir, ágreining og umræður. Þeir sem eiga í hlut finna leiðir til að leysa 

vandamál og standa eftir jafnvel sterkari eftir að ágreiningur hefur verið leystur. Ef 

samstarfið er ekki byggt á traustum grunni getur verið mun erfiðara að leysa ágreining og 
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vandamál sem kunna að koma upp (Epstein, 2002, bls. 11). Hægt er að byggja upp traust 

milli foreldra og starfsfólks skóla með gagnkvæmri og virkri upplýsingagjöf, hún hjálpi til við 

að deila ábyrgð og við ákvarðanatöku sem snýr að velferð nemenda. Þegar foreldrar kynnast 

starfi skólans og samvinna um skólastarfið er góð aukast líkur á virkri þátttöku foreldra í 

tengslum við ábyrgð og ákvarðanir eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). Ýmsar leiðir eru til að auka traust milli foreldra og 

kennara. Má þar nefna aðferðir sem höfundur prófaði í rannsókninni. 

Í skólastefnu Kennarasamband Íslands (2014, bls. 14) kemur fram að á milli heimila og 

skóla ætti að ríkja traust, gagnkvæm virðing, trúnaður og jafnræði. Það skiptir miklu máli að 

þeir sem vinna með barninu viti af því ef eitthvað kemur fyrir heima eða í skólanum til þess 

að vera betur í stakk búnir að styðja við barnið.  

Börn verða að geta treyst því að þeir talsmenn sem svara fyrir þau eigi í góðum 

samskiptum og skilvirku samstarfi. Þegar foreldrar og kennarar eiga tíð og góð samskipti, ekki 

einungis þegar erfiðleikar steðja að heldur líka þegar að foreldrar og kennarar sjá það sem 

vel er gert, líður börnum vel (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2005, bls. 10). Ætla mætti að 

gagnkvæmt traust aukist við góð og tíð samskipti.  

Í rannsókn Desforges og Abouchaar, (2003, bls. 42) kom fram að 58% foreldra töluðu 

reglulega við kennara barna sinna, aðallega um framfarir í námi en líka um hegðunarmál 

(27%). Einnig er mikilvægt að kennari eigi frumkvæði að samskiptum við foreldra til að miðla 

jákvæðum upplifunum, ekki síður en neikvæðum.  

3.3.3 Þátttaka og samvinna foreldra 

Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna að þeir foreldrar sem hafa jákvæða afstöðu til 

skólans og taka virkan þátt í starfi hans geta haft áhrif á aðlögun barna að skólanum, 

námsárangur, hegðun og líðan barna (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 28; Dockett og 

Perry, 2007, bls. 78; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 212; Jeynes, 2011, 

bls. 11). 

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 21) á 

hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005–2006 koma fram greinilegar 

vísbendingar um mikilvægi foreldrasamstarfs. Þar sem samvinna milli heimila og skóla var 

góð var minna um hegðunarvandamál. Aftur á móti, í þeim skólum sem samvinnan var ekki 

nógu góð var meira um hegðunarvanda. Þarna eru einhver tengsl þó ekki sé því haldið fram 

að um orsakasamband sé að ræða.  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra, eftirlit, samvera barna og foreldra, 

tengsl foreldra við vini barna þeirra og foreldra þeirra dregur úr líkum á vímuefnaneyslu og 

eykur líkur á góðum námsárangri. Að auki hefur þar komið fram að í skólum þar sem 
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foreldrar vinna saman og þekkja aðra foreldra og vini barnanna sinna eru minni líkur á að því 

að hver nemandi neyti áfengis og meiri líkur á því að einkunnir hans verði góðar, óháð því 

hvort foreldrar hans tilheyri þessu tengslaneti foreldra eða ekki (Heimili og skóli, 2010). 

Foreldrar sem taka þátt í námi barna sinna geta haft áhrif á námsárangur þeirra, auk þess 

athygli, þrautseigju í verkefnavinnu, námshvöt og móttækilegum orðaforða. Með þátttöku í 

heimavinnu gefa þeir til kynna væntingar sínar um námsárangur barna sinna (Menheere & 

Hooge, 2010). Gott foreldrasamstarf getur meðal annars haft jákvæð áhrif á líðan nemenda í 

skóla, sjálfstraust þeirra eykst, ástundun verður betri, námsárangur verður meiri og áhugi 

nemenda á námi getur aukist. Auk þess verður viðhorf foreldra og nemenda til skólans 

jákvæðara og skilningur kennara á aðstæðum nemenda verður betri (Epstein, 2002, bls. 10). 

Góð uppvaxtarskilyrði barna og unglinga fást meðal annars með þátttöku foreldra í 

foreldrasamvinnu þar sem foreldrar starfa og standa saman. Þannig öðlast foreldrar 

möguleika á samveru með öðrum foreldrum og efla þannig stöðu sína í hlutverki uppalenda. 

Foreldrar sýna börnunum sínum alúð, stuðning og eftirlit með jákvæðri afstöðu sinni til 

skólans og með góðu samstarfi við starfsmenn skólans. Með þessu móti leggja þeir sitt á 

vogaskálarnar til að kenna börnum sínum samúð og styrkja trú á eigin getu (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2005, bls. 10). Besta forvörnin gegn til dæmis erfiðri eða óæskilegri hegðun 

er máttugt foreldrastarf og sterk samstaða um grundvallarviðmið. Meiri líkur eru á góðum 

námsárangri, almennri velferð nemenda og forvörnum ef foreldrar nemenda í bekk eða skóla 

ná að samhæfa áform sín um meginviðmið í uppeldismálum segir í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). 

Mikilvægt markmið með samstarfi skóla og heimilis er að fá upplýsingar frá foreldrum um 

nemendur sem svo hjálpar kennara að kynnast þeim betur. Auk þess veitir skólinn foreldrum 

upplýsingar um nám og félagslega stöðu barna þeirra (Lilja M. Jónsdóttir, 2011, bls. 10). Það 

skiptir því miklu máli að fá alla foreldra í lið með sér strax í upphafi skólagöngu. Byggja upp 

traust og vinna saman að góðri skólagöngu barna. Ef minnsti vafi leikur á að barnið sé 

óánægt, ekki sátt við skólagönguna eða ef aðstæður breytast á þann hátt að það hefur áhrif 

á námið í skólanum, svo sem tímasókn, námsvinnu, samband við bekkjarfélaga eða starfsfólk 

skólans, er nauðsynlegt að kennarar og foreldrar tali saman (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, 

bls. 98) 

Nauðsynlegt er að skólar veiti reglulega skýrar upplýsingar um skólastarfið og þær 

áætlanir sem liggja fyrir um starfsemi skólans. Hægt er að fara margar leiðir í upplýsingagjöf, 

til dæmis með foreldraviðtölum, á sameiginlegum kynningarfundum með foreldrahópum, í 

skólanámskrá, gegnum rafræn samskiptaforrit og heimasíðu skólans. Að sama skapi eiga 

foreldrar að upplýsa skólann sem best um hagi barnsins og almennan þroska, og láta vita ef 
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eitthvað er sem getur haft áhrif á líðan þess og frammistöðu í skólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). 

Rækta verður tengsl á milli heimila og skóla, kennara og foreldra. Til þess þarf tíma, 

markviss uppbyggð verkefni og innsýn í þær ástæður sem að baki liggja og gerð var grein fyrir 

í þessum kafla.  

3.4 Hlutverk kennara í foreldrasamstarfi 

Eins og gefur að skilja eru hlutverk umsjónarkennara margvísleg. Þau snúast fyrst og fremst 

um kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum. Jafnframt tekur hann ábyrgð á námi 

nemenda sinna, líðan þeirra, velferð og þroska. Að auki er hlutverk hans samvinna við aðra 

kennara sem kenna umsjónarnemendum hans. Einnig að safna saman upplýsingum og koma 

þeim í hendur foreldra og innan skólakerfis með það að markmiði að gefa foreldrum tækifæri 

til að hafa áhrif á ákvarðanatöku sem snýr að barni þeirra og skólastarfi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) kemur fram að meginhlutverk kennarans sé að 

vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi og stuðla að góðum vinnufriði og starfsanda. Svo 

samstarf milli heimila og skóla megi verða farsælt gegnir umsjónarkennari veigamiklu 

hlutverki og er aðaltengiliður þar á milli. Í rannsókn Sigrúnar Erlu Ólafsdóttur og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2013, bls. 12) kemur fram að forsenda jákvæðra og góðra samskipta milli 

foreldra og kennara sé gagnkvæm virðing. Því er mikilvægt fyrir kennara að öðlast 

gagnkvæma virðingu og traust hjá bæði nemendum og foreldrum þeirra. 

Á tímum alþjóðavæðingar og mikillar fólksfjölgunar er mikilvæg auðlind kennara í 

skólasamfélagi að búa yfir reynslu, tungumálakunnáttu og þekkingu á trúarbrögðum og 

menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 2). Kennarar þurfa að ræða við foreldra, veita 

þeim ráð og ráðgjöf, bæði almenna og sértæka sem á við um hvern einstakan nemenda. 

Tillögur og ábendingar frá kennara verða að vera réttlátar og skýrar með þeim fyrirvara að 

þær henti inn í fjölskylduaðstæður barnanna (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 98).  

Hlutverk kennarans er meðal annars að styðja foreldra, líka þá sem hafa aðra skoðun en 

þeir sjálfir. Það er mikilvægt að skoðanir foreldra séu viðurkenndar og að kennarar virði 

margbreytileika ólíkra fjölskyldumynstra. Kennarinn þarf að vera vingjarnlegur við foreldra og 

halda sambandinu á faglegum nótum en ekki leitast við að vera vinur þeirra. Kennarinn á að 

spyrja og styðja foreldra í stað þess að segja þeim fyrir verkum (Gordon, 1996, bls. 239-240). 

Reynsla foreldra og þeirra álit er einnig mikils virði. Kennarinn ætti því að hlusta vel á 

foreldra í samskiptum þeirra á milli.  

Niðurstöður úr rannsókn Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur um starfshætti í 

grunnskólum (2014, bls. 214) sýna að samstarf og samskipti foreldra við skóla sé aðallega á 

ábyrgð umsjónarkennara. Þeir gegna forystuhlutverki í samskiptum og samstarfi við foreldra. 
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Í þróunarverkefni sem unnið var í Oddeyrarskóla á Akureyri um bætt samstarf heimila og 

skóla eftir Ingibjörgu Auðunsdóttur (2006, bls. 111) kom fram að um helmingi kennara fannst 

verkefnið hafa haft áhrif á marga þætti starfsins eins og að öryggi þeirra og hæfni í samvinnu 

hafi aukist. Í þróunarverkefninu var byggt á líkani Epsteins Samstarf skóla, fjölskyldu og 

samfélags, eins og gert var að nokkru leyti í þessari rannsókn.  

3.5 Hlutverk foreldra í foreldrasamstarfi 

Mikilvægt er að foreldrar þekki og geri sér grein fyrir því hvert hlutverk þeirra í 

foreldrasamstarfi er. Það virðist óskýrt hver á að ábyrgjast hvað þegar kemur að velgengni 

barna vegna skorts á samræmingu. Það er hætt við því, á meðan engin umræða fer fram um 

hlutverk og ábyrgð foreldra annars vegar og kennara hins vegar, að það bitni á börnunum 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007).  

Í samvinnu við kennara eiga foreldrar að fylgjast með námsframvindu barna sinna, styðja 

við og fylgjast með skólagöngu þeirra og stuðla að því að börnin fylgi skólareglum og mæti 

úthvíld í skólann. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 70). Í lífi barns eru 

foreldrar mikilvægustu persónur þess. Skólinn ætti að líta á foreldra sem samstarfsaðila, 

þannig að báðir aðilar hafi ávinning af því að þróa og dýpka samstarfið (Gunnar Egill 

Finnbogason, 2009, bls. 105-108). Foreldrar hafa mikil áhrif á framgang menntunar barna 

sinna, hegðun og andlega heilsu (Moyles, Georgeson og Payler, 2011).  

Atriði sem liggja til grundvallar því að börn eigi auðvelt með að læra er meðal annars 

aðbúnaður, umhverfi og öryggi, og gegna foreldrar mikilvægu hlutverki er varða þessa þætti. 

Gagnvirkt traust á milli heimila og skóla skiptir máli fyrir árangur og áhuga barna í skólanum. 

Ef börn sjá foreldra og kennara vinna saman eru meiri líkur á því að börnin öðlist öryggi. 

Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir því að þeir geta ekki einungis verið áhorfendur í 

skólanámi barna sinna (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 97).  

Foreldraþátttaka í námi barna er margvísleg. Þar má nefna uppbyggilegt uppeldi heima 

fyrir, sem snýr meðal annars að því að veita öruggt og stöðugt umhverfi, samtöl á milli 

foreldra og barna og vitsmunaleg örvun. Einnig að foreldrar hafi samband við skólann til að 

miðla upplýsingum, taka þátt í atburðum í skólanum og taka þátt í stjórnarháttum skólans, til 

dæmis í skólaráði (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4).  

Það er vel þekkt meðal kennara að stuðningur og viðhorf foreldra getur breytt öllu um 

afstöðu og líðan barna. Til þess að nemendur eigi kost á að ná hámarksárangri í námi þarf að 

stuðla að vellíðan þeirra, minnka kvíða sé hann er til staðar, stuðla að ástundun, sjálfsstjórn 

og þrautseigju, styrkja framkvæmdarvilja, sköpunargleði og siðferðisleg gildi. Auk þess að 

rækta með þeim félagsþroska, samvinnu og þátttöku í lýðræðislegri ákvarðanatöku. 
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Rannsóknir sýna að til þess að ná þessum árangri þarf markvissa nálgun foreldra að starfi og 

námi barna sinna í skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 18). 

Í námi og skólastarfi barnsins eiga foreldrar að fá tækifæri til þátttöku. Þeir eiga að gefa 

skólanum upplýsingar er varðar barnið sem gætu skipt máli fyrir velferð þess og skólastarfið. 

Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn og foreldrar 

hvers einstaks barn hafa orðið sammála um, og að frístundastarf og annað starf utan skóla 

komi ekki niður á námi barnanna. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 71-72). 

Mikilvægt er frá upphafi til loka grunnskóla að foreldrar eigi gott samstarf við skóla, styðji við 

skólagöngu barna sinna, taki þátt í námi þeirra og foreldrastarfi. Svo skólastarf megi vera 

sem árangursríkast er afar þýðingarmikið að upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð 

kennara og foreldra um nám og kennslu sé gott (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 45). Foreldrar og kennarar verða að gera sér grein fyrir því hvert hlutverk og 

ábyrgð þeirra er í samstarfinu. Meiri líkur eru á því að börnin öðlist öryggi ef þau sjá kennara 

og foreldra vinna saman.  

3.6 Hindranir í foreldrasamstarfi 

Það er sameiginleg ábyrgð allra þeirra sem koma að menntun og þroska barna á meðan á 

grunnskólagöngu fer fram að samstarf gangi vel. Það er hlutverk skólanna að ábyrgjast að 

þess konar samstarf komist á og því sé haldið við (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 45). Uppeldið snýr meira að foreldrunum og menntunin að kennurum. Nokkrar 

hindranir geta valdið því að foreldrasamskiptin og samstarfið ganga ekki sem skyldi.  

Flestar hindranir í samstarfi skóla og heimilis eiga rætur að rekja til hugmynda kennara 

eða skólans um völd. Það ætti að takast á við ágreining á úrræðagóðan hátt því annars er 

líklegt að það komi niður á nemandanum og gengi hans í skóla. Einnig er hindrun í samstarfi 

ef samstarfsaðilar vita ekki hver á að bera ábyrgð á hverju. Allir ættu að leitast við að ná 

samstöðu um hvernig deila skuli ábyrgð á þeim markmiðum sem sett hafa verið (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011, bls. 193-194).  

Fyrir einhverja foreldra getur skólinn verið yfirþyrmandi og ógnvekjandi staður. Sumum 

gæti fundist erfitt að taka virkan þátt í samstarfi og jafnvel litið á það sem hindrun sem erfitt 

sé að yfirstíga. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir ólíkum skoðunum foreldra 

(Dockett og Perry, 2007, bls. 78). Þetta viðhorf foreldra til skólans gæti verið vegna slæmra 

minninga úr þeirra eigin skólagöngu, lítils sjálfstraust eða vegna þess að foreldrar tala ekki 

tungumálið og eiga erfitt með að gera sig skiljanlega. 

Ef samstarf er byggt á traustum grunni er mun auðveldara að leysa ágreining sem upp 

kemur (Nordahl, 2007, bls. 144).  
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Í öllu foreldasamstarfi skiptir máli hvernig kennarinn ber sig að, hvernig hann stendur, 

hlustar og svarar foreldrum þegar þau eiga í einhverskonar samskiptum. Í foreldraviðtölum 

er mikilvægt að kennari setjist ekki við kennaraborðið sitt og bjóði foreldrum og nemendum 

að sitja í nemendastólum þegar boðið er til fundar. Það gæti orðið til þess að ergja foreldra 

og þar af leiðandi gætu verið litlar líkur á því að foreldrar upplifi sig sem jafningja. Ef kennari 

eru á öðru máli en foreldrar hvað varðar áhyggjur af barni verður hann að vera í stakk búinn 

að hlusta á foreldrana, spyrja út í efnið og sýna áhuga. Annars er hætta á að kennarinn geri 

lítið úr áhyggjum foreldra. Einnig þurfa kennarar að passa að fara ekki í vörn ef foreldrar setja 

út á starfið í skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 190-197). 

Mismunandi er hversu mikið foreldrar taka þátt í samstarfi við skóla. Það getur meðal 

annars farið eftir félagslegum bakgrunni foreldra, efnahag, heilsu og það hvort báðir 

foreldrar búa á heimilinu. Einnig vita foreldrar ekki alltaf hvert hlutverk þeirra í samstarfinu 

er (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 5). Í rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2008) nefndu foreldrar að orsök breyttra samskipta milli skólastiga væru 

erfiðleikar við að ná í kennara barnsins í grunnskólanum og einnig væri tímaskorti foreldra 

um að kenna. 

Finna þarf jafnvægið á milli þess sem foreldrar eiga að sjá um og þess sem kennarar eiga 

að sjá um. Að mætast á miðri leið væri góð leið og bera virðingu fyrir skoðunum hvers 

annars. Allar hindranir ættu að vera yfirstíganlegar ef allir aðilar hjálpast að við að leysa 

ágreining og einblína á hag nemandans.  

3.7 Líkan Epsteins Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags 

Margir skólar hafa leitað leiðsagnar um hvernig best sé að efla foreldrasamstarf og ýmsar 

tillögur að skipulagi samstarfs eru til. Ég kaus að nota líkan Epsteins Samstarf skóla, fjölskyldu 

og samfélags í minni rannsókn vegna þess að ég tel það ná vel utan um þá þætti sem 

viðkoma foreldrasamstarfi. 

Joyce L. Epstein, doktor í félagsfræði við Johns Hopkins háskólann hefur um margra ára 

skeið rannsakað foreldrasamstarf og skólastarf í Bandaríkjunum með það að markmiði að 

þróa aðferðir til að byggja upp samstarf á milli heimila og skóla. Árið 1995 stofnaði hún 

samtök skóla National Network of Partnership Schools (NNPS Partnership model, e.d.), m.a. 

til að bjóða skólum að starfa saman og nota rannsóknaraðferðir til að þróa markvissar 

áætlanir um fjölskyldu- og samfélagsþátttöku, sem muni auka námsárangur nemenda (John 

Hopkins School of Education, e.d.). Epstein setti fram líkan um samstarf skóla, fjölskyldu og 

samfélags (e. family-school- community partnership model). Hún hefur ásamt samstarfsfólki 

sínu mótað líkanið og stýrt þróun þess (NNPS Partnership model, e.d.).  

http://www.partnershipschools.org/
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Líkan Epsteins samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags sýnir hvernig sviðin þrjú, skóli, 

heimili og samfélagið, tengjast innbyrðis og hversu þýðingarmikið það er að þau vinni saman 

og styrki menntun og þroska barna (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 200). 

 

Mynd 1. Líkan Epsteins, Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags (byggt á Coleman, 2013, í 
Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 200). 

Á mynd 1 sést líkan Epsteins og hvernig sviðin þrjú, fjölskylda, samfélag og skóli skarast. 

Út frá niðurstöðum rannsókna hafa Epstein og félagar hennar sett fram ramma um 

foreldrasamstarf sem hún kallar sex þætti foreldraþátttöku (e. six types of parental 

involvement). Epstein segir að þessa sex sameiginlegu þætti þurfi til að móta samstarf sem 

henti umhverfi skólans og mæti þörfum nemenda. Þessir þættir eru: Uppeldi, samskipti, 

þátttaka/sjálfboðastarf, heimanám, ákvarðanataka og tengsl við grenndarsamfélagið 

(Epstein, 2002, bls. 12). Hér verður fjallað nánar um tvo þessara þátta, samskipti og 

þátttöku/sjálfboðastarf, þar sem með þá verður mest unnið í þessari rannsókn. 

Samskipti (e. communicating): Þau felast í því að hafa virkt samstarf um nemandann þar 

sem samskipti milli heimilis og skóla þurfa að vera bein, opin og tvíhliða. Markmiðið er að 

koma á fót árangursríkum samskiptaleiðum milli heimilis og skóla um allt sem skiptir máli 

varðandi nám og þroska barnsins. Fjölskyldur eiga rétt á túlki ef þess gerist þörf til að tryggja 

að þær fái réttar upplýsingar um námsframvindu barna sinna. Góð samskipti milli heimilis og 

skóla leiða meðal annars af sér að nemendur verða meðvitaðri um eigin framfarir og stöðu 

sína í náminu. Foreldrar eru meðvitaðri um framfarir barns síns og betur í stakk búnir til að 

bregðast við vandamálum sem upp geta komið í náminu. Kennarar verða meðvitaðri um 

færni sína til að koma upplýsingum frá sér á skýran hátt (Epstein, 2002, bls. 14-16).  

Fjölskylda                                                       

Fjölskyldugerð 
og bjargir

Skóli 

Stefna og 
starfshættir

Samfélag       

Tengsl og 
félagsauður
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Þátttaka/sjálfboðastarf (e. volunteering): Það gengur út á að allar fjölskyldur séu 

velkomnar í skólann og öll hjálp metin, sama hversu lítil hún er. Nemendur öðlast hæfni í 

samskiptum við fullorðna. Skilningur foreldra á starfi kennarans eykst og það auðveldar þeim 

að mynda tengsl á milli heimilis og skóla. Sjálfstraust foreldra til að vinna í skóla og með 

börnum verður meira. Kennarar fá fleiri tækifæri til að einbeita sér að einstaklingum og 

verða meðvitaðri um hæfileika foreldra og áhugasvið þeirra (Epstein, 2002, bls. 14-16). 

 Rík hefð er fyrir starfi sjálfboðaliða í skólum í Bandaríkjunum. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands (e.d.) voru 83% manns á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í apríl 2019 sem segir 

okkur það að stór hluti foreldra er útivinnandi nú til dags. Lítil sem engin hefð er fyrir 

sjálfboðastarfi á kennslutíma skóla kl. 8-16. Hins vegar fá foreldrar af og til lánaðar stofur og 

annað tengt skólanum til að nota í félagslegar uppákomur í lok vinnudags eða um helgar svo 

sem flestir komist. Kennarar fá stundum boð um að vera með. Til að að auka þátttöku 

foreldra í samstarfi við skóla hafa nokkrir skólar prófað að bjóða foreldrum í heimsóknir í 

skólann til að segja frá atvinnu sinni. Það væri án efa gaman fyrir nemendur og kennara að fá 

kynningu af hinum ýmsu störfum þjóðfélagsins. Þar sem Epstein hefur unnið til margra 

verðlauna fyrir framlag sitt í þágu góðs foreldrasamstarfs og rannsóknir hennar sýna fram á 

það að góð samstarfsáætlun skilar árangri, er góð leið að efla samstarf skóla við foreldra með 

hennar vitneskju að leiðarljósi. 

3.8 Tengsl leikskóla og grunnskóla 

Flestum ætti að vera ljóst að tengsl milli skólastiga séu áríðandi fyrir börn. Þegar börn hafa 

lokið leikskóladvöl sinni og hefja grunnskólagöngu eru það talin tímamót í lífi hvers barns. 

Börnin eru full eftirvæntingar en vita ekki alltaf við hverju má búast. Því er mikilvægt að það 

sé gott samstarf á milli leikskólans og grunnskólans og skapa þannig samfellu í lífi ungra 

barna og finna leiðir til að koma til móts við þarfir þeirra. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012, bls. 90) sagði til að mynda einn 

leikskólakennarinn að það hafi komið í ljós að börnum sem kvíða fyrir að fara í grunnskólann 

líði betur eftir heimsókn í grunnskólann. Kennarar á báðum þessum skólastigum geta hjálpað 

börnum að aðlagast breytingum með góðu samstarfi sín á milli. Í ástralskri rannsókn kom 

fram að fagleg þekking kennara og þær kennsluaðferðir sem notaðar eru, eru mikilvægar til 

þess að veita stuðning við skil á milli leikskóla og grunnskóla (Petriwskyj, Tayler og Thorpe, 

2014, bls. 359-379).  

Flestir leik- og grunnskólar hafa svokallaða samráðsfundi. Þar eru mál barna sem eru að 

fara að byrja í grunnskólanum rædd og grunnskólakennarar geta þá spurt leikskólakennarana 

um ákveðin málefni er varðar þessi börn. Grunnskólakennarar gætu þá verið betur 
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undirbúnir til að taka á móti og styðja við nemendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í nýrri 

menntastofnun.  

Sue Dockett og Bob Perry (2007, bls. 5) hafa skilgreint flutning úr leikskóla yfir í 

grunnskóla sem tímaskeið þegar börnin eru að breyta um hlutverk, úr leikskólabörnum í 

grunnskólanemendur. Sjálfsmynd þeirra, væntingar og hlutverk breytast á þessum tíma. 

Einnig verða til ný sambönd og önnur breytast. Allir sem eru í umhverfi barnsins ganga líka í 

gegnum breytingar. 

Mismunandi er hvaða verklag hentar hverjum skóla hverju sinni í samfellu á milli 

skólastiga. Það sem hrífur á einum stað gerir það ekki endilega á öðrum. Skoðanir á milli 

hagsmunaaðila í margvíslegu samhengi, menningu og á milli ára geta því verið breytilegar, 

því er ekki hægt að segja að það sé einhver ein ákveðin leið sem skólar eigi að fara eftir 

(Ballam, Perry og Garpelin, 2017, bls. 2). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012, bls. 92) 

kom einnig fram að faglegt samstarf á milli leik- og grunnskólanna væri lítið en þrátt fyrir það 

væri mikill áhugi á sameiginlegum fundum milli kennara skólastiganna. Leikskólastjórar vildu 

endilega að grunnskólakennarar kæmu í leikskólann til að kynna sér starfshætti þar. Í 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 8) um samfellu á milli leikskóla og grunnskóla, 

kom fram að kennarar sem tóku þátt í verkefninu voru áhugasamir og lögðu sig fram um að 

ná markmiði þess. Ein af hindrunum rannsóknarinnar var að kennarar áttu í erfiðleikum með 

að finna sameiginlegan tíma til að hittast og láta verkefnið passa inn í daglegt skipulag.  

Í rannsókn sem gerð var á Írlandi um samfellu á milli skólastiga kom fram að skortur var á 

samskiptum á milli leik- og grunnskóla og var því ekki góð samfella í námsaðferðum. Leik- og 

grunnskólakennarar höfðu takmarkaðan skilning á hugmyndum hvorra annarra. Báðir 

hóparnir bentu þó á að þeir væru opnir fyrir frekari samskiptum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar greindu frá því að væntingar, viðhorf og starfshættir bæði leikskóla- og 

grunnskólakennara hafi mikil áhrif á flutning milli skólastiga (Margetts og Kienig, 2013, bls. 

17). Þessar niðurstöður ríma við niðurstöður rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2012, bls. 

92) um skil skólastiga. Gagnkvæmar heimsóknir leik- og grunnskólakennara virtust ekki vera 

hluti af starfi kennarana og heldur ekki reglulegt samráð um starfshætti. Leikskólakennarar 

fóru ekki í grunnskólana til að kynna sér starfið sem fram fer í 1. bekk og grunnskólakennarar 

fóru ekki í leikskólanna til að kynna sér hvað börnin voru búin að vera að gera áður en þau 

fóru yfir í grunnskólann. 

Í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 156) kom greinilega fram ólík 

afstaða foreldra til leikskóla og grunnskóla. Foreldrum fannst þeir meira vera að sleppa 

börnunum lausum og bjuggust við að það yrði erfiðara að hafa upp á kennurum 

grunnskólans. Í sömu rannsókn fannst flestum foreldrum byrjun grunnskólagöngunnar vera 

stórt skref í lífi barnsins. Frá því að fara úr kubbaleik á fjórum fótum í það að sitja í 
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grunnskólanum í fjörtíu mínútur. Foreldrarnir voru þó ánægðir með kynningar sem börnin 

fengu á grunnskólanum með heimsóknum í skólann. Sumir töldu að þær mættu vera fleiri. 

Foreldrar töldu að með því að kynna grunnskólann fyrir börnunum væru þau tilbúnari og ekki 

eins kvíðin fyrir grunnskólagöngunni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 147-148). 

Leikskólasvið og Menntasvið Reykjavíkurborgar (2010, bls. 5) setti á fót starfshóp þar sem 

markmiðið var að efla foreldrasamstarf.1 Lögð var áhersla á að bæði leik- og grunnskólar 

fyndu leiðir til að veita foreldrum þátttöku í námi og starfi barna sinna. Vinnuhópurinn gerir 

að tillögu sinni að Leikskólasvið og Menntasvið hvetji til samstarfs við foreldra um nám, 

velferð, þroska, samskipti, öryggi og félagsstarf (Leikskólasvið og Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2010, bls. 8). Í samræmi við lög og námskrá er stefna Leikskólasviðs og 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar að vinna með foreldrum að menntun og uppeldi. Saman ná 

skóli og foreldrar betri árangri en hvort um sig og er því eitt mikilvægasta verkefni skólans að 

stuðla að markvissu samstarfi við foreldra leik- og grunnskólabarna (Leikskólasvið og 

Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2010, bls. 8). 

Í menntastefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 2018 til árið 2030 segir að í samstarfi við 

foreldra eigi starfsfólk frumkvæðið og vinnur að þróun leiða sem beinast að misjafnri 

menningu, þörfum og reynslu foreldra og barna. Það stuðli að þróun menntunar ef það er 

þverfaglegt og margbreytilegt samstarf innan starfsstaða, milli starfsstaða og við stofnanir og 

aðila í samfélaginu (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2018, bls. 7). 

Margir eru sammála því að breytingarnar sem eiga sér stað hjá börnum við að fara úr 

leikskóla í grunnskóla séu margvíslegar. Sem dæmi er grunnskólinn oftast í stærra húsnæði 

og leiksvæðið fyrir utan ekki lokað eins og í leikskólanum. Breytingar á félagslegu samhengi 

verða hjá börnunum, þar sem hóparnir eru yfirleitt stærri í grunnskólanum og mörg börn 

sem þekkjast ekki. Það getur tekið einhvern tíma fyrir börnin að aðlagast því. Einnig eru 

námskröfur aðrar en börnin hafa vanist. Þau eru vön að leikurinn sé í aðalhlutverki en þegar 

komið er í grunnskólann er mun minni tími til leiks og aðaláherslan er lögð á lestrarnámið 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 66-67; Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 108 og Dockett 

og Perry, 2007, bls. 77). 

Það er ekki síður mikilvægt fyrir börnin að þekkja bæði leikskólann og grunnskólann eins 

og það er fyrir foreldrana. Börnin þurfa að byggja upp þekkingu til þess að þau hafi einhverjar 

hugmyndir um það hvernig grunnskólinn verði, við hverju eiga þau að búast, hvernig 

þátttaka þeirra verði og hvað sé frábrugðið milli leikskólans og grunnskólans (Dockett og 

 

1 Í apríl 2011 sameinuðust Leikskólasvið og Menntasvið undir nýtt fagsvið, skóla- og frístundasvið. 
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Perry, 2012, bls. 8). Markviss uppbygging náms barna er mikilvæg, því þarf að gæta þess að 

samfellan verði sem best.  

Í skýrslu menntasviðs Kópavogsbæjar (2017, bls. 9-10) kom fram að í Kópavogsbæ á 

margt gott starf sér stað sem ætlað er að efla tengsl milli skólastiga. Í janúar 2016 samþykktu 

skólanefnd og leikskólanefnd á fundum sínum að skipaður yrði starfshópur á vegum 

menntasviðs sem væri ætlað að skoða ítarlega mikilvægi jákvæðra skila milli skólastiga. Mat 

nefndarinnar er það að með einföldum hætti sé hægt að efla tengsl milli skólastiga. Til þess 

þurfi aukið samstarf, vilja og virðingu til að kynna sér betur þá vinnu sem innt er af hendi á 

hverjum stað fyrir sig. Mikilvægt sé að gefa starfsmönnum tíma til að funda og meta 

aðstæður svo að þeir geti fundið bestu lausnirnar í sameiningu. Foreldrar séu einnig 

mikilvægir tengiliðir á milli skólastiganna og geti veitt grunnskólanum upplýsingar um börnin 

sín og leikskólagöngu þeirra. Leikskólinn eigi að veita foreldrunum vitneskju um þau gögn 

sem hann láti grunnskólann fá og eigi foreldrarnir að geta brugðist við þeim. Börnin eigi að fá 

tækifæri til þess að segja sín sjónarmið um þau gögn (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004, bls. 216) Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til 

að tengja skólastigin, sögðust 4,4% leikskólakennara og 7,9% grunnskólakennara vilja halda 

sameiginlegan fund með foreldrum áður en grunnskólaganga hefst. 

3.8.1 Samstarf leikskólanna við grunnskólann 

Í skólanum þar sem rannsóknin fór fram eru áætlaðar sex heimsóknir milli grunnskólans og 

hverfis leikskólanna tveggja. Fyrsta heimsóknin er í nóvember. Þá koma leikskólarnir í 

sitthvoru lagi í heimsókn í 1. bekk. Haldin er samverustund með börnunum úr leikskólanum 

og nemendum í 1. bekk. Umsjónarkennari sér um þessa samverustund. Einnig er smá 

verkefna vinna og frjáls leikur í lokin. Heimsóknin er um klukkustund og gefst á þessum tíma 

gott tækifæri fyrir börnin til að kynnast skólastarfinu og kennurum. Einnig eru mörg 

barnanna að hitta gamla félaga sína af leikskólanum og fá þá tíma til að spjalla við þau og 

leika. 

 Í annarri heimsókn sem er áætluð í desember koma börnin af leikskólanum í íþróttatíma. 

Þau fá þá að kynnast íþróttahúsinu, íþróttakennurunum og fara í búningsklefa til að klæða sig 

í sérstök íþróttaföt.  

Í þriðju heimsókninni fara nemendur í 1. bekk í heimsókn á gömlu leikskólana sína. Þeir 

nemendur sem voru á hvorugum leikskólanna fara með á annan hvorn leikskólann. Í 

leikskólanum er frjáls leikur og veitingar í boði leikskólans. Þar gefst fyrrverandi nemendum 

leikskólanna tækifæri að spjalla við yngri vini sína og fyrrverandi kennara.  
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Fjórða heimsókn er áætluð í mars. Þá koma leikskólarnir í heimsókn í grunnskólann og 

taka þátt í útivist áður en haldið er inn og nestið borðað í matsalnum. Leikskólabörnin koma 

með nesti sem þau hafa útbúið í leikskólanum.  

Í fimmtu heimsókninni heimsækja leikskólabörnin frístundina. Kynnast starfinu þar og 

starfsfólki. Í sjöttu og síðustu heimsókninni sem er í júní fara nemendur í 1. bekk í heimsókn á 

útisvæðin í leikskólanum tveimur. Eftir þessar heimsóknir eru meiri líkur á því að flest öll 

leikskólabörnin séu örugg með sig í grunnskólanum. Þá er búið að fara í íþróttasalinn, borða í 

matsalnum, leika á útisvæðinu og í frístundinni og læra og leika í skólastofunni.  

Um vorið býður skólinn tilvonandi nemendum í 1. bekk og foreldrum í svokallaðan 

vorskóla. Þá er byrjað inn í sal þar sem skólastjórinn tekur á móti þeim og heldur stutta 

ræðu. Því næst eru börnin lesin upp og beðin um að fara í röð. Þau ganga svo með kennurum 

í skólastofurnar og gera hin ýmsu skólaverkefni á meðan foreldrar og skólastjórnendur ræða 

málin í salnum. Þar gefst tilvonandi 1. bekkjar kennurum tækifæri að kynnast enn betur þeim 

nemendur sem hefja nám næstkomandi haust. Auk þess kynnast bæði börnin og foreldrar 

þeirra kennurum lítilsháttar.  

Skólinn býður svo upp á sumarfrístund tveimur vikum fyrir skólasetningu og því meiri 

möguleiki á því að flest barnanna séu búin að kynnast skólalóðinni afar vel og starfsfólki 

frístundar. Þetta samstarf á milli leik- og grunnskóla hefur reynst vel og gæti verið góð leið til 

þess að börnin finni til öryggis og vellíðunar þegar þau hefja grunnskólagöngu sína.  
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4 Verkefni og aðferðir til að efla foreldrasamstarfið  

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar, að efla tengsl mín við nemenda minna ákvað ég 

sem rannsakandi og höfundur ritgerðarinnar að prófa nokkur verkefni eða aðferðir í þágu 

þessa. Hugmyndir að verkefnum eru sóttar í bók Nönnu Kristínar Christiansen (2011) um 

skóla og skólaforeldra, og í verkefni sem höfundur hafði unnið með sem leikskólakennari í 

leikskóla. Eitt verkefni samdi höfundur í vetur ásamt rannsóknarvini. Í hvert skipti sem 

höfundur prófaði nýtt verkefni var sendur póstur á foreldra allra nemenda í árganginum svo 

líklegra væri að sem flestir foreldranna væru tilbúnir til að taka þátt í að efla jákvæð tengsl á 

milli skóla og heimilis. Hér verður gerð grein fyrir þeim verkefnum sem voru prófuð til að efla 

foreldrasamstarf.  

4.1 Gullkorn 

Markmiðið með þessu verkefni er að veita foreldrum upplýsingar, skapa grundvöll til 

samræðna bæði heima og í skólanum og byggja upp traust foreldra á kennaranum (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011, bls. 147). Mælst er til þess að kennari skrái hjá sér eina jákvæða 

athugasemd um hvern og einn nemanda. Ákjósanlegt er að athugasemdin tengist 

markmiðum nemandans og sé sett fram í einni setningu. Gott er fyrir kennarann að hafa 

minnisbók til að skrifa gullkornin niður jafnóðum og einnig til að passa upp á að sami 

nemandinn fái ekki sama gullkornið tvisvar sinnum. Margar útfærslur eru til. Það er til dæmis 

hægt að skrifa gullkornið niður á blað eða kort og afhenda hverjum nemanda. Einnig er hægt 

að senda þetta rafrænt heim. Hægt að skrifa eða senda gullkorn heim vikulega eða sjaldnar, 

allt eftir því hvað kennarar kjósa að gera (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 147-148). 

Höfundi leyst vel á þetta verkefni úr bók Nönnu Kristínar Christiansen og ákvað því að 

prófa þetta verkefni með sínum foreldrahópi. Einnig hafði höfundur prófað samskonar 

verkefni í leikskólanum og reynst vel. En þá var sent smáskilaboð úr farsíma til foreldra með 

mynd af þeirra barni eða gullkorn frá þeirra barni. Í leikskólanum notaði höfundur gullkornin 

sérstaklega mikið strax eftir þátttökuaðlögunina þar sem foreldrar voru oft ennþá óöryggir 

að skilja börnin sín eftir í leikskólanum og fannst höfundi þetta góð leið til að vinna traust 

foreldra. 

Þar sem 43 börn voru í árganginum ákvað höfundur í upphafi að senda ekki gullkorn heim 

vikulega. Það var að hans mati nánast ógerlegt. Allir foreldrar fengu gullkorn um sín börn 

einu sinni fyrir áramót og þrisvar sinnum eftir áramót. Fyrir áramót var tekið viðtal við 

nemendur og sent til foreldra ásamt nokkrum myndum sem teknar voru á haustönn. Þá 

spurði kennarinn nemendur fyrirfram ákveðinna spurninga og skrifaði svörin í wordskjal og 

límdi með nokkrar myndir. Gullkornin sem send voru heim eftir áramót voru margvísleg. 
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Öðru hvoru fengu nokkrir nemendur eins gullkorn sent heim, til dæmis ef hópur stóð sig 

afskaplega vel í leikjum einn daginn, fengu foreldra þeirra nemenda sendan póst með 

gullkorni tengt því. Annað dæmi þegar einn hópurinn var að læra fingrasetningu á borðtölvu. 

Hópurinn var búin að æfa sig í nokkurn tíma og stóð sig vel. Foreldrar þessara nemenda 

fengu póst með hrósi fyrir góða vinnu. Annað slagið var send einstaklingsmynd af nemenda 

heim með gullkorni sem nemandinn hafði sagt eða hrósað fyrir vel unnin störf. Höfundur 

passaði vel upp á að skrá niður hjá sér öll gullkorn eða hrós svo engin nemandi gleymdist. Til 

þess að auðvelda vinnu höfundar voru öll nöfn nemenda skráð í excel skjal og hakað við nafn 

barns í hvert sinn sem sent var gullkorn á foreldra. Það var nauðsynlegt að mati höfundar, því 

þannig var skráningu haldið til haga.  

4.2 Ljósmyndir 

Markmiðið með ljósmyndunum er að gefa upplýsingar, skapa umræðugrundvöll og brúa 

heima barnsins, það er að segja heimilið og skólann. Kennari tekur ljósmyndir af nemendum 

við leik og störf. Passað er upp á að teknar séu myndir af öllum nemendum. Kennari sendir 

svo foreldrum myndir í tölvupósti. Þetta er ráðlagt að gera af og til yfir skólaárið (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011, bls. 158).  

Höfundur ákvað að prófa aðferð úr leikskólanum sem gengið hafði vel og yfirfæra í 

grunnskólann. Þegar höfundur byrjaði að taka myndir fyrir um 12 árum var auðvelt að setja 

þær á heimasíðu leikskólans og síðar Fésbókarsíðu. Myndir voru teknar af öllum börnunum í 

leik og starfi. Nöfn barnanna voru skráð í excel skjal því þannig var auðveldara að hafa yfirsýn 

yfir hvaða börn voru á myndunum og minni líkur á að eitthvert barn gleymdist. Þetta er 

tímafrekara nú til dags vegna nýrra persónuverndarlaga sem tóku gildi árið 2018. 

Persónuvernd hefur beint þeim tilmælum til grunnskóla, um notkun á samfélagsmiðlum 

að nota ekki Facebook eða samskonar miðla sem samskiptamiðla til að deila 

persónuupplýsingum um ólögráða börn, hvort heldur sem um almennar eða viðkvæmar 

persónuupplýsingar þeirra er að ræða. Einstaklings ljósmyndir teljast almennt til 

persónuupplýsinga (Persónuvernd, 2018). 

Vegna þessara nýju laga eru aðeins teknar einstaklingsmyndir af nemendum og sent á 

einstaka foreldra í tölvupósti. Þetta verkefni er hægt að vinna með allt árið en það liggur í 

augum uppi að það tekur mun lengri tíma eftir að nýju lögin tóku gildi. 

4.3 Stikkorð 

Markmiðið með stikkorðum er að hvetja foreldra og nemendur til umræðna um skólastarfið. 

Þetta verkefni er hægt að vinna með af og til yfir skólaárið. Kennarinn þarf einhverskonar 

límmiða til að skrifa á sem auðvelt er að taka af og setja á t.d. plastmöppur. Verkefni er 
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framkvæmt þannig að kennarinn skrifar stikkorð á límmiðann. Orðið er eitthvað sem vísar til 

þess sem gert var þann daginn, til dæmis gæti staðið á límmiðanum rím eða deiling. Þegar 

nemendur fara heim límir kennarinn límmiðann á peysuna, skólatösku eða annan áberandi 

stað. Þegar barnið hittir svo foreldra sína sjá þau límmiðann og geta spurt barnið um orðið á 

miðanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 158-159). 

Höfundi leyst strax afar vel á þetta verkefni eftir að hafa lesið um það í bók Nönnu 

Kristínar Christiansen og ákvað í kjölfarið að vinna með það. Einnig vonaðist höfundur til þess 

að foreldrar sem heyrðist lítið í myndu láta heyra meira í sér og þannig efla traust á milli 

höfundar og þessara foreldra. Höfundur útfærði þetta á þann hátt að kennarar skrifuðu 

stikkorðið inn í lestrarhefti barnanna og strikuðu yfir það með áherslupenna eða skrifuðu 

stikkorðið á Fésbókarsíðu árgangsins. Þar sem skólinn er grænfánaskóli taldi höfundur betra 

að nota lestrarheftið fyrir stikkorðin en límmiða. Úr því að gert var ráð fyrir að nemendur 

læsi heima alla jafna fimm sinnum í viku mátti búast við því að foreldrar og nemendur 

opnuðu heftið og sæju þá orðið sem skrifað var. Einnig var dagsetning skráð hjá stikkorðinu. 

Stikkorðin voru skráð að meðaltali einu sinni í viku og voru mismunandi eftir því hvað verið 

var að læra þann daginn. Til dæmis var skrifað haust þegar nemendur voru að læra um 

haustið, leiksýning í Salnum þegar farið var á leiksýningu og heimsókn þegar börn af 

leikskólunum komu í heimsókn. Hægt er að sjá öll stikkorðin sem skrifuð voru í 

lestrarskráningarheftinu eða á Fésbókarsíðu ásamt dagsetningu í viðauka (viðauki D). 

4.4 Foreldrar í heimsókn í skólastofunni 

Mikilvægt er að foreldrar kynnist daglegu lífi í skólastofunni og fái tækifæri til að sjá börnin 

sín við leik og starf í grunnskólanum. Í leikskólum er það oft þannig að foreldrar eru með 

börnunum sínum fyrstu dagana en þegar komið er í grunnskólann er ekkert um heimsóknir 

foreldra nema í sérstökum tilfellum, t.d. á sýningar eða opið hús.  

Nanna Kristín Christiansen (2011, bls. 168-169) skrifar í bók sinni að flestir kennarar segi 

að foreldrar séu ávallt velkomnir í skólastofur þeirra. Í raunveruleikanum sé það nú samt 

þannig að foreldrar séu ekki duglegir að nýta sér þessháttar boð nema þegar eitthvað 

sérstakt eigi sér stað í skólanum.  

Þegar höfundur vann sem leikskólakennari í leikskólanum var þátttökuaðlögun. 

Þátttökuaðlögun þýðir að allir foreldrar eru með börnunum sínum inni á deildinni stóran 

hluta úr degi í þrjá til fimm daga meðan verið var að aðlaga barnið á leikskólann. Foreldrar 

taka þátt í daglegu lífi í leikskólans og kynnast starfi leikskólans mjög vel. Þau borða með 

börnunum sínum og eru bæði inni og úti í leik með þeim. Þetta tel ég afar góða leið til að 

auka traust á milli foreldra og kennara. Í leikskólanum var einnig í boði að koma í byrjun eða í 

lok dags ákveðna daga og vera með í starfinu. Sumir foreldrar voru duglegri en aðrir að mæta 
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og vera með í leik og starfi en það er bara eins og gengur og gerist allstaðar. Það var alltaf 

góð tilbreyting og gaman að fá foreldra í heimsókn.  

Þegar í grunnskólann er komið breytist þetta töluvert. Foreldrar kveðja jafnvel börnin sín 

heima snemma morguns og sjá þau svo seinni partinn án þess að vita hvað var gert þann 

daginn í skólanum. Höfundur ákvað því að bjóða foreldrum í heimsókn í skólastofuna í 

samstarfi við aðra kennara árgangsins. Hægt var að skrá sig á Fésbókarsíðu árgangsins og 

boðið var upp á nokkra daga vikunnar, tvisvar sinnum eftir áramót. Tíu pláss voru í boði 

hvern dag því ekki vildu kennarar árgangsins að heimsóknirnar hefðu truflandi áhrif á 

kennsluna. Að hámarki þrír foreldrar í hverri stofu. Þeir foreldrar sem skráðu sig fengu svo 

tölvupóst frá höfundi (viðauki É). Ákveðið var strax í upphafi að prófa heimsóknirnar tvisvar 

sinnum með mánaðar millibili þar sem foreldrum gafst kostur á að koma í heimsókn annan 

hvorn mánuðinn eða báða (viðauki F). Engu var breytt í kennsluskipulagi árgangsins vegna 

heimsóknanna. Foreldrum gafst kostur á að sjá hvernig skólalífið er dags daglega. Foreldrar 

sáu þá svart á hvítu hversu nemendahópurinn var margbreytilegur og hvernig starf 

kennarans var á venjulegum degi. Markmiðið með þessu verkefni er að efla virðingu og 

traust á milli kennara og foreldra. 

4.5  Kveðjur heim 

Markmiðið með kveðjunum er meðal annars að tengja heima barnsins, það er heimilið og 

skólann. Þar sem skólinn sem rannsóknin fór fram er spjaldtölvuskóli ákvað höfundur að nýta 

tæknina og tvinna saman foreldrasamstarf og upplýsingatækni. Það eru mörg smáforrit sem 

hægt að er að nota í þetta verkefni. Höfundur valdi smáforritin ChatterPix Kids, Easter 

frames og vídeó í myndavélinni á spjaldtölvu. Kveðjurnar voru sendar heim með tölvupósti.  

4.5.1 Jólakveðja 

Nemendur notuðu forritið ChatterPix Kids til þess að búa til jólakveðju. Þau æfðu sig 

nokkrum sinnum áður en kveðjan var tekin upp. Þetta smáforrit er mjög einfalt í sniðum og 

gátu nemendur því gert kveðjuna alveg sjálfir eftir að hafa prófað sig áfram í nokkur skipti. 

Foreldrar fengu svo kveðjuna senda heim með tölvupósti. 

4.5.2 Páskakveðja 

Nemendur notuðu forritið Easter frames til þess að búa til páskakveðju. Þetta forrit er mjög 

auðvelt í notkun. Tekin var mynd af nemandanum og fékk hann svo að velja sér páska ramma 

utan um myndina sína og páskalímmiða. Nemendur skrifuðu svo páskakveðju til foreldra 

sinna og foreldrar fengu svo myndina og kveðjuna senda heim í tölvupósti.  
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4.5.3 Húsið mitt 

Nemendur fóru ásamt kennurum í gönguferðir um hverfið og heimsóttu heimili allra 

nemenda. Tekið var myndband af hverjum og einum nemanda við húsið sitt. Nemendur 

skiluðu kveðju til þeirra sem þau bjuggu með og sögðu heimilisfangið sitt. Þegar í 

skólastofuna var komið var myndbandið sent til foreldra sem viðhengi með tölvupósti. 

Myndböndin voru ekki birt á fésbókarsíðu árgangsins, heldur send heim með tölvupósti sem 

samræmist reglum um persónuvernd. Höfundur taldi þetta góða aðferð til að kynna heima 

nemandans, það er að segja heimilið og skólann. Kveðjan var tekin upp sem myndband í 

spjaldtölvu. 
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5 Aðferð 

Markmiðið með rannsókninni er að þróa og bæta starf mitt sem kennari, með áherslu á 

foreldrasamstarfið. Jafnframt að nýta mér starfsaðferðir úr líkani Epsteins Samstarf skóla, 

foreldra og samfélags í kennslu minni. Auk þess að stuðla að jákvæðum og bættum 

samskiptum á milli heimila og skóla og gera samskiptin líkari því sem þekkist í leikskólanum. 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni er: 

• Hvernig get ég þróað og bætt samskipti mín við foreldra grunnskólabarna? 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár undirspurningar. 

Þær eru: 

• Hvernig eru góð dæmi í samskiptum umsjónarkennara við foreldra? 

• Hvaða aðferðir henta mér best til að auka foreldrasamstarf? 

• Hvernig get ég nýtt reynslu mína úr leikskólastarfi í þessu skyni? 

 

Til að nálgast viðfangsefnið var gerð eigindleg rannsókn. Segja má að aðferðin sé 

kerfisbundin og henni ætlað að veita djúpan skilning á rannsóknarefninu. Með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er hlutverk rannsakandans að nota augu og eyru sem greiningartæki og 

afla með þeim upplýsinga frá fólki, flokka þær og túlka (Lichtman, 2013, bls. 4). Mikilvægt er 

að túlkanir hans séu byggðar á hans eigin bakgrunni og reynslu. Tilgangurinn er að lýsa, skilja 

og túlka mannleg samskipti, mannleg fyrirbæri og hvernig manneskjur hafa áhrif hver á aðra. 

Það er upplifun einstaklinganna sem skoðuð er (Lichtman, 2013, bls. 6-7, 14-15; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2016, bls. 232).  

Í þessum kafla verður aðferðafræðinni lýst sem rannsóknin byggist á. Fyrst er lýsing á 

rannsóknarsniði og svo fjallað um gildi starfendarannsókna fyrir skólastarfið. Næst er fjallað 

um skólann þar sem rannsóknin fór fram, þátttakendur og skráningu og úrvinnslu gagna. Að 

endingu verður gerð grein fyrir réttmæti og áreiðanleika rannsóknar auk þess sem siðferðileg 

atriði eru reifuð. 

5.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið byggir á starfendarannsóknum þar sem kennari gerir rannsókn á eigin 

starfi með það að markmiði að skilja það betur og þróa það til hins betra, enda verður til 

þekking með því að læra af reynslunni. Hugmyndafræðin er að læra í starfi kennarans (Mcniff 

og Whitehead, 2009, bls. 7; Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3).  
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Kennarar sem taka þátt í starfendarannsóknum beina sjónum sínum að eigin 

starfsháttum. Þeir prófa nýjar leiðir og sjá hvernig til tekst. Í starfendarannsóknum er söfnun 

og úrvinnsla rannsóknargagna lykilatriði í rannsóknarferlinu, að rannsakandi afli gagna svo 

hann sé með eitthvað í höndunum til að greina, og skrái niður það sem gerist. Safna þarf 

gögnum í byrjun til að greina stöðuna og setja fram hugmyndir um eðli íhlutunarinnar. Auk 

þess snýst gagnasöfnun að því að rannsaka og meta ferlið og hvaða áhrif íhlutunin hefur. 

Kennarar sem hafa tekið þátt í starfendarannsóknum telja að þesskonar rannsóknir hjálpi 

þeim að takast á við margbreytilega skólastofunnar og geti auk þess haft áhrif á kennsluhætti 

þeirra til að gera betur (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2016, bls. 354). 

Til að sýna ferli starfendarannsókna hafa verið sett fram ýmiskonar líkön. Á mynd 2 er eitt 

slíkt. Ekki er um að ræða línulegt ferli heldur er farið fram og til baka, ígrundað, athugað og 

endurskipulagt (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

 

Mynd 2. Líkan af ferli starfendarannsókna. (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 6). 

Samkvæmt lýsingu Jóhönnu Einarsdóttur (2009) eru aðalatriðin í ferlinu þau sem sjá má á 

mynd 2. Í efsta hringnum hefjast starfendarannsóknir með hugleiðingum um starfshætti og 

gildismat. Kennarar átti sig á hvað þeim finnist mikilvægt og hvers vegna þeir geri hlutina 

svona eins og þeir gera þá. Kennarar undirstriki það að þeir séu meðvitaðir um þau gildi sem 

liggja að baki starfsháttum þeirra. Ef kennarar komast að því að þeir gera annað en þeir í 

raun telja rétt eru hindranir sem gætu komið upp skoðaðar og greint hvernig megi komast 
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yfir þær og vinna þar með samkvæmt eigin gildismati og sannfæringu. Kennararnir skoða 

núverandi starfshætti, ígrunda og taka ákvörðun um það sem þeir vilja bæta.  

Þegar viðfangsefni hefur verið ákveðið og afmarkað eru settar fram 

rannsóknarspurningar eins og fram kemur í öðrum hringnum. Að því búnu eru breytingar 

áætlaðar og ný vinnubrögð tekin upp. Eftir að hafa skoðað starf sitt og viðhorf rækilega 

ákveða kennarar hvaða leiðir þeir vilja fara. Rólega er breyting gerð og áform á sér stað í 

samstarfi við starfsfélaga (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 7). 

Eins og fram kemur á líkaninu er upplýsingum og gögnum safnað skipulega meðan á 

breytingaferlinu stendur. Hægt er að gefa áreiðanlega lýsingu á því sem fram fer ef fylgst er 

með og skráð í smáatriðum það sem gerist. Að endingu eru gögnin metin, skilgreind og 

ígrunduð, og athugasemdir gefnar á því sem gerðist. Ferlið heldur svo áfram þegar búið er að 

endurskipuleggja starfið með tilliti til niðurstaðanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Þessu 

líkani verður fylgt í stórum dráttum þó rannsóknarspurningar hafi þegar verið mótaðar. 

5.1.1 Gildi starfendarannsókna fyrir skólastarfið 

Ég álít að starfendarannsóknir hafa vafalaust gildi fyrir skólaþróun í skóla sem um ræðir. Þess 

konar rannsóknir geta gefið kennaranema sem starfar sem leiðbeinandi í 1. bekk tækifæri til 

að efla faglegt samstarf og um leið gefur það kennaranemanum sem í þessu tilfelli er ég, 

tækifæri á að skoða kennarastarfið með gagnrýnum huga og leita leiða til að þróa sig í starfi. 

En einnig fæ ég tækifæri til að ræða við aðra um hugmyndir mínar og viðhorf er varðar 

foreldrasamskipti og foreldrasamstarf.  

Rannsakendur, sem jafnframt eru kennarar þekkja rannsóknarvettvanginn vel og hafa 

þörf fyrir rannsóknina og niðurstöður. Þeir sem taka þátt í starfendarannsókn ígrunda og 

skoða eigið starf. Rannsóknarspurningarnar byggjast á persónulegri reynslu þátttakenda 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 8). 

5.2 Skólinn  

Skólinn þar sem rannsóknin fór fram notar samskiptamiðilinn Fésbók til að miðla fréttum og 

viðburðum. Annarsvegar er síða ætluð öllum foreldrum í skólanum og stjórnendur skólans 

sjá um hana. Hinsvegar er hver árgangur með sína síðu. Fésbókarsíðurnar sem árgangarnir 

eru með eru stofnaðar af foreldrum og eru í umsjá þeirra og koma í raun kennurum ekki 

mikið við. Kennarar nota fésbókarsíðu árgangsins þó til að minna á viðburði sem tengjast 

skólanum, svo sem lopapeysudag, sparinesti og jólaskemmtanir. Kennarar gæta þess að virða 

reglur um persónuvernd en vitað er að fésbókarsíður eru á gráu svæði hvað hana varðar. 

Reglum skólans um notkun á fésbókarsíðum var breytt og eru þær einungis notaðar til að 

minna á viðburði og koma á framfæri upplýsingum sem varðar foreldra og nemendur. Auk 
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þess, eru af og til settar myndir af nemendum í leik og starfi, en passað er upp á að aldrei 

sést í andlit nemenda. 

Skólinn notar InfoMentor, en það er heildstætt upplýsingakerfi sem er ætlað að bæta og 

auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis. InfoMentor gerir skólum mögulegt að innleiða 

hæfninám í samræmi við aðalnámskrá. Markmiðið er að allir nemendur öðlist tækifæri til að 

hámarka hæfni sína. InfoMentor styðst við nýjustu rannsóknir í kenningum og 

kennslufræðum um hvernig auka megi árangur nemenda (InfoMentor, e.d.). 

Í skólanum eru samkvæmt áætlun þrjú foreldra- og nemendaviðtöl fyrir nemendur og 

foreldra í 1. bekk. Áður en skóli hefst á haustin er fyrsta viðtalið. Þá er farið yfir nokkur mál er 

varðar barnið og almennt um upphaf skólagöngu, svo sem nestismál, mætingu, útifatnað, 

stundatöfluna og íþróttir og sund. Þarna gefst tækifæri til að heilsa upp á foreldra og 

nemendur áður en skólagangan hefst. Einnig er á þessum fyrsta fundi teknar sameiginlegar 

ákvarðanir um mikilvæg málefni. Má þar nefna ef nemandi er kvíðinn er jafnvel ákveðið að 

hann sé ekki að flytjast mikið á milli skólastofa í byrjun eða ef nemandi er með einhverja 

greiningu eða þarf á einhvern hátt stuðning eru teknar ákvarðanir með ákveðinn mál sem 

varðar nemandann. 

Í október er svo viðtal númer tvö en þá er farið yfir skólafærni nemandans. Hvernig 

gengur honum almennt að fara eftir reglum, hvernig líður honum í skólanum og í útivist og á 

hann einhverja vini og svo framvegis? Fyrir viðtal númer tvö eiga foreldrar að fara inn á 

Mentor með börnunum sínum og fylla út ákveðinn spurningalista. Það gefur þeim tækifæri á 

að ræða heima um ýmis málefni sem tengjast barninu, má þar nefna líðan barnsins, 

heimavinnuna og skólafærni. Í þessu viðtali gefst foreldrum einnig svigrúm til að ræða 

almennt við kennarann um málefni barnsins. Auk þess fær barnið sjálft að eiga orðið í þessu 

viðtali. 

Í þriðja og síðasta viðtali vetrarins er lögð áhersla á námsmat, jafnframt er talað um líðan 

nemandans, heimavinnu og mætingu. Þetta viðtal á sér stað í febrúar. Þar að auki er 

foreldrum gefin kostur á að fá viðtalstíma við kennara þegar þörf er á yfir skólaárið. 

Einnig er foreldrafærninámskeið þegar um mánuður er búin af skólanum. Þá kynnir 

foreldrafélagið starf sitt, hjúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur kynna sig og sitt hlutverk. 

Með fram því er valið eitt ákveðið málefni sem farið er djúpt í, yfirleitt er það lestur og 

lestrakennsla. Þar sem fengin er sérfræðingur í þeim málefnum og heldur hann stuttan 

fyrirlestur fyrir foreldra og kennara. Að lokum er öllum foreldrum boðið upp í skólastofu 

barna sinna til að hlusta á umsjónarkennara fara yfir ýmis mál og geta þá komið með 

spurningar eða rætt við kennarana að fundi loknum. Í öllum þessum viðtölum er boðið upp á 

túlkaþjónustu fyrir þá sem þess þurfa.  
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Fyrir kennara er mikilvægt að vera þægilegur í framkomu í viðtölum. Nanna Kristín 

Christiansen (2011, bls. 175) bendir á að ef kennarar mæta foreldrum og með áköfum 

hressleika og vinsemd getur það komið í veg fyrir að þeir taki upp torveld mál og segi það 

sem raunverulega í brjósti býr. Það skiptir máli að kennarinn viti hvenær á að hrósa barninu í 

viðtalinu. 

5.3 Þátttakendur 

Haustið 2019 voru 43 nemendur í 1. bekk, en það er árgangurinn sem ég kenndi. Foreldrar 

þessara barna voru því um 85 eða jafnvel fleiri því nú til dags mætum við fjölbreyttu 

fjölskyldumynstri og talan á foreldrum gæti því hækkað eitthvað. Allir foreldrar fengu bréf 

strax við upphaf skólaárs með kynningu á rannsókninni (viðauki B). Þar sem kennarar hvers 

árgangs vinna náið saman má gera ráð fyrir því að þeir kennarar sem kenna með mér verði 

þátttakendur í rannsókninni að einhverju leyti. Rannsakandi fékk í byrjun rannsóknar upplýst 

samþykki hjá samkennurum (viðauki Á). Eins og kemur fram í grein Hafþórs Guðjónssonar 

(2008) eru starfendarannsóknir oft unnar í samvinnu við samstarfsfólk því þannig gefst fólki 

tækifæri til að læra hvert af öðru og taka þannig virkan þátt í að efla hugmyndir sínar, 

skólastarfið og eigin starfshætti.  

Notað var sjálfboðaliðaúrtak við val á þátttakendum úr hópi foreldra. Rannsakandi þarf 

að treysta á þátttakendur til að gefa kost á sér. Þetta getur verið ágæt aðferð þar sem allir 

hafa jöfn tækifæri á að taka þátt og góður möguleiki er á því að fá einstaklinga með 

mismunandi reynslu til að taka þátt, auk þess sem enginn er neyddur til þátttöku gegn vilja 

sínum. Ókosturinn er að í úrtakið veljist einstaklingar sem eru ekki einkennandi fyrir þýðið 

þar sem það þarf ákveðið frumkvæði, þor og áhuga að gefa kost á sér sem þátttakanda í 

rannsókn (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 131).  

Til að fá þátttakendur í rýnihópaviðtöl var öllum foreldrum gefið útprentað blað í 

foreldra- og nemendaviðtölum við upphaf skólaárs, þar sem kom fram að þetta væri 

lokaverkefni og hvert markmiðið með því væri (viðauki B). Stuttu seinna var sendur út 

tölvupóstur til allra foreldra þar sem óskað var eftir sjálfboðaliðum í rýnihópa (viðauki E). Í 

póstinum var útskýrt hvað fælist í því að vera í rýnihópi og óskaði eftir þátttakendum (viðauki 

E). Í Mentor voru 85 foreldrar skráðir haustið 2019. Foreldrar níu nemenda svöruðu og skipti 

rannsakandi þeim í tvo rýnihópa. Annar hópurinn var með fjórum foreldrum og hinn með 

fimm foreldrum. 

5.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun er veigamikill þáttur í öllum rannsóknum og á það einnig við um 

starfendarannsóknir. Gögnin gefa vísbendingu um staðfestingu á framkvæmd. Auk þess eru 
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þau merki um ákveðna þróun eða breytingar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3). 

Aðalmunurinn á starfendarannsóknum og öðrum rannsóknum er að kennarar eru jafnhliða 

rannsakendur og safna gögnunum. Þar að auki er áhersla lögð á að gagnaöflun eigi sér stað á 

öllum stigum rannsóknarinnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 8). Hafdís (2011, bls. 3) 

bendir á að áreiðanleiki rannsóknarinnar ráðist af rannsóknargögnum og 

rannsóknaraðferðum og að vinnubrögð séu vönduð. Ef vinnubrögðin eru ekki skipulögð, 

byggð á trausti og nákvæmri gagnasöfnun, má gera ráð fyrir efasemdum í trúverðugleika.  

Algengar aðferðir við gagnaöflun í starfendarannsóknum eru dagbækur, ljósmyndir, 

myndbandsupptökur athuganir, viðtöl og söfnun áþreifanlegra gagna eins og bréf eða verk 

eftir börn (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 8-9). Rannsakandi tók rýnihópaviðtöl, skráði í 

rannsóknardagbók og tók upp hljóðupptökur af samræðum, hlustaði á og fékk hugmyndir frá 

rannsóknarvini og átti í samræðum við samkennara. 

5.4.1 Rýnihópaviðtöl 

Til að afla gagna voru tekin rýnihópaviðtöl (e. focus group). Rýnihópar eru eigindleg 

rannsóknaraðferð sem grundvallast á samræðum eða viðtölum við einstaklinga í hópi (4-10 

manns) til að öðlast betri skilning á reynslu, hugmyndum og viðhorfum fólks á ákveðnu 

viðfangsefni. Rýnihópaviðtöl hafa þann kost að hægt er að ná fram mikið af upplýsingum á 

skömmum tíma og fá annars konar skilning á skoðunum fólks en fengist með 

einstaklingsviðtölum. Þegar rannsókn beinist að huglægum atriðum og ímynd henta 

rýnihópar mjög vel (Lichtman, 2013, bls. 207-208; Sóley S. Bender, 2016, bls. 300).  

Kostir rýnihópa eru meðal annars að hægt er að safna margþættum gögnum frá mörgum 

þátttakendum á ívið styttri tíma en í einstaklingsviðtölum. Rýnihópar hafa hátt 

yfirborðsréttmæti þar sem orð þátttakenda eru oftast trúverðug. Í hópumræðum geta komið 

fram upplýsingar sem annars hefðu ekki komið í ljós í einstaklingsviðtölum, þar sem í sú 

aðferð byggir ekki á samskiptum milli þátttakenda.  

Ókostir þessara aðferða er til dæmis að við val á þátttakendum eru einstaklingar valdir 

sem eiga auðvelt með að tjá sig í hópi. Því getur þetta mögulega útilokað einstaklinga sem 

eru hlédrægir eða feimnir en hafa engu að síður hugmyndir um efnið. Einnig geta verið 

einstaklingar sem tala mikið og gefa öðrum lítið færi á að tjá sig, þátttakendur geta verið 

sammála hinum og gefa því samræður afmarkaða mynd af viðhorfum fólks og ekki er hægt 

að hafa eins mikla stjórn á hópviðtölum og einstaklingsviðtölum. Margir af ókostum rýnihópa 

tengjast þekkingu og þjálfun stjórnandans. Það er því mikils um vert að hann þekki efnið 

mjög vel og hafi góða þekkingu í viðtalstækni eigindlegra viðtala (Sóley S. Bender, 2016, bls. 

309-311).  
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Í eigindlegum rannsóknum fá rannsakendur oft betri og dýpri svör ef traust myndast milli 

þeirra og viðmælenda. Mikilvægt er þó fyrir rannsakendur að hafa í huga greinileg mörk á 

milli trausts og vináttu. Rannsakendur þurfa að gera sér grein fyrir þeim völdum sem þeir 

hafa yfir þátttakendum (Lichtman, 2013, bls. 54). 

Níu foreldrar voru tilbúnir að taka þátt í rýnihópaviðtölum. Þeim var skipt í tvo rýnihópa 

og hittist hver hópur þrisvar skólaárið 2019/2020, um miðjan september, í lok nóvember og í 

byrjun mars. Svör frá foreldrum sem vildu taka þátt bárust mjög fljótt eftir að tölvupóstur var 

sendur. Svar frá einu foreldri sem vildi taka þátt barst þremur vikum of seint og var hann því 

ekki með. Viðtölin fóru öll fram í skólastofunni minni, þar sem allir þátttakendur höfðu áður 

komið og þekktu til. Þar var þeim gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og leyfi þeirra 

fengið til þess að viðtölin yrðu tekin upp og afrituð. Þátttakendum var einnig gerð grein fyrir 

að trúnaðar yrði gætt og ekki væri hægt að rekja gögnin til einstaklinga og að lokum að 

rannsakandi myndi eyða gögnum um leið og búið væri að nota þau. 

Viðtalsramminn sem var notaður í rýnihópaviðtölunum var útbúinn af rannsakanda. Þrír 

viðtalsrammar voru útbúnir (viðauki G, H og I). Einn fyrir hvert rýnihópaviðtal. Rannsakandi 

byggði viðtalsrammann upp með það í huga að afla gagna sem gætu orðið til þess að hægt 

yrði að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í rannsókninni. 

Flest viðtalanna stóðu í um eina klukkustund. Spurningarnar í hverju viðtalanna tóku til 

ýmiskonar þátta sem tengdust samstarfi skóla og heimilis, en aðaláherslan var á samskipti og 

samstarf foreldra og kennara sjá viðauka G, H og I. 

5.4.2 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er lítil bók sem rannsakandi skrifar í vangaveltur sínar, upplifun og 

hugmyndir. Rannsakandi skrifar einnig um það sem hann hefur lært, hindranir sem verða á 

vegi hans og líðan. Í dagbókinni koma fram möguleg vandamál sem rannsakandinn þarf að 

glíma við og lausnir á þeim (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 5).  

Til þess að ég gerði mér betur grein fyrir því hvort einhver framvinda hefði átt sér stað 

skráði ég niður ýmis álitamál, hugmyndir og upplifanir. Ég skrifaði niður hvernig mér leið fyrir 

fyrsta rýnihópaviðtalið og eftir það. Hversu stressuð ég var rétt áður en ég byrjaði viðtalið, 

hræðslan við það sem viðmælendur hefðu að segja. Ég fann hvað það gerði mér gott að 

skrifa niður þessar tilfinningar og hvað það hjálpaði mér að undirbúa mig enn betur fyrir 

næstu viðtöl þegar ég las yfir rannsóknardagbókina mína. Einnig skráði ég niður samræður 

við rannsóknarvin minn. Hann kom með góðar hugmyndir sem ég nýtti mér á meðan á 

rannsókn stóð. Þar sem ég var að skoða sjálfa mig og hvernig ég gæti eflt tengsl mín við 
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foreldra, var mikilvægt að skrifa bæði um það sem gekk vel og það sem hefði getað gengið 

betur. 

5.4.3 Rannsóknarvinir 

Rannsóknarvinir eru þeir sem hlusta á hugmyndir þínar og bjóða þér gagnrýna endurgjöf. 

(McNiff og Whitehead, 2009, bls. 50). Þeir geta komið með önnur sjónarmið en rannsakandi 

hefur, veita honum stuðning og vernda hann gegn hlutdrægni (Foulger, 2010, bls. 140). Gert 

er ráð fyrir að þessir vinir ræði við þið með reglulegu millibili um rannsóknina. (McNiff og 

Whitehead, 2009 bls. 173). McNiff og Whitehead (2009, bls. 62) nefna að rannsóknarvinir 

geti reynst nánustu bandamenn þínir svo ekki ætti að taka þeim sem sjálfsögðum hlut. Einnig 

ætti rannsakandi að vera tilbúinn að styðja þá í staðinn og vera til staðar þegar þess þarf. 

Rannsakandi fékk rannsóknarvin sinn til að lesa yfir og rýna í viðtalsrammana fyrir 

rýnihópaviðtölin.  

5.4.4 Samræður 

Margvísleg sjónarmið um skólamál koma iðulega fram í samræðum við samkennara. Þá eru 

sagðar reynslusögur, gefin eru góð ráð, skipst er á skoðunum og kynntar hugmyndir. Með því 

að safna gögnum markvisst og skrá niður samræður við annað starfsfólk getur orðið til 

ákveðið upphaf að rannsóknargögnum. Ef samræðurnar eru ekki settar í samhengi við 

uppeldis- og kennslufræði heldur snúast eingöngu um dagleg vandamál, verkefni og árangur 

nemenda er hætta á að grundvallarkenningum um kennslu og nám sé veitt lítil athygli í 

samræðunni og ýmsar mikilvægar upplýsingar og málefni sem snúast um fagmennsku 

kennara gleymist (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9). 

5.4.5 Upptökur 

Hljóðrænar eða myndrænar upptökur nýtast oft vel við að ná andrúmsloftinu á vettvangi og 

samskiptum sem eiga sér þar stað. Eftir á er hægt að skoða upptökuna og rýna í hana (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 8). Öll viðtölin voru tekin upp með forritinu VoiceRecorder á 

spjaldtölvu og Raddupptaka í farsíma. Viðtölin voru svo afrituð í Office word. Þegar skoðuð 

er reynsla fólks svo sem í samskiptum henta viðtöl vel sem gagnasöfnunaraðferð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016, bls. 137). 

5.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun hófst haustið 2019. Þar sem starfendarannsóknir snúast um að þróa eigið starf 

og gera breytingar á eigin starfi ef þess þarf er mikilvægt að benda á stöðuna eins og hún 

kemur fyrir í byrjun rannsóknar og hvernig framvindan er. 
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Við úrvinnslu gagna er leitað svara við rannsóknarspurningum. Safna þarf gögnum til að 

gera sér grein fyrir upphafsstöðu og leggja fram hugmyndir um gerð íhlutunarinnar (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016, bls. 354). 

Gögnin voru greind með þemagreiningu (e. thematic analysis). Þemagreining felur í sér 

að farið er í gegnum gögnin á kerfisbundinn hátt og búnir til lyklar/kóðar sem grípa einkenni 

gagnanna sem lýsa því sem verið er að rannsaka. Þemað nær svo yfir marga kóða, vísa til 

mynsturs og grípa eitthvað mikilvægt í gögnunum, undirliggjandi hugmyndir sem tengjast 

rannsóknarspurningunni. Þemaheitin þurfa að kristalla vel hugmyndina á bakvið þemun. 

(Braun og Clarke, 2006, bls. 82) Það að skrá hjá sér hugmyndir og lesa gögnin margsinnis er 

því mikilvægasti þátturinn (Kristín Björnsdóttir, 2016, bls. 274). 

5.6 Réttmæti og áreiðanleiki  

Í eigindlegum rannsóknum eru réttmæti og áreiðanleiki alveg jafn mikilvæg og í 

megindlegum rannsóknum, en þau eru mælitæki á gæði rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 211). Til að niðurstöður starfendarannsóknar geti talist 

trúverðugar eða réttmætar er gerð krafa um góð og nákvæm vinnubrögð og margvísleg gögn 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016, bls. 356).  

Að hluta til grundvallast réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna á því hversu 

trúverðuglega rannsakandanum tekst að greina frá niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 224). Í þessari rannsókn er gagna aflað á margvíslegan hátt 

og þau margprófuð. Fjölbreytt gagnaöflun, rýnihópaviðtöl, samræður og rannsóknardagbók 

sannreyna gögnin, auk þess sem fullyrðingar eru rökstuddar með fræðilegum heimildum. 

5.7 Siðferðileg álitamál 

Það getur alltaf eitthvað óvænt komið upp á þegar gerð er eigindleg rannsókn. Mikilvægt er 

að afla allra tilskilinna leyfa og fara vel yfir siðareglur svo að maður viti sem best hvernig á að 

bregðast við ef eitthvað óvænt kemur upp. Skylda rannsakenda er að gera einungis 

rannsóknir sem eru að öllum líkindum til hagsbóta fyrir mannkyn þegar á heildina er litið, 

samkvæmt velgjörðarreglunni. Þær eiga einnig að leiða til minnstu fórna (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 74). Rannsakandi fékk leyfi frá skólastjóra (sjá viðauka A). Einnig fór 

hann yfir markmið og tilgang rannsóknar með samkennurum sínum (sjá viðauka Á). 

Rannsakandi lagði áherslu á að rýnihópaviðtölin væru nafnlaus þannig að ekki væri hægt að 

rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda og að ekki yrði ritað um persónuleg málefni 

þeirra. Þar sem þetta er fyrsta rannsókn höfundar gæti það haft áhrif á gæði hennar. Vegna 

lítillar reynslu rannsakanda studdist hann við viðtalsramma (sjá viðauka G, H og I) til að halda 

sig við við þær áherslur sem settar voru fram með rannsóknarspurningum. 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Rannsóknarspurningin sem er lögð til 

grundvallar rannsókninni er: 

• Hvernig get ég þróað og bætt samskipti mín við foreldra grunnskólabarna? 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár undirspurningar. Þær 

eru: 

• Hvernig eru góð dæmi í samskiptum umsjónarkennara við foreldra? 

• Hvaða aðferðir henta mér best til að auka foreldrasamstarf? 

• Hvernig get ég nýtt reynslu mína úr leikskólastarfi í þessu skyni? 

 

Niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir þeim þemum sem birtust við gagnagreiningu. Þeim er 

skipt um í eftirfarandi meginþemu og tilheyrandi kafla: Upplýsingaflæði, tengsl foreldra og 

kennara, óskir foreldra, aðferðir til að efla samstarfið og að síðustu samstarf við 

rannsóknarvin.  

6.1 Upplýsingaflæði 

Viðmælendur úr báðum rýnihópum voru sammála um að mestu viðbrigðin við að koma úr 

leikskóla yfir í grunnskólann væri upplýsingaflæðið. Einn viðmælandi í rýnihópi sagði:  

Það eru svolítil viðbrigði að koma úr leikskóla yfir í grunnskóla. Ég sæki barnið 

mitt yfirleitt í frístundina, þannig að ég hitti ykkur kennarana ekkert seinni 

partinn. Það var svona helst þá sem ég var að spjalla við leikskólakennarana, 

þegar ég var að sækja, frekar en á morgnana. Þá var ég kannski að spyrja hvað 

voruð þið að gera í dag og eitthvað slíkt. Þetta er svolítið öðruvísi núna í 

grunnskólanum. 

Annar viðmælandi tók undir þetta og sagði: 

Við náttúrulega erum að koma úr leikskóla, þar gat maður alltaf spurt eftir hvern 

dag, hvernig var dagurinn? Núna er maður bara, ef ég heyri ekkert er það bara 

gott. Ég er bara svona að ala mig upp í því. 

Allir í rýnihópunum voru sammála um að tölvupósturinn væri mikilvægur og Facebook 

síðan til að fá skjót svör við ákveðnum málum. Þau gerðu sér þó grein fyrir því að það færi 

algerlega eftir kennurum hversu fljótt tölvupósti er svarað. Einnig voru foreldrar sömu 
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skoðunar með föstudagspóstinn. Í honum væri gott að fá upplýsingar um hvað gert hafi verið 

í vikunni, hvað gert verður í næstu viku og hvort einhverjar uppákomur séu á döfinni. 

„Frábært að fá þessa tölvupósta, hvað er gert í vikunni og hvað verður gert í næstu. Þá er það 

aðalmálið hjá okkur foreldrunum að lesa þá.“ Eins voru viðtalstímar kennara nefndir sem 

mikilvægir þegar eitthvað kemur upp á sem þarf að ræða við kennara. 

Í síðasta rýnihópaviðtalinu sagði einn viðmælandinn þetta:  

Ég man þegar við vorum að velta upplýsingaflæðinu fyrir okkur í fyrsta 

rýnihópaviðtalinu, núna sko, ef þú myndir spyrja mig um það, væri fullt af hlutum 

sem kæmu upp í hugann. Stikkorðin, kveðjurnar og allar myndirnar sem þú hefur 

sent mér. Og auðvitað tölvupóstarnir og símhringingarnar. Maður bara fattar 

ekkert hvað það eru til margar leiðir fyrr en þú fórst að vinna með þær allar. 

Viðmælendur voru sammála um að þeir hafi fundið mun á upplýsingaflæðinu til hins 

betra þegar leið á skólaárið. Eins og einn viðmælandi orðaði það svo skemmtilega: „Því 

meira, því betra.“ 

Það er mikilvægt fyrir kennarann að reyna að finna milliveginn þegar kemur að því að 

senda upplýsingar frá skólanum. Of mikið af upplýsingum gæti orðið til þess að foreldrar 

hætta að lesa póst frá skólanum.  

6.1.1 Fundir 

Foreldrar í rýnihópi voru almennt ánægðir með nemenda- og foreldraviðtölin að hausti. Eitt 

foreldrið sagði „Mér fannst rosalega þægilegt að hérna, að þið töluð svo beint við hana. Ert 

þú glöð? Þú ert að standa þig rosalega vel.“ Annað foreldri sagði „Svo flott að þið voruð að 

spyrja þau í staðinn fyrir að spyrja okkur.“ Þriðja foreldrið sagði „Já flott að hafa bara svona 

viðtal um almenna líðan fyrst, svo er hægt að hafa seinna viðtal um námslegu hliðina.“ 

Foreldrar í rýnihópi tóku það fram að þeir fengju allar þær upplýsingar sem þeir óskuðu eftir í 

viðtalinu. Einnig tóku foreldrar það fram að ef það væri eitthvað sem erfitt væri að ræða með 

barnið hjá sér væri alltaf hægt að hringja í kennara á viðtalstíma eða óska eftir fundi þar sem 

barnið væri ekki með. 

Í skólanum eru ýmsir fundir haldnir markvisst allt skólaárið. Teymisfundir eru einn af 

þessum fundum. Teymi eru stofnuð um nemendur með greiningar sé þess óskað. Markmið 

teymisfunda er að koma upplýsingum á framfæri milli foreldra, skóla og utanaðkomandi 

fagaðila sem vinna með barninu. Rætt er um framvindu í námi, líðan og hegðun nemandans, 

hverju má breyta og hvaða leiðir mætti fara til að koma betur til móts við þarfir viðkomandi 

nemanda. Einn viðmælandi sagði:  
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Ég hef bara góða reynslu af teymisfundum í skólanum. Mér finnst nauðsynlegt að 

hitta ykkur kennarana og ræða um mitt barn. Hvort það séu einhverjar framfarir 

og hver séu næstu skref. Þetta þarf ekkert alltaf að vera langur tími sko, bara gott 

að hittast smá og ræða málin. Stundum er líka bara gott að koma til að heyra að 

allt gangi vel. 

Eins og í öllu er alltaf hægt er gera betur, koma betur til móts við foreldra og nemendur. 

Sami viðmælandi sagði ennfremur:  

Það mætti alveg hafa myndir af öðrum kennurum sem kenna barninu mínu. List- 

og verkgreinakennara og íþrótta- og sundkennara. Maður er stundum að labba 

hérna á ganginum og maður þekkir ekkert þessa kennara sem maður mætir, samt 

eru þetta kennarar sem kenna barninu mínu kannski 2-3 sinnum í viku. Það finnst 

mér leiðinlegt, ég vil geta heilsað kennurunum. Og líka bara til að geta rætt við 

barnið mitt heima um kennara og kennsluna. Sko, stundum er betra að hafa 

sjónrænt fyrir börnin og okkur foreldrana. 

6.1.2 Bekkjarfulltrúar 

Starf bekkjarfulltrúa felur fyrst og fremst í sér að vera leiðtogi í hópi foreldra í bekknum eða 

árganginum. Einnig að efla og styrkja samstarf foreldra. Æskilegt er að bekkjarfulltrúarnir séu 

nokkrir saman, eftir stærð bekkjarins eða árgangsins. Bekkjarfulltrúar eru jafnframt tengiliðir 

bekkjarins við stjórn foreldrafélags, skólaráð, skólastjórnendur og umsjónarkennara (Heimili 

og skóli, 2008). Í rýnihópaviðtali komu bekkjarfulltrúar til tals. Viðmælandi hefur orðið:  

Það er alveg nauðsynlegt að hafa bekkjarfulltrúa sem sjá um að skipuleggja 

hittinga fyrir nemendur og foreldra. Stundum er meira að segja kennurum líka 

boðið með eða eru með í ráðum þegar á að hittast á skólatíma. 

Annar viðmælandi talaði um að tengingin á milli bekkjarfulltrúa og stjórnenda sé líklegast 

ekki mikil nema eitthvað sérstakt komi upp á í bekknum „Ef það verður eitthvað mikið 

eineltismál eða svona eða erfið samskipti á milli skóla og heimilis er kannski notuð þessi 

tenging. Ég held það sé samt sárasjaldan.“ 

6.2 Tengsl foreldra og kennara 

Til að koma til móts við foreldra í rýnihópi og til að efla traust á milli skóla og heimilis prófaði 

ég nokkrar aðferðir með foreldrum ásamt samstarfskennurum mínum. Markmiðið með þeim 

var meðal annars að auka traust á milli foreldra og kennara og skerpa á upplýsingaflæði milli 

skóla og heimilis. Einn viðmælandi í rýnihópi hafði þetta að segja um traust til kennara: 
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Mér finnst einhvern veginn um allar aðferðirnar að, því meiri samskipti held ég 

þeim mun meira traust og öryggi. Og ef þú þekkir kennarann ertu líklegri til að 

tala meira við hann og þannig skapast meira traust. 

Annar viðmælandi sagði þetta:  

Maður finnur líka að á meðan barninu líður vel, eða ég er ekki að segja en 

auðvitað getur maður treyst kennaranum þó barninu líði ekki vel, það þarf ekkert 

endilega að tengjast kennaranum. En það er auðvitað bara svona það fyrsta sem 

maður finnur, ef barninu líður vel hefur maður engar áhyggjur og treystir 

kennaranum. 

Viðmælendur voru sammála um að ef foreldrum er boðið inn í skólastofur að fylgjast 

með starfinu eykur það traust foreldra á kennara. Þetta hafði einn viðmælandinn að segja:  

Mér fannst líka gott að koma og sjá ykkur kennarana í kennslunni. Sjá hvernig þið 

náðuð til krakkana, hvernig þig töluðuð við þau og bara sjá hvernig þetta er allt 

saman inni í skólastofunni. Ég spyr oft mitt barn hvernig því líði eftir daginn og 

mér fannst ég svo sjá það þegar ég kom til ykkar að það er örugglega rétt hjá 

honum þegar honum segist líða vel. Andrúmloftið var gott og krakkarnir voru 

alveg að vinna sína vinnu þó svo að þau séu mörg inn í sama rými. 

6.2.1 Teymiskennsla 

Haustið 2019 fór skólinn að kenna eftir hugmyndum og skipulagi teymiskennslu í fyrsta 

skipti. Í teymiskennslu er grundvallaratriði að tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir að öllu 

leyti eða einhverju leyti fyrir einum árgangi eða aldurblönduðum hópi og unnið er saman 

með ýmiskonar hætti (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 108).  

Margir foreldrar vissu ekki út á hvað skipulag okkar með teymiskennslu gengi. Skipulagið 

felur í sér að þrír kennarar fyrsta bekkjar eru samábyrgir fyrir öllum nemendahópnum og allir 

þrír vinna náið með öllum nemendum. Nemendum er skipt í hópa á nokkra vikna fresti, 

þannig blandast nemendahópurinn vel og allir fá tækifæri til að vinna með öllum, bæði 

nemendur og kennarar. Foreldrar voru á báðum áttum með hvort þeim fannst þetta skipulag 

betri eða verri kostur en hefðbundin bekkjarkennsla. Foreldrarnir ræddu um kosti og ókosti 

teymiskennslunnar og voru sammála að það væri gott að hafa einn kennara til að leita til:  

Maður heyrir náttúrulega það að foreldrar sem hafa reynslu af teymiskennslu eru 

óöruggari hvert á að leita, við hvern þeir eiga að tala. Það er ekki bara svona einn 

kennari fastur við hópinn. Hvern á ég að tala við? Ég er einmitt búin að heyra af 
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því, sem mér finnst svolítið sniðugt að einn skóli bjó bara til eitt netfang fyrir 1. 

bekk. Þá er það bara sá kennari sem er mest með barnið eða þekkir best til þessa 

atviks eða sá þetta atvik sem svarar en allir hinir kennararnir sjá það, þannig að 

allir vita um hvað málið snýst og svona.  

Annað foreldri sagði:  

Það er svo gott að tala beint við kennarana í 1. bekk. Mjög þægilegt. Það er 

svolítið misjafnt á milli kennara. Sumir kennarar eru ekkert mikið fyrir svona mikil 

náin tengsl eða skiljið þið? Nema bara svona akkurat eins og það þarf að vera 

skiljið þið? Þannig að ég kann að meta svona persónuleg tengsl, svona nánari, 

eða ég veit ekki svona léttara yfir því, ég get ekki alveg lýst því. 

Eitt foreldrið talaði um að eins og í leikskólanum: 

Þá ná foreldrar ekki sambandi við alla kennara. Misjafnt er við hvern hver og einn 

tengir. Það er kannski kosturinn við teymiskennslu að þá er ekki bara einn 

kennari sem maður nær kannski ekki að tengja við heldur eru fleiri kennarar með 

hópinn og því meiri líkur á að allir foreldrar finni kennara sem þeir tengja við og 

einnig börnin. Þau sitja ekki uppi með kennara sem þau ná ekki tengingu við allan 

veturinn.  

Nauðsynlegt var að mati viðmælenda að börnunum liði vel með kennarana sína. 

Viðmælandi hefur orðið: 

Að þeim líði vel og maður finni það. Dóttir mín talar mjög fallega um ykkur og það 

er ótrúlega gott að vita það. Og þá er maður alveg, flott, þá finnst manni líka 

auðveldara ef maður þarf að koma og segja eitthvað við kennarana. 

Tengsl foreldrana sín á milli skiptir einnig máli:  

Mér hefur fundist gott að mæta í það sem er í boði að mæta í fyrir foreldra. Af 

því að þú veist ef þú ert aldrei að mæta í neitt þá kynnist þú hvorki öðrum 

foreldrum né kennurum. Það myndast svona smá tengsl á svona fundum, svona 

öðruvísi tengsl. 

Eftir að foreldrar í rýnihópi höfðu kynnst teymiskennslu okkar í um sjö mánuði voru nær 

allir ánægðir með hana. Þeir töluðu um að það væri gott bæði fyrir börnin og þau sjálf að 

breyta reglulega til og geta reitt sig á fleiri en einn kennara. Eitt foreldri hafði þetta að segja:  
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Ég get líka ímyndað mér að þetta sé betra fyrir ykkur kennarana. Að geta bara 

hjálpast að með kannski aðeins meira krefjandi nemendur og foreldrana sem 

geta alveg verið smá erfiðir. Ég allavega segi að ég var með efasemdir fyrst en vá 

hvað mér finnst þetta betra svona. Líka að krakkarnir eru að blandast mikið í 

allskonar hópum og kynnast mikið betur heldur en að vera alltaf í sama bekknum.  

Viðmælendur voru sammála um að bekkjarfulltrúar hefðu staðið sig vel í að styðja við 

teymiskennsluna þegar þeir buðu öllum árganginum til hrekkjavökusamkomu. Þar gátu 

foreldrar hist og talað saman á meðan börnin voru að leika sér. Einnig nefndu foreldrar að 

það hafi verið notalegt að fara saman í göngu um hverfið með vasaljós einn seinnipart í 

myrkri, með þessu móti gátu foreldrar kynnst enn betur. Í bæði skiptin var allur árgangurinn 

saman. Okkur kennurum í teyminu var boðið með en því miður komumst við ekki vegna 

anna.  

6.2.2 Virðing og vellíðan 

Góðar umræður áttu sér stað um hvernig og hvort foreldrasamstarf geti bætt árangur barna í 

skólanum. Einn viðmælandi sagði: 

Gagnkvæm virðing, að þú veist ef börnin heyra heima að foreldrarnir tala vel um 

skólann, vel um kennarana og að kennararnir tala vel um foreldrana, að það sé 

þessi gagnkvæma virðing sem sýnir að þú átt að læra heima, þú skilar verkefnum 

á réttum tíma, sem mér finnst auðvitað bara svona almennt allir eigi að læra. Þú 

mætir á réttum tíma, að það sé bara þessi virðing sem börnin finna fyrir heima 

sem verði til þess, vonar maður, að þau hagi sér betur í skólanum og hlusti á 

kennarann. 

Viðmælendur töluðu um að vellíðan barna skipti höfuðmáli í 1. bekk. Að börnin nái að 

komast inn í þessa stóru stofnun og líða vel með fullt af krökkum í staðinn fyrir að vera í 

minni hópum eins og gengur og gerist í leikskólum. Í öðrum bekk væru börnin þá öruggari og 

kannski meira tilbúin til þess að læra. Einn viðmælandi komst svo að orði:  

Verður líklega betri námsárangur ef upplýsingaflæði er gott, ef ég sem foreldri fæ 

feed back og get brugðist við og tæklað aðstæðurnar. Ef við hjálpumst að, ef það 

er eitthvað sem heimilið getur gert til að styðja við, grípa inn í. 

Viðmælendur voru sammála um að foreldrasamvinna væri mikilvæg meðal annars til að 

samræma reglur. Einnig finnst þeim gott að hittast og spjalla um líðan og nám barna. 

Viðmælandi hefur orðið:  
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Mér finnst ég hafa grætt svolítið á því sko, þegar ég er að kjafta við aðra foreldra. 

Af því að ég er bara með mitt fyrsta barn að ég hef oft grætt á því að vera að 

spjalla við einhverja foreldra eftir skóla. Og spyrja til dæmis hvernig eruð þið að 

gera þetta og hitt? Ég var til dæmis með óraunhæfar væntingar með hvar barnið 

mitt ætti að vera statt í lestri. Hélt að það væri mjög langt á eftir en svo bara nei 

nei, það eru bara allir hérna einhversstaðar á lestrarskalanum. Ég fékk það svo 

staðfest frá kennaranum.  

Annar viðmælandi er á sama máli:  

Það er ótrúlega gott einmitt, sérstaklega ef maður er að gera þetta í fyrsta skiptið 

og veit ekkert hvað maður er að gera og kannski með fyrsta barn í skóla, þá er 

gott að geta talað við aðra foreldra. 

Eftir að foreldrar komu í heimsókn í skólastofuna fékk ég þetta sent í pósti frá einu 

foreldri: 

Sæl Kristín 

Það var aðdáunarvert að koma og fylgjast með í skólastofunni. Virðing mín 

gagnvart ykkur sem kennið og sjáið um barnið mitt alla daga er 100% frábærlega 

gert hjá ykkur. 

Kveðja 

6.2.3 Skólaheimsóknir  

Foreldrar koma í skólann nokkrum sinnum yfir skólaárið. Tvisvar sinnum í foreldra- og 

nemendaviðtöl, skólasetningu, skólaslit og einu sinni til tvisvar sinnum í heimsókn á sýningar 

eða opið hús. Þetta er góður vettvangur fyrir foreldra að hitta aðra foreldra og spjalla við þá 

um börnin og starfið. Viðmælendur voru sammála um að foreldrum væri hæfilega oft boðið í 

skólann og að það væri nauðsynlegt að hafa samkomur af og til, til að kynnast skólanum, 

kennurum, öðru starfsfólki og foreldrum. 

Það er nauðsynlegt að hafa sko, ef það er aldrei svona, ef foreldrar fá ekki boð að 

koma í skólann, eða það er að segja við að fá svona boð í skólann, þá býrðu líka 

frekar til tengingar skilur þú. Sérstaklega þegar krakkarnir eru orðnir eldri því þá 

ertu ekki að fylgja þeim lengur í skólann og foreldrar vita jafnvel ekki hvernig 

kennarinn lítur út, fyrr en í foreldraviðtali eða seinna. Þannig að þetta býr til 

finnst mér, eða myndi ég ímynda mér sterkari tengingu á milli skóla og heimilis, 

að foreldrar hafi tækifæri til að koma, viti hvar bekkjarstofurnar eru, vita hvernig 

skólinn lítur út og meiri tengingar hvernig þú getur talað við börnin heima. Að 
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geta bara, já manstu þegar ég kom þarna. Ég svona ímynda mér að þetta geti 

búið til góða tengingu. Kannski sérstaklega mikilvægt í þessari teymiskennslu, 

þegar það eru komnir svona fleiri kennarar. Þá er upplifun foreldra svona meira 

óöryggi. Og bíddu hver er að kenna barninu mínu? Og ég veit ekki hvernig þeir 

líta út, liggur við. Verða óöruggari. Þarna eru fleiri tækifæri til að heilsa upp á 

kennarana. 

Annar viðmælandi sem á fleiri nemendur í skólanum nefndi að hann hlakkaði alltaf til að 

koma á opið hús í kringum 1. desember ár hvert. Hann hafði þetta að segja:  

Mér finnst skemmtilegt að koma til ykkar í byrjun desember og sjá öll verkin á 

veggjunum og bara hlusta á lifandi tónlist frá skólakórnum og líka spjalla við aðra 

foreldra og styrkja unglingana með því að kaupa kökusneið í sjoppunni þeirra. 

Börnin mín eru alltaf spennt að sýna mér hvað þau hafa verið að vinna að um 

veturinn og líklegast jafnspennt að fá kökusneiðina sína. 

Foreldri sem er með sitt fyrsta barn í grunnskóla sagðist hlakka til að mæta á allt sem 

væri í boði, það sagði: „Ég vil bara mæta á sem mest fyrstu árin til að kynnast skólalífinu og 

líka bara til að hitta aðra foreldra.“ Annað foreldri bætti við: „Einmitt, maður var svo vanur 

að hitta foreldra á hverjum degi í leikskólanum en núna er þetta allt öðruvísi svo ég hlakka til 

að hitta foreldra í heimsóknum í skólann.“ 

Það liggur því í augum uppi að foreldrar vilja mæta á fundi og á viðburði í skólanum, því 

þeir vilja kynnast öðrum foreldrum og styrkja tengslanetið í kringum barnið sitt. Skólinn er 

góður vettvangur fyrir foreldra að hittast og kynnast betur.  

6.3 Óskir foreldra 

Allir viðmælendur í rýnihópaviðtölum voru sammála um að vilja góð samskipti. Að það væri 

gagnkvæm virðing á milli foreldra og kennara og á milli foreldra og annarra foreldra. Einn 

viðmælandi sagði: 

Mér fyndist gaman að vita hvernig barninu mínu liði, svona yfir skóladaginn. Það 

tengist ekki námsframvindu en ef börnunum líður vel getur námsframvindan 

orðið betri. 

Annar sagði: 
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Það væri gaman að fá svona, það er kannski ógeðsleg mikið vesen, kannski einu 

sinni í mánuði svona uppdate hvernig gengur hjá barninu manns í skólanum. 

Hvort það séu einhverjar framfarir hjá því. 

Í fyrsta rýnihópaviðtalinu töluðu foreldrar um að það væri frábært að fá sendan póst frá 

umsjónarkennara kannski einu sinni í mánuði með upplýsingum um barnið. Hvernig gengur 

því? Eru einhverjar framfarir? Ég ákvað að fylgja þessu eftir og á 6-8 vikna fresti sendi ég 

öllum foreldrum póst með upplýsingum um þeirra barn. Ég einblíndi á styrkleika barnanna, 

félagsfærni og lét fylgja með ef það voru einhverjar framfarir hjá því sem vert var að nefna. Í 

eitt skiptið tók ég einskonar viðtal við börnin og sendi heim ásamt mynd af barninu. 

Í einu foreldraviðtalinu kom það í ljós að móðir af erlendu bergi gat ómögulega lesið póst 

frá okkur, hvorki á íslensku né ensku. Hún kunni ekki á google-þýðingar og gat því ekki þýtt 

póstinn yfir á sitt tungumál og átti í raun í stökustu vandræðum með að opna allan póst og 

kíkja í Mentor. Hún var nýflutt til landsins og var tölvukunnátta hennar mjög slök. Það var því 

ákveðið að allur mikilvægur póstur yrðu prentaður út á hennar tungumáli með hjálp google-

þýðingar og settir í lestrarheftið hjá barninu hennar. Ég og samkennarar mínir í 1. bekk 

stóðum við þetta og var móðirin afar þakklát. 

Ég hélt áfram að svara tölvupósti eins fljótt og auðið var hvort sem erindið var mikilvægt 

eða smávægilegt. Viðtalstímar voru fastir einu sinni í viku og hvatti ég foreldra til að nýta sér 

þá, annað hvort til að hringja í okkur kennara eða koma í skólann og spjalla við okkur. Að auki 

var ávallt hægt að óska eftir viðtalstímum þegar hentaði foreldrum betur. Oftar en einu sinni 

nýttu foreldrar sér það að koma til okkar eftir að hafa hringt og óskað eftir viðtali með 

kennurum. Þá var það þess eðlis að nemendur voru ekki viðstaddir þar sem málefnið var 

viðkvæmt. Foreldrum fannst greinilega mikilvægt að það væri haft samband heim þegar 

eitthvað bjátaði á. Það átti við ef eitthvað hefði komið fyrir barnið eða barnið hefði gert öðru 

barni eitthvað. Ég tók það til greina og ákvað að halda áfram að hringja heim í þeim tilfellum 

sem ég og mitt teymi vorum sammála um að þyrfti að hringja í foreldra. Við töldum ekki 

nauðsynlegt að hringja heim í hvert skipti sem eitthvað kom upp á á skólatíma því þá 

þyrftum við ansi oft að vera í símanum. Það er hægt að leysa úr margvíslegum ágreiningi í 

skólanum án þess að foreldrar komi að máli. Að sjálfsögu hringdi ég ávallt þegar eitthvað 

stórvægilegt gerðist. Eins og einn viðmælandi orðaði í viðtali: 

Það er öðruvísi samskipti í leikskólanum og grunnskólanum. Eins og ég, ég er bara 

að venjast. Þetta er bara fyrsta barnið mitt í skólanum og ég þarf að venjast því 

einhvern veginn. Að þessum samskiptum frekar en í leikskólanum. Ég held að 

þetta hafi alveg kosti og galla. Stundum var alveg gaman að sækja hana en eins 

og dóttir mín, hún átti við rosalegt kvíðavandamál að stríða á síðasta ári í 
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leikskólanum og það var gott að heyra hvernig gekk á hverjum degi en stundum 

var það alveg ohhh…þú veist, alveg að heyra alla söguna hvernig dagurinn gekk. 

Og að labba inn með henni var stundum erfitt á morgnanna. Núna hleypur hún 

inn, bara úr bílnum og það er ekkert mál. Þannig að hún kannski þurfti þetta, 

erfiðara ef ég var að koma inn á leikskólann og gera eitthvað þar. Og já þannig að 

mér finnst bara fínt að prufa þetta. Þetta hentar greinilega hennar karakter betur 

og eins og ég segi, stundum er alveg gott að fá allt á hverjum degi, allt sem 

gerðist, en stundum var maður bara alveg ok, þetta er fínt. 

Foreldrar í rýnihópi töluðu einnig um að það væri gaman að fá myndir af starfinu í 1. bekk 

og einnig af sínu barni. Ég athugaði hjá stjórnendum hvort það mætti taka 

einstaklingsmyndir af nemendum og senda á foreldra. Það var í lagi og var ég dugleg að 

senda einstaklings myndir af nemendum til foreldra þar sem nemendur voru að vinna 

ákveðin verkefni og í frjálsum leik. Auk þess sendum við aukalega póst á foreldra þeirra 

nemenda sem voru viðkvæmir fyrir til dæmis breyttri sætaskipan eða ef eitthvað óvænt var 

upp á teningnum hjá okkur. Þá gátu foreldrar rætt við börnin sín heima og undirbúið þau 

fyrir breytinguna. Það mæltist vel fyrir og við tókum eftir því að þeir nemendur voru betur í 

stakk búinn til að takast á við breytingarnar.  

Einn viðmælandi spurði um tíma fyrir spjall á morgnana „Er eitthvað svona rými í svona 

spjall, bara svona hvað er að frétta af starfinu? Þú veist svona gæti maður verið að mæta 

aðeins fyrr á morgnana.“ Skólabyrjun er klukkan 8:30 á morgnanna, ég er mætt upp í 

skólastofuna mína klukkna 8:00 á morgnanna. Því hef ég tök á því að opna alltaf dyrnar fimm 

til tíu mínútum áður en kennslan hefst og hafa því foreldrar tækifæri á stuttu spjalli við mig 

áður en kennsla hefst. Sumir hafa nýtt sér það og komið í smá spjall. Margir hafa ekki tök á 

því vegna vinnu sinnar. Passa þarf sérstaklega að þessi tími lengist ekki svo að hægt sé að 

byrja kennsluna á réttum tíma. 

6.4 Aðferðir til að efla foreldrasamstarf 

Aðferðirnar eða verkefnin sem ég valdi til að vinna með í 1. bekk til að efla foreldrasamstarf 

voru eins og áður sagði gullkorn, stikkorð, kveðjur, ljósmyndir og foreldrar í heimsókn. Þrjár 

af þessum aðferðum fann ég í bók Nönnu Kristínar Christiansen um skóla og skólaforeldra. 

Þær eru gullkorn, stikkorð og foreldrar í heimsókn. Ég nýtti mér ljósmyndir, verkefni af 

leikskólastiginu en verkefni með kveðjunum mótaði ég sjálf ásamt rannsóknarvini mínum. Ég 

valdi þessi verkefni vegna þess að mér fannst þau hæfa starfinu í 1. bekk. Að auki þóttu þessi 

verkefni henta vel til að svara rannsóknarspurningum. Markmiðin með þeim voru meðal 

annars að auka traust á milli foreldra og kennara. Einnig að skerpa á upplýsingaflæði milli 

skóla og heimilis. 
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6.4.1 Gullkornin 

Gullkornin voru tímafrek þar sem ég sendi mörg gullkorn um hvern nemenda. Það var 

skemmtilegt verkefni og fékk ég oft á tíðum þakkir frá foreldrum, bæði munnlega og 

skriflega. Eitt foreldri sendi mér þetta: „Æj takk Kristín fyrir að senda línu. Hann segir okkur 

aldrei/sjaldan neitt svona. Takk aftur.“ Gullkornið sem ég sendi þessu foreldri var svona: „Ég 

vildi bara láta þig vita að sonur þinn, var ásamt öðrum strák í góðum leik með legókubba eftir 

sundtíma í dag.“ Í rannsóknardagbókina mína skrifaði ég þetta: 

Í þessari viku sendi ég tíu gullkorn heim, það tók lengri tíma en ég bjóst við. Ég 

sendi 10 mismunandi gullkorn, sex þeirra voru með mynd. Viðbrögð foreldra létu 

ekki á sér standa og ég fékk svör frá foreldrum sjö nemenda. Öll þökkuðu þau 

fyrir tölvupóstinn. Á þeim tímapunkti mundi ég af hverju mér fannst þetta 

skemmtilegt verkefni (Rannsóknardagbók 14. febrúar 2020). 

Einn daginn sendi ég gullkorn heim til foreldra stelpu. Gullkornið var svona: 

Mig langaði bara að láta ykkur vita að dóttir ykkar er svo dásamlega góð við alla 

og þá sérstaklega þá sem eiga kannski ekki marga vini. Í gær t.d. var hún að spila 

við einn dreng sem á ekki marga vini og var frekar einmana. Þetta var alls ekki í 

fyrsta skiptið sem hún sér einhvern einan og fer að leika með honum. Svo flott 

hjá henni 

Með þessu gullkorni sendi ég svo mynd af dóttur þeirra með spilin. Það sem ég 

fékk tilbaka frá foreldrum þessarar stelpu gaf mér sem kennara rosalega mikið. 

Móðir hennar sendi mér þetta:  

Sæl. 

Vá ég kann ekki að svara í Mentor. En þetta eru ein fallegustu skilaboð sem hægt 

er að fá á afmælisdaginn sinn          . Takk fyrir þetta, Já hún er alveg yndisleg og 

góð þessi elska                             

Ég hugsaði mikið um hvað þetta er að gefa foreldrunum mikið. Þó svo að ég fengi ekki 

alltaf eitthvað til baka var samt ansi oft sem foreldrar sendu mér fallegar kveðjur tilbaka og 

þökkuðu fyrir gullkornin. Þetta var krefjandi og oft á tíðum tímafrekt en mjög skemmtilegt, 

bæði fyrir mig og foreldrana. Ég gaf mér tíma til að hlusta á hvert og eitt barn og meðan ég 

hlustaði skapaðist meiri nánd og traust á milli mín og nemenda minna. Á meðan ég hlustaði á 

nemendur gat ég einnig metið þá, til dæmis framburð þeirra. 

Ég samtvinnaði ljósmyndir oft með gullkorni. Þegar ég sendi ljósmynd í tölvupósti var 

ávallt einhver texti með eða gullkorn. Oft fóru ljósmyndir á Fésbókarsíðuna en vegna nýrra 

persónuverndarlaga sást ekki framan í nemendur. Foreldrar ættu þó að þekkja sín börn á 
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myndunum. Það er einfalt að taka myndir og skemmtilegt að sýna foreldrum hverskonar 

verkefni við erum að vinna með í 1. bekk. Það á svo sannarlega við að ein mynd getur sagt 

meira en þúsund orð. Ég og samstarfskennarar mínir vorum duglegar að taka 

einstaklingsmyndir af nemendum okkar yfir allt skólaárið. Þannig átti ég alltaf myndir, bæði 

til að senda heim með gullkorni og sem staka ljósmynd. Tvisvar sinnum yfir skólaárið sendi ég 

öllum foreldrum sex til átta myndir af barninu þeirra við leik og störf. Það gat verið mynd af 

barninu í búning á öskudaginn, að tefla, skrifa orð á töfluna eða í frjálsum leik. Eins og áður 

fékk ég mikið af góðum viðbrögðum. Þetta fékk ég sent í tölvupósti frá einum föður:  

Takk fyrir myndirnar Kristín. 

Hún lætur vel af skólanum, segir okkur af ákafa hvað stendur upp úr hverju sinni 

og líður greinilega vel þar. 

Kv. 

Þennan tölvupóst fékk ég sendan frá einni móður: 

Takk fyrir myndirnar. Henni fannst mjög gaman að sjá þær og sagði okkur hvað 

þau voru að gera þegar þær voru teknar      Svo úr varð hin besta sögustund      

mbk. 

Og þennan tölvupóst frá einum föður, „Sæl Kristín. Takk fyrir sendinguna. Skemmtilegar 

myndir.“ Þessi tölvupóstur kom frá einni þakklátri móður „ Vá, vá – bestu þakkir      Gaman 

að skoða þessar myndir, kveðja.“ Þetta hafði ég skrifað í rannsóknardagbókin mína: 

Sendi myndir til átta foreldra þessa helgina. Tók um tvo tíma þar sem ég átti eftir 

að sortera allar myndir síðan í haust. Allt einstaklingsmyndir. En ofsalega gaman 

þegar ég var búin að því. Mér fannst sjálfri gaman að skoða allar myndirnar, sjá 

hvað nemendur mínir hafa þroskast mikið síðan í haust og hvað þau virðast alltaf 

vera jákvæð og brosmild á myndunum. Að fá svo póst til baka frá foreldrum sem 

eru svo þakklát fyrir myndasendingarnar gefur mér mikið. Mér finnst bæði 

mikilvægt og gefandi sem kennara að gefa foreldrum tækifæri til að sjá hvað við 

höfum verið að gera í vetur í skólanum (rannsóknardagbók, 22. mars). 

Og þetta var skrifað í rannsóknardagbókina 25. mars „Alltaf gaman að fá póst tilbaka frá 

foreldrum en sérlega skemmtilegt að fá póst í fyrsta skipti frá foreldrum sem þakka fyrir vel 

unnin störf.“ 
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6.4.2 Stikkorð 

Stikkorðin eru einföld leið til að láta heima nemandans mætast, það er skólann og heimilið. 

Ég var heppin að hafa samkennara sem tóku þátt í þessu með mér að fullum hug. Það hefði 

verið mun langsóttara að gera þetta ein og þurfa að skrifa í lestrarskráningarheftið hjá 43 

nemendum. Einnig fannst mér fín leið þegar lítill tími gafst að skrifa stikkorðið á Fésbókarsíðu 

árgangsins. Eins og eftir vettvangsferð einn daginn, skrifaði ég orðið vettvangsferð inn á 

Fésbókarsíðuna þar sem ekki gafst tími til að skrifa í lestrarvasann þann daginn. Einnig 

skrifaði ég orðið íþróttahús á Fésbókarsíðuna eftir öskudaginn og lét þá fylgja með nokkrar 

myndir af börnum í leik í íþróttahúsinu. Að meðaltali var skrifað stikkorð einu sinni í viku á 

tímabilinu febrúar til maí, lang oftast í lestrarskráningarheftið. Einstaka sinnum var 

Fésbókarsíðan notuð.  

Foreldrum fannst þetta sniðug leið til að fá barnið sitt til að ræða það sem það lærði eða 

tók þátt í þann skóladaginn. Margir foreldrar höfðu nefnt að það væri erfitt að fá barnið sitt 

til að tala um skóladaginn og þegar þau voru spurð hvað gert var í skólanum þann daginn var 

svarið oft: „Ég man það ekki“ eða „Bara stærðfræði.“ Með stikkorðunum gátu foreldrar 

notað orðið til að fá af stað umræður heima um það sem unnið var með í skólanum þann 

daginn. Eitt foreldri sagði við mig: 

„Það er alveg frábært að fá svona orð skrifað í heftið. Ég þurfti ekkert að draga 

upp úr dóttur minni hvað hún gerði í dag. Um leið og ég nefndi orðið haust gat 

hún sagt mér ýmislegt um það án þess að ég þyrfti að spyrja.“ 

Í rannsóknardagbókina mína hafði ég skrifað þetta um stikkorðin: 

Fékk góð viðbrögð við stikkorðum, bæði í tölvupósti og einnig þegar ég hitti á 

foreldra. Fékk ennþá betri viðbrögð þegar ég setti orðið á Fésbókarsíðuna, enda 

frekar auðvelt að setja læk á það eða skrifa beint undir í athugasemd. Virðist vera 

aðeins meira vesen fyrir foreldra að senda tölvupóst á mig (Rannsóknardagbók, 

13. febrúar). 

6.4.3 Heimsóknir foreldra í skólann 

Foreldrar í heimsókn var skemmtilegt verkefni. Ég var alls ekkert óvön því að hafa foreldra 

yfir mér í kennslu. Í leikskólanum var oft á tíðum einhverjir foreldrar með okkur á deildinni, 

bæði í þátttökuaðlögun og einnig í byrjun eða lok dags þegar svo bar til. Ég átti í samræðum 

við rannsóknarvin um það hvernig væri best að setja upp þesskonar heimsóknir. Ég tók 

samræðurnar upp þar sem ég vissi að það þyrfti að skipuleggja heimsóknirnar vel og það 

gæti tekið smá tíma að áætla þær. Í þessum upptökum kom þar fram að rannsóknarvinur 

minn og ég vorum sammála því að ekki væri við hæfi að hafa of marga forelda í einu í hverri 



 

59 

stofu. Einnig töldum við það hafa verið góða hugmynd að bjóða upp á nokkra mismunandi 

daga í vikunni því þannig gafst foreldrum tækifæri á að koma þegar hentaði þeim best. 

Boðið var upp á fimm mismunandi daga, níu mismunandi tíma. Það skráðu sig 21 foreldri 

af 85 foreldrum sem skráðir voru í Mentor og dreifðust þeir mjög vel á þessa tíma. Fjórir 

foreldrar sem höfðu skráð sig gleymdu að koma í skólastofuna og fylgjast með. Tveir þeirra 

óskuðu eftir nýjum tíma. Foreldrarnir dreifðust vel á skólastofurnar þrjár og aldrei voru fleiri 

en þrír foreldrar á sama tíma í sömu stofunni. Þessar heimsóknir höfðu að mínu mati engin 

áhrif á nemendur mína. Samkennara mínir voru sömu skoðunar. Nemendur hegðuðu sér, að 

okkar mati eins hvort sem foreldrar voru í heimsókn eða ekki.  

Þetta skrifaði ég í rannsóknardagbókina mína: 

Nú hef ég sett af stað skráningu fyrir heimsóknir í skólastofuna. Skráning fer hægt 

af stað en ég vona að foreldrar taki við sér og skrái sig. Ég er frekar spennt fyrir 

heimsóknunum og hlakka til að heyra hvað þeir segja eftir þær 

(Rannsóknardagbók, 20. febrúar). 

Eftir því sem fleiri foreldrar fylgdust með kennslu sá ég betur hvað þetta virtist vera 

auðvelt fyrir mig. Auðvitað getur ýmislegt gerst í skólastofunni en ég passaði mig á að fara 

aldrei með hugann þangað heldur einbeitti ég mér að því að gera mitt besta. Þetta skrifaði ég 

eftir fyrstu heimsóknina. 

Fyrsta heimsóknin búin og gekk hún afar vel, engin stórslys inni í skólastofunni. 

Þar sem bolludagur var í dag voru nemendur með rjómabollur. Rjómi hér og þar 

út um stofuna og skítug börn en kennslan gekk vel og foreldrarnir voru ánægðir 

með tímann. Ég sagði þeim að við hefðum engu breytt í kennsluskipulagi heldur 

væri markmiðið að sýna þeim venjulegan dag í skólanum. Það er alltaf viss léttir 

þegar svona heimsóknir eru búnar þrátt fyrir að mér finnist þær afskaplega 

skemmtilegar (Rannsóknardagbók, 24. febrúar). 

Viðbrögð foreldra við foreldraheimsóknunum voru vægast sagt frábær. Höfundur fékk 

nokkra tölvupósta þar sem foreldrar lýstu yfir ánægju sinni. Auk þess töluðu nokkrir þeirra 

beint við mig og samkennara mína að lokinni kennslustund og létu í ljós skoðun sína á því 

hversu frábært þeim fannst að koma og vera með í kennslustund. Þetta var einstaklega 

skemmtilegt og gefandi verkefni. Eitt foreldrið sagði beint við kennara „heimsóknin í 

skólastofuna var fróðleg og skemmtileg.“ Annað foreldri sagði „Það er gaman að sjá hvernig 

þetta er hjá ykkur, þau sitja við borðið og vinna, þrátt fyrir að vera þetta mörg saman. Bjóst 

ekkert endilega við því. Þið kennararnir kunnið greinilega vel á þau.“ Eitt foreldið kom með 

okkur á bókasafnið í skólanum. Það vantaði 9 börn í árganginn þennan dag og vorum við því 
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með 34 börn sem við tókum öll á safnið. Í fyrstu var smá innlögn frá kennara um hvernig ætti 

að fara með bækur og sýndar voru bækur sem höfðu rifnað af einhverjum ástæðum. 

Nemendum var svo kennt á sjálfsafgreiðslutækið og að lokum máttu allir velja sér bók og 

prófa að taka hana sjálf í sjálfsafgreiðslunni. Foreldrið sem var með okkur þennan tíma 

fannst þetta æðislegt. Það sagði: „Það er ótrúlegt hvað þau eru dugleg að hlusta, auðvitað er 

smá fjör þegar þau eru svona mörg en þið voruð alveg með þetta. Æðislegt að fá að koma og 

sjá hvernig þetta er hjá ykkur.“  

Viðmælendur í rýnihópi höfðu þetta að segja um heimsókn í skólastofuna „Mjög gaman 

að koma í stofuna.“ Annar sagði: „Mér fannst líka mjög góð hugmynd með að fá að koma inn 

í skólastofuna, þó svo að ég hafi ekki komist í fyrstu umferðinni.“  

Höfundur tók líka eftir því að foreldrar sem voru saman í skólastofunni að fylgjast með 

námi og leik barna sinna fóru að spjalla saman og skiptast á símanúmerum. Þess konar 

heimsóknir geta því þjónað margvíslegum tilgangi, þar á meðal að styrkja tengslanet 

nemenda. 

Ég sendi þakkarbréf til foreldra (viðauki F) eftir heimsóknirnar. Ég og samkennarar mínir 

ákváðum eftir þessa fimm daga að bjóða upp á fleiri daga fyrir foreldra að koma. Bæði fyrir 

þá sem vildu koma aftur og sérstaklega til að gefa þeim foreldrum sem ekki höfðu haft tök á 

því að koma í kennslustund tækifæri til að koma. Einnig var í boði að hafa samband við okkur 

ef þeir voru sjálfir með óska tíma til að koma. 

6.4.4 Margar góðar kveðjur 

Kveðjurnar gengu afar vel. Mér og rannsóknarvini datt í hug að það gæti verið gaman að 

vinna einhverskonar kveðjur í spjaldtölvunni. Við vorum ekki lengi að finna út hverskonar 

kveðjur við vildum senda heim. Jólakveðjan var gerð í smáforriti sem nemendur kunnu vel á. 

Páskakveðjan var gerð í smáforriti sem nemendur áttu auðvelt með að læra á. 

Umsjónarkennarar árgangsins sáu svo um að senda foreldrum kveðjuna með tölvupósti. 

Viðbrögð foreldra við kveðjunum voru góðar og fengum við fjölmörg tölvubréf tilbaka sem 

lýstu ánægju þeirra og þakklæti. Þetta verkefni mun ég án efa halda áfram með í kennslu. 

Verkefnið Húsið mitt tók langan tíma. Farið var í nokkrar gönguferðir í hverfið og tekin upp 

myndbandskveðja af hverjum og einum nemenda við húsið sitt. Ég sendi svo foreldrum 

kveðjuna í tölvupósti. Ákveðið var strax í upphafi að fara bara á eitt heimili hjá hverjum 

nemenda því það var of langt að fara í önnur hverfi þar sem sumir áttu annað heimili. Þessa 

kveðju hafði ég gert á leikskólastigi, með aðeins öðruvísi sniði. Viðbrögð við kveðjunum frá 

foreldrum létu ekki á sér standa. Ég fékk fjölmörg bréf frá foreldrum sem þökkuðu fyrir 

kveðjurnar, voru þakklát fyrir að fá að fylgjast með og nokkrir voru ánægðir með að börnin 

þeirra fengu tækifæri til að kynnast ólíkum smáforritum í spjaldtölvunni.  
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Þessi viðbrögð fékk ég eftir að hafa sent jólakveðju heim í tölvupósti: 

„Æi, takk en skemmtilegt“, „Dásamlegt (hjarta)“, „Takk kærlega fyrir, henni 

fannst skemmtilegt að sýna okkur þetta“, „Sæl, frábært. Gaman að sjá“ og 

„Geggjað, takk fyrir að deila þessu skemmtilega verkefni“ (rannsóknardagbók, 17. 

desember). 

Þetta skrifaði ég í rannsóknardagbókina mína um páskakveðjurnar: 

Nú hafa allir nemendur lokið við páskakveðjuna sína. Einfalt og skemmtilegt 

verkefni. Ég mun svo senda þetta í tölvupósti til foreldra alveg í lok mars, byrjun 

apríl (rannsóknardagbók 26. mars).  

Ég fékk strax viðbrögð frá foreldrum eftir að ég sendi páskakveðjuna heim. Þetta fékk ég 

sent frá einu foreldri: „Takk fyrir það Kristín, gleðilega páska til ykkar allra               “ og þetta frá 

öðru foreldri: „Sæl, Takk kærlega fyrir kveðjuna og allar myndirnar             “ og hér er ein 

kveðjan í viðbót send frá foreldri: „Sæl, þúsund þakkir fyrir að taka þér tíma til að senda 

þessar myndir. Mjög gaman að fá þær      .“ 

Ég hafði skrifað þetta hjá mér í rannsóknardagbókina eftir gönguferð í hverfið þar sem ég 

tók upp kveðjur af nemendum til foreldra sinna:  

Gerði mér kannski ekki alveg grein fyrir tímanum sem færi í að ganga heim til 

allra og taka upp kveðju. En krökkunum finnst þetta gaman og hin börnin sem við 

höfum ekki farið heim til bíða eftir því að við förum í aðra gönguferð. Ég mun 

klára að fara heim til allra þó svo að það taki nokkrar gönguferðir í viðbót 

(rannsóknardagbók, 17. mars). 

Þegar kveðjan var komin í spjaldtölvuna var erfiðasti hlutinn eftir. Að senda kveðjuna 

heim til foreldra. Það tók frekar langan tíma að senda hverju og einu foreldri kveðju frá sínu 

barni. Þar sem það var ekki sent í gegnum Mentor þurfti að handskrifa öll netföngin hjá 

foreldrunum.  

Þennan póst fékk ég frá einum föður eftir að ég sendi á hann kveðju af syni hans hjá 

húsinu sínu „Hæhæ, enn gaman! Takk fyrir kveðjuna :)“ og annar faðir sendi þetta tilbaka 

„Mjög gaman að þessu          “ Aldrei áður hafði ég fengið tölvupóst tilbaka frá þessum 

tveimur feðrum fyrr en ég sendi heim kveðjuna húsið mitt. Mér fannst það afar skemmtilegt. 
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6.4.5 Verkefni úr leikskólanum 

Með því að taka með mér verkefni sem gengu vel í leikskólanum yfir í grunnskólann er ég að 

nýta reynslu mína þaðan. Verkefnin Ljósmyndir og Gullkorn koma að hluta til þaðan þó svo 

að ég hafi breytt þeim örlítið í grunnskólanum. Einnig eru föstudagspóstar bæði hjá okkur og 

þekkt á leikskólastiginu. En ein af undir spurningum mínum er: Hvernig get ég nýtt reynslu 

mína úr leikskólastarfinu til að þróa og bæta samskipti mín við foreldra grunnskólabarna?  

Foreldrar í rýnihópi þekktu það að fá ljósmyndir og föstudagspósta frá því að börnin 

þeirra voru í leikskóla. Einn viðmælandi sagði þetta:  

Það eru myndir sem við þekkjum af leikskólanum. Það voru alltaf settar inn 

myndir á lokaða heimasíðu. En það má auðvitað ekki lengur svo þetta er orðin 

miklu meiri vinna fyrir kennara að senda myndir, get ég allavega ímyndað mér. 

Föstudagspóstarnir voru líka á leikskólanum. Þeir eru náttúrulega frábærir.  

Rannsakandi spurði viðmælendur í rýnihópi hvaða aðferðir væru góðar til að auka 

samstarfið. Einn viðmælandi tók það fram að það hefði verið mjög gaman að koma inn í 

skólastofuna og taka þátt í námi og kennslu barna sinna. Einnig fannst honum gaman og 

gagnlegt að fá stikkorðin skrifuð annað hvort í lestrarvasann eða á Fésbókarsíðuna. Með 

þeim væri allavega hægt að byggja samræður við barnið á einhverju. Annar viðmælandi 

sagði: 

Sammála, það er bara almennt erfitt að fá upp úr mínu barni hvað hann var að 

gera í skólanum og þá er gott að fá þessi stikkorð, þá svona aðeins, já kennarinn 

skrifaði hérna haust. Hvað varstu eitthvað að læra um haust? Þá nær maður 

aðeins að leiða barnið áfram. Þá hefur maður allavega einhvern útgangspunkt 

sem mér finnst skemmtilegt að fá. 

Þriðji viðmælandinn hafði þetta að segja um hvaða aðferðir henta vel: 

Það er kannski engin ein leið best, það væri kannski bara að blanda þeim saman. 

Það er svo misjafnt hvað hentar hverju barni. Stundum er stikkorðið eitthvað til 

að byggja á, mínum finnst rosa gaman þegar ég sýni honum myndir sem ég fæ 

sendar eða videó. Það er líka bara gaman að hafa þetta fjölbreytt. Ég get alveg 

ímyndað mér að þetta sé ógeðsleg vinna, bæði að þó þetta sé eitt orð til að skrifa 

í bókina er þetta mikil vinna.  

Það má því segja að foreldrar í rýnihóp vildu halda í hefðir sem viðhafðar eru í 

leikskólanum, eins og ég hafði gert með myndum, gullkornum og tölvupósti í vikulok. En þær 
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leiðir sem ég fór í leikskólanum virka ekki allar í grunnskólanum og þurfti ég því að finna 

aðrar leiðir sem hentuðu. Sem dæmi má nefna ljósmyndirnar af nemendum mínum, það eina 

í stöðunni var í raun að senda myndir á foreldra hvers barns þó það sé tímafrekt. 

Í leikskólanum voru hefðir eins og foreldra-, ömmu- og afakaffi, dagur leikskólans og fleiri 

viðburðir sem foreldrum og öðrum aðstandendum barnsins var boðið að koma í heimsókn og 

taka þátt í námi og starfi leikskólans. Það þóttu mér ávallt skemmtilegar stundir og fann ég 

að það mynduðust sterkari tengsl á milli mín og foreldra. Í grunnskólanum er ekki mikið um 

að foreldrum sé boðið í heimsóknir. Sjálf þekki ég ekki önnur dæmi um að foreldrum sé 

boðið að taka þátt í námi og starfi eins og ég bauð upp á. Foreldrarnir fengu þau fyrirmæli frá 

okkur kennurum að vera þátttakendur í kennslustundinni. Aðstoða sitt eigið barn og jafnvel 

önnur börn ef börnin óskuðu eftir því í skólastofunni, taka þátt í leikjum sem við fórum í og 

að spila við börnin. Ég upplifði sterkari tengsl á milli mín og þeirra foreldra sem komu og tóku 

þátt með börnunum sínum í kennslu. Það sama höfðu samkennarar mínir að segja eftir 

heimsóknir foreldranna. 

6.5 Samstarf við rannsóknarvin 

Þar sem unnið er í teymiskennslu í skólanum sem rannsóknin var framkvæmd var hinn 

umsjónarkennarinn sem kenndi 1. bekk rannsóknavinur minn. Samkvæmt Jóhönnu 

Einarsdóttur (2009, bls. 5) eru starfendarannsóknir samvinnuverkefni þess fólks sem vinnur á 

vettvangi. 

Afstaða rannsóknavinar míns til foreldrasamstarfs var jákvætt. Hann sá sumt í öðru ljósi 

en ég og var mjög gott að hafa hann til að tala um ákveðin mál og ígrunda. Það kom alveg 

fyrir að hann þurfti að stoppa mig af því ég ætlaði að gera allt sem foreldrar óskuðu eftir í 

samskiptum við kennara. Eftir að hafa rætt við hann sá ég betur hvað það var sem við gætum 

tekið inn til að efla foreldrasamstarfið og gera foreldrasamskiptin auðveldari og jákvæðari. 

Við vorum sammála um að tími okkar sem fer í foreldrasamstarf er frekar mikill og því 

nauðsynlegt að nýta þann tíma sem fer í það samstarf afar vel og markvisst.  

Margir foreldrar töluðu um í rýnihópaviðtalinu að tímaskortur væri ein að ástæðum þess 

að þeir ná ekki að tala við kennara eins oft og þeir myndu óska sér. Ekki eru allir sem fylgja 

börnunum sínum í skólann og tíminn eftir skóla er einnig erfiður vegna frístundastarfs og auk 

þess eru kennarar oft á fundum eða jafnvel farnir heim þegar foreldar sækja seinnipartinn. 

Eins og einn viðmælandinn orðaði þetta í viðtalinu: „Vandamálið er að við erum að sækja í 

frístundina. Þú ert náttúrulega ekki þar, þú ert á fundum, farin heim eða að undirbúa 

kennsluna.“ Eftir að hafa rætt þetta við rannsóknarvin minn vorum við sammála um að þetta 

er einna erfiðast í því að koma til móts við foreldrana. Við getum einfaldlega ekki boðið þeim 

að hitta okkur þegar þeim hentar eftir kennslu. Að sjálfsögðu buðum við þeim að panta 
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viðtalstíma eða fund þar sem við gætum hist og rætt málin. Foreldrar töluðu um að þetta 

væri ekki endilega til að ræða einhver alvarleg málefni heldur oft bara til að segja hæ og 

spjalla saman á léttu nótunum. Því miður sáum við ekki lausn á þessu en buðum foreldum 

sem vildu hitta okkur að koma 10 mínútum fyrir kennslu að ræða við okkur. Að meðaltali 

komu um einn til tveir foreldrar á viku til að tala við okkur kennarana.  

Við rannsóknarvinirnir vorum sammála um að samstarf við leikskólana væri mikilvægt til 

þess að vita hvar börnin sem við tökum á móti í 1. bekk séu stödd og eins ef það er eitthvað 

sérstakt sem við ættum að vita um þau. Við töldum það mikilvægt fyrir samstarfið á milli 

skólastiga að bæði kennarar og börn af leikskólanum komi í heimsókn í grunnskólann og ekki 

síður að kennarar úr grunnskólanum og börn í 1. bekk fari í heimsókn í leikskólana. Við álitum 

að ef verðandi nemendur í 1. bekk hafa séð þá kennara sem munu kenna þeim í 1. bekk 

nokkrum sinnum og komið í heimsókn í grunnskólann í frjálsan leik, skipulagða kennslustund 

og á sem flesta staði skólans, til dæmis matsalinn, útisvæðið og íþróttasalinn munu þau 

mæta til leiks mun öruggari en þeir nemendur sem ekki hefðu tök á því. Foreldrar í rýnihóp 

voru þessu sammála. Þeir nefndu að þesskonar heimsóknir væru nauðsynlegar og hjálpuðu 

börnunum að aðlagast skólastarfinu fyrr. 

Teymið í 1. bekk samanstóð af tveimur umsjónarkennurum í 100% starfi, 

grunnskólakennara í 70% starfi, tveimur sérkennurum, þroskaþjálfa og þremur 

stuðningsfulltrúum. Þroskaþjálfinn fór í veikindaleyfi og þá kom inn annar sérkennari. Við 

litum svo á að ef teymið vinnur vel saman sé foreldrasamstarfið auðveldara. Með því að tala 

saman og láta vita ef eitthvað var sem þurfti að fara lengra með vorum við betur í stakk búin 

til að takast á við bæði auðveld og krefjandi foreldrasamskipti. Það auðveldaði að vita um 

hvað málin snerust þegar við töluðum við foreldra og þar voru samskipti innan teymisins 

lykilatriði. 

6.6 Samantekt niðurstaðna 

Þegar ég byrjaði að vinna að þessari rannsókn, skoðaði ég vel hvaða þættir það voru 

sérstaklega sem ég vildi athuga. Ég komst að því að mig langaði að þróa og bæta starf mitt 

sem kennari, með áherslu á foreldrasamstarfið. Með því að gera starfendarannsókn getur 

kennarinn unnið að því markmiðið að þróa sig í starfi. Tilgangurinn minn var að rýna í eigið 

starf, meta sjálfa mig og skoða í starfi með það að markmiði að efla fagmennsku mína sem 

kennari. 

Ég vann eftir ferli starfendarannsókna og skoðaði aðferðahring Jóhönnu Einarsdóttur 

(2009). Ég byrjaði á því að hugleiða hvað það væri sem ég vildi skoða og þegar ég hafði tekið 

ákvörðun um foreldrasamstarfið setti ég fram rannsóknarspurningar. Því næst hugaði ég að 

breytingum sem ég vildi gera hvað varðar foreldrasamstarfið og tók upp ný vinnubrögð. Í 
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mínu tilfelli voru nýju vinnubrögðin þau verkefni sem ég prófaði til að efla tengsl við foreldra 

og auka samskiptin. Meðan á þessu stóð skrifaði ég niður í rannsóknardagbók og ígrundaði 

vel hvernig allt gekk hjá mér. Eftir að hafa prófað ný verkefni með foreldra- og nemendahópi 

mínum ákvað ég hvaða verkefni væru þannig úr garði gerð að ég ásamt samstarfskennurum 

mínum værum tilbúin til að halda áfram með út skólaárið. Þetta ferli endurtók ég allan 

tímann á meðan gagnaöflun fór fram. 

Það má segja að aðferðirnar sem prófaðar voru hafi gengið vel til að auka traust foreldra 

til kennara og til að efla tengslin við þá. Allar aðferðirnar sem voru prófaðar, voru góðar að 

einhverju leyti og jafnvel best að blanda þeim saman eins og einn viðmælandi nefndi. Að 

prófa allar aðferðirnar á þetta stuttum tíma var mjög krefjandi og tók töluverðan tíma. Þrátt 

fyrir það var þetta einstaklega gefandi verkefni og ég sem umsjónarkennari upplifði betri 

tengsl á milli mín og foreldranna. 

Niðurstöður sýndu að með því að prófa þessar fjölbreyttu aðferðir urðu tengsl milli skóla 

og heimilis betri og jákvæðari. Því meiri tengsl á milli mín og foreldra því öruggari urðu allir í 

samstarfinu. 

Það að hafa gott teymi með sér í þesskonar verkefni var afar þýðingamikið. Það skiptir 

máli að samkennarar hafi áhuga og vilja til að vinna verkefnin með rannsakanda. Ég tel mig 

hafa verið afar lánsama með mína samkennara því án þeirra hefði þetta orðið miklu erfiðara 

verkefni.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í fræðilegt 

samhengi út frá markmiðum rannsóknarinnar.  

7.1 Upplýsingaflæði 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar í rýnihópi vilja meiri samskipti við 

kennara. Þeim finnst upplýsingaflæði í leikskólanum annars vegar og grunnskólanum hins 

vegar ólíkt á þann hátt að þeir hafa ekki kost á að hitta kennara barnsins í grunnskólanum 

alla daga og eiga við hann spjall um daginn og veginn. Ein af ástæðum þess að foreldrar ná 

ekki að tala við kennara eins oft og þeir myndu óska sér samkvæmt viðmælendum í rýnihóp 

er tímaskortur. Eins og einn viðmælandi orðaði í rýnihópaviðtali: „Vandamálið er það að við 

erum að sækja í frístundina. Þú ert auðvitað ekki þar, þú ert á fundum, farin heim eða að 

undirbúa kennsluna.“ Í rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) 

nefndu foreldrar einmitt að orsök breyttra samskipta milli skólastiga væru erfiðleikar við að 

ná í kennara barnsins í grunnskólanum.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er afar mikilvægt að upplýsingagjöf milli heimila og 

skóla sé gott svo skólastarf verði sem árangursríkast (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 45). Desforges og Abouchaar (2003, bls. 4) nefna að hlutverk foreldra eigi sér 

margar birtingarmyndir, ein af þeim sé að hafa samband við skólann til að miðla 

upplýsingum og taka þátt í atburðum í skólanum. Viðmælendur í rýnihópi voru sammála því 

að tölvupósturinn og Fésbókarsíðan væru mikilvæg í upplýsingagjöf. Það sama átti við um 

föstudagspóstinn sem innihélt upplýsingar um hvað gert var í vikunni og hvað yrði gert í 

næstu viku. Þá voru viðtalstímar kennara nefndir sem mikilvægir þegar eitthvað kæmi upp á 

sem þyrfti að ræða við kennara. Lilja M. Jónsdóttir (2011, bls. 10) bendir á að markmið með 

samstarfi skóla og heimilis sé að fá upplýsingar frá foreldrum um nemendur, svo kennari geti 

kynnst þeim betur. Að auki fá foreldrar upplýsingar um nám og félagslega stöðu barna sinna.  

Viðmælendur í rýnihópi töluðu vel um foreldra- og nemendafundi að hausti og fannst 

gaman að sjá hversu vel kennarar töluðu til nemenda en ekki til foreldranna sjálfa. Þeir 

nefndu að fyrsta viðtal að hausti væri fínt til að ræða um almenna líðan og tala síðar um 

námslegu hliðina. Markmiðið með haustfundum kennara, foreldra og nemenda ætti að vera 

að ýta undir samræður milli þessara aðila og taka sameiginlegar ákvarðanir um mikilvæg 

málefni er snúa að skólastarfinu, og að auki til upplýsingamiðlunar (Nanna Kristín 

Christiansen, 2017). Áður en til nemenda- og foreldraviðtala kom hafði ég í huga það sem 

Nanna Kristín Christiansen (2011, bls. 190-197) segir skipta máli um hvernig kennarinn ber 

sig að í öllu foreldrasamstarfi. Ef kennarinn er ekki á sama máli og foreldrarnir um barnið 
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verður hann samt sem áður að hlusta á foreldrana, spyrja út í efnið og sýna áhuga. Einnig að 

passa að fara ekki í vörn ef foreldrar setja út á starfið í skólanum. Í nemenda- og 

foreldraviðtölum settist ég í eins stól og foreldrar og nemendur í stað þess að sitja í 

kennarastólnum. Ég passaði upp á að hafa notalegt andrúmsloft og vonaði að foreldrar 

upplifðu sig sem jafningja mína á fundunum en ekki að ég væri með meiri völd en þeir í 

skólanum. Samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttur o.fl., (2005, bls. 98) þurfa tillögur og ábendingar 

kennara að vera réttlátar og skýrar með þeim fyrirvara að þær henti inn í fjölskylduaðstæður 

barnanna.  

Það getur því verið flókið að halda nemenda- og foreldrafund og afar mikilvægt að 

kennarinn sé vel undirbúinn fyrir hvert og eitt viðtal. Foreldri í rýnihópi nefndi að það væri 

gott og þægilegt að tala við kennarana í 1. bekk. Hann kunni að meta svona persónulegri 

tengsl eins og hann orðaði það. Viðmælandi sem hafði reynslu af teymisfundum sagði 

nauðsynlegt að hittast og fara yfir málin með kennurum, hvernig gengi og hver væru næstu 

skref. Hann tók það einnig fram að skólinn gæti komið betur til móts við foreldra með því að 

hafa sýnilegar myndir af öllum kennurum sem kenna börnunum. Þar sem fjölbreytileiki er 

mikill í nemenda og foreldrahópnum mínum er mikilvægt að hafa einhverja hugmynd um 

þau trúarbrögð sem gætu komið upp í viðtölum við foreldra. Það endurspeglar skoðun 

Hönnu Ragnarsdóttur (2010, bls. 2) sem segir að á tímum alþjóðavæðingar sé mikilvægt að 

kennarar hafi þekkingu á trúarbrögðum og menningu. 

7.2 Traust og virðing 

Það er stórt skref fyrir börn og alla fjölskyldumeðlimi þegar grunnskólaganga hefst. Til að 

öllum líði vel strax í upphafi skólagöngu er mikilvægt að á milli skóla og heimilis ríki 

gagnkvæmt traust. Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla er hægt að byggja upp 

traust milli foreldra og starfsfólks skóla með gagnkvæmri og virkri upplýsingagjöf (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). Foreldrar í rýnihópi töluðu um að því meiri 

samskipti sem væru á milli kennara og foreldra því öruggari væru allir og traustið meira. Auk 

þess nefndu þeir að það væri nauðsynlegt að börnunum liði vel með kennarana og að ef 

barninu liði vel væri líklegra að foreldrar treystu kennurum barnsins.  

Á milli heimila og skóla ætti að ríkja traust, gagnkvæm virðing, trúnaður og jafnræði 

(Kennarasamband Íslands, 2014, bls. 14). Börn verða að geta treyst því að þessir aðilar sem 

svara fyrir þau eigi í góðum samskiptum og skilvirku samstarfi. Börnum líður vel þegar þau sjá 

að foreldrar og kennarar eiga tíð og góð samskipti, ekki einungis þegar erfiðleikar steðja að 

heldur einnig þegar vel gengur (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2005, bls. 10). Viðmælendur 

í rýnihópi telja að teymiskennsla gæti hjálpað til við að eiga í góðum samskiptum við 

kennara, því í teymiskennslu eru meiri líkur á því að hvert og eitt foreldri og nemandi tengi 
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við einhvern kennara í teyminu. Ætla mætti að erfitt sé fyrir foreldra að mynda traust til 

kennara ef þeir tengja ekki við þá og öfugt. Ef minnsti grunur er á að barnið sé óánægt eða 

ekki sátt við skólagönguna eða ef aðstæður breytast á þann hátt að það hefur áhrif á námið í 

skólanum er nauðsynlegt að kennarar og foreldrar tali saman (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 98). Viðmælendur í rýnihópi voru sammála um að foreldrasamvinna væri mikilvæg, 

meðal annars til að samræma reglur. Einnig finnst þeim gott að hitta aðra foreldra og spjalla 

um líðan og nám barna. Í skólum þar sem foreldrar vinna saman, og þekkja bæði aðra 

foreldra og vini barna sinna, eru meiri líkur á því að einkunnir nemenda verði góðar (Heimili 

og skóli, 2010). Með því að opna dyrnar að skólastofum hjá okkur í 1. bekk og bjóða þannig 

foreldrum að taka þátt í skólastarfinu vonuðust kennarar til að foreldrar myndu koma og 

taka virkan þátt í kennslustundum og sjá skólann í jákvæðu ljósi. Ég taldi það vera góðan kost 

til að efla samvinnu á milli skólans og heimilis. Að mati foreldra í rýnihópi fannst þeim traust 

á kennaranum aukast við það að fá að koma inn í skólastofuna og fylgjast með. Í rannsókn 

Sigrúnar Erlu Ólafsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2013, bls. 12) kemur fram að 

forsenda jákvæðra og góðra samskipta milli foreldra og kennara sé gagnkvæm virðing.  

Eins og áður hefur komið fram vilja foreldrar góð og mikil samskipti við kennara barna 

sinna. Þar sem ríkir traust og virðing á milli allra aðila eru meiri líkur á því að tengslin verði 

betri. Það er þó misjafnt hversu mikið foreldrar taka þátt í samstarfi við skóla. Það er í takt 

við það sem Desforges og Abouchaar (2003, bls. 5) segja að það fari meðal annars eftir 

félagslegum bakgrunni foreldra, heilsu, efnahag og það hvort báðir foreldrar búa á heimilinu. 

Auk þess gera foreldrar sér ekki alltaf grein fyrir hvert hlutverk sitt er í samstarfinu.  

7.3  Tengsl foreldra og kennara 

Niðurstöður úr rýnihópi gáfu til kynna að foreldrar vilja koma í heimsóknir í skólann og mæta 

á viðburði. Þar sem ég er umsjónarkennari er hlutverk mitt meðal annars að vera 

aðaltengiliður á milli skóla og heimila og að hvetja foreldra til að kynnast daglegu starfi barna 

sinna í skólanum. Með það í huga bauð ég, ásamt samkennurum mínum upp á heimsóknir 

foreldra í skólastofuna og rímar það við niðurstöður rannsóknar Kristínar Jónsdóttur og 

Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 214) sem sýna að samstarf og samskipti foreldra við skóla sé 

aðallega á ábyrgð umsjónarkennara. 

Hugmyndina af heimsóknum fann ég í bók Nönnu Kristínar Christiansen, Skóli og 

skólaforeldrar. Þetta skólaárið voru nemendur í 1. bekk í þremur skólastofum, og voru 

heimsóknirnar ávallt í samráði og með samþykki viðkomandi kennara. Ég áleit það góða leið 

að bjóða upp á sem flesta daga fyrir heimsóknir, bæði til að dreifa foreldrum á tíma og daga, 

en einnig til að koma til móts við sem flesta foreldra. Ég fékk jákvæð viðbrögð frá foreldrum 

þegar ég bauð aftur upp á heimsóknir fyrir foreldra sem vildu koma aftur eða þá sem höfðu 
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ekki haft tök á að mæta í fyrra skiptið. Eins og Knopf og Swick (2007) hafa bent á er mikilvægt 

að kennarar gefi sér tíma til að mynda tengsl við hvert og eitt foreldri og sjái hversu einstök 

og umhyggjusöm þau eru (bls. 292). Að bjóða foreldrum í heimsókn í skólastofuna er að 

mínu mati kjörin leið til þess að mynda góð tengsl við hvert og eitt foreldri. Viðmælendur í 

rýnihópi töldu skipta máli að búa til tengingar á milli skóla og heimilis því þannig verður til 

nánara samstarf. Kennarinn ætti að geta skipst á nokkrum orðum við hvert og eitt foreldri 

þegar þau koma í heimsókn inn í skólastofuna og sér þá jafnvel hversu einstök og 

umhyggjusöm þau eru.  

Samkvæmt Nieto (2010, bls. 206) hafa allir aðilar, það er að segja foreldrar, nemendur og 

kennarar, hlutverk í skólastarfinu. Það er ekki eingöngu fjölskyldunnar að aðlagast skólanum 

heldur þarf skólinn einnig að koma til móts við fjölskylduna. Ég taldi að með því að bjóða 

foreldrum inn í skólastofuna kynntust foreldrar hlutverki kennara og barna sinna og áttuðu 

sig jafnvel betur á því hvert þeirra hlutverk í samstarfinu væri. Einnig kom í ljós í 

rýnihópaviðtölunum að foreldrum finnst skemmtilegt að koma í heimsóknir í skólann, á 

sýningar eða opin hús. Þeir hlakka til að mæta á viðburði og sjá hvað nemendur hafa verið að 

gera. 

Samkvæmt viðmælendum í rýnihópi skiptir vellíðan barna í 1. bekk miklu máli, að börnin 

nái að aðlaga sig skólanum og líða vel þrátt fyrir stóran hóp af nemendum. Í öðrum bekk 

væru börnin þá öruggari og kannski meira tilbúin til þess að læra. Og er það í samræmi við 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 21). Þar kom fram að ef 

nemendum liði vel væru foreldrar ánægðir og samstarfið milli heimilis og skóla gengi því vel. 

Nanna Kristín Christiansen (2011, bls. 18) nefnir að til þess að nemendur eigi kost á að ná 

hámarksárangri í námi þarf að stuðla að vellíðan nemenda, minnka kvíða, sé hann til staðar, 

stuðla að ástundun, sjálfsstjórn og þrautseigju, styrkja framkvæmdavilja, sköpunargleði og 

siðferðileg gildi. Rannsóknir sýna að til þess að ná þessum árangri þarf markvissa nálgun 

foreldra að starfi og námi barna sinna í skólanum. Það er því mikilvægt að mínu viti að byrja 

strax við upphaf skólagöngu að vinna að markvissu samstarfi svo hámarksárangur náist í 

náminu hjá hverjum og einum nemenda. Eins og Nordahl (2007, bls. 144) bendir á er mun 

auðveldara að leysa ágreining sem upp kemur ef samstarfið er byggt upp á traustum grunni. 

Góð samskipti milli heimilis og skóla leiða meðal annars af sér að nemendur verða 

meðvitaðri um eigin framfarir og stöðu sína í náminu. Foreldrar eru meðvitaðri um framfarir 

barns síns og eru betur í stakk búnir til að bregðast við vandamálum sem upp geta komið í 

náminu. Kennarar verða meðvitaðri um færni sína til að koma upplýsingum frá sér á skýran 

hátt (Epstein, 2002, bls. 14-16). Samkvæmt viðmælendum í rýnihópi voru þau sammála um 

að bekkjarfulltrúar hefðu staðið sig vel í að efla tengsl á milli foreldranna, og einnig á milli 

foreldra og kennara. Þeir buðu í hrekkjavöku samkomu og gönguferð sem vel var mætt í. En 
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eins og fram kom í einu rýnihópaviðtalinu nefndi einn viðmælandi að honum fannst hann 

græða á því að spjalla við aðra foreldra. Það mætti því ætla að þesskonar samkomur séu 

tilvaldar fyrir foreldra til að efla tengsl sín á milli. En samkvæmt leiðbeiningum frá Heimili og 

skóla (2008) er það hlutverk bekkjarfulltrúa að styrkja og efla samstarf foreldra. 

7.4 Ávinningur nemenda 

Foreldrar í rýnihópi töluðu um að ef upplýsingaflæði er gott og foreldrar fá endurgjöf frá 

kennurum verður námsárangur líklegast betri. Samkvæmt Epstein (2002, bls. 10) getur gott 

foreldrasamstarf meðal annars haft jákvæð áhrif á líðan nemenda í skóla, námsárangur getur 

orðið meiri og áhugi nemenda á náminu getur aukist. Auk þess verður viðhorf foreldra og 

nemenda til skólans jákvæðara og skilningur kennara á aðstæðum nemenda verður betri. 

Heiðarleiki og gagnvirkur skilningur eru forsenda góðs samstarfs, sem getur leitt til betri 

námsárangurs nemandans (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005, bls. 98). Í rýnihópaviðtali nefndi einn viðmælandi að gagnkvæm virðing 

væri mikilvæg. Ef börnin heyri að talað sé vel um skólann og kennarana heima og kennarar 

tali vel um foreldra barnsins geti það bætt árangur barnsins í skólanum. 

Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna að þeir foreldrar sem hafa jákvæða afstöðu 

til skólans og taka virkan þátt í starfi hans geta haft áhrif á aðlögun barna að skólanum, 

námsárangur, hegðun og líðan barna (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 28; Dockett og 

Perry, 2007, bls. 78; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 212; Jeynes, 2011, 

bls. 11). Menheere og Hooge (2010) eru þessu sammála, auk þess sem þátttaka foreldra í 

námi barna hefur meðal annars áhrif á athygli og þrautseigju í verkefnavinnu. 

Viðmælendur í rýnihópi voru sammála um að foreldrasamvinna væri mikilvæg meðal 

annars til að samræma reglur. Einnig finnst þeim gott að hitta aðra foreldra og spjalla um 

líðan og nám barna sinna. Í skólum þar sem foreldrar vinna saman og þekkja aðra foreldra og 

vini barna sinna eru meiri líkur á því að einkunnir nemenda verði góðar (Heimili og skóli, 

2010). Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að meiri líkur séu á betri námsárangri ef 

foreldrar ná að samhæfa áform sín um meginviðmið í uppeldismálum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72). 

7.5 Fjölbreyttar aðferðir 

Þær aðferðir sem ég prófaði til að efla og dýpka samstarfið á milli skóla og heimilis voru all 

nokkrar. Ég valdi fáein verkefni úr bók Nönnu Kristínar Christiansen (2011) og notaði auk 

þess aðferðir sem ég hafði áður notað í leikskólanum. Því til viðbótar hlustaði ég á hugmyndir 

foreldra í rýnihópi til að efla tengslin. Foreldrar í rýnihópi og aðrir foreldrar í foreldraviðtölum 

nefndu meðal annars að það væri frábært að fá svar við tölvupósti fyrr en síðar. Ég svaraði 
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því ávallt tölvupósti eins fljótt og ég gat sama hversu smávægilegt erindið var. Með hjálp 

google-þýðingar þýddi ég allan póst sem við sendum á foreldra á það tungumál sem erlendu 

foreldrarnir skildu. Fyrir eitt foreldri prentaði ég út póst á því tungumáli sem það skildi með 

hjálp google-þýðingar og setti í lestrarvasann hjá nemandanum því þetta foreldri var hvorki 

með tölvu né síma til að taka á móti tölvupóstum. Ég, ásamt samstarfskennurum mínum, 

sendum einnig tölvupóst á einstaka foreldra þegar breytingar eða uppbrot af einhverju tagi 

voru í vændum. Það var gert til að auðvelda ákveðnum nemendum breytingarnar eða 

uppbrotin sem voru á döfinni. Ég sendi einstaklingsmyndir af nemendum heim í tölvupósti en 

það var ein ósk frá foreldri í rýnihópi. 

Í lífi barns eru foreldrar mikilvægustu persónur þess. Skólinn ætti að líta á foreldra sem 

samstarfsaðila, þannig að báðir aðilar hafi ávinning af því að þróa og dýpka samstarfið 

(Gunnar Egill Finnbogason, 2009, bls. 105-108). Sú aðferð sem ég tel að hafi hentað best til 

þess að efla tengslin á milli mín og foreldra er að hafa boðið foreldrum í heimsókn í 

skólastofuna. Þar gafst foreldrum kostur á að sjá kennara barna sinna í réttu ljósi, við leik og 

störf. Þau sáu hvernig við brugðumst við því sem getur komið upp á í skólastofunni, 

smávægilegir árekstrar, kennsluáætlun sem gengur ekki alveg upp, og hvernig við aðstoðum 

nemendur sem eru misfljótir að vinna verkefnin. Foreldrarnir fá tækifæri til að sjá hvernig 

börnunum þeirra líður, hversu örugg þau eru og hvernig kennsluhætti við kennarar höfum 

tileinkað okkur. Ef börn sjá foreldra og kennara vinna saman eru meiri líkur á því að börnin 

öðlist öryggi. Það er í anda þess sem Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir (2005, bls. 97) nefna, foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir því að þeir geta 

ekki einungis verið áhorfendur í skólanámi barna sinna. 

Þegar ég tók saman viðbrögð foreldra eftir heimsóknirnar var gaman að skoða 

lýsingarorðin frá þeim. Orð eins og frábært, fróðlegt, skemmtilegt og gaman komu upp. Allir 

virtust fá eitthvað jákvætt út úr heimsóknunum. Nemendur töluðu einnig um að það hefði 

verið gaman að fá foreldra í kennslustundina. Við kennarar gátum líka verið ánægð með 

okkur, við fengum mikið hrós fyrir að bjóða foreldrum til okkar og einnig hvernig við tókumst 

á við ýmsar aðstæður í skólastofunni. Eins og foreldrar sögðu „Þið kennarar kunnið greinilega 

vel á þau“ og „Þið voruð alveg með þetta.“ 

Einnig fannst mér verkefnið Gullkorn skemmtileg aðferð til að auka tengslin. Gullkornið 

sem ég sendi foreldrum í tölvupósti gat verið eitthvað sem barnið þeirra sagði, gerði eða 

barninu hrósað fyrir vel unnin störf eða atvik. Ég fékk fjölda mörg tölvubréf til baka frá 

þakklátum foreldrum. Þetta verkefni var sú aðferð sem gaf mér mest. Til þess að fanga 

gullkornin þurfti ég að hlusta vel á nemendur mína og skrifa gullkornið svo hjá mér. Það fékk 

mig til að vera á staðnum, hlusta með einbeitingu og gefa nemandanum smá tíma af 

deginum til að svara því. Það var ánægjulegt að fá póst til baka frá foreldrum sem þótti afar 
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gaman að fá send gullkorn af sínu barni. Allar aðferðirnar sem ég prófaði til að efla tengslin á 

milli heimila og skóla fannst mér góðar á einhvern hátt. Þegar ég byrjaði að tileinka mér 

þessar aðferðir gerði ég mér ekki strax grein fyrir því að ég hafði verið að nota góðar aðferðir 

í leikskólanum. Með smá breytingum tókst mér að yfirfæra þær á grunnskólann og tókust 

þær vel. Allar aðferðirnar er hægt að nota yfir styttri eða lengri tíma á skólaárinu, einfaldlega 

það sem hentar hverju sinni.  

7.6 Samantekt 

Markmiðið með rannsókninni var meðal annars að nýta starfsaðferðir Epsteins og líkanið 

Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags í kennslu minni. Þær starfsaðferðir sem ég valdi voru 

með hliðsjón af tveimur meginþáttum foreldraþátttöku en þeir eru samskipti og 

þátttaka/sjálfboðastarf (Epstein, 2002). Markmiðið með samskiptum, samkvæmt Epstein, er 

að koma á fót árangursríkum samskiptaleiðum milli heimilis og skóla um allt sem skiptir máli 

varðandi nám og þroska barnsins. Verkefnin gullkorn, stikkorð, ljósmyndir, kveðjurnar og 

allur tölvupóstur sem ég sendi og svaraði foreldrum tel ég í samræmi við áherslur Epsteins. 

Foreldrar í heimsókn fellur í rannsókninni fellur vel að áhersluþættinum um 

þátttöku/sjálfboðastarf en hann gengur út á að allar fjölskyldur séu velkomnar í skólann. Á 

heildina litið samræmdust aðferðir mínar vel þeim áherslum að styrkja tengsl heimila og 

skóla sem gert er ráð fyrir í líkaninu Samstarf skóla, fjölskyldu og samfélags.  

Sem umsjónarkennari geri ég mér grein fyrir því að það er mitt hlutverk að halda utan um 

foreldrasamstarfið. Ég tel það ekki óeðlilegt til að byrja með þegar kennari er nýr í kennslu, 

að vilja halda foreldrum svolítið frá sér. Jafnvel fela sig bakvið tölvupóst eða síma. En ráð mitt 

til annarra er að vera opin fyrir allskonar foreldrasamstarfi, prófa ýmsar leiðir og sjá hvað 

hentar hverju sinni. Ég met það svo eftir heimsóknirnar að foreldrar treysti okkur 

kennurunum betur eftir að hafa séð okkur að störfum og þannig geta orðið til meiri og dýpri 

tengsl með hverju og einu foreldri. Að sjálfsögðu spila aðrir þættir inn í. Það hafa ekki allir 

tök á því að koma og fylgjast með í kennslustund en þá er hægt að reyna aðrar leiðir með 

þeim foreldrum. Það gæti verið góð leið að senda þeim aukalega póst um stöðu mála hjá 

sínu barni eða taka upp símann og hringja símtal og einfaldlega láta vita að það gangi allt vel í 

skólanum. Að mínu mati ættu kennarar ekki einungis að hringja heim til foreldra ef eitthvað 

hefur komið upp á í skólanum heldur einnig láta vita þegar allt gengur vel. Samkvæmt 13. 

grein grunnskólalaga er hlutverk umsjónarkennara að fylgjast með námi nemenda sinna, 

almennri velferð, þroska og líðan, veita þeim leiðsögn í námi og starfi, gefa þeim ráð um 

persónuleg mál, aðstoða og stuðla að því að efla samvinnu heimila og skóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91, 2008). Á tímabili var þetta erfitt og óneitanlega krefjandi til að byrja með, 

en þegar ég sá hver ávinningurinn var fannst mér þetta allt þess virði. Í rannsókn Kristínar 
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Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 203) kom fram að samstarf við foreldra er 

veigamikill þáttur í starfi kennara og 69% umsjónarkennara notuðu 2-4 tíma á viku í 

foreldrasamstarfið og 6% notuðu 5-7 klukkustundir á viku í samstarfið. Segja má að 

niðurstöður þessarar rannsóknar staðfest enn frekar að samstarf við foreldra sé tímafrekt.  

Mikilvægur þáttur sem ég vil nefna sem dæmi um lærdóm sem má draga af rannsókn 

minni er að kennarar þurfa vilja, framtakasemi og trú á eigin getu til að efla tengslin á milli 

skóla og heimilis. Það þarf ekki að prófa allar þessar aðferðir sem eru nefndar hér að ofan, 

heldur ætti að vera nóg að velja nokkrar af þeim eða nota aðrar aðferðir og vinna með þær í 

ákveðinn tíma. Það leið ekki á löngu hjá mér þar til foreldrar nemenda minna tóku við sér og 

fóru að svara oftar tölvupósti með þakklæti til mín fyrir að senda þeim auka línu um hvernig 

gengi hjá barninu þeirra. Annað sem ég hef lært af þessu er að ég kynntist bæði nemendum 

og foreldrum betur við það að ígrunda eigið starf og taka þátt í þess konar verkefni. Ég lærði 

að hlusta virkilega á nemendur mína til að fanga gullkornin þeirra og fékk svör frá foreldrum, 

sem ég hafði aldrei trúað að myndu senda mér fallegar þakklætiskveðjur til baka. Auk þess 

var það mín tilfinning að foreldrar kæmu oftar til mín, öryggir og opnir fyrir spjalli um sitt 

barn. Það var oft léttara yfir spjallinu þó svo að fagmennska mín héldi sér. Stór hluti 

foreldranna sá sér hvorki fært að taka þátt í rýnihópum né í heimsóknum í skólastofuna. Það 

segir okkur kannski að þó að foreldrasamskiptin hafi þróast síðustu ár er það mín skoðun að 

þau séu ekki komin á þann stað sem ætla mætti. 
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8 Lokaorð 

Veturinn 2019-2020 var mér afar lærdómsríkur þó hann hafi oft á tíðum verið krefjandi. Ég 

horfi á foreldrasamstarfið með öðrum augum en ég gerði áður og tel mig hafa lært heilan 

helling af frábærum aðferðum til að efla og auka samskipti mín við alla foreldra nemenda 

minna þetta skólaárið. Gagnkvæmt traust er mikilvægur þáttur í foreldrasamstarfinu en að 

vinna sér það inn er ekki sjálfgefið. Ég lagði mig alla fram við að ná til foreldra allra 43 

nemenda minna.  

Það starf sem ég hef unnið í vetur með samkennurum mínum þykir mér mjög vænt um. 

Það er ekki sjálfgefið að þeir sem við vinnum með séu tilbúnir til að breyta starfsháttum 

sínum fyrir þesskonar verkefni sem ég vann að. Ég var því mjög heppin með teymið mitt 

þennan vetur sem rannsóknin fór fram.  

Það er von mín að þessi ritgerð mín verði hvatning fyrir aðra kennara sem væntanlega 

þurfa að vinna náið með foreldrum nemenda sinna. Reynsla mín sýnir að því meiri og dýpri 

samskipti sem við kennarar höfum við foreldra því meira traust, öryggi og vellíðan ríkir hjá 

öllum aðilum. 

Þó svo að rannsókn minni sé lokið er samstarfi mínu við foreldra hvergi nærri lokið. Ég 

mun án efa halda áfram næstu árin að þróa sumar af aðferðunum sem ég vann að. Ásamt 

samkennurum mínum sá ég það svo sterkt hvað aukin tengsl við foreldra skiptir gríðarlega 

miklu máli í skólastarfinu. Góð og mikil samskipti leiða til meira trausts og virðingar á milli 

allra aðila, það er kennara, foreldra og nemenda. Gott foreldrasamstarf er klárlega gulls 

ígildi. 
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Viðauki A: Leyfisbréf Skólastjóra 

 
Viðauki A: Leyfisbréf Skólastjóra 

Kópavogur 11. júní 2019 

Undirrituð er að skrifa mastersritgerð í Kennslufræði yngri barna með áherslu á 

foreldrasamskipti við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég ætla að gera 

starfendarannsókn sem miðar að því að skoða hvernig foreldrasamskiptum er 

háttað í 1. bekk og hvernig foreldrar vilja hafa þau. Til að rannsóknin verði sem 

árangursríkust mun ég halda rannsóknardagbók þar sem ég skrifa niður 

hugleiðingar mínar og samskipti mín við foreldra. 

Ég bið um leyfi til að vera með rýnihópaviðtöl með foreldrum tvisvar til þrisvar 

sinnum yfir skólaárið 2019-2020. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og verður 

skólanum gefið dulnefni. Leiðbeinandi minn er Kristín Jónsdóttir Lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég bið þig hér með um leyfi til að framkvæma rannsóknina. 

 

Með bestu kveðju, 

Kristín Sigurðardóttir 

Undirskrift skólastjóra. 

________________________________________________________ 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki samkennara 

 

         Kópavogur, ágúst 2019 

Upplýst samþykki samkennara 

Ég undirrituð samþykki þátttöku mína í rannsókn þessari og hefur rannsakandi 

upplýst mig um markmið og tilgang rannsóknarinnar. Ég geri mér grein fyrir því 

að rannsakandi mun gera grein fyrir okkar samskiptum í niðurstöðukafla.  

 

Ég undirrituð samþykki hér með að vera þátttakandi í þessari rannsókn. 

 

 

 Undirskrift samkennara 

________________________________________________________ 
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Viðauki B: Kynning til foreldra 

Kópavogur 19. ágúst 2019  

Ágætu foreldrar/forráðamenn.  

Ég heiti Kristín Sigurðardóttir og er umsjónarkennari í 1. bekk. Ég er 

meistaranemi í kennslufræði yngri barna við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Næstu tvær annir vinn ég að M.Ed verkefni mínu sem er 

starfendarannsókn og miðar að því að skoða foreldrasamskipti. 

Þegar byggt á starfendarannsóknum gerir kennari rannsókn á eigin starfi með 

það að markmiði að skilja það betur og þróa það til hins betra. 

Hugmyndafræðin er að læra í starfi. Kennarar sem taka þátt í 

starfendarannsóknum beina sjónum sínum að eigin starfsháttum. Þeir prófa 

nýja leiðir og sjá hvernig til tekst. 

Aðalatriðið er gagnaöflun og skráning, að rannsakandi afli ganga svo hann sé 

með eitthvað í höndunum til að greina, og skrái niður það sem gerist. Kennarar 

sem hafa tekið þátt í starfendarannsóknum telja að þesskonar rannsóknir hjálpi 

þeim að takast á við margbreytilega skólastofunnar og geti auk þess haft áhrif á 

kennsluhætti þeirra til að gera betur. 

Ég mun leita eftir hugmyndum ykkar og skoðunum með því að óska eftir 

foreldrum til að taka þátt í rýnihópa viðtölum. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar í 

þessum viðtölum. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Kristín 

Jónsdóttir Lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar varðandi rannsóknina endilega hafið 

samband. 

 

Með fyrirfram þökk og kveðju 

Kristín Sigurðardóttir 
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Viðauki D: Stikkorð 

Stikkorð 

 

11. febrúar 

Haustið- 

árstíðarþema 
Skrifað í 

lestrarheftið 

17. febrúar 

Leiksýning í 

salnum 
Skrifað á  

Fésbókarsíðu 

26. febrúar 

Íþróttahús- 

öskudagur 

Skrifað á 

Fésbókasíðu 

4. mars 
Bókasafnið Skrifað í  

Fésbókarsíðu 

12. mars 

Bein-  

líkamaþema 
Skrifað í  

lestrarheftið 

17. mars 

Gönguferð- 

Húsið mitt 
Skrifað í  

lestrarheftið 

25. mars 

Leikur: 

nafn,dýr land 
Skrifað í  

lestrarheftið 

2. apríl Gáta 

 Skrifað í  

lestrarheftið 
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Viðauki E: Rýnihópaviðtöl 

Kópavogur  

5. september 

Ágætu foreldrar/forráðamenn 

Þetta bréf er framhald af bréfinu sem þið foreldrar fenguð í foreldra- og 

nemendaviðtölum síðastliðinn ágúst. Hluti af rannsókn minni í Meistaranáminu 

(kennslufræði yngri barna) er að taka rýnihópaviðtöl við ykkur til að athuga 

viðhorf ykkar til foreldrasamskipta og foreldrasamstarfs. Rýnihópar eru 

eigindleg rannsóknaraðferð sem byggist á umræðum 3-4 einstaklinga í hóp um 

ákveðið málefni. Markmið með rýnihópum er aldrei að alhæfa niðurstöður yfir 

á stærri hóp. Markmiðið er fyrst og fremst að fá innsýn og hugmyndir í 

tengslum við ákveðin viðfangsefni, foreldrasamskipti og foreldrasamstarfs í 

þessu tilfelli. 

Ef þú ert foreldri sem átt barn í 1. bekk og hefur tíma og áhuga á að ræða við 

mig ásamt fleirum foreldrum í þessum árgangi um þessi viðfangsefni, bið ég þig 

vinsamlegast að hafa samband við mig í gegnum tölvupóst. 

Ég geri ráð fyrir að taka 2-3 rýnihópaviðtöl sem taka um 40-50 mín hvert. Það 

fyrsta fer fram á næstu tveimur vikum, hin seinna í vetur. Staðsetning og tími 

verða send út síðar. Fullrar nafnleyndar verður gætt. Þátttakendur geta hætt 

þátttöku sinni hvenær sem er. 

 

Með fyrir fram þökk,  

Kristín Sigurðardóttir 
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Viðauki É: Foreldrar í heimsókn 

        Kópavogur 22. febrúar 

Sæl kæru foreldrar 

Takk fyrir frábærar viðtökur við boði í heimsókn í kennslustund. Þegar þið 

mætið í heimsóknina er mikilvægt að þið farið fyrst til ritarans og fáið 

gestapassa. Þetta er gert í þeim tilgangi að auka öryggi nemenda í skólanum og 

til þess að auðvelda samskipti og eftirlit með gestakomum í skólann (sjá meira 

um það í pósti frá skólastjóra 12. febrúar). Þegar þið hafið fengið passann eru 

þið velkomin inn í skólastofurnar. Vegna persónuverndar nemenda biðjum við 

gesti í skólanum að gæta þagmælsku um það sem þeir kunna að verða vitni að. 

Að auki viljum við minnum ykkur á að taka aðeins myndir af ykkar barni.  

Samkvæmt persónuverndarlögum er nauðsynlegt að fá samþykki 

foreldris/forráðamanns fyrir myndtöku og/eða miðlun ljósmynda af börnum. 

Réttur barna til friðhelgi einkalífs er tryggður í barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, persónuverndarlögum og stjórnarskrá og því mikilvægt að allir þeir 

sem koma að starfi með börnum séu meðvitaðir um réttindi barna til 

persónuverndar.  

Við hlökkum til að sjá ykkur og leyfa ykkur að fylgjast með leik og starfi hjá 

okkur í 1. bekk.  

Kveðja kennarar í 1. bekk 
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Viðauki F: Þakkir til foreldra 

Kæru foreldrar 

Við kennarar í 1. bekk viljum þakka fyrir góðar undirtektir við heimsókn í 

skólastofuna. Það var gaman að fá alla þessa foreldra til okkar og leyfa ykkur að 

fylgjast með daglegu starfi í skólastofunni. Við ætlum að bjóða upp á fleiri daga 

í næstu viku (sjá Fésbókarsíðu). Þeir sem vilja koma aftur og þeir foreldrar sem 

komust ekki síðast en vilja koma núna eruð velkomin til okkar. Ef engin af 

þessum tímum hentar og þið viljið koma til okkar, þá er best að hafa samband 

við Kristínu.  

Kveðja, 

Kennarar í 1. bekk 
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Viðauki G: Spurningarlisti fyrir fyrsta rýnihópaviðtal 

 

1) Hverjar eru ykkar hugmyndir að góðum samskiptum? 

2) Hvernig voru samskiptum háttað í leikskólanum? Á milli foreldra og 
kennara á deild? 
 

3) Hvernig samskipti viljið þið sjá hér í 1. bekk sem voru einkennandi fyrir 

samskiptin í leikskólanum? 

 

4) Er eitthvað sem ykkur fannst vanta í samskiptum við kennara leikskólans 
sem þið myndum vilja sjá í hér í 1. bekk? 

 
5) Þið sem eigið eldri börn í skólanum eða þið sem þekkið til hefðbundinnar 

bekkjarskiptingar haldið þið að samskiptin muni breytast með tilkomu 
teymiskennslu? Hvernig? 

 
6) Hvernig er hægt að sýna fram á mikilvægi foreldrasamstarfs þannig að 

það geti leitt til betri árangurs á skólastarfinu? 
 

7) Hvers konar samstarf teljið þið að nýtist barni þínu og ykkur best? 

8) Hvað finnst ykkur mikilvægt að samstarf ykkar við skólann snúist um ? 
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Viðauki H: Spurningarlisti fyrir annað rýnihópaviðtal 

1) Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 21) 

á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005–2006 koma 

fram greinilegar vísbendingar um mikilvægi foreldrasamstarfs. Þar sem 

samvinna milli heimila og skóla var góð var minna um hegðunarvandamál. 

Aftur á móti, í þeim skólum sem samvinnan var ekki nógu góð var meira 

um hegðunarvanda. Þar kom fram að ef nemendum liði vel þá væru 

foreldrar ánægðir og því gengi samstarfið milli heimilis og skóla vel.  

Eru foreldrar sammála þessu? Ef nemendum líður vel = þá eru foreldrar ánægðir? 

Eigið þið einhver dæmi? 

 

2) Finnst ykkur of mikið af skólaheimsóknum?  

• Foreldrafærninámskeið 

• Skólaslit og skólabyrjun 

• Foreldraviðtöl 

• 1. desember 

 

Vilduð þið sjá eitthvað annað eða öðruvísi samkomur? 

 

3) Hvaða skoðun hafið þið á heimsóknum grunnskóla til leikskóla og leikskóla 

til grunnskóla. Tala eða töluðu ykkar börn eitthvað um þær heimsóknir? 

Fannst ykkur þau öruggari að byrja í skólanum eða sumarfrístund eftir að 

hafa komið í nokkrar heimsóknir inn í skólann? T.d eftir vorskólann þar 

sem þau hittu verðandi kennara? 

 

4) Hvernig finnst ykkur fyrirkomulagið foreldra og nemendaviðtalið á 

haustönn?  
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5) Starf bekkjarfulltrúa felur fyrst og fremst í sér að vera leiðtogar í hópi 

foreldra í bekknum eða árganginum. Æskilegt er að bekkjarfulltrúarnir sú 

nokkrir saman, eftir stærð bekkjarins eða árgangsins. Bekkjarfulltrúar eru 

jafnframt tengiliðir bekkjarins við stjórn foreldrafélags, skólaráð, 

skólastjórnendur og umsjónarkennara. Hvað finnst foreldrum um það?  

 

6) Hvernig líður barninu að fara í skólann á morgnana? 

 

7) Er eitthvað annað sem þið viljið ræða sem snýr að foreldrasamstarfi? 
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Viðauki I: Spurningarlisti fyrir þriðja rýnihópaviðtal 

1. Finnið þið mun á samstarfi milli heimilis og skóla frá því í haust?  

2. Hvaða aðferðir teljið þið góðar til að auka samstarfið?  

3. Er eitthvað af þeim aðferðum sem rannsakandi vann með líkt því sem þið 

þekkið úr leikskólanum?  

4. Er eitthvað af aðferðunum sem þið mynduð vilja halda áfram með? 

Gullkorn, stikkorð, ljósmyndir, foreldrar í heimsókn, kveðjur og aðrir 

póstar til einstaka foreldra. 

5. Voru einhver verkefni betri en önnur til að auka traust ykkar á 

kennaranum?  

6. Er eitthvað annað sem þið viljið ræða sem varðar foreldrasamskipti og 

foreldrasamstarf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


