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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna. Tekin 

voru viðtöl við þrjá feður. Feðurnir sem rætt var við voru á misjöfnum aldri með misjafna 

menntun og áttu þeir 2-4 börn. Niðurstöðurnar sýna að þessir feður hafa mikinn áhuga á 

námi barna sinna, þeir gera sér grein fyrir mikilvægi sínu og mikilvægi þess að eiga í góðu 

samstarfi við kennarana. Að ákveðnu leiti skiptast feðurnir á við mæðurnar að sinna námi 

barna sinna. Að hluta er það vinnutengt en að hluta vegna ákveðnar verkaskiptingar milli 

hjóna. 

Til þess að fá gleggri mynd af hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna var framkvæmd 

könnun á þátttöku þeirra í foreldraviðtölum. Könnunin var gerð í viðtölum á annaskilum í 

grunnskóla úti á landi og merktu umsjónakennarar við fjölda þeirra foreldra sem komu með 

börnum sínum í viðtölin. Merkt var við hvort móðir kom ein, faðir kom einn eða bæði 

móðir og faðir komu með barni sínu. Þessi könnun sýnir að mæður eru í flestum tilvikum 

þær sem sinna því verki að fara með barni sínu í viðtal í skólanum. Feður mæta í sumum 

tilvikum líka en eru þá oftast með móðurinni líka. 
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Inngangur.  

Öll viljum við það besta fyrir börnin okkar, við viljum sjá þau vaxa og dafna og verða að 

sjálfstæðum einstaklingum sem í flestum tilvikum geta bjargað sér sjálf í hinum stóra 

heimi. Við mannfólkið erum ekkert öðru vísi en hin dýrin. Eins og litlir þrestir sem af svo 

mikilli alúð byggja hreiðrið sitt og undirbúa komu unganna sinna, þeir vinna síðan hörðum 

höndum við að færa þeim mat og koma þeim á fætur. En svo kemur að því að fuglinn þarf 

að fljúga sjálfur. Heimilið er svo sannarlega fyrsti skóli barna okkar og foreldrar fyrstu 

uppalendur þeirra(Áslaug Brynjólfsdóttir1998:10). 

Menntun er stór hluti af þroska barna okkar því með menntun gefast þeim tækifæri til að 

auka lífsgæði sín svo um munar. Ekki einungis veraldleg gæði heldur einnig andleg og 

félagsleg gæði. Það er þess vegna sem gæði menntunarinnar eru svo mikilvæg og að vel til 

takist strax frá upphafi. Það eru margir sem koma að menntun barna okkar. Sett eru lög og 

reglur um grunnskóla, ýmsar nefndir og ráð fjalla um þá og verkefni þeirra, en þegar allt 

kemur til alls þá eru það kennararnir og foreldar sem bera mestu ábyrgðina. Góð samskipti 

milli þessara hópa eru þess vegna afar mikilvæg.  

Ritgerðin fjallar um hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna, annarsvegar byggir hún á 

könnun sem gerð var í grunnskóla úti á landi og hinsvegar á viðtölum við feður. Ef þátttaka 

feðra í skólasamstarfi ber á góma virðist fólk oft halda að þeir komi þar lítið við. En er það 

tilfellið ? Ég fékk 20 umsjónakennara í grunnskóla úti á landi til að aðstoða mig við gera 

könnun um þátttöku foreldra í viðtölum við annaskil. Þá ákvað ég að taka viðtöl við nokkra 

feður og reyna að komast að því hvað þeim þætti um samstarf kennara og foreldra. 

Ástæða þess að þetta efni, feður og skóli var valið er sú að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 

samskiptum fólks. Í gegnum námið mitt í Kennaraháskólanum sá ég líka betur og betur 

hversu mikil áhrif foreldrar hafa á nám barna sinna, þeir hafa oft á tíðum meiri áhrif en þeir 

gera sér grein fyrir. Þegar fjallað er um foreldra grunnskólabarna vill umræðan oft snúast 

um mæðurnar, en hvað með feðurna ?  
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Mig langaði því að kanna þátttöku feðra og viðhorf þeirra til samstarfs við kennara. Ég tók 

viðtöl við 3 feður og fékk þá til að segja mér sína skoðun á málinu. Rannsóknarspurningin 

var: 

 Hver er hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna ? 

Viðtölin voru tekin upp, þau kóðuð og að lokum unnar úr þeim niðurstöður.   

Það er von mín að þessi viðtöl varpi örlitlu skýrara ljósi á skoðanir feðra á samskiptum 

þeirra við kennara og að hún sýni með þeirri könnun sem gerð var hver þátttaka feðra er í 

foreldraviðtölum, þó ekki sé nema í þessum eina grunnskóla úti á landi. Vel getur verið að 

hann endurspegil skóla landsins. 
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Kafli I. Samstarf heimila og skóla. 

1.Lög og reglugerðir. 

Á Íslandi gilda lög um grunnskóla sem skólastjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar 

ber að fara eftir.  Ný lög um grunnskóla voru sett 12. júní 2008. Þeim er skipt í 12 kafla og 

af þeim eru þrír sem fjalla sérstaklega um starfsfólk skóla, nemendur og foreldra. Í lögum 

um grunnskóla segir meðal annars að starfsfólk grunnskóla skuli vera kurteist, lipurt og 

gæta nærgætni í samskiptum sínum við nemendur og foreldra þeirra, þá skulu þeir einnig 

gæta fyllsta trúnaði um börnin og foreldra þeirra. Hver nemandi skal hafa umsjónakennara 

sem fylgist náið með, hann á að  huga að námi, líðan, þroska og almennri velferð nemenda 

sinna. Umsjónakennarinn skal stuðla að því að efla samskipti heimila og skóla(Lög um 

grunnskóla nr. 91,13gr. 2008). Í kaflanum um foreldra kemur skýrt fram að foreldrar bera 

ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim skylda til að gæta hagsmuna þeirra og fylgjast með 

námsframvindu. Foreldrar bera einnig ábyrgð á að veita grunnskólanum allar þær 

upplýsingar sem reynast nauðsynlegar til að tryggja sem best velferð barnsins og aðkomu 

að skólastarfi. Þá eiga foreldrar að fá tækifæri til að taka þátt og fylgjast með 

skólastarfinu(Lög um grunnskóla nr.91,18gr. 2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum 

hluta frá árinu 1999 segir að uppeldi og menntun barna hvíli á frumábyrgð foreldra. 

Hlutverk skólans er að sjá nemendum fyrir formlegri menntun. Grunnskólinn skal vinna að 

því í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf. „Samvinna heimila og skóla 

er ein lykilforsenda fyrir velgengni nemenda“(Skólastefna fyrir grunnskóla 2005-2008). 

Foreldrar, kennarar og aðrir sem koma að umönnun barna þurfa að hafa þetta að leiðarljósi 

þegar kemur að námi og uppeldi barna.  

2. Foreldrar og skólinn. 

Margt hefur breyst  í skólamálum á stuttum tíma. Hið algenga viðhorf hefur verið að 

heimilin sjái um umönnun og uppeldi en skólinn sinni fræðslu og menntun(Nanna K. 

Christiansen 2007). Hér áður voru heimaskólar þar sem prestar fóru á milli bæja og kenndu 

æskunni að lesa og skrifa en foreldrar og stórfjölskyldan sáu um uppeldi barnanna. Síðar 

komu kennarar til sögunar og skólarnir, og lögðu foreldrar sitt traust á þá til að mennta börn 

sín.  
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Smán saman hafa orðið nokkrar breytingar á hlutverkaskiptingu í samfélaginu og ætlast er 

til þess að kennarar sýni nemendum sínum umhyggju og aukin ábyrgð er lögð á herðar 

þeirra hvað varðar uppeldi nemenda(Nanna K. Christiansen 2005:25). Í flestum tilvikum 

vinna báðir foreldrar utan heimilis sem verður til þess að börn dvelja æ lengur í skólanum. 

Það er álit margra kennara að kröfur um að þeir sinni uppeldi barna hafi aukist, foreldrar 

treysta á stuðning og umönnun kennara og annarra starfsmanna skólans vegna aukins 

vinnuálags og þeirri skoðun að þeir hafa minni tíma en áður til að sinna börnum 

sínum(Nanna K. Christiansen 2007).  

Fjölskyldumynstur hefur breyst frá því sem áður var. Áður fyrr var hin hefðbundna 

fjölskylda, móðir, faðir og börnin. Hlutverk móðurinnar var að sinna heimilinu og 

börnunum, faðirinn var útivinnandi og aflaði tekna fyrir fjölskylduna. Í dag hefur orðið 

breyting á, foreldrar eru í auknu mæli báðir útivinnandi og börnin í leikskóla og 

grunnskóla. Sameiginlegur tími fjölskyldunnar hefur minnkað. Á Íslandi nútímans hefur 

hlutfall barna, sem elst upp í fjölskyldum einstæðar foreldra aukist til muna(Ingibjörg 

Auðunsdóttir 2007:33). Á tímum getur flókið fjölskyldumynstur verði erfitt en rauði 

þráðurinn á að vera velferð barnsins og er það því afar nauðsynlegt að kennari og foreldrar 

eigið í góðum samskiptum(Fuller, Olsen 2003:60). Góðir foreldrar gera sér grein fyrir 

hversu mikilvægt hlutverk þeirra er, það er þeirra að tryggja velferð barna sinna. Kennarinn 

þarf að hugsa um sjálfan sig sem leiðtoga meðal jafningja, hann þarf að efla foreldra og 

finna leiðir til að auka hlut þeirra í starfi barnanna. Uppeldið verður með þessu móti 

samstarfsverkefni(Nanna K. Christiansen 2007).  

Ef allir sem vinna að velferð nemandans vinna vel saman að sömu markmiðum verður 

uppskeran ríkuleg. Farsæl samskipti milli foreldra og skóla geta haft í för með sér mikinn 

ávinning fyrir alla hlutaðeigandi aðila, barnið, foreldrana, kennarann og skólann.  

Ávinningur barnsins er til dæmis sá að börnum vegnar betur í skólanum, burt séð frá 

stéttarstöðu, kynþætti eða menntunarstigi foreldra þeirra. Auknar líkur eru á hærri 

einkunnum og betri mætingu í skóla. Börnunum gengur betur með heimanám sitt. Færri 

börn þurfa á sérfræðiþjónustu að halda. Þau eflast og fá aukið sjálfstraust og þau verða 

agaðri og jákvæðari gagnvart skólanum. Jákvæðni gagnvart skólanum leiðir svo af sér betri 
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hegðun. Þegar um er að ræða börn sem koma frá öðru menningarsvæði getur gott samstarf 

foreldra og kennara auðveldað þeim aðlögunina. Síðast en ekki síst hefur það sýnt sig að 

nemendur sem fá góða eftirfylgni að heiman hætta síður í skóla eftir skyldunám og hefja 

frekar framhaldsnám(Fuller, Olsen 2003.136-137). 

Kostir samstarfsins fyrir barnið eru margir en þeir eru ekki síður margir fyrir foreldra. 

Þegar foreldrar sýna skólagöngu barna sinna aukinn áhuga gefst þeim tækifæri til að 

umgangast og ræða við börnin markvisst, foreldrarnir verða betur meðvitaðir um 

tilfinningar- og námsþroska barnanna. Það eykur sjálfsöryggi foreldra sem auðveldar þeim 

ákvörðunartöku. Auknar líkur eru á því að foreldrar skilji betur starf kennarans og þekkja 

skólanámsskrá skólans(Fuller, Olsen 2003:137). 

Foreldrar hafa ákveðnar hugmyndir um skólastarfið. Þær eru eflaust eins ólíkar og foreldrar 

eru margir, þó er margt sem bendir til þess að eftirfarandi þættir séu þeir sem efst eru í huga 

fólks. Í fyrsta lagi að kennarinn sé faglegur, þekki námsefnið vel og sé góður, í öðru lagi að 

vel sé hugsað um börnin þeirra og að börnunum líði vel í skólanum, í þriðja lagi að 

samstarf milli heimilis og skóla sé gott og að auðvelt sé að hafa samband við kennara eða 

skóla ef eitthvað er(Hrönn Ríkharðsdóttir, Sigurður A.Sigurðsson 2006:7). 

Samkvæmt könnun sem Birna María Svanbjörnsdóttir gerði árið 2003 um viðhorf foreldra 

til þess hvort þeir vildu stuðning í foreldrahlutverkinu kemur greinilega fram að þeir vilja 

það. 70% foreldra voru hlynntir því að fá einhvers konar stuðning. Þar kemur einnig fram 

að foreldrar líta á skólann sem samstarfsvettvang og finnst þeim sjálfsagt að leita ráðgjafar 

og stuðnings þangað. Í niðurstöðunum þótti sá þáttur athyglisverður að mæður voru í 

yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem svöruðu spurningalistanum, einungis einn faðir svaraði 

einn(Birna M. Sveinbjörnsdóttir 2007:109).  

Skólinn sjálfur og kennarar hagnast einnig af góðu samstarfi við foreldra. Kennarar og 

skólastjórar eflast í starfi sínu, fái þeir hrós frá foreldrum og vinnuandi og ánægja verður 

meiri. Kennarar kynnast fjölskyldum nemenda sinna betur og sýna þannig meiri skilning á 

aðstæðum hvers og eins. Grunnskólar sem njóta stuðnings foreldra eflast í samfélaginu og 

njóta góðs af því(Fuller, Olsen 2003:137).  
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Sá bakgrunnur sem barn hefur að heiman getur haft áhrif á gengi þess í skóla. Félagslegar 

aðstæður svo sem efnahagur, stærð fjölskyldu, ást, ástleysi og sá aðbúnaður sem barn býr 

við skipta máli. Einnig uppeldisáhrif, sem geta verið mismunandi frá einu heimili til annars, 

svo sem hvatning frá foreldrum, bókafjöldi, siðfræði og trúargildi, félagsleg afstaða og 

viðhorf.  

Gagnkvæmur skilningur kennara og foreldra og viðurkenning á hlutverki hvers annars er 

því grunnur að góðu samstarfi sem hefur það eitt að markmiði að styðja við barnið og ala 

það upp með umhyggju og ögun(Áslaug Brynjólfsdóttir 1998:36-37).  

Foreldrar hafa ákveðna skoðun á námi barna sinna og uppeldi, kennarar hafa sína skoðun á 

sömu hlutum og þar sem þetta eru helstu áhrifavaldar á nám barna er mikilvægt að þeir 

virði skoðanir hvers annars og hafi hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. Það er augljóst að 

skólinn er gríðarlega þýðingarmikill þáttur í samfélaginu en að hann eigi að koma í stað 

heimilis eða foreldra er misskilningur, hann á að styðja foreldra i uppeldishlutverkinu, hann 

á að vera viðbót við heimilið(Nanna K. Christiansen 2005:37). 

3.Hlutverk feðra 

Á fyrri tímum taldist það aðalsmerki karlmanna að vinna mikið, þeir sýndu sig og sönnuðu 

með því að vinna lengi, afla vel og búa vel í haginn fyrir sig og sína fjölskyldu. Þeir höfðu 

lítið val, vinnu sinnar vegna komu þeir lítið nálægt umönnun og uppeldi barna sinna, hvað 

þá skólagöngunni. Þetta var hlutverk konunnar, þar var hennar upphefð. En tímarnir 

breyttust, konur fóru að sækja út af heimilinu, út á vinnumarkaði, þær sóttu í menntun, 

stjórnmál og félagslíf. Heimilismynstur breyttist, staða feðra þurfti í endurmat(Ingólfur V. 

Gíslason 2000). 

Það er ekki víst að það sé auðvelt fyrir karlmenn að vera feður í dag, áður fyrr voru 

hlutverkaskiptin skýrari en þau eru í dag. Karlmenn þurfa að takast á við ýmiss konar 

hindranir í þeirri viðleitni sinn að verða góðir feður. Sumir feður geta lent í þeirri aðstöðu 

að eiginkonur þeirra gera kröfur um að þeir sinni heimili og uppeldi til móts við þær, á 

þeirra forsendum. Þær setja sig á þann stall að fylgjast með athöfnum feðranna og 

leiðbeina, kann þetta að koma feðrum í óþægilega stöðu.  
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Þá kemur það fyrir að konan eftirlætur manni sínum þau verkefni sem hún telur að hann 

sinni vel og sinnir sjálf því sem hún er sterk í. Að þessu leiti myndast verkaskipting á 

heimilum sem kann að hafa sína kosti en einnig galla fyrir þá sem velja sér ekki sjálfir sín 

hlutverk(Fuller, Olsen 2003:296). Feður geta orðið góðir uppalendur og alls ekki síðri en 

mæður, fái þeir tækifæri til þess. Munur á uppeldisaðferðum feðra og mæðra er ekki 

kynbundinn, heldur frekar persónubundinn eins og sá munur sem getur orðið á konum 

innbyrðis og körlum innbyrðis. Það er samkomulag foreldranna sín á milli sem hefur mest 

um það að segja hvort uppeldið tekst vel(Sigurlína Davíðsdóttir 2002). 

Karlmenn þurfa einnig að kljást við þær hugmyndir og væntingar sem gerðar eru til þeirra í  

samfélaginu í tengslum við vinnumarkað og frama. Karlmennskuímynd hefur til að mynda 

oft tengst fyrirvinnuhlutverkinu. Þá hefur það til dæmis sýnt sig að menn draga helst ekki 

úr vinnutíma sínum til að sinna börnum þegar þeir eiga eiginkonur sem vinna í 

fyrirferðamiklum áhrifastörfum. Margir vinnustaðir sýna feðrum ekki nægilegan skilning til 

að sinna föðurhlutverki sínu eins og þeir vildu sem veldur því að karlmenn eiga erfiðara 

með að taka af skarið og brjótast út úr hinni karllægu sýn á mikilvægi vinnunnar(Ingólfur 

Á. Jóhannesson 2004:156). 

Í samnorrænni rannsókn svokallaðri BASUN rannsókn, skammstöfunin stendur fyrir 

„Barnæska og samfélagsbreytingar á Norðurlöndum“ komu fram áhugaverðar niðurstöður 

um sérstöðu Íslands. Til dæmis að hverfandi lítill stéttarmunur er á uppeldisháttum og 

uppvaxtarskilyrðum. Þá var einnig áberandi mikill kynjamunur á þátttöku í uppeldi. 

Íslenskir feður virtust vinna myrkrana á milli og voru samvistir þeirra við börn sín af 

skornum skammti. Kom fyrir að íslensk börn hittu ekki feður sína allan daginn(Baldur 

Kristjánsson 2006). 

Af framangreindu má vera ljóst að hlutverk karlmanna gagnvart börnum sínum er ekki 

einfalt, allt frá fyrri tíð tengist það karlmennskunni að vinna mikið og afla vel. Í dag hefur 

samfélagsmynstrið breyst, mæður eru farnar vinna mikið utan heimilis líka og krafan um að 

karlmenn hjálpi til við uppeldi barna hefur aukist, en í flestum tilvikum hefur vinnuálag 

þeirra utan heimilis ekkert minnkað.  
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4. Feður og skólastarf 

Það hefur sýnt sig að aukin þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna hefur mikla kosti. Það 

er þó þannig að samstarf skóla við heimilin hefur að mestu leiti verið borið upp af mæðrum 

nemenda en feður hafa þar lítið komið við sögu. Í þessum efnum getur verið að skólinn 

eigið einhverja sök, kennarar hafa hugsanlega leitað freka eftir samskiptum við mæður en 

feður. Mikilvægt er að skólinn og starfsmenn hans líti á mæður og feður sem jafngild í 

foreldrasamstarfinu(Hafsteinn Karlsson,Stefanía Traustadóttir 2000:50). 

Aukin hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna hefur góða kosti, bæði fyrir börnin og 

feðurna sjálfa. Leggi skólinn sig fram við að ná tengslum við feður getur það stutt þá í 

uppeldishlutverkinu, hlutdeild þeirra í lífi barna þeirra eykst og styrkir feðurna sjálfa. 

Nemendur sem fá jákvæð skilaboð og áhrif frá feðrum sínum eru líklegri til þess að eiga 

auðveldara með að takast á við áskoranir sem koma frá skólanum, félagahópnum og frá 

öðru fullorðnu fólki. Rannsókn sem gerð var í Michigan leiddi í ljós að börn og þá 

sérstaklega drengir uppskáru betri námsárangur þegar feður þeirra eyddu meiri tíma í 

umönnun og uppeldi þeirra. Þegar feður sýna skólagöngu og námi barna sinna aukinn 

áhuga hefur það jákvæð áhrif á fjölskylduna sem heild, hún styrkist og menntun sem slík er 

sett á hærri stall innan fjölskyldunnar(Fuller, Olsen 2003:304). 

Kennarar geta átt von á aukinni og jákvæðari hlutdeild feðra í skólastarfi ef þeir gera sér 

grein fyrir mismunandi áherslum og skoðunum kynja(Fuller, Olsen 2003:314). Róm var 

ekki byggt á einum degi og feður hópast ekki inn í skólana á stuttum tíma, skólinn getur 

haft áhrif og byggt upp umhverfi þar sem þörf er fyrir bæði mæður og feður. Gæði 

samskipta feðra við skólann og börnin skipta meira máli en magnið(Fuller, Olsen 

2003:314). 
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Kafli II. Könnun. 

1. Uppbygging. 

Könnunin fór fram í hefðbundnum grunnskóla í meðalstóru bæjarfélagi úti á landi. Í 

grunnskólanum eru 329 nemendur í bekkjum frá 1. til 10. Tvær bekkjadeildir eru í hverjum 

árgang. 20 umsjónakennarar bera ábyrgð á þessum nemendum og hafa samskipti við 

foreldra þeirra. Árleg viðtöl eru í skólanum við annaskil í lok janúar hvers árs. Þar mæta 

kennari, nemandi og foreldri eða foreldrar og fara yfir nám og líðan barnsins í skólanum. 

Rannsakandi talaði við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í viðkomandi skóla og fékk leyfi 

hjá þeim til að gera þessa könnun. Því næst kom rannsakandi á kennarafund og kynnti 

könnunina fyrir umsjónakennurunum. Umsjónakennararnir fengu þar til gert eyðublað(sjá 

fylgiskjal 1), þar sem þeir merktu við fjölda þeirra foreldra sem mættu í viðtal með barni 

sínu við annaskil. Möguleikarnir voru þrír, móðir mætir með barni, faðir mætir með barni 

og bæði móðir og faðir mæta með barni. Könnunin var algjörlega nafnlaus, einungis var 

leitað eftir fjölda. 

Umsjónakennararnir voru mjög jákvæðir gagnvart þessari könnun og skiluðu allir sínum 

eyðublöðum útfylltum. Þeir voru duglegir við að benda á atriði sem hefðu áhrif á 

útkomuna. Eftirfarandi punktar eru meðal þeirra sem bent var á. 

 

 Nokkrir foreldrar komust ekki í viðtal og vantar því upp á heildarfjölda. 

 Í allnokkrum tilvikum búa feður ekki í sama bæjarfélagi og því eðlilegt að þeir 

komist ekki í viðtöl í grunnskólanum. 

 Í sumum fjölskyldum eru feður sjómenn eða starfa í öðrum landshluta tímabundið. 

 

2. Niðurstaða.  

Niðurstaða könnunarinnar er eftirfarandi, hún sýnir þátttöku foreldra  í viðtölum á 

annaskilum í þessum ákveðna skóla.  
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Tölurnar eru þessar: 

        Niðurstöður foreldrakönnunnar  

Bekkur  Fjöldi í bekk Móðir  Faðir  Móðir og faðir 

1. 29 12 3 11 

2. 27 13 0 13 

3. 30 16 3 10 

4. 32 24 2 6 

5. 35 20 3 9 

6. 35 14 0 21 

7. 34 17 6 11 

8. 35 20 4 10 

9. 42 22 9 9 

10. 30 17 5 8 

Samtals: 329 175 35 108 

 

Athygli er vakin á því að heildarfjöldi nemenda og fjöldi viðtala er ekki jafn, er það vegna 

þess að sumir kennarar náðu ekki viðtölum við alla foreldra sem stóðu að nemendum þeirra 

á þessum tíma. Viðtölin hafa því farið fram á öðrum tíma eftir að könnunin var gerð. 

Eins og fram kemur er greinilegt að mæður eru í miklum meirihluta þeirra sem mættu í 

viðtöl, 175 mæður komu einar með barni sínu í viðtal sem gerir 53%. Hluti feðra sem komu 

einir með barni sínu er mun minni, þeir voru í heildina 35 eða um 10%. Það virðist vera 

algengara að feður komi í viðtöl með maka sínum,  fjöldi foreldra sem komu saman í viðtal 

var 108 eða um 32%.  

Í rúmum helmingi viðtala komu mæður einar á móti 10% feðra. Að 32% foreldra skyldu 

koma saman er afar jákvætt, vegna þess að talið er að börnum vegni jafnvel en betur í skóla 

þegar báðir foreldrar sýna skólastarfinu áhuga(Brimhall ofl. 1998). 

Niðurstöðurnar eru settar upp í súlurit og má þá glögglega sjá skiptinguna. 
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Ef á heildina er litið er augljóst að mæður eru í miklum meirihluta þeirra sem mættu í 

foreldraviðtöl barna sinna. Fjöldi feðra sem mættu einir er lítill, í tveimur bekkjum, öðrum 

og sjötta bekk kom enginn faðir einn með barni sínu. Í öðrum bekkjum eru þeir innan við 

10 sem komu. Í 9.bekk eru þó jafnmargir feður sem komu einir með barni sínu og þar sem 

faðir og móðir mættu. 

Einn bekkur skar sig nokkuð úr í þessum niðurstöðum, 6.bekkur, þar komu móðir og faðir í 

viðtal hjá 21 barni á móti 14 mæðrum sem komu einar og enginn faðir kom einn. 

Umsjónakennararnir eru tveir í þessum árgang og sagði annar þeirra ástæða þess að svo 

margir foreldrar mættu saman, vera þá að hann hefði alla tíð lagt mikið upp úr 

foreldrasamskiptum og þar lægi mikil vinna á bakvið, af hans hálfu. 

3. Umræða. 

Áður en þessi könnun var gerð, var rannsakandi búinn að gera sér ákveðnar hugmyndir um 

útkomu hennar. Hugmyndirnar voru þær að feður mættu sjaldan í viðtöl, mæður væru þar í 

miklum meirihluta og að ef foreldrar kæmu saman væri það á yngsta stigi í grunnskólanum 

og sjaldan á unglingastigi. Útkoma könnunarinnar staðfesti þessar hugmyndir að mestu 

leiti. Mæður voru í miklum meirihluta, feður komu nokkrir einir, en fáir þó. Algengt var að 

foreldrar komu saman með börnum sínum í fyrsta og öðrum bekk en svo dregur heldur úr 
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því, fyrir utan 6.bekkinn, og þó að nokkrir foreldra hafi komið saman á unglingastigi eru 

það mæðurnar sem heldur komu einar með unglingnum sínum.  

Kafli III. Viðtöl. 

1.Rannsóknaraðferð og rannsóknarspurning. 

Aðferðin sem notuð var við þessa samantekt byggir á eigindlegri aðferðarfræði, þá er 

raunveruleikinn skoðaður, fyrirbæri eins og þau koma fyrir í sínu náttúrulega umhverfi. 

Reynt er að skilja og túlka fyrirbæri með hliðsjón af þeirri merkingu sem fólk leggur í þau. 

Raunveruleikinn er félagslega mótaður af þeim sem taka þátt í honum. Túlkun 

einstaklingsins skiptir máli og kemur þar fram margbreytileiki raunveruleikans(McMillan 

2004:4). Notast var við einstaklingsviðtöl, þau voru tekin upp á segulband, skráð orðrétt 

eftir á og samantekt unnin út frá því.  Viðtölin eru gagnkvæm, það er að segja tekin auglitis 

til auglitis og eru því mjög persónuleg. Ákveðið var að notast við óstöðluð 

einstaklingsviðtöl þar sem útbúin er viðtalsrammi sem notaður er til stuðnings. Samskipti í 

óstöðluðum viðtölum eru mun persónulegri en í stöðluðum viðtölum, umræðuefnið er 

fyrirfram ákveðið en innihald samræðna ekki. Fjallað er um tilfinningar, skynjun,vonir og 

væntingar þátttakenda og annað sem kann að skipta þá máli. Viðtölin verða þess vegna 

mismunandi frá einum þátttakenda til annars(Kristján Kristjánsson,Sigríður Halldórsdóttir 

2003:73-74). Áhersla var lögð á þátttakendur sjálfa og reynt að fá þá til að tala sem mest frá 

eigin brjósti í stað þess að spyrja leiðandi spurninga. Markmiðið var að fá viðmælendur til 

að ræða opinskátt um reynslu og viðhorf sitt til foreldrasamstarfs. 

Megin markmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

 Hver er hlutdeild feðra í skólastarfi barna sinna ? 

Nú á dögum er mikil jafnréttisumræða og menn velta fyrir sér kynjaskiptingum í hinum 

ýmsu formum, hvort sem um er að ræða alþingismenn, kennara, sjómenn eða bakara. Menn 

geta þá einnig velt því fyrir sér hvernig kynjaskiptingin er þegar kemur að 

uppeldishlutverkinu og samstarfi við skólann. 
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2. Leyfi 

Hringt var í viðmælendurna og leyfi fengið. Viðtölin fóru fram á heimilum einstaklingana í 

ró og næði. Áður en hafist var handa var nákvæmlega útskýrt fyrir þátttakendunum tilgang 

viðtalanna og að þess yrði vel gætt að fullum trúnaði yrði haldið. Engin nöfn eða staðir 

yrðu nefndir.  

3. Þátttakendur. 

Þátttakendur voru 3 karlmenn. Stuðst var við markvissa úrtaksgerð(Purposive sampling) 

þar sem rannsakandinn kemur nálægt því að velja einstaklinga því þeir munu veita 

sérstaklega góðar upplýsingar um rannsóknarefnið. Einstaklingarnir voru valdir þannig að 

rannsakandi  hafði samband við einn þeirra og bað um viðtal. Hann bað því næst 

viðmælandi sinn að benda á annan og þannig koll af kolli.  Þátttakendur þurftu að uppfylla 

skilyrði um að eiga barn eða börn í grunnskóla. Reynt var að finna feður sem væru ekki á 

sama aldri, menn sem áttu mismörg börn og höfðu mismunandi menntun. 

Til að gæta trúnaðar við þátttakendur hefur nöfnum þeirra verið breytt og verða þeir 

kallaðir Arnar, Bjarki, Daníel  

Arnar er 38 ára gamall, hann er giftur og á tvær dætur í grunnskóla, 6 og 9 ára gamlar. 

Hann er með háskólapróf og rekur eigið fyrirtæki ásamt því að sinna sveitarstjórnarstörfum. 

Bjarki er 38 ára gamall, hann er giftur og á tvo syni í grunnskóla, 8 og 14 ára gamla. Hann 

er með fiskvinnslupróf og vinnur sem yfirmaður í fiskvinnslu. 

Daníel er 48 ára gamall, hann er giftur og á fjögur börn. Einungis yngsta barnið er enþá í 

grunnskóla en hún er 15 ára.  Eldri börnin eru 20, 24 og 30 ára gömul.  Daníel er 

iðnmenntaður og starfar sem viðhaldsmaður á stórri stofnun. 

4. Greining gagna. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökuvél. Rannsakandinn skrifaði niður minnispunkta 

jafnóðum meðan á viðtölunum stóð, sem og eftir að þeim lauk. Síðar voru viðtölin skrifuð 

niður orð frá orð, þau kóðuð og að lokum unnið úr niðurstöðunum. 
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Kafli IV. Niðurstöður. 

1. Samskipti við kennarann. 

Til að barni líði sem best í skóla er eitt af grundvallar atriðum að samskipti kennara og 

foreldra séu í góðu lagi, séu virk og gagnkvæm. Fjölmargar erlendar rannsóknir hafi sýnt að 

það hefur afgerandi áhrif á námsárangur barna þegar foreldrar taka þátt í skólastarfi þeirra.  

Foreldrar sem hafa jákvæða afstöðu til skólans og kennarans geta mótað áhrif nemanda til 

kennara vegna þess að afstaða foreldra og barna þeirra er oft mjög hliðstæð(Áslaug 

Brynjólfsdóttir 1998:38).Þeir feður sem tóku þátt í þessari könnun voru sammála þessu. 

Þeir höfðu í flestum tilvikum haft jákvæða upplifun af samskiptum sínum við kennara 

barna sinna.  

Arnar taldi sig vera nýjan á þessu sviði með svo ungar dætur í skóla en hann sagðist reyna 

að taka eins mikinn þátt og hann gæti. Á þeirra heimili hefðu hlutirnir þó þróast þannig að 

móðirin gegndi því hlutverki að eiga samskipti við kennarana. Kennararnir hefðu hennar 

netfang og hringdu í hana ef eitthvað bjátaði á. Hann taldi sig ekki vita hver skýringin á því 

væri, „Þetta þróaðist bara svona“ voru hans orð. 

Bjarki sagði að samskipti sín við kennara sona sinna hefðu í flestum tilvikum verið mjög 

góð og var hann sérstaklega ánægður með þann kennara sem kennir yngri syni hans í dag. 

Hann sagði að kennarinn væri í miklum og stöðugum samskiptum við bæði móður og 

föður, sérstaklega með notkun tölvupósts hvort sem um vandræði væri að ræða eða 

jákvæðar fréttir af syni þeirra. Bjarki taldi að þau hjónin hefðu jafnmikil samskipti við 

kennarana. 

Daníel tók það strax fram að á árum áður hefði hann stundað sjómennsku og vegna þess 

hefði eiginkona hans sinnt öllum samskiptum við skólann á því tímabili. Hinsvegar hefði 

hann, eftir að hann kom í land, tekið fullan þátt í samskiptum heimilisins við kennarana. 

Hann taldi að kennararnir hefðu haft jafnmikil samskipti við sig og konu sína, þeir hefðu 

ekki frekar leitað til hennar. 
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2.  Foreldraviðtöl og viðtalstímar. 

Í aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að sterkustu áhrifavaldar í mótun einstaklingsins eru 

fjölskyldan, skólinn og nánasta umhverfið. Þar segir að mjög mikilvægt sé að foreldrar fylgist vel 

með skólagöngu barna sinna, framförum, námsárangri og líðan nemenda í skólanum. Grunnskólar 

landsins eiga að gefa skýrar og góðar upplýsingar um skólastarfið, það geta þeir til dæmis gert með 

því að halda kynningarfundi með foreldrahópum, boðað til viðtala í upphafi skólaárs, við annaskil 

eða í lok skólaárs. Þá geta skólar einnig veitt upplýsingar á vefsíðum og í 

skólanámsskrá.(Aðalnámsskrá grunnskóla 1999).  

Í grunnskóla barna feðranna sem rætt var við, er sú vinnuregla að hópfundir með foreldrum eru 

haldnir í upphafi haustannar og við annaskil í lok janúar. Við annaskilin eru einnig 

einstaklingsviðtöl með nemandanum og foreldum hans. Umsjónakennarinn er þar að auki með 

ákveðinn símatíma einu sinni í viku. 

Arnar, Bjarki og Daníel voru sammála um að þeim fyndist samstarfið við kennarana vera á 

jafnréttisgrundvelli, þeir væru aldrei feimnir við að hafa samband. 

Arnar á tvær ungar dætur sem eru í 1. og 4.bekk, hann sagðist alltaf hafa mætt í einstaklingsviðtölin 

með eiginkonu sinni. Þau hefðu ákveðið að þannig myndu þau hafa það. Hann taldi sig þó hafa 

mætt mjög sjaldan á hópfundina, líklega aldrei. Eiginkona hans mætti á alla hópfundi. Símatíma 

hefði hann aldrei notað en ítrekaði að tölvusamskipti væru mikil milli kennara dætra hans og 

heimilisins. Þegar hann var spurður að því hvort hann teldi sig fá þær upplýsingar sem honum bæri 

að fá frá kennurunum, var hann viss um það, mikil og góð samskipti væru í gangi. 

Bjarki sagði að þau hjónin reyndu að mæta bæði í einstaklingsviðtölin, stundum kæmi það fyrir að 

annað þeirra kæmist ekki og væri það í flestum tilvikum vinnutengt. Hann sagði að þau færu ekki 

endilega bæði á hópfundina, það væri misjafnt stundum skiptu þau því á milli sín. Honum fannst 

hann geta leitað til kennara sona sinna þegar þess þyrfti, hvort sem hann hringdi eða sendi 

tölvupóst. Bjarki taldi sig fá að vita það sem hann þyrfti í tengslum við nám yngri sonar síns, en 

honum fannst upplýsingaflæði á unglingastigi ábótavant. Þegar sonur hans byrjaði á unglingastigi 

fannst honum eins og hann hefði missti af honum, upplýsingar frá skóla voru minni, strákurinn átti 

að koma heim með upplýsingar, sem stundum skiluðu sér seint og illa og eftirfylgni var lítil frá 

umsjónakennara. Bjarki velti því fyrir sér hvort þetta ætti að vera svona, auðvita þyrftu unglingarnir 

að læra að bera ábyrgð á námi sínu en ef þeir gerður það illa þá yrðu foreldrar að styðja við þá. 
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Hann taldi sig of oft þurfa að leita eftir upplýsingum til umsjónakennara eldri sonar síns, hann hefði 

viljað hafa upplýsingastreymið meira í báðar áttir. 

Daníel var ánægður með einstaklingsviðtölin, hann taldi að hann hefði fengið að vita allt sem hann 

þurfti um nám barna sinna og stöðu þeirra í skólanum. Hann sagði að þau hjónin reyndu alltaf að 

fara saman í einstaklingsviðtölin en stundum færi bara annað þeirra og væri hitt þá upptekið vegna 

vinnu. Símatíma notaði hann lítið vegna þess að hann sagði að þau hjónin hefðu samband við 

kennarana þegar á þyrfti að halda, þannig væri það í litlum bæjarfélögum. Hann var ekki hrifin af 

hópfundunum, hann vildi meina að þar kæmu foreldra til að skipt sér af skólastarfinu, hann vildi að 

kennarinn tæki þær ákvarðanir sem þyrfti að taka í því sambandi. „Við eigum ekki að vera að skipta 

okkur af því, tuttugu foreldra í einum bekk með mismunandi skoðanir“ 

3. Er munur á kennurum ?  

Í Jafnréttishandbókinni eftir Hafstein Karlsson og Stefaníu Traustadóttir(2000:56) koma 

fram hugmyndir fræðimanna og sérfræðinga um einkenni vinnustaða kvenna og karla. Þau 

voru eftirfarandi: Kvennavinnustaðir voru taldir hlýlegir, með persónulegum tengslum, þar 

kæmi fram ábyrgð á línan vinnufélaga og óljós mörk milli heimilis og vinnu. Hugmyndir 

sérfræðinganna um vinnustaði karla voru minni persónuleg tengsl, skýr mörk, skýr 

stigskipting innan stjórnkerfis og aðgreindir heimar milli vinnu og heimilis. Velta má 

þessum þáttum fyrir sér með það fyrir augum hvort þeir skili sér inn í skólastofuna til 

nemenda. 

Hvað finnst feðrum um kennara ? Telja þeir að munur sé á hvort kennarinn er kona eða 

karlmaður? Er einhver annar munur ? 

Feðrunum sem rætt var við bar saman um að ekki væri mikill munur á kennurum með tilliti 

til kyns, munurinn væri einstaklingsbundinn. Kennarar væru eins og í öðrum starfsstéttum 

mismunandi og þar kæmi aldur, fyrri störf og kyn ekkert við, það væri persónuleikinn sem 

réði úrslitum. Arnar og Bjarki töldu að það skipti ekki máli hvort karlkyns eða kvenkyns 

kennari kenndi börnum þeirra Daníel vildi hinsvegar frekar að kona kenndi börnum sínum. 

Hann sagði það vera vegna þess að hann treysti þeim betur, sennilega síðan hann var sjálfur 

barn. Hann sagði að karlkyns kennari hefði kennt honum á tímabili þegar hann var ungur og 

hann hefði frekar tekið á honum þegar hann var óþekkur.  
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Uppáhaldskennari hans var kona og sýndi hún honum frekar skilning og hlýju þegar hann 

var óþekkur. Hann sagðist bera meiri virðingu fyrir konum sem kennurum. 

4. Ábyrgð og áhrif feðra á nám barna sinna. 

Feðurnir þrír sem rætt var við voru ákveðnir í því að þeir bæru mikla ábyrgð á námi barna 

sinna, „Ábyrgðin hlýtur alltaf að byrja heima“ sagði Daníel. Þeim fannst þeirra skylda vera 

að barnið færi í skólann, það lærði heima, og að það bæri virðingu fyrir kennara sínum sem 

og skólafélögum.  

Þegar rætt var um ábyrgð kennarana voru svörin hjá feðrunum svipuð, Arnar, Bjarki og 

Daníel töldu það vera skylda kennarana að kenna það sem kæmi fram i skólanámsskrá, að 

upplýsa foreldra um námsframvindu, tilkynna um agavandamál og að tryggja að börnin 

höguðu sér í samræmi við umhverfi sitt. Skólatími barna væri orðinn svo langur að þau 

væru stundum meira með kennara sínum en foreldrum á virkum dögum, þess vegna þyrftu 

kennarar að vera vel vakandi og hafa þann hæfileika að geta fléttað saman nám og uppeldi. 

Kennarar þyrftu ekki bara að tilkynna heim ef um námsvanda væri að ræða heldur einnig ef 

upp kæmu hegðunarvandamál, það fælist mikil ábyrgð í því. 

Viðmælendurnir voru spurðir að því hvort þeir héldu að feður gætu haft öðruvísi áhrif á 

nám barna sinna en móðir og hvort kyn barnanna skipti þar einhverju máli. Kyn barnsins 

töldu þeir ekki skipta neinu máli frekar en kyn foreldrisins. Það sem mestu skipti væri 

hvatningin og áhugi á því sem börnin þeirra tækju sér fyrir hendur. 

5. Heimanám 

Heimanám getur gefið foreldrum aukið tækifæri til að fylgjast með barni sínu og hvernig 

því vegnar í skólanum, gæðastund getur skapast þar sem barn og foreldri spjalla saman. 

Einnig er það kostur við að foreldrar hugi að heimanámi barna sinna, að ef hallar undan 

fæti í  námi hjá barninu er fyrr hægt að grípa inn í og hafa samband við kennara. Kennarinn 

á þá auðveldara með að hagræða námsefninu að þörfum barnsins(Hrönn Ríkharðsdóttir, 

Sigurður A. Sigurðsson 2006:10). 

Þegar rætt var um heimanám og hver sinnti því í hjónabandinu voru svörin á þessa leið. 
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Arnar sagði konu sína aðstoða dætur  þeirra með heimanám, það tengdist vinnutíma hans. 

Hún væri fyrr búin í vinnu og reyndu þau að láta heimanámið ekki bíða fram á kvöld. Hann 

sagðist þó reyna að hlusta á dætur sínar lesa á hverju kvöldi. 

Bjarki sagðist aðstoða syni sína með heimanám, hann reyndi að gera það ekki fyrir þá en 

vera til staðar ef þeir þyrftu aðstoð. Móðir þeirra vinnur oftast lengur á daginn þannig að 

hann sagðist í flestum tilvikum sjá um að synir þeirra kláruðu það sem þeir ættu að gera. 

Eiginkona hans er í fríi einn virkan dag í viku og reyna þau þá að skilja einhvern hluta eftir 

af heimanámi yngri sonarins til að hún fái að hjálpa honum með það þann dag. 

Daníel taldi sig ekki nógu duglegan við að hjálpa börnum sínum með heimanám. Hann 

sagði að á einhverjum tímapunkti, hugsanlega þegar hann stundaði sjómennsku hefði 

móðirin tekið yfir heimanámið og sinnt því alla tíð síðan. Eftir að hann hætti til sjós hefðu 

hlutirnir svo haldið áfram í þeim farvegi. 

6. Breytingar með tímanum ? 

Arnar og Bjarki eru á svipuðum aldri en Daníel tíu árum eldri en þeir. Þessir feður fóru 

allir, hver í sínu viðtali að spjalla um hvernig skólin var þegar þeir voru yngri. Þeim þóttu 

öllum nokkur breyting á, bæði hvað varðar skólahald og foreldrasamstarf.  

Daníel fannst meiri ábyrgð vera sett á foreldra, þeir væru of oft að taka einhverjar 

ákvarðanir sem honum fannst skólinn ætti að gera. Hann vildi að skólinn tæki þær 

ákvarðanir sem taka þyrfti í sambandi við skólastarfið, foreldrar ættu að vera í meira 

stuðningshlutverki, styðja barnið sitt og styðja ákvarðanir sem skólinn tæki. 

Arnar vildi að það væri meiri agi í skólum nútímans, hann taldi að hér áður fyrr hefði verði 

meiri agi, börn hefðu borið meiri virðingu fyrir fullorðnum. Hann nefndi dæmi um skólann 

sem hann var í þegar hann var lítill, „Þá var þar einn húsvörður sem fylgdist með okkur og 

2-3 konur komu að skúra eftir skóla, núna erum við að tala um kannski 10-15 skólaliða í 

sama skólanum og megnið af vinnutíma þeirra fer í að passa að börnin geri ekki eitthvað af 

sér“ Arnar taldi kannski að þetta væri samfélaginu að kenna, Margir ynnu mikið úti alla 

daga, það væri orðin losarabragur á aga og hugsanlegt að foreldrar væru að bregðast 

uppeldishlutverki sínu og velta því yfir á skólann.  
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7. Hugleiðingar feðra í lokin 

Í lokin voru feðurnir þrír spurðir að því hvort þeir vildu bæta einhverju við, vildu þeir segja 

eitthvað meira um skólann, nemendurna eða samstarf þeirra við kennarana.  

Arnar talaði um að hann myndi vilja taka meiri þátt i námi dætra sinna, en aðstæður væru 

þannig að vinnan leyfði það varla. Hann sagðist vera talsmaður þess að skólinn væri örlítið 

lengur á daginn og þá myndu nemendur sleppa heimanámi. Stundum væru aðstæður þannig 

að tímaþröng myndaðist og börnin væru að gera námið örþreytt seint að kvöldi til að ná að 

skila daginn eftir. Hinsvegar gerði hann sér grein fyrir mikilvægi heimalesturs.  

Bjarki lagði áherslu á að við þyrftum sjálf að muna hvernig væri að vera barn, „Maður 

verður að skilja að þetta rúllar ekki bara og allir brosa, þetta er ekki alltaf eintóm hamingja. 

Það gekk á ýmsu hjá manni sjálfum og af hverju ætti það ekki að vera þannig í dag“ Hann 

var ánægður með stöðuna eins og hún er í dag, hann hefur samband ef eitthvað er og vonast 

til að umsjónakennarinn sinni því líka. 

Daníel ítrekaði sína skoðun á því að kennarar væru fagfólk og foreldrarnir ættu að treysta 

þeim til að vinna sína vinnu. Hann taldi það alltof oft gerast að foreldrar sköpuðu 

vandamálin, þeim fyndist eitthvað um umræddan kennara og kæmu því viljandi eða 

óviljandi inn hjá börnum sínum og þá byrjuðu vandræðin. 

Kafli V. Samantekt. 

Tekin voru viðtöl við þrjá feður sem eiga börn í grunnskóla úti á landi. Það sem einkenndi 

viðtölin var að feðurnir voru allir jákvæðir gagnvart skólanum og kennurunum. Þeir höfðu í 

flestum tilvikum jákvæða reynslu af samskiptum sínum við kennara og annað starfsfólk 

skólans. Þeir gerðu sér allir grein fyrir því hversu miklu máli gott samstarf skipt. Hér væri 

um að ræða samstarfsverkefni sem legði grunn að góðum framtíðaríbúum þessa lands. 

Arnar, Bjarki og Daníel töldu kennara jafn góða hvort sem þeir væru karlar eða konur þó 

svo að Daníel persónulega vildi frekar kvenkennara. Persónuleiki hvers kennara væri það 

sem skipti máli, aldur, kyn eða kynþáttur hefði ekki neitt með það að segja hvort kennarinn 

væri góður eða slæmur. Þeir sögðust allir vera í góðu sambandi við kennara barna sinna og 

voru ánægðir með samstarfið.  



24 

 

Þeir voru ekki skoðanalausir og lögðu áherslu á að þeir fylgdust með námsframvindu og 

líðan barna sinna í skólanum. Tveir feður, þeir Bjarki og Daníel sögðu það ljóst að atvinna 

þeirra eða móður barna þeirra réði nokkru um það hver sinnt samskiptum við skólann. 

Arnar hafði þá sérstöðu að eiginkona hans sinnti meiri samskiptum við skólann en hann, 

hann hafði þó enga haldbæra skýringu á því, hugsanlega að ákveðin sameiginleg 

verkaskipting gilti á heimilinu þar sem samskipti við skólann féllu meira i hlut móðurinnar. 

Feðurnir töldu sig gera það sem þeir gætu til að stuðla að farsælu námi barna sinna. Það 

væri á þeirra ábyrgð að börnum þeirra vegnaði vel í skóla og að það skipti sköpum um 

hvernig framtíð biði þessara einstaklinga.  

Lokaorð. 

Börnin eru framtíðin, það er hlutverk og vilji flestra foreldra að ala þau upp sem best þau 

geta og greiða þeim leið til góðar lífskjara. Í samfélagi nútímans virðist tíminn af skornum 

skammti, foreldrar vinna mikið og börnin eyða miklum hluta úr deginum í skólanum. 

Skólinn hefur með tímanum breyst frá því að vera einungis menntastofnun í að vera stofnun 

sem einnig aðstoðar heimilin við að búa nemendur undir líf og starf. Starfi foreldrar og 

kennarar vel saman getur það haft í för með sér aukinn ávinning fyrir alla sem vinna að 

velferð barnanna. 

Hlutverk kynjanna hefur þróast og breyst í tímans rás, mæður eru í auknu mæli komnar út á 

vinnumarkað og föðurhlutverkið hefur þurft í endurmat. Feður þurfa að kljást við þá 

karlmennskuímynd sem tengd er við fyrirvinnuhlutverkið, þeir vinna mikið og virðast hafa 

lítinn tíma aflögu til að sinna skólastarfi barna sinna. En feður geta orðið góðir uppalendur 

fái þeir tækifæri til þess. 

Þegar unnið var úr heimildum í tengslum við ritgerðarsmíði þessa komu fram sterk merki 

þess að karlmenn á Íslandi hefðu lítinn tíma til að sinna föðurhlutverkinu, niðurstaða 

viðtalanna kemur því nokkuð á óvart. Rætt var við þrjá feður og viðhorf þeirra kannað. 

Hlutdeild þessara þriggja feðra í skólastarfi barna þeirra er töluverð. Þeir reyndu allir að 

taka þátt, hver á sinn hátt. Þeir voru allir meðvitaðir um mikilvægi náms og þess að 

foreldrar tækju þátt í og styddu við skólastarfið. Feðurnir voru allir nokkuð ánægðir með 
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kennara barna sinna, en þeir töldu það einstaklingsbundið hvernig þeir væru alveg eins og í 

öðrum starfsstéttum. Þá voru þeir sammála um að það skipti ekki máli hvort móðir eða 

faðir sinnti því sem kæmi að námi barna þeirra, einungis það að mikilvægt væri fyrir börnin 

að finna stuðning að heiman. Þegar kom að umræðu um heimanám skiptust svörin, einn 

faðir sagðist sinna heimanámi barna sinna meira en móðir þeirra og var það vinnutengt. Hjá 

hinum tveim lenti aðstoðin við heimanám í hlut móðurinnar, hjá öðrum var það vinnutengt 

en hinum verkaskipting.  

Í þeim tilvikum þar sem feðurnir tóku ekki þátt í skólastarfinu var ástæðan oftast 

vinnutengd, en í nokkrum tilvikum reyndist ástæðan vera ákveðin verkaskipting milli 

hjóna. Viðmælendur mínir fóru alltaf  í foreldraviðtöl ef þeir gátu það, sögðu  þeir að báðir 

foreldrar reyndu að mæta. Það samræmist niðurstöðum úr foreldrakönnuninni sem sýnir að 

þegar feður mæta í viðtöl koma þeir oftast með maka sínum. Mæður koma í langflestum 

tilvikum einar með börnum sínum í viðtöl en þátttaka feðra er lítil þegar kemur að því að 

þeir mæta einir.  

Þetta er lítil könnun en hún sýnir okkur það að feður hafa vilja og áhuga á að auka hlutdeild 

sína í skólastarfi barna sinna. Feðurnir þrír voru allir jákvæðir gagnvart skólanum og gerðu 

sér grein fyrir hversu mikilvægt hlutverk þeirra væri þegar kæmi að námi barnanna. 

Niðurstöður úr foreldrakönnuninni sýna að fáir feður koma einir með börnum sínum í 

foreldraviðtal. Mæður eru í miklum meiri hluta En annmarkar rannsóknarinnar eru meðal 

annars þeir að þetta voru einungis viðtöl við þrjá feður og er því ekki hægt að alhæfa um 

skoðanir allra feðra. Foreldrakönnunin var einungis gerð í einum meðalstórum grunnskóla 

úti á landi og þarf ekki að endurspegla alla skóla landsins. Áhugavert væri að gera stærri 

rannsókn með fleiri skólum, þar væri einnig hægt athuga hvort munur væri á 

landsbyggðarskólum og höfuðborgarskólum.  

Niðurstöður úr rannsókn þessari gætu gagnast skólayfirvöldum að því leyti að þeir sjá 

þátttöku feðra í foreldraviðtölum, kennarar gætu reynt að leggja meiri áherslu á samstarf 

við feður og hugað að því hvað þarf til að fá þá inn í skólann. Foreldrar geta velt því fyrir 

sér hver hlutdeild þeirra er í skólastarfi barna sinna, hvort um sig og hvort breytinga er þörf.  
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Fylgiskjöl 

 

Foreldrakönnun. 

 

 

 

Bekkur: __________________________ 

 

Umsjónakennari merkir við hvort móðir, faðir eða móðir og faðir mæta bæði með barni 

sínu í viðtal á annaskilum. Merkt er inn á nafnalista en samanlagður fjöldi færður  á þetta 

eyðublað. ATH. Engin nöfn eiga að koma fram. 

 

                                                                                                     Samtals fjöldi: 

 

Móðir mætir með barni:                                                                ___________ 

Faðir mætir með barni:                                                                 ___________ 

Móðir og faðir mæta bæði með barni:                                          ___________ 
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Viðtalsrammi fyrir feður 

1. Grunnupplýsingar um aldur, menntun og starf. 

2. Fjöldi barna og aldur þeirra. 

3. Samskipti þín eða móður barna þinna við kennarana, hvernig er þeim háttað ? 

Þ.e.a.s. sinnir annað ykkar því meira en hitt og þá hvers vegna ? (val móður eða 

föður, vinnutengt ofl.) 

4. Finnst þér kennararnir frekar leita til móðurinnar heldur en til þín ? 

5. Ef svo er af hverju heldurðu að það sé ? 

6. Hvernig upplifir þú samskipti þín við kennarana ? 

7. Finnst þér einhverjar hindranir vera ? 

8. Hver finnst þér vera ávinningur samskiptanna ? 

9. Finnst þér vera munur á kennurum hvað varðar samskipti ? Skiptir kynið máli ? 

(Þitt eða kennarans) 

10. Hvernig nýtir þú þér foreldraviðtöl ? Mætir þú alltaf þegar þú getur eða skiptist þið 

á að mæta ? Mætið bæði ? 

11. En viðtalstímar ?  

12. Finnst þér þú fá allar upplýsingar sem þú telur þig eiga að fá hjá kennaranum ? 

13. Finnst þér hafa orðið einhverjar breytingar með tímanum ? Kennarar breyttir ? 

Nemendur breyttir eða hugsanlega foreldrar breyttir ? 

14. Hver er ábyrgð kennara að þínu mati ? 

15. Þín ábyrgð á námi barna þinna ? 

16. Hversu miklu máli finnst þér nám barna þinna skipta ?   

17. Telur þú að faðir geti haft meiri/öðruvísi áhrif á nám barna sinna heldur en móðir ? 

Hvað og hvers vegna ? Skiptir kyn barna máli ? 

18. Þín áhrif á heimanám barna þinna ? Ertu duglegur að aðstoða þau, sýnir þú því 

áhuga ? Skiptist þið móðirin á ? 

19. Finnst þér vera jafnræði milli foreldra og kennara ? Samskiptin á 

jafnréttisgrundvelli ? Skiptir kynið þar einhverju máli ? 

20. Finnst þér þú hafa þau áhrif sem þú vilt hafa á skólagöngu barna þinna ? Mundir þú 

vilja taka meiri/minni þátt ? 
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21. Vildir þú fá að ráða meiru í sambandi við nám barna þinna ? Kennsluaðferðir ? 

Námsgreinar ? Viðvera í skóla osv.fr. 

22. Mundir þú vilja breyta einhverju í sambandi við samskipti þín við kennara barna 

þinna ? Hverju ?  

 

 

 

 

 

 


