
 

 

 

,,Las þetta einhver? Skiptir þetta 
einhverju máli þegar þetta er 

svona einhliða?“ 
 

Starfendarannsókn á samstarfi heimilis og skóla 
 
 

Bergdís Sigfúsdóttir 

 
 
 
 Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2021 





 
 

,,Las þetta einhver? Skiptir þetta 

einhverju máli þegar þetta er 
svona einhliða?“ 

 

Starfendarannsókn á samstarfi heimilis og skóla 
 
 

Bergdís Sigfúsdóttir 
 
 

30 eininga lokaverkefni sem er hluti af 

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði 

 

 

 

Leiðsögukennari 

Birna María Svanbjörnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: ,,Las þetta einhver? Skiptir þetta einhverju máli þegar þetta er svona 

einhliða?“ 

Starfendarannsókn á samstarfi heimilis og skóla 

Stuttur titill: Starfendarannsókn á samstarfi heimilis og skóla 

30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-prófi í 

menntunarfræði  

 

 

Höfundarréttur © 2021 Bergdís Sigfúsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Bergdís Sigfúsdóttir, 2021, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 77 bls. 

 

 

Akureyri, júní, 2021 

 

 



 

Ágrip 

Samkvæmt lögum um grunnskóla segir að skólar og heimili skuli vinna saman að 

alhliða þroska nemenda. Það er í verkahring grunnskólanna að koma á því 

samstarfi við heimilin en foreldrar skulu aftur á móti fylgjast vel með og styðja 

skólagöngu barna sinna. Þeirra hlutverk er einnig að veita skólanum þær 

upplýsingar um börn sín sem skólinn gæti þurft á að halda. Í aðalnámskrá segir að 

umsjónarkennarar gegni mikilvægu hlutverki í samstarfi heimilis og skóla en þeir 

ættu að kynnast bæði nemendum sínum og foreldrum þeirra og koma upplýsingum 

til heimilis frá skólanum.  

 Ávinningur farsæls samstarfs heimilis og skóla hefur margsinnis verið 

sannaður, bæði fyrir líðan og námsárangur nemenda. Rannsóknir hafa sýnt að þeir 

nemendur sem njóta stuðnings og utanumhalds foreldra sinna á skólagöngunni 

líður betur, eru með betri sjálfsmynd, fá betri einkunnir og eru líklegri til að stunda 

framhaldsnám. Því er greinilegt að mikilvægt er að kennarar og foreldrar deili 

þeirri ábyrgð sem þeir bera og sameini krafta sína með farsælu samstarfi sín á milli 

með velferð nemandans að leiðarljósi.   

Hér er leitast við að varpa ljósi á samstarf heimilis og skóla og reynt að 

skilja hugmyndir og hlutverkaskiptingu foreldra, kennara og nemenda. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var fyrir í rannsókninni er: Hvað einkennir 

samstarf heimilis og skóla og hverjar eru væntingar og hugmyndir foreldra, 

kennara og nemenda um samstarfið? Starfendarannsókn var framkvæmd  meðan 

á æfingakennslu rannsakanda stóð og samhliða voru spurningakannanir lagðar 

fyrir foreldra og nemendur. Til að skilja mismunandi sýn hagaðila á samstarfið 

voru eiginleg viðtöl tekin við foreldra og umsjónarkennara.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæði kennarar og foreldrar hafa 

mismunandi væntingar til samstarfsins og markmið samstarfsins er þar að auki 

ekki skýrt. Við það má bæta að samstarf heimilis og skóla einkennist að miklu 

leyti af einstefnusamskiptum frá skóla til heimila.  

 

 Lykilhugtök: Samstarf heimilis og skóla, upplýsingamiðlun, COVID-19, rafrænt 

fyrirkomulag. 



 

Abstract 

 

According to Icelandic law, primary schools and parents should work together to 

benefit students. students' benefit. It is the school's responsibility to initiate the 

collaboration and the parent’s responsibility is to monitor and support their 

children’s education. Parents should also give the school any information 

regarding their child that the school might need. The supervisory teacher has an 

important role which includes getting to know the students and their parents. Their 

role is also to make sure that information is delivered to parents from the school. 

Students benefit both socially and academically from successful home and 

school partnerships. Studies have shown that the children of parents who are 

involved with the school have a better self image, receive better grades and are 

more likely to pursue further education. That being said, it should be the goal of 

parents and teachers to work together to make sure that students achieve the best 

results and protect their interests. 

This is an action study that seeks to highlight the partnership between the home 

and the school. This study asks: What defines the partnership between home and 

school and what are teachers', parents' and students' expectations and ideas of the 

partnership? A survey that was given to the parents and students, as well as 

qualitative interviews with parents and a teacher, were used to understand the 

different views on the partnership. 

The results of this study show that often both the expectations and the goals of 

the partnership are unclear. In addition, results show that one-sided 

communication, from school to home, often defines the partnership between these 

two parties. 

 

Key words: School-home partnership, delivery of information, COVID-19, 

online arrangement 
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1. Inngangur 

 

Í því hraða samfélagi sem við búum getur reynst erfitt að forgangsraða tímanum 

milli skyldna okkar því tíminn hleypur frá okkur. Tímaskortur er eitt helsta 

einkenni nýja neytandans en hann vill að þörfum hans sé mætt hratt og örugglega 

með persónulegum lausnum í stað fjöldaframleiddra vara. Streita helst í hendur 

við tímaskort nýja neytandans og hefur hann minna svigrúm en áður til að sinna 

sínum samböndum og fjölskyldu (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 36). 

 Það er flókið að vera foreldri og það er flókið að vera kennari. Það gefur því 

auga leið að það getur verið flókið að koma á og viðhalda góðu samstarfi þar á 

milli. Hvað þá þegar hlutverk beggja aðila í samstarfinu eru ekki fyllilega skýr og 

skilgreind. Nanna Kristín Christiansen (2010) segir að þörf sé á viðhorfsbreytingu 

meðal foreldra og kennara svo hægt sé að tryggja farsælt samstarf þeirra á millum. 

Hagaðilar samstarfsins þurfa að standa saman og sýna metnað í vegferðinni að 

námsárangri og vellíðan nemenda (bls. 18).  

 Samkvæmt lögum skulu foreldrar bæði taka þátt í námi barna sinna og 

skólastarfinu öllu. Í sömu lögum segir að grunnskólar skulu stuðla að samstarfi 

við heimili (Lög um grunnskóla 91/2008). Þörf er á skýrum ramma og 

hlutverkaskiptingu í samstarfinu svo nemendur geti notið eins mikils ávinnings af 

því og mögulegt er. Ávinningur góðs og farsæls samstarfs fyrir nemendur er ekki 

aðeins aukinn námsárangur heldur líka betri líðan nemenda (Henderson og Mapp, 

2002, bls. 7: Higgins og Katsipataki, 2015, bls. 11–12). Stuðningur foreldra skiptir 

sköpum í því sambandi (Epstein, 2007, bls. 16: Henderson og Mapp, 2002, bls. 

14).  

 Því mætti halda að markmið bæði kennara og foreldra ætti að vera að 

öðlast og viðhalda jákvæðu og farsælu samstarfi sín á milli. Þrátt fyrir óljós 

hlutverk og mismunandi væntingar viljum við öll það besta fyrir okkar nemendur 

og börn. Ég hef haft einskæran áhuga á samstarfinu síðustu ár og hef haft 

einstaklega gaman að því að fræðast um samstarfið í kennaranámi mínu en B.Ed. 

verkefnið mitt fjallaði um samstarfið. Til að skilja eðli og áherslur samstarfsins 

betur ákvað ég að vinna M.Ed. rannsóknina mína sem starfendarannsókn í 

æfingakennslunni Að fá svo að upplifa samstarfið, hafa áhrif á það og sjá frá fyrstu 
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hendi var ómetanleg reynsla. Æfingakennsla mín fór fram á Covid tímum og 

litaðist skólastarfið allt sem og foreldrasamstarfið að því.  

Foreldrar mínir eru báðir kennarar svo ég hef haft ófá tækifæri til að ræða og 

ígrunda með þeim hlutverkaskiptingu og markmið samstarfsins. Þær samræður tel 

ég hafa mótað mig og mínar hugmyndir. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að 

markmið samstarfsins ætti fyrst og fremst að snúast um að skapa aðstæður og 

umhverfi þar sem nemandinn fái tækifæri til að blómstra bæði náms- og 

félagslega. Það að nemandanum líði sem best mun alltaf verða mitt markmið sem 

kennari og því tel ég ekki geta náð nema með farsælu samstarfi við heimili 

nemenda minna.  
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1.1 Rannsóknarspurning og tilgangur 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram fyrir verkefnið er: Hvað einkennir 

samstarf heimilis og skóla og hverjar eru væntingar og hugmyndir foreldra, 

kennara og nemenda um samstarfið? Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á 

og auka skilning og þekkingu á hvað einkennir og mótar samstarf heimilis og 

skóla og hlutverk og skyldur kennara og foreldra, í æfingakennslunni. Með því að 

flétta saman niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum heimildum fæst 

heildrænni mynd.  

 Markmið ritgerðarinnar er einnig að vekja athygli á mikilvægi farsæls 

samstarfs sem og að gefa sjálfri mér skýra hugmynd að því við hverju ég megi 

búast þegar kennsluferill minn hefst. Ég vil með því undirbúa mig fyrir komandi 

starf og mynda mér hugmyndir um hvernig ég vil haga samstarfinu með það að 

leiðarljósi að eiga í farsælu og jákvæðu samstarfi við heimili nemenda minna. 

 

1.2 Uppbygging  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrst er inngangur þar sem ritgerðin og uppbygging 

hennar er kynnt. Annar kaflinn er fræðilegur og byggður á fræðilegum heimildum 

um samstarf heimilis og skóla. Sá kafli hefur að geyma fimm undirkafla þar sem 

fjallað er um; - lög og reglugerðir um samstarf heimilis og skóla,  hlutverk foreldra 

í samstarfinu, um kennarann og hans fagmennsku, um umfang samstarfsins og um 

samstarf heimilis og skóla á tímum COVID-19.   

 Þriðji kafli ritgerðarinnar tekur á rannsóknaraðferð, þátttakendum, 

gagnaöflun og úrvinnslu auk siðferðilegra álitamála og takmarkana. Í fjórða kafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í umræðukaflanum þar á eftir eru 

niðurstöður settar í samhengi við fræði viðfangsefnisins. Í lokaorðum er 

rannsóknarspurningunni svarað í stuttu máli og ræddar takmarkanir 

rannsóknarinnar, áskoranir og möguleg viðbrögð og næstu skref í þessum efnum. 

Að lokum fylgir heimildaskrá og fylgiskjöl. 
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2. Fræðilegur kafli 

Hér verður fjallað um bakgrunn samstarfs heimilis og skóla á fræðilegan máta. Í 

fyrstu verður farið yfir lög og reglugerðir og svo áskoranir og árangur. Því næst 

verður farið yfir hlutverk foreldra og fagmennska kennarans skoðuð. Fjallað 

verður um umfang samstarfs heimilis og skóla og hvað tilheyri því samstarfi. Að 

lokum er kafli um COVID-19 og áhrif heimsfaraldursins á skólastarf. 

 

2.1 Lög og reglugerðir  

Lög um grunnskóla kveða á um að hlutverk skóla, í samstarfi við heimilin, sé að 

stuðla að alhliða þroska nemenda sinna og stuðla að því að þeir verði virkir 

samfélagsþegnar. Þetta skuli vera gert í samvinnu við heimilin. Því er hlutverk 

grunnskóla, meðal annars, að stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla. Þar með 

er farsælt skólastarf tryggt ásamt öryggi, menntun og velferð nemenda en 

grunnskólinn á að starfa með þarfir og mismunandi stöðu allra nemenda að 

leiðarljósi. Í öllum skólum skulu foreldrafélög starfa og þeirra hlutverk er meðal 

annars að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl milli 

heimilis og skóla (Lög um grunnskóla 91/2008).  

 Í lögunum má finna sérstakan kafla um skyldur og réttindi foreldra. 

Lögum samkvæmt er það í höndum foreldra að gæta hagsmuna barna sinna en 

mikilvægt er að þeir fylgist með og styðji við skólagöngu þeirra. Foreldrar skulu 

einnig veita skólanum upplýsingar um börn sín sem mikilvægar eru fyrir bæði leik 

og starf barnanna í skólanum. Ábyrgð foreldra liggur einnig í því að sjá til þess að 

börn þeirra mæti úthvíld til skóla og að þau fari eftir settum skólareglum. Réttindi 

foreldra felast í aðkomu þeirra að bæði námi og öðru skólastarfi barna sinna en 

foreldrar hafa rétt á að taka þátt í því. Það er ábyrgð foreldra að börn þeirra stundi 

nám sitt vel og þeir skulu, í samvinnu við skóla, fylgjast með námsframvindu 

barna sinna (Lög um grunnskóla 91/2008).  

 Í aðalnámskrá kemur fram mikilvægi og tilgangur umsjónarkennara en 

allir nemendur eiga að hafa umsjónarkennara. Hlutverk umsjónarkennara er að 

leggja sig fram um að kynnast nemendum sínum sem og foreldrum þeirra og 

aðstæðum. Einnig skal umsjónarkennari vinna náið með öðrum kennurum sem 

kenna nemendum í hans umsjón og safna upplýsingum frá þeim kennurum. Hans 

hlutverk er svo að koma þeim upplýsingum frá skólanum til foreldra. Þannig fá 
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foreldrar tækifæri til að taka ákvarðanir sem varða þeirra barn og þeirra skólastarf. 

Því má segja að umsjónarkennari sé í lykilhlutverki í samstarfi heimilis og skóla 

og sé megin tengiliður milli aðilanna tveggja (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

44).  

  Í aðalnámskrá er einnig fjallað um samstarf heimilis og skóla. Samráð 

kennara og foreldra um nám og kennslu er ein forsenda þess að hægt sé að koma 

á og viðhalda árangursríku skólastarfi. Það er þó hlutverk skóla að koma á slíku 

samstarfi og að sjá til þess að samstarfið sé farsælt öll tíu árin. Í aðalnámskrá segir 

enn fremur að námsframvinda barna og velferð þeirra í skólastarfinu byggist fyrst 

og fremst á stuðningi foreldra. Foreldrar skuli styðja við skólastarfið, gæta að 

hagsmunum barna sinna og eiga í góðu samstarfi við skóla. Þar með þurfa 

foreldrar að veita skólum allar þær upplýsingar um barnið og aðstæður þess sem 

gætu varðað skólann. Þeir skuli taka virkan þátt í námi barna sinna og halda virku 

samstarfi frá upphafi skólagöngu og til loka hennar. Ef foreldrar taka ekki virkan 

þátt í skólastarfi barna sinna og námi reynist þeim erfitt að axla þá ábyrgð sem 

þeir bera á bæði menntun og uppeldi þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

44–45). 

 

2.2 Áskoranir og árangur  

Margt hefur breyst með tilkomu viðskiptaheimsins en eitt af því er þróun skóla og 

náms. Nýi neytandinn er sjálfstæður og vel upplýstur. Hann á líka hlutdeild í þeim 

málum sem snerta hann og vill að grunnþörfum hans sé mætt hratt og örugglega. 

Nýi neytandinn vill þjónustu sem er einstaklingsmiðuð en ekki fjöldaframleidd. 

Eitt af einkennum hins nýja neytanda er að hann er stöðugt í tímaþröng. Því velur 

hann vel í hvað tími hans fer og vill spara eins mikinn tíma og hægt er. Hann hefur 

þar með minni tíma til að sinna persónulegum samböndum, fjölskyldu og 

áhugamálum (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 36).  

Með frekari réttindum foreldra hefur margt breyst í skólakerfinu. 

Skólaforeldrar eru upplýstir um réttindi sín en þeir geta meðal annars valið 

skólann sem börn þeirra ganga í og þeir eiga m.a. rétt á upplýsingum frá skólanum 

um skólastarf barnsins. Það má því líta á það svo að foreldrar séu ekki aðeins 

skólaforeldrar heldur neytendur af þjónustu sem er þá menntun barna þeirra. Þrátt 

fyrir tímaskort nýja neytandans hafa foreldrar ákveðnar væntingar til skólans og 

hans starfs. Vegna tímaskorts eiga foreldrar oft erfitt með að taka þátt í skólastarfi 
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barna sinna að fullu (Roffey, 2002, bls. 17). Í bókinni Skóli og skólaforeldrar eru 

settar fram hugleiðingar um hinn nýja neytanda og hvort foreldrar myndu 

forgangsraða öðruvísi ef þeir vissu hversu mikilvægt það er fyrir nám og líðan 

barna þeirra að taka virkan þátt í skólagöngu þeirra. Nanna Kristín Christiansen 

segir að foreldrar elski börn sín og vilji þeim allt það besta en með tilkomu nýja 

neytandans hafa áherslur skólaforeldra breyst. Foreldrar trúa nú að skólinn geti 

komið í stað þeirra með ákveðinni þjónustu og forvörnum fyrir börn þeirra  (2010, 

bls. 37–38). 

Stuðningur foreldra við skólastarf barna getur skipt sköpum. Það sem 

greinir þá nemendur sem gengur vel bæði náms- og félagslega frá þeim sem 

gengur verr er hlutdeild og stuðningur foreldra í skólastarfi þeirra (Epstein, 2007, 

bls. 16). Þau börn sem eiga foreldra sem ræða við þau um skólastarfið og fylgjast 

með frístundum þeirra standa sig betur í öllu skólastarfi. Af þessu má sjá að virk 

hlutdeild foreldra hefur áhrif á bæði námsframvindu og líðan barna (Henderson 

og Mapp, 2002, bls. 14). Þar ríkir farsælt samstarf. 

Jákvæð áhrif  þátttöku fjölskyldna í samstarfi heimilis og skóla á nám og 

leik barna hefur margsinnis verið rannsökuð. Þar sem farsælt samstarf ríkir á milli 

heimilis, skóla og samfélags er ávinningur mikill. Börnum þykir skemmtilegt í 

skólanum, þeim líður betur og eru sterkari félagslega. Þau mæta betur í skólann 

og eru líklegri til að fá viðurkenningar og hærri einkunnir. Þau eru auk þess 

líklegri til að fara í framhaldsnám (Henderson og Mapp, 2002, bls. 7). Sömu 

niðurstöður er að finna í 13 rannsóknum sem gerðar voru um samstarf heimilis og 

skóla (Higgins og Katsipataki, 2015, bls. 11–12).  

Það sem einkum skiptir máli um líðan, hegðun og námsárangur barnanna 

er hvað foreldrar gera en ekki hverjir þeir eru. Það er hvernig þeir takast á við 

hlutverk sitt sem uppalendur. Viðhorf og sjálfsmynd foreldra á hlutverk sitt sem 

skólaforeldrar vegur mikið og hefur þar með margs konar áhrif á börn þeirra. 

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um skyldur sínar og hvernig þeir ætla að takast 

á við hindranir í skólastarfi barna sinna. Gildi og viðhorf foreldra til menntunar 

hefur áhrif á hvernig börn þeirra fara með hlutverk sitt sem nemendur. Það skiptir 

sköpum hvernig samræðan um skólastarfið er inni á heimilum og hvernig stuðning 

foreldrar veita börnum sínum. Hvatning og væntingar skipta höfuðmáli. Það 

skiptir að auki miklu máli hvernig foreldrar takast á við hindranir sem upp koma 

hjá börnunum í hlutverki þeirra sem nemendur (Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls. 21–23).  
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Epstein segir að þeir nemendur sem standa sig vel námslega og félagslega 

eigi foreldra sem taka virkan þátt með hvatningu og stuðningi við skólastarf þeirra 

(Epstein, 2007, bls. 16). Börn standa sig betur í skólanum ef foreldrar ræða við 

þau um námið og frístundastarfið og þar með sjá þau að gerðar eru ákveðnar 

væntingar til þeirra. Þetta er partur af samstarfi við skólann og ef foreldrar eru 

virkir í því samstarfi verður ávinningur barnsins meiri, bæði náms- og félagslega 

(Henderson og Mapp, 2002, bls. 14).  

 

2.3 Hlutverk foreldra í samstarfi heimilis og skóla  

Í nýjum lögum um grunnskóla má sjá að áherslan á samstarf heimilis og skóla 

hefur aukist. Í lögum frá árinu 1991 er ekki að finna  sérstakan kafla um foreldra 

og réttindi þeirra. Þær skyldur sem foreldrar höfðu á þeim tíma snéru að innritun 

barna þeirra og foreldraráði í skólum (Lög um grunnskóla 49/1991). Í lögum frá 

2008 má sjá kafla um skyldur foreldra og réttindi. Þar er ábyrgð foreldra gerð 

sýnileg og samkvæmt lögunum skulu foreldrar taka þátt í námi barna sinna og 

skólastarfinu almennt. Foreldrar skulu taka þátt í mati á námi þeirra og framförum 

sem og aðstoða börn sín með markmiðasetningu (Lög um grunnskóla 91/2008). 

Sjá má í lögum grunnskóla frá árinu 2008 að orðræðunni sé frekar beint til foreldra 

en kennara. Orðhlutinn foreld- kemur samtals 60 sinnum fyrir í lögunum en 

kennar-/kennur- kemur aðeins fyrir 28 sinnum (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Helga Hafdís Gísladóttir, 2017). 

 Flokka má hlutverk foreldra í skólastarfi barna þeirra í aðkomu og 

hlutdeild. Þannig teldust formlegar og óformlegar heimsóknir foreldra í skóla sem 

aðkoma en bein þátttaka foreldra í skólastarfinu, svo sem aðstoð við heimanám 

sem hlutdeild (Harris o.fl., 2009, bls. 12–13).  

 Nýleg rannsókn á viðhorfi foreldra til foreldrasamstarfs sýnir að 73% 

foreldra þykir æskilegt að þeir taki þátt í undirbúningi og skipulagningu á 

félagsstarfi barna sinna og öðru sjálfboðaliðastarfi en 20% þykir æskilegt að þeir 

komi að skólastarfinu í sjálfum kennslustundunum. Menntun foreldra virðist hafa 

áhrif á skoðun þeirra en þeir foreldrar sem þykir aðkoma þeirra æskileg eru frekar 

háskólamenntaðir. Niðurstöður sýna einnig að þátttaka og áhugi foreldra á 

skólastarfi barnanna fer minnkandi eftir því sem börnin eldast (Kristín Jónsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 208–209). 
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 Í rannsókn á stuðningi við foreldra í foreldrahlutverkinu, frá árinu 2003, 

kom fram að 92% foreldra töldu sig vel í stakk búna að takast á við 

uppalandahlutverkið. Meirihluti foreldra, 68%, kærðu sig um aðstoð í hlutverkinu 

en 29% vildu ekki stuðning. Foreldrar sem töldu barninu sínu ekki líða vel í 

skólanum vildu frekar aðstoð en þeir foreldrar sem töldu barni sínu ekki líða vel í 

frítíma sínum. Stuðningur sem foreldrar vildu helst átti að vera í formi fyrirlestra 

og námskeiða eða persónulegrar ráðgjafar. Foreldrar vildu einnig fræðslu um 

námstækni og þætti sem snerta andlega og félagslega hlið barnsins svo sem eflingu 

á tilfinningaþroska og samskiptahátta. Einnig vildu foreldrar fræðslu um 

uppbyggingu sjálfstrausts og hvernig bregðast megi við einelti (Birna María 

Svanbjörnsdóttir, 2007, bls. 108–104 og 107).  

 Með hjálp kennara eiga foreldrar að fá tækifæri til að skilja starf barna 

sinna í skólanum. Foreldrum þarf því að vera gefin hlutdeild í náminu til dæmis 

með því að fylgjast með lestri og heimanámi en foreldrar verða að fá réttar 

upplýsingar og fræðslu svo þeir geti sinnt þeirri skyldu sem þeir bera til náms 

barna sinna (Paratore o.fl., 2015, bls. 399–400).  

 Kaplan (1990) segir að þrátt fyrir að margir foreldrar séu áhugasamir um 

námsframvindu og gengi barna sinna í skólastarfinu viti þeir ekki hvernig þeir geti 

aðstoðað. Ekki eru allir foreldrar öruggir innan skólasamfélagsins og því þurfa 

kennarar að sýna ákveðna færni og sérkunnáttu til að stuðla að góðu samstarfi og 

þar með öðlast stuðning frá foreldrum. Fjölskylduaðstæður og foreldrarnir sjálfir 

eru misjafnir og því misjafnt hvernig foreldrar líta á sitt hlutverk í samstarfi 

heimilis og skóla. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að foreldrar eru fyrirmyndir 

barna sinna og þeirra viðhorf til menntunar og skólans endurspeglast í börnum 

þeirra (Kaplan, 1990, bls. 273– 274). Skólaganga foreldra og þeirra upplifun á 

henni setur oft mark sitt á hvernig þeir foreldrar haga samskiptum sínum við skóla 

barna sinna (Bourdieu, 2002).  

Umræða heimilisins um skólastarfið og heimanám sem börn vinna með 

foreldrum sínum virðist vega þyngra en bein þátttaka foreldra innan veggja 

skólans (Paratore o.fl., 2015, bls. 392–393). Það getur reynst foreldrum erfitt að 

halda umræðunni um skólastarf ávallt jákvæðri og uppbyggilegri. Þótt foreldrar 

vilji vel þekkja þeir oft skólann aðeins úr fjarlægð og getur þetta því reynst þeim 

snúið þar sem án virkrar þátttöku geta þeir lítið rætt um skólann. Kennarar hafa 

þó sumir talið foreldrum trú um að þeir þurfi ekki að taka þátt í námi barna sinna 

og þar með komið sér undan óþægindum sem kunna að fylgja samskiptum við 

foreldra. Foreldrar, sem margir hverjir eru uppteknir, trúa þessu og treysta 
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fagaðilum fyrir velferð barna sinna (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 23–

24). 

Í rannsókn frá árunum 2006-2007 sýna niðurstöður að sumir foreldrar 

upplifa hindranir eða erfiðleika í samskiptum við skólasamfélagið. Þrátt fyrir að 

það sé vilji foreldra að eiga meiri hlutdeild í skólastarfi barna sinna er margt sem 

getur komið í veg fyrir það svo sem stéttarmismunur, tími og peningar. Auk þess 

voru um 16% þátttakanda hræddir um að stíga yfir óskilgreind mörk kennarans og 

skólans (Harris og Goodall, 2008, bls. 280).  

Aðkoma feðra í skólastarfi barna sinna hefur verið minni en aðkoma 

mæðra. Samkvæmt rannsókn Hafsteins Karlssonar og Stefaníu Traustadóttur má 

mögulega rekja ástæðuna að einhverju leyti til vinnulags/venju skólanna um að 

leita til mæðra í samskiptum frekar en feðra. Því er mikilvægt að skólar leggi sig 

fram við að líta á foreldra af báðum kynjum sem jafna aðila þegar kemur að 

samstarfi milli heimilis og skóla (2000, bls. 50).   

Lengi framanaf voru karlmenn aðal fyrirvinna heimila og unnu oft langa 

vinnudaga. Þeirra hlutverk innan fjölskyldunnar var því ekki uppalandahlutverk 

enda var það hlutverk í höndum konunnar. Þeir komu því lítið að umönnun og 

uppeldi barna sinna. Eftir að konurnar fóru að sækja vinnumarkaðinn breyttist 

heimilislíf og verkaskipting. Þá þurftu feður að endurskoða sitt hlutverk innan 

fjölskyldunnar (Ingólfur V. Gíslason, 2000). Uppeldisaðferðir eru ekki 

kynbundnar heldur persónubundnar. Því geta feður orðið alveg eins góðir 

uppalendur og mæður fái þeir tækifæri til að sanna sig (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2002).   

Hugmyndir og væntingar sem gerðar eru til karlmanna í tengslum við frama 

getur vafist fyrir þeim þar sem karlmennskuímyndin hefur verið tengd 

fyrirvinnuhlutverkinu. Karlmönnum er síður sýndur skilningur af vinnuveitendum 

sínum þegar kemur að föðurhlutverkinu og fá þeir því ekki alltaf sömu tækifæri 

og mæður til að sinna því hlutverki sem skyldi. Það hefur því sýnt sig að karlmenn 

fara sjaldnar úr vinnu en mæður og þeir draga einnig síður úr vinnutímanum til að 

sinna börnum sínum (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004, bls. 156). Rannsókn hér á 

landi hefur sýnt að feður vinna mikið og að dæmi eru um að börn hitti ekki feður 

sína allan daginn vegna vinnutíma þeirra (Baldur Kristjánsson, 2006). Í 

doktorsrannsókn frá árinu 2015 tók Hrund Þórarins Ingudóttir viðtöl við íslenska 

feður í þeim tilgangi að varpa ljósi á uppeldissýn þeirra. Niðurstöður sýndu að 

feðurnir vildu m.a. eyða meiri tíma með börnum sínum, vera virkari í uppeldi 

þeirra og eiga í nánari sambandi við þau en þeirra feður gerðu. Feður vilja líka 
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vera til staðar fyrir börn sín, sýna þeim áhuga og hvatningu og fylgjast með þeirra 

lífi (Hrund Þórarins Ingudóttir, 2015, bls. 8; 110-11).  

  Þrátt fyrir að tengsl feðra við börn sín virðist hafa aukist eru mæður í 

lykilhlutverki þegar kemur að bæði uppeldi og skólastarfi barnanna. Mælingar 

hafa sýnt að stéttarstaða mæðra vegur þyngra en stéttarstaða feðra þegar skýra á 

námsárangur barna í samræmdum prófum í 4. og 7. bekk. Mæðrun er félagslegt 

hugtak sem mótast af því umhverfi sem mæður búa við hverju sinni. Viðtekin 

mæðrun er hegðun sem búist er við af mæðrum og gefur hugmynd af góðri móður. 

Mæður eru dæmdar í móðurhlutverkinu af viðtekinni mæðrun. Millistéttargildi 

mótar hugtakið og hvað telst viðeigandi námsárangur og hegðun barna. Með 

auknum kröfum til foreldra frá skólanum getur móðir upplifað skömm ef hún 

upplifir ekki þær væntingar sem kerfið hefur sett  (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Helga Hafdís Gísladóttir, 2017, bls. 5–6).  

 Áður fyrr þekktist ekki að feður tækju þátt í samstarfinu við skóla barna 

sinna. Mæðurnar voru þær sem fylgdust með gangi mála og fengu í raun ekki 

valmöguleika um annað. Samkvæmt rannsókna frá 2002 leggja mæður áherslu á 

skólagöngu barna sinna hvort sem þær eru í lágstétt eða millistétt. Þær í lægri 

stéttum þurfa oft á tíðum að hafa meira fyrir því þar sem tíminn er minni. Í hærri 

stéttum kaupa mæður þjónustu svo sem einkakennslu fyrir börnin sín ef þess þarf. 

Mæður í hærri stéttum, sem oft áttu farsæla skólagöngu og gengu vel í námi, eiga 

auðveldara með að ræða við kennara ef upp koma vandamál. Þær eru óhræddar 

við að láta sína skoðun heyrast. Mæður í lægri stéttum hikuðu frekar við að ræða 

við kennara og upplifðu að ekki væri alltaf hlustað á þær (Reay, 2002, bls. 26–

27).  

 Í rannsókn frá árinu 2017 á bjargráði mæðra við skólagöngu einhverfa 

barna út frá stéttarkenningu Bourdieu voru tekin viðtöl við sex mæður. Allar 

mæðurnar áttu það sameiginlegt að sjá að mestu leyti um uppeldi og skólagöngu 

barna sinna. Þrjár mæður töldu það vera vegna mikillar vinnu eiginmanna þeirra 

en hinar þrjár bjuggu ekki með barnsfeðrum sínum (Berglind Rós Magnúsdóttir 

og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017, bls. 5–9).  

 Samkvæmt rannsókn Ólafar Júlíusdóttur og félaga (2018) á mismuni 

kynja foreldra í stjórnunarstöðu og fjölskyldulífs kemur fram að konur og karlar 

sjá tímann sem þau verja í vinnunni á mismunandi hátt. Til að mynda upplifa 

mæður að karlmenn hefðu meiri tíma til að tengjast vinnufélögum sínum utan 

vinnutíma en þær. Mæðurnar vildu frekar að tíminn eftir vinnu færi í að sinna 

fjölskyldunni. Feður í stjórnunarstöðu settu vinnuna í fyrsta sætið og gátu eytt 
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frítíma sínum með vinnufélögum sínum frekar en með fjölskyldunni (bls. 18–19). 

Niðurstöður sýna einnig að karlar í stjórnunarstöðu eru líklegri til að eiga maka 

sem vinna styttri vinnuviku en þeir meðan konur í sömu stöðum eru líklegri til að 

eiga maka sem vinna svipað mikið og þær. Konurnar lýstu heimilishaldinu og 

fjölskyldulífinu sem sameiginlegri skyldu beggja foreldra. Karlarnir lýstu 

heimilishaldinu á annan veg og dæmi voru um að konur þeirra minnkuðu við sig 

í starfi til að sjá um heimilið og börnin (Ólöf Júlíusdóttir o.fl., 2018, bls. 21–23). 

Þegar kom að umönnun barna réttlættu þátttakendur litla þátttöku feðra með því 

að benda á að þeirra kynslóð tæki þó meiri þátt en kynslóðin á undan þeim. Sumir 

feður fóru til vinnu snemma og komu heim um kvöldmatarleytið. Aðrir skutluðu 

börnunum í skólann og eða náðu í þau og töldu það sem samverustund. Kvenkyns 

þátttakandi benti á að þær ættu það til að heyra frá börnum sínum að þær væru 

aldrei heima, eitthvað sem þær töldu feður síður heyra. Önnur sagðist vera þreytt 

á því að svara spurningum um hver passaði börnin hennar meðan hún ferðaðist á 

vegum vinnunnar, spurningum sem feður fengu ekki (Ólöf Júlíusdóttir o.fl., 2018, 

bls. 25–26). 

 Nanna Kristín tengir nýja neytandann inn í skólastarfið. Nýi neytandinn 

er hugtak sem þróaðist frá viðskiptaheiminum en hann er sjálfstæður og vel 

upplýstur um þau mál sem hann varðar og hann vill einnig eiga hlutdeild í þeim 

málum. Grunnþörfum hans þarf að mæta hratt og örugglega en hann vill spara sem 

mestan tíma. Tímaskortur er eitt af helstu einkennum nýja neytandans en hann 

hefur takmarkaðan tíma til að sinna áhugamálum og fjölskyldu. Þrátt fyrir að 

foreldrar vilji börnum sínum það allra besta og elski þau þá trúa foreldrar oft að 

skólinn geti komið í stað þeirra. Nanna setur fram spurningu um hvort foreldrarnir, 

nýi neytandinn, myndi forgangsraða með öðrum hætti ef mikilvægi aðkomu þeirra 

í skólanum væri þeim ljós (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 36–38). Roffey 

(2002) segir það sama um tímaskort foreldra og vegna hans eiga foreldrar oft erfitt 

með að taka fullan þátt í skólastarfi barna sinna (bls. 17).  

 

2.4 Kennarinn sem fagmaður 

Kennarar vilja að litið sé á kennarastéttina sem fagstétt. Fagstétt er stétt sem á 

einhvern hátt vinnur að samfélagslegri þjónustu sem hið opinbera er yfir. Þær 

stéttir sem teljast til fagstétta eru byggðar á vísindalegri þekkingu eða hafa 

sérfræði sem snúa að fræðigreinum á þeirra sviðum. Að vera fagmaður á sínu sviði 
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felur í sér að geta brugðist við erfiðum aðstæðum og þarf að fylgja þeim 

ákvörðunum sem teknar eru með fræðilegri þekkingu. Nemendur eru 

skjólstæðingar kennara og mikil áhersla er því lögð á þá og þær skuldbindingar 

sem kennarinn leggur á herðar þeirra. Fagmenn eiga að stunda starf sitt án ytri 

afskipta og þurfa þeir að muna að skyldur þeirra gagnvart nemendum sínum, eru 

þeirra helstu skyldur í starfinu (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 

19–21).  

 Í aðalnámskrá (2011) segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu 

skólastarfi. Hlutverk kennara eru mörg og margvísleg, til að mynda sinna þeir 

kennslu, hverslags þróunarstörfum, stjórnun, rannsóknum og síðast en ekki síst 

uppeldi. Það sem mótar  fagmennsku kennara er sérfræðimenntun hans sem og 

þekking og viðhorf til starfsins. Fagmennska kennara þarf að beinast fyrst og 

fremst að nemendum, velferð þeirra og menntun. Kennarar þurfa að stuðla að 

góðum og markvissum samskiptum og stunda góða kennslu til að stuðla að góðum 

námsárangri nemenda sinna og aukinni hæfni þeirra. Breytingar í samfélaginu 

okkar síðustu ár hafa verið bæði hraðar og miklar þegar litið er til félagsmála og 

samskipta sem og tækni og efnahags. Þessir þættir hafa bein áhrif á uppeldi, 

menntun og þekkingu. Kröfur á kennarastéttina hafa því breyst og aukist þar sem 

samfélagið gerir kröfu um að skólar aðstoði samfélagið að átta sig á breytingum 

og hvernig bregðast eigi við þeim (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13–14).  

 Fagmennska byggist á siðgæði og siðferðilegri skuldbindingu en segja má 

að af öllum fagstéttum vegur siðferðisbyrði kennara þyngst. Kennarar eru 

ákveðnar fyrirmyndir fyrir nemendur sína, þeir setja sig í hlutverk siðferðislegra 

vegvísa og miðla þekkingu til nemenda. Kennarar þurfa að vera heiðarlegir og 

réttvísir enda hafa þeir mikil bein áhrif á unga einstaklinga. Það eru ekki aðeins 

orð kennara sem miðla þekkingu til nemenda heldur einnig athafnir þeirra. 

Kennarar sýna hvernig velja skuli milli slæmra lífskosta og góðra og sýna hvernig 

lifa eigi í samlyndi við aðra. Milli kennara og nemenda þarf því að ríkja sanngirni 

og kennari þarf að sýna heiðarleika, sjálfstjórn og hugrekki (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson o.fl., 2013, bls. 21). 

 Áhersla á aðkomu foreldra í skólastarfi hefur aukist síðustu ár. Áherslur 

hafa einnig breyst, bæði hjá foreldrum og kennurum. Væntingar foreldra eru aðrar 

en þær voru og stjórnvöld og stjórnendur hafa sett nýjar kröfur á kennara. 

Breytingarnar hafa kallað á óöryggi kennarastéttarinnar og óvissu um til hvers er 

ætlast af þeim. Óljóst er hvort þeir eigi aðeins að kenna og mennta nemendur sína 

eða hvort þeir eigi að sjá um hluta uppeldis þeirra líka. Með óljósu hlutverki 
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fagmanna getur borið á minna sjálfstrausti hjá stéttinni og geta fagmenn upplifað 

kulnun í starfi. Því þarf hlutverk kennara að vera skýrt og ljóst hvað felst í 

fagmennsku þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 56). 

 Í skólastefnu Kennarasambands Íslands 2018-2022 segir að kennarar séu 

faglegt forystuafl í bæði skólamálum og skólaþróun. Kennarar skulu sýna 

fagmennsku í hvívetna. Kennarar mennta ekki aðeins nemendur heldur stuðla að 

þroska þeirra og efla sjálfstæði þeirra. Kennarar eiga að sýna nemendum sínum 

virðingu, umhyggju og vera góð fyrirmynd. Hlutverk kennara felst einnig í því að 

miðla sinni þekkingu til foreldra og til samfélagsins alls (Kennarasamband 

Íslands, e.d.).  

  Uppeldisþátturinn í hlutverki kennara er eins mikilvægur og 

menntunarþáttur. Uppeldi, virðing og umhyggja tengjast öll menntun og eru því 

mikilvæg hugtök í umræðunni um fagmennsku kennara. Kröfur um uppeldislega 

ábyrgð kennara verða æ háværari þegar kemur að tilfinninga-, félags-, og 

siðferðisþroska nemenda. Um allan heim hafa hlutverk kennara verið 

endurskoðuð með aukinni áherslu á bæði félags- og tilfinningaþroska nemenda en 

ekki aðeins námslegan árangur (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 59). 

 Trausti Þorsteinsson (2001) hefur fjallar um fagmennsku kennara út frá 

hugmyndum Ribbins þar sem litið er á fagmennsku kennara sem ósjálfstæða, 

sjálfstæða og samvirka. Ósjálfstæð fagmennska er þegar fagmönnum eru sett 

ákveðin skilyrði eða forskriftir. Til að mynda með námskrám eða öðrum 

fyrirmælum frá stjórnvöldum. Í ósjálfstæðri fagmennsku vinna skólinn og 

heimilin hvort í sínu lagi. Kennarar bera ábyrgð á menntun og námsárangri en 

foreldrar á uppeldishlutverkinu. Sjálfstæð fagmennska felst í frelsi kennara og 

ómarkaðri námskrá svo kennarar fá tækifæri til að stjórna kennsluaðferðum og 

námsefni. Í augum kennara eru bæði foreldrar og nemendur hans skjólstæðingar. 

Þarna fær sérþekking kennara og vald þeirra að njóta sín en þeir gætu tekið því 

illa ef mótmælisraddir heyrast um faglegt álit þeirra. Í samvirkri fagmennsku 

vinna kennarar með samkennurum, nemendum sínum og foreldrum þeirra. 

Kennarinn lítur á alla þá aðila sem samstarfsaðila. Allir vinna þeir að sama 

markmiðinu með sömu heildarsýnina. Kennari starfar sem leiðtogi frekar en 

einhvers konar yfirmaður. Áhersla er lögð á samstarf við heimilin og að kennari 

geti fengið upplýsingar þaðan sem hann getur notað í starfi sínu (Trausti 

Þorsteinsson, 2001, bls. 47–52).  

 Lærdómssamfélag er hugtak sem á við þá menningu sem styður við 

faglega starfshætti en hugtakið er skylt hugmyndum um fagmennsku. Einkenni 
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lærdómssamfélags er til að mynda leiðsögn, samstarf og skuldbinding en þetta eru 

þættir sem allir geta stuðlað að aukinni gæði í kennslu og bættum árangri 

nemenda. Í lærdómssamfélagi vinnur fólk að sameiginlegum markmiðum og þar 

gefast tækifæri til að ígrunda, fá og gefa leiðsögn og endurgjöf. Aukin áhersla 

hefur verið síðastliðin ár á innleiðingu starfshátta lærdómssamfélags til að tryggja 

þróun og framför í skólastarfi hér á landi (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2019, 

bls. 1-3).  

 Mikilvægt er að kennarar finni að á þá sé hlustað og á að þeir upplifi 

ábyrgðina sem þeir í raun og veru bera. Það er sjálft fagfólkið á vettvangi, 

kennararnir, sem geta tryggt þróun menntunar innan skólakerfisins. Það er ekki 

gert nema þeir fái tækifæri til að axla sína ábyrgð og njóti traust allra innviða 

kerfisins. Með því að mennta sig og starfa á menntasviði hafa kennarar 

skuldbundið sig til faglegrar og frjórrar vinnu (Jón Torfi Jónasson, 2020). Í sama 

streng taka Fullan og Hargreaves (2016, bls. 20–22) en þeir segja að kennarar 

þurfi að njóta trausts og virðingar til að geta unnið sem fagmenn og þar með veitt 

nemendum sínum bestu menntun sem völ er á. Það er skylda kennara að þróa og 

rækta sína fagmennsku.  

 

 

2.5 Umfang samstarfs heimilis og skóla  

Samkvæmt skólastefnu Kennarasambands Íslands bera heimili og skóli saman 

ábyrgð á námi og velferð nemenda. Milli þessara aðila þarf trúnaður, virðing, 

traust og jafnræði að ríkja. Sterkan grunn að samstarfinu þarf að byggja strax í 

byrjun skólagöngu nemenda og verkaskipting milli aðilanna tveggja þarf að vera 

skýr. Upplýsingamiðlun frá bæði skóla og heimilum þarf að vera skýr og skólinn 

þarf að styðja og hvetja foreldra til þátttöku. Því eins og fram hefur komið er 

þátttaka foreldra ein meginforsenda fyrir velgengni nemenda í námi og leik 

(Kennarasamband Íslands, e.d.).   

Samstarf heimilis og skóla hefur verið skilgreint sem samstarf sem foreldrar 

nemenda og starfsmenn skóla eiga um mál sem varðar skólagöngu nemendanna. 

Áhersla á samstarf heimilis og skóla er alltaf að aukast og það má sjá til dæmis 

með þátttöku foreldra í skólaráðum og foreldrafélögum. Upplýsingaflæði milli 

skóla og heimila er einnig mikilvægur hluti samstarfsins. Samstarfið snýst alfarið 

um nemandann og hans skólagöngu en ekki kennarann. Með öðrum orðum á 
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samstarfið fyrst og fremst að tryggja farsæld og velgengni nemandans en ekki að 

veita kennurum eiginlegan stuðning (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 19–

21).   

Árið 2016 var gerð rannsókn á ábyrgð, hlutverkum og skyldum sex 

umsjónarkennara.  Rannsóknin leiddi í ljós að umsjónarkennararnir töldu hlutverk 

sitt fyrst og fremst snúa að velferð nemenda sinna og þar með að sýna nemendum 

virðingu, væntumþykju og veita þeim öryggi. Þessar niðurstöður undirstrika það 

að þegar kemur að ábyrgð, hlutverki og skyldum þá er það umhyggja kennarans 

fyrir nemendum sínum sem vegur hvað þyngst. Kennurunum þótti einnig 

mikilvægt að góður bekkjarandi væri ríkjandi og að þeir fengju tækifæri til að 

sinna öllum nemendum jafnt. Þeir voru einnig sammála um að með auknum 

kröfum til þeirra frá foreldrum og stjórnvöldum finndu þeir fyrir aukinni byrði 

(Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 15). 

Skýrsla frá árinu 2017 sýnir að gæði menntunar og gæði kennara haldast í 

hendur. Kennsluaðferðir og eftirfylgni kennara ásamt námsmati hefur áhrif á 

árangur nemenda og skólagæði almennt. Hér sést að í skólastarfi nemenda gegna 

kennarar veigamiklu hlutverki á bæði félagsmótun og sjálfsmynd nemenda sem 

og í námsárangri þeirra (Mc Kinsey & Company, 2007, bls. 16–20). 

Samstarf heimilis og skóla virðist oft fyrirfram ákveðið og í föstum 

skorðum. Í rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2006) sést 

að samstarfið er fyrst og fremst litað af gömlum hefðum. Á haustin voru 

kynningarfundir og tvisvar á ári voru foreldrasamtöl. Auk þess voru kennarar með 

vikulega viðtalstíma og tvisvar á ári hringdu kennarar í foreldra þar sem 

námsframvinda nemenda og þeirra líðan var tekin fyrir. Upplýsingum var oft 

miðlað í gegnum Mentor auk þess að svokallaður föstudagspóstur var sendur út í 

lok vikunnar. Þar komu fram upplýsingar og alls kyns ábendingar. Kennarar voru 

helst í samskiptum við foreldra í gegnum tölvupóst og með þeirri samskiptaleið 

verða samskiptin oft skjótari. Þetta getur þó ýtt undir streitu kennara þar sem nú 

er auðveldara að ná í þá á öllum tímum sólarhrings. Samskipti heimilis og skóla 

voru einstefnusamskipti en að mestu komu upplýsingar frá skóla og til foreldra en 

ekki öfugt. Samskipti milli aðilanna tveggja eru fremur lítil. Samkvæmt kennurum 

myndu þeir kæra sig um fjölbreyttara samstarf en það myndi fela í sér mikla 

skipulagningu (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 16). 

Í rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur og félaga (2017) kemur fram að milli 

skóla og foreldra sé frekar um að ræða samskipti en samstarf. Samhljómur virðist 

vera um mikilvægi samstarfs milli heimilis og skóla en erfitt virðist fyrir aðila að 
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vera sammála um framkvæmd. Þrátt fyrir vitneskju um mikilvægi samstarfsins 

þróast það hægt (Ingibjörg Auðunsdóttir o.fl., 2017, bls. 363).    

Rannsókn Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014) sýnir nokkurn 

veginn það sama. Þrátt fyrir að 99% bæði kennara og foreldra gerðu sér grein fyrir 

mikilvægi samstarfsins voru samskipti oftar en ekki einhliða. Upplýsingar komu 

frá skólum til heimila. Að stórum hluta virðist heimili og skóli eiga í mjög litlum 

samskiptum. 28% foreldra sögðust hafa samband við skólann einu sinni eða 

sjaldnar vegna náms barna sinna en 38% sögðu skólann hafa samband árlega eða 

sjaldnar vegna sama máls. 70% kennara sögðust verja tveimur til fjórum 

klukkustundum í samskipti við foreldra á viku en 25% sögðust verja aðeins 

klukkustund. 6% kennara töldu sig verja fimm til sjö klukkutímum í samskiptin 

vikulega. Rúmlega helmingur kennaranna, 53%, töldu samskiptin snúast frekar 

um einstaka nemenda og hans nám og hegðun frekar en nemendahópinn í heild 

sinni (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 202–205). 

 Í sambandi við almennt skipulag ýmissa þátta í skólagöngu barna sýndu 

niðurstöður að foreldrar töldu félagsstörf og þeirra skipulagningu vera innan 

þeirra verkahrings. 73% foreldra töldu æskilegast að þeir kæmu að þeirri 

skipulagningu en um helmingur foreldra taldi sitt hlutverk felast í þátttöku á 

námsmati og námsáætlunum barna sinna auk sjálfboðaliðastarfi og sjálfsmati 

skólanna. 20% foreldra töldu sitt hlutverk snúa að þátttöku í sjálfum 

kennslustundunum. Niðurstöður sýndu einnig að með hækkandi aldri barna fer 

áhugi þeirra á þátttöku í skólastarfinu minnkandi (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 208–209). Sama rannsókn sýnir að foreldrum virðist 

finnast auðveldast að eiga í samskiptum við umsjónarkennara barna sinna heldur 

en aðra kennara. Aftur á móti finnst umsjónarkennurum erfiðra að eiga í 

samskiptum við foreldra en foreldrum þykir að eiga við þá. Aldur kennara spilar 

inn í en yngri kennurum þykja samskiptin erfiðari heldur en þeim eldri en aðeins 

15% af kennurum þykja samskiptin auðveld. Kennarar og aðrir starfsmenn skóla 

þurfa að halda góðu upplýsingaflæði milli heimilis og skólans og ættu að rækta 

það samband. Þar sem kennurum virðast oft samskiptin flókin eiga skólamenn að 

styðja við samskiptin og leiðbeina þeim sem þurfa. Með aukinni hlutdeild foreldra 

ættu áhrif þeirra að verða meiri í starfinu og þar með auka jákvæð áhrif á 

námsárangur barna. Niðurstöður sýna einnig að nemendur vilja að foreldrarnir séu 

virkir þátttakendur í skólagöngu þeirra og starfi. Þeir vilja að foreldrar sínir séu 

upplýstir um nám þeirra og þeim finnst eðlilegt að foreldrar tækju þátt í gerð 

áætlana og mati. Aftur á móti snýr þátttaka foreldra frekar að félagshliðum 
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skólastarfsins frekar en sjálfu náminu (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014, bls. 213–214). 

 Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu að meirihluti kennara boðar til 

hefðbundinna foreldraviðtala. Slík viðtöl eru haldin tvisvar á ári og taka um 15 

mínútur. Tæp 90% kennara sögðu að nemendur væru viðstaddir í viðtölunum. 

Viðvera nemenda virðist aukast með aldri þeirra en 96% kennara á unglingastigi 

sögðu nemendur vera viðstadda en 81% kennara á yngsta stigi (Kristín Jónsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 212). 

Venjan er að einu sinni á önn eru skipulögð foreldraviðtöl en annars eru 

tilfallandi viðtöl milli kennara og foreldra eftir þörfum. Markmið foreldrasamtala 

ættu að vera að foreldrar og kennarar tækju sameiginlega ákvörðun sem snertir 

skólagöngu og velferð barnsins. Bæði kennarar og foreldrar þurfa því að vinna 

saman að settum markmiðum og deila þar með ábyrgðinni. Í sumum skólum 

tíðkast að foreldrar og nemendur fái tækifæri til að undirbúa sig saman fyrir 

samtölin og þar með fá foreldrar aukna hlutdeild í samtalinu. Foreldrum eru þá 

send eyðublöð til útfyllingar og fá að velja áhersluefni samtalsins. Þetta er einnig 

gert með öðrum hætti með sýnimöppum. Slíkar möppur innihalda verkefni 

barnanna og fá þá foreldrar tækifæri til að skoða verkefnin og í sumum tilfellum 

innihalda möppurnar einnig einkunnir. Í viðtölunum og skipulagningu þeirra er að 

mörgu að hyggja. Þrátt fyrir að kennarar leggi upp með að vera hlýlegir ættu þeir 

að koma í veg fyrir að vera of hressir og leggja minni áherslu á að vera 

skemmtilegir. Kennari þarf að hrósa nemendum sínum en þarf að huga að því 

hvernig hann fer með hrósin. Ef foreldri hefur hugsað sér að ræða flókin vandamál 

við kennarann gæti það reynst erfitt ef kennarinn hefur hrósað nemandanum of 

mikið. Margir kennarar halda fast í sína hugmynd um fagmennsku þar sem þeir 

óttast að missa völdin en þetta viðhorf getur aukið hindranir í samstarfinu. 

Kennarar þurfa því að deila bæði ábyrgð og valdi með foreldrum og vera tilbúnir 

að taka ákvarðanir í samráði við þá. Góð samtalstækni getur skipt sköpum því 

slæm samskipti geta valdið vandamálum í samstarfinu (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 174–176).          

Aðalmálefni samtalsins ætti að snúa að framtíð nemenda, námsframvindu 

og líðan hans frekar en það sem tilheyrir fortíðinni. Því þykir eðlilegt að halda 

fundina í upphafi annar. Foreldrar og kennarar þurfa að hafa þau gögn sem ætlast 

er til á fundinum og er það í hlutverki kennara að sjá til þess. Meginmarkmið 

fundarins ættu að vera tvö til fjögur og ættu allir fundarmenn að vera upplýstir um 

markmiðin. Gott gæti verið að hafa fundinn tvískiptan, með og án nemenda. Oft 



18 

 

getur verið erfitt fyrir foreldra og kennara að ræða krefjandi mál með nemandann 

viðstaddan en án hans er ekki hægt að útbúa áætlanir um hans nám (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 179–180). 

Í ástralskri rannsókn sem gerð var á samstarfi skóla og foreldra barna með 

námsörðugleika sýna niðurstöður að foreldrar og kennarar eru sammála um 

mikilvægi góðs samstarfs sín á milli. Auk þess voru þeir sammála um áhrif 

samstarfsins á námsframvindu nemenda og að foreldrar væru órjúfanlegur hluti af 

samstarfinu. Aftur á móti kom í ljós að kennarar og foreldrar deildu ekki alltaf 

sömu sýn á hlutverkaskiptingu. Mismunur var á hvernig þátttakendur túlkuðu 

ábyrgð foreldra þar sem venjur og viðhorf höfðu áhrif á skoðun þeirra. Misræmi 

var einnig í lýsingum þátttakanda á hvað teljist til farsæls samstarfs milli heimilis 

og skóla. Þegar hlutverk voru rædd í rannsókninni voru starfshættir, athafnir og 

ferlar innan samstarfsins frekar rædd en einstaka einstaklingar innan samstarfsins. 

Ef einstaklingar voru ræddir voru það helst þeir sem voru sérlega liðlegir í 

samstarfinu eða þeir sem sköpuðu spennu. Þátttakendur lýstu einnig þeirra vilja 

til virkrar þátttöku sem og þeirra athafna í samstarfinu sem gagnast nemendunum 

á einn eða annan hátt. Foreldrar töldu sitt hlutverk fyrst og fremst að snúa að 

heimanámi barna sinna. Auk þess að mæta á foreldrafundi eða aðra fundi tengda 

skólanum eða annarskonar samskipti við kennarana það sem skipst væri á 

upplýsingum um barnið. Foreldrar töldu sitt hlutverk síður felast í sjálfboðastarfi 

fyrir skólann eða einhverskonar frístundastarfi (Ludicke og Kortman, 2012, bls. 

163–164).  

Í sömu rannsókn kom fram að kennarar töldu að það sem kæmi í veg fyrir 

góð samskipti milli heimilis og skóla stafa meðal annars af miðlun upplýsinga og 

árangurslausum samskiptum við foreldra en margir kennarar töldu skólann þurfa 

að útvega betri vettvang fyrir upplýsingamiðlun. Fleiri atriði voru talin hindrun í 

samstarfinu svo sem þegar áhyggjur vöknuðu í kennslustofunni um nám eða 

hegðun barna. Kennararnir vildu þó hafa greiðan aðgang að upplýsingum um 

nemendur og fjölskyldur þeirra sem á einn eða annan hátt gæti haft áhrif á 

nemandann. Kennarar höfðu ekki áhyggjur af því að fara yfir ákveðin mörk með 

slíkri upplýsingaöflun en þeim fannst skólinn þurfa að bjóða foreldrum upp á fleiri 

tækifæri til að taka virkan þátt í skólastarfi barna sinna. Foreldrum aftur á móti 

þótti vera hindrun í samstarfinu og það speglast meðal annars í tíðni og gæðum 

samskipta frá skólanum. Þeim þótti oft að kennarar miðluðu ekki sinni þekkingu 

eða upplýsingum um barnið eins og við mátti búast. Foreldrar kæmust að 

vandamálum seint sem þeir hefðu viljað fá tækifæri til að leysa fyrr. Svo virtist 
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vera að kennarar teldu ekki eins mikilvægt og foreldrum að upplýsa þá um nám 

og nákvæma námsstöðu barna þeirra (Ludicke og Kortman, 2012, bls. 164–165; 

167).  

 

 

2.6 COVID-19 

Á meðan rannsóknin var gerð stóð heimurinn frammi fyrir farsótt á sjúkdómnum 

COVID-19. Sjúkdómurinn á uppruna sinn að rekja til Kína og varð að 

heimsfaraldri eins og þekkt er. Heimsfaraldurinn hefur áhrif á alla og ekki síður 

börn. Vegna samkomutakmarkana, og í sumum löndum útgöngubanns, fór að bera 

á því að börnum leiddist vegna nýrra reglna sem komu í veg fyrir að þau gætu 

stunduð nám sitt eðlilega. Þau gátu heldur ekki verið í kringum vini sína eins og 

vanalega. Rútína barnanna sem samanstendur af skóla, leik og íþróttaiðkun 

breyttist og skapaðist því mikinn kvíði hjá börnunum. Það var ekki aðeins félagslíf 

barnanna sem breyttist heldur einnig menntun þeirra. Þetta reynist börnum sérlega 

erfitt þar sem þau þrífast í örvandi og skapandi umhverfi (Ghungrud o.fl., 2021, 

bls. 375). Það voru ekki aðeins börn sem upplifðu aukinn kvíða en kvíði foreldra 

jókst einnig mikið. Kvíði foreldra jókst enn meir eftir að skólar tóku að breyta 

starfsemi sinni (Hiraoka og Tomonda, 2020).  

 Til að halda skólastarfinu gangandi í sem eðlilegastri mynd á tímum 

faraldursins þurfti skólafólk á Íslandi að leggja mikið á sig. Á rafrænu málþingi 

Kennarasambands Íslands þar sem rætt var um skólastarfið á tímum faraldursins 

kynnti skólafólk mismunandi úrræði í skólastarfinu, svo sem fjarkennslu, til að 

bregðast við stöðunni. Það kom á óvart hvað nemendum, kennurum og foreldrum 

þótti vel til takast þrátt fyrir tæknilega örðugleika sem ekki er hægt að koma í veg 

fyrir. Sums staðar fór staðnám fram með breyttu sniði í smærri hópum. Þar 

myndaðist nánara samband á milli nemenda og kennara og færri árekstrar urðu á 

milli nemenda og þeir urðu sjálfstæðari í vinnu (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný 

Jónsdóttir, 2020, bls. 20–22).  

 Mikilvægt er að upplýsa nemendur, foreldra og starfsfólk skóla um 

breytingar á fyrirkomulagi kennslunnar því að það getur verið fyrirbyggjandi fyrir 

kvíða og hræðslu. Fræðsla sem nemendur fá í skólum getur hvatt þá til forvarna 

heima og að heiman. Unicef gaf út leiðbeiningar um aðgerðir bæði til að koma í 

veg fyrir smit í skólum og til að verjast þeim. Einnig ætti að fresta eða aflýsa 
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viðburðum og/eða fundum sem boðað hefur verið til af skólanum. Skólinn ætti að 

leggja áherslu á upplýsingamiðlun, jafnt til foreldra, nemenda og starfsfólks. Börn 

ættu að fá upplýsingar sem henta þeirra aldri og skilningi. Upplýsa þarf aðila um 

uppfærðar upplýsingar sem snúa að forvarnar- og varnaraðgerðum skólans. 

Mikilvægt er að skólinn sýni sveigjanleika þegar kemur að viðveru, mætingu og 

prófum og öðrum verkefnum nemenda (Bender, 2020, bls. 5–9). 

 Börn, eins og aðrir, geta upplifað streitu á tímum sem þessum. Streita 

getur birst á mismunandi hátt til að mynda að eiga í erfiðleikum með svefn og vera 

með höfuð- og eða magaverk. Ofan á kvíðann getur bæst við reiði og áhyggjur 

vegna ýmissa þátta. Sýna þarf börnum stuðning og hlusta á þau og útskýra fyrir 

þeim að tilfinningar þeirra eru eðlilegar í ástandi sem þessu. Rútína er börnum 

mikilvæg og því ættu foreldrar að reyna sitt besta til að halda henni og aðstoða 

börnin að skapa nýja rútínu ef aðstæður krefjast þess. Gott er að barn fái tækifæri 

til leiks og afslöppunar (Bender, 2020, bls. 14). 

 Á Íslandi var gerð sögulokarannsókn á fjölskyldulífi og heimanámi á 

tímum COVID-19. Í rannsókninni voru 97 þátttakendur sem allir fengu 

sögubyrjun sem þeir áttu að ljúka við. Sögurnar voru svo greindar með ígrundaðri 

þemagreiningu. Niðurstöðurnar sýndu að ástandinu fylgdi togstreita. Annað hvort 

upplifðu þátttakendur að tíminn liði ekki eða að með öllum nýju verkefnunum, 

svo sem heimaskóla, væri tíminn ekki nægur til að ná utan um allt. Tímaleysið 

kallaði á frekara skipulag sem oftar en ekki lenti á mæðrum sem og að sjá til þess 

að börnin hefðu dagskrá og fylgdu henni. Foreldrar þurftu margir hverjir einnig 

að koma sér í hlutverk kennarans. Heimanámið gat valdið kvíða og öðrum 

neikvæðum áhrifum á geðheilsu foreldra en einnig var mikilvægt að þeir hefðu 

þekkingu og menntun til að aðstoða börnin við heimanámið. Foreldrar, einkum 

mæður, upplifðu allskyns erfiðleika og bugun sem rekja má til óraunhæfra krafna 

samfélagsins (Annadís Greta Rúdólfsdóttir og Auður Magndís Auðardóttir, 2020, 

bls. 1; 7–9; 11).  

 Rannsókn var gerð á stjórnendum og kennurum á skólastarfi á tímum 

COVID-19  þar sem spurningalistar voru sendir á alla 170 grunnskóla landsins en 

alls bárust svör frá 151 skólum. Niðurstöður sýndu að með breyttu sniði og 

takmarkaðri kennslu voru skólastjórnendur nokkuð ánægðir með hvernig til tókst 

með kennsluna þrátt fyrir einhverja annmarka. Til dæmis mættu þeir nemendur 

sem bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður, voru erlendir eða áttu veikt bakland 

verr en aðrir nemendur. 75% stjórnenda og 61% kennara sögðu samstarf við 

heimilin hafa gengið vel.  Fagfólk lagði sig fram við samstarf heimilis og skóla 
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og foreldrar leituðu stuðnings eða ráða til skólans. Kennarar og stjórnendur fengu 

sömuleiðis athygli og stuðning frá foreldrum. Kennarar upplifðu margir aukið álag 

í samstarfi sínu við heimilin og að meiri tími færi í samstarfið meðal annars til að 

leiðbeina bæði foreldrum og nemendum. Aðrir kennarar lýstu því hvernig 

samstarfið blómstraði og að foreldrar væru jákvæðari og kurteisari en áður. 

Skiptar skoðanir voru einnig á þátttöku foreldra í heimanámi barnanna en sumir 

töldu það veita foreldrum betri innsýn í námið meðan aðrir töldu foreldrana vera 

að vinna heimanámið fyrir börnin. Kennarar höfðu margir áhyggjur af þeim 

nemendum sem stóðu illa félags- og eða námslega en í sumum nemendum heyrðu 

kennarar lítið sem ekkert (Kristín Jónsdóttir, 2020, bls. 1; 6–10).  

 Í rannsókn sem gerð var árið 2020 á skólasókn og samstarfi við foreldra 

leikskólabarna voru spurningalistar sendir á 248 leikskóla og að auki voru tekin 

rýnihópaviðtöl við starfsfólk við sex leikskóla. 172 leikskólar svöruðu 

spurningakönnuninni. Í niðurstöðunum kemur fram að helmingi stjórnenda fannst 

samskiptin hvorki hafa orðið meiri né minni en áður. 40% stjórnenda þótti 

samskiptin hafa aukist. Flestir stjórnendur sögðu þó að tíminn sem færi í 

upplýsingagjöf til foreldra hafi aukist (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2020, bls. 4; 7–8). 
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3. Aðferð 

Hér verður greint frá rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, gagnaöflun, 

úrvinnslu og greiningu gagna. Einnig verður fjallað um siðferðileg álitamál og 

takmarkanir rannsóknarinnar. Leitað var svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvað einkennir samstarf heimilis og skóla og hverjar eru 

væntingar og hugmyndir foreldra, kennara og nemenda um samstarfið? 

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þegar rannsóknarsnið er valið þarf að huga að markmiði rannsóknarinnar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 230). Fyrir rannsóknina valdi ég að framkvæma 

starfendarannsókn en slíkar rannsóknir heyra undir eigindlegar rannsóknir. 

Eigindlegar rannsóknir eiga það flestar sameiginlegt að tilgangur þeirra er að lýsa 

ákveðnum mannlegum fyrirbærum og þar með skilja í stað þess að reyna að spá 

fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 240). Starfendarannsóknir 

ganga út á að tengja saman starf og rannsóknir. Rannsakendur ígrunda eigið starf, 

aðstæður og aðgerðir til að breyta til hins betra. Markmið starfendarannsókna er 

að öðlast dýpri skilning á eigin starfsháttum eða aðstæðum og þeim aðgerðum sem 

notaðar eru til að þróa starfshætti og betrumbæta starfið (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 347).    

Líkt og með aðrar rannsóknir er tilgangur starfendarannsókna að leita að nýrri 

þekkingu eða skilningi. Þær byggjast á formlegum aðferðum við söfnun gagna og 

greiningu þeirra og eru framkvæmdar eftir áætlun. Eitt helsta einkenni 

starfendarannsókna er að rannsakandinn sjálfur er hluti af rannsókninni en ekki 

hlutlaus athugandi. Tilgangur rannsóknarinnar snertir rannsakanda, hans starf og 

hann leggur mat á eigin íhlutun. Hinn íhugli fagmaður er byggður á þeirri 

meginforsendu að rannsakandi skapi sér þekkingu með lærdómi af reynslunni og 

stöðugri sjálfsskoðun. Í starfendarannsókn fer fram endurtekið hringferli, sem má 

sjá á mynd 1, sem skiptist í sex þætti. Skilgreining viðfangsefnisins, áætlun um 

aðgerðir, framkvæmd, mat á árangri, ígrundun og síðast ákvörðun um framhald. 

Starfendarannsókn er því ekki línulegt ferli þar sem eitt leiðir að öðru á snyrtilegan 

og skipulagðan hátt heldur gagnvirkni milli íhugunar, skipulagningar, aðgerða og 

svo endurskoðunar. Rannsakandi flakkar því á milli þessara atriða og má sjá 
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ákveðið hringferli eins og áður var útskýrt (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 350–353).    

 

 

 
Mynd 3.1: Hringferli starfendarannsóknarinnar 

 

Notuð var dagbók í rannsókninni en dagbókarskrif er eitt af einkennum 

starfendarannsókna. Í dagbókina eru skrifaðar mikilvægar upplýsingar um 

aðgerðir rannsakanda og áhrif þeirra. Einnig skrifar rannsakandi hjá sér hugsanir, 

viðhorf, vandamál og lausnir ásamt öðrum vangaveltum (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354).   

Í rannsókninni voru einnig notuð viðtöl en þau henta vel meðal annars þegar 

reynsla einstaklinga af samskiptum er skoðuð. Viðtöl eru oft notuð samhliða 

öðrum aðferðum eins og meðal annars dagbókum og athugunum en viðtal er 

öflugasta leiðin til að svara rannsóknarspurningum (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 

137). Viðtöl í eigindlegum rannsóknum nýtast til að ná dýpt í umfjöllun 

viðfangsefnisins með því að skoða viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum. 

Rannsakandi þarf að leggja sig fram við að mæta viðmælanda sínum á 

jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið leiðir viðmælanda og rannsakanda saman og 

skapar sameiginlegan skilning á umræðuefninu. Eigindleg viðtöl geta orðið 

persónuleg og myndast ákveðin tengsl milli viðmælanda og rannsakanda. Viðtölin 
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eru því misjöfn eftir viðmælendum þótt viðfangsefnið sé það sama. Rannsakandi 

þarf að gæta að góðri hlustun og þarf að aðstoða viðmælanda til að tjá sig skýrar. 

Mikilvægt er fyrir rannsakandann að sýna hlýju og ætti hann að leggja sig fram 

við að vera á sömu bylgjulengd og viðmælandinn. Rannsakandi skal sýna traust, 

einlægni og heiðarleika (Helga Jónsdóttir, 2916, bls. 143–145). Viðtölin voru 

hálfopin, en það er ein af þremur tegundum viðtala. Hálfopin viðtöl eru með 

fyrirfram ákveðnum spurningaramma þar sem rannsakandi hefur séð til þess að 

hafa rými fyrir nýjar spurningar sem geta kviknað út frá svörum þátttakanda. Til 

dæmis til að spyrja nánar út í það sem þátttakandi segir til að skilja reynslu hans 

betur (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 6–7).   

Einnig var gagna aflað með rafrænum spurningakönnunum með bæði opnum 

og lokuðum spurningum. Lokaðar spurningar eru þær sem hafa fyrirfram gefna 

svarmöguleika en opnar hafa enga fyrirfram gefna svarmöguleika. Lokaðar 

spurningar eru auðveldari í kóðun en þær opnu en þegar mörg svör geta verið við 

spurningu er réttast að nota opnar spurningar. Opnar spurningar eru góður kostur 

þegar rannsóknarefnið kann að vera viðkvæmt en slíkar spurningar gefa dýpri og 

ýtarlegri upplýsingar um viðhorf einstaklinga. Að mörgu þarf að hyggja þegar 

spurningalistar eru búnir til. Þá má nefna orðalag og orðanotkun en mikilvægt er 

að spurningarnar séu vel skiljanlegar og auðlesnar (Grétar Þór Eyþórsson, 2016, 

bls. 454–455; 457–459). Vefkannanir eru ódýrastar og skilvirkustu 

spurningakannanirnar sem völ er á. Þær eru fljótlegar í vinnslu en svarhlutfall 

þeirra er lægra en í póstkönnunum (Grétar Þór Eyþórsson, 2016, bls. 465–468).   

 

 

3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 51 talsins. Ég, umsjónarkennari, foreldrar og 

nemendur í einum 7. bekk í grunnskóla á landsbyggðinni. Val á þátttakendum 

markast af því að rannsakandi var í vettvangsnámi og æfingakennslu sinni í 

þessum tiltekna bekk. Notast var við tilgangsúrtak en slíkt úrtak er þegar 

þátttakendur eru valdir með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar. Þátttakendurnir 

sem valdir eru búa yfir þekkingu á rannsóknarefninu (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Allir þeir þátttakendur sem valdir voru í 

rannsóknina koma með beinum hætti að samstarfinu og búa því yfir þekkingu á 

efninu. Spurningakannanir voru lagðar fyrir annars vegar foreldra og hins vegar 
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nemendur. Þýði foreldrahluta könnunarinnar voru allir foreldrar bekkjarins, 67 

talsins. Þýði nemendahlutans voru allir nemendur bekkjarins sem viðstaddir voru 

daginn sem könnunin var lögð fyrir.   

Tveir kennarar voru með umsjón yfir bekknum en aðeins var tekið viðtal 

við annan þeirra, þann sem ég fylgdi í vettvangsnáminu og æfingakennslu. 

Kennarinn er kvenkyns með sex ára starfsreynslu. Hér eftir verður vísað til hennar 

sem kennarinn. 14 foreldrar svöruðu spurningakönnuninni og 32 nemendur. Tekin 

voru einstaklingsviðtöl við fjóra foreldra og hér eru þeim gefin nöfn til að koma í 

veg fyrir að hægt sé að persónugreina þátttakendur. Faðirinn sem viðtal var tekið 

við gengur hér undir nafninu Einar. Hann er giftur, háskólamenntaður og á þrjú 

börn. Ólöf er gift, ekki barnsföður sínum, er með grunnskólapróf og á þrjú börn. 

Ása sem er gift, á tvö börn og er búin með meistarapróf í iðngrein. María er í 

sambúð, á þrjú börn, er heimavinnandi með grunnskólapróf. Yfirlit yfir 

þátttakendur er að finna í töflu 1. 

 

Tafla 1 Þátttakendur rannsóknarinnar 

 

Einstaklingsviðtöl Spurningakönnun 

nemendur 

Spurningakönnun 

foreldrar 

Umsjónarkennari 32 nemendur  12 mæður 

Faðir, Einar  2 feður 

Móðir, Ólöf   

Móðir, Ása   

Móðir, María   

Samtals: 5 Samtals: 32 Samtals: 14 

Samtals alls: 51   

 



26 

 

3.3 Gagnaöflun og framkvæmd  

Rétt eins og í öðrum rannsóknum er gagnaöflun og úrvinnsla þeirra lykilþáttur í 

ferli starfendarannsókna. Greina þarf upphafsstöðu rannsóknarefnisins og skrá 

alla íhlutun og útkomu hennar. Rannsakandi þarf svo að ígrunda og beita 

sjálfsrýni. Þetta er gert meðal annars með dagbókarskrifum (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2016, bls. 354). Í vettvangsnámi og æfingakennslu minni 

frá ágúst 2020 til desember 2020 skráði ég í dagbókina mína upplifun, ígrundun, 

íhlutun og aðra punkta um samstarf heimilis og skóla. Ég notaði dagbókina mikið 

í hringferli rannsóknarinnar. Lykilatriði í starfendarannsóknum er skráning 

rannsakanda sem þarf að vera með markvissum hætti (Hafþór Guðjónsson, 2011, 

bls. 3).   

Tekin voru samtals fimm einstaklingsviðtöl sem voru frá 30-50 mínútur að 

lengd. Eitt viðtal var tekið við umsjónarkennara bekkjarins og var það viðtal tekið 

í september 2020. Þrjú viðtöl voru tekin við mæður og eitt við föður í desember 

2020. Reynt var að fá fleiri feður til þátttöku og ítrekun um boð í viðtal sent tvisvar 

með tölvupósti á alla foreldra án árangurs. Viðtölin við foreldra voru tekin með 

rafrænu sniði í gegnum fjarfundarbúnaðinn Teams og var það gert fyrst og fremst 

vegna sóttvarrnareglna vegna COVID-19 sjúkdómsins. Í tölvustuddum viðtölum 

eru þátttakendur oft opnari að tjá sig um viðkvæm málefni en í persónu (Helga 

Jónsdóttir, 2016, bls. 150). Viðtalið við kennara var tekið í persónu í kennslustofu 

hans. Foreldrar gátu einnig verið í sínu eigin umhverfi og voru þeir annað hvort 

heima fyrir eða í vinnunni sinni. Þetta samræmist mikilvægi þess að rannsaka 

félagsleg fyrirbæri í sínu eðlilega umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 

229). Viðtölin voru öll hljóðrituð og síðan afrituð á form texta og hefur hljóðskrám 

verið eytt. Öllum gögnum verður eytt eftir vinnslu og greiningu.   

Spurningakannanirnar voru unnar á Google Forms. Í október 2020 var 

kynningarbréf til foreldra sent út um könnunina. Allir foreldrar, 67 viðtakendur, 

fengu póstinn. Fyrst samþykktu átta foreldrar, þar af enginn faðir, þátttöku en níu 

bættust við eftir áminningarbréf.  Könnunin var send til þeirra 17 foreldra, 14 

mæðra og þriggja feðra, sem þá höfðu samþykkt þátttöku. Fjórtán svöruðu 

könnuninni, þrátt fyrir áminningarbréf til allra sem höfðu samþykkt þátttöku. 12 

mæður og tveir feður svöruðu. Markmið könnunarinnar var að sjá betur hvaða 

viðfangsefni mikilvægt væri fyrir mig að skoða betur í starfendarannsókn minni 

og til að móta spurningaramma fyrir einstaklingsviðtölin. Viðhorfskannanir eru 

góðar til að greina stöðu viðfangsefnisins (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 
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Sigþórsson, 2013, bls. 355). Í nóvember 2020 var svo spurningakönnun lögð fyrir 

nemendur, eftir að hafa upplýst foreldra um könnunina með kynningarbréfi.  

Spurningarnar fyrir spurningakannanirnar voru búnar til fyrst og fremst út frá 

tveimur tegundum gagna. Í fyrsta lagi út frá fræðilegum heimildum um efnið og í 

öðru lagi út frá dagbók minni þar sem ég skrifaði niður vangaveltur og hugmyndir 

um samstarfið. Ég lagði áherslu á að skoða fræðilegar heimildir í byrjun 

vettvangsnáms míns til að mynda mér skoðun á hvaða spurningum ég vildi fá svör 

við. Spurningarnar innihéldu þar með fræðileg atriði í bland við mínar eigin 

vangaveltur. Niðurstöður spurningakönnunarinnar voru svo notaðar til að móta 

spurningaramma einstaklingsviðtalanna enn betur.   

Yfir tímabilið sem ég stundaði vettvangsnám mitt og æfingakennslu vann ég 

rannsóknina. Í starfendarannsóknum fer fram hringferli sem hér að framan hefur 

verið skýrt frá. Í minni rannsókn fór ég einn hring. Í því ferli var brugðist við 

ákveðnum niðurstöðum með því að spyrja öðruvísi, senda hróspósta og senda 

skýrari vikupósta í þeirri von að fá viðbrögð frá foreldrum.   

 

3.4 Viðtalsrammi  

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum þurfa að vera vel skipulögð og hafa skýran 

tilgang. Viðtalsáætlun í eigindlegum viðtölum er fremur opin en mikilvægt er að 

hafa samt sem áður vissan ramma. Ramminn stjórnast meðal annars af 

rannsóknarspurningunni. Þröngur rammi getur komið í veg fyrir að viðmælandi 

tjái sig frjálst en slíkur rammi getur gert greiningu gagnanna auðveldari. 

Mikilvægt er að skapa traust á milli viðmælanda og rannsakanda áður en viðtalið 

hefst. Í eigindlegum viðtölum eru tvær tegundir spurninga. Annars vegar 

upphafsspurning sem er þá aðalspurningin og svo spurningar sem leita að ítarlegri 

skýringum. Upphafsspurningin ætti að vera víðtæk og henni fylgja svo efnislegar 

meginspurningar (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 146).   

Upphafsspurningin í viðtali bæði við kennarann og foreldra var: „Hvernig 

myndir þú lýsa þinni upplifun á samstarfi heimilis og skóla?“ Dæmi um aðrar 

spurningar er: „Getur þú lýst hlutverki þínu í samstarfinu?“ og „Hvaðan telur þú 

þínar hugmyndir um samstarfið koma?“ Spurningarnar, bæði í viðtalinu við 

kennarann og í foreldraviðtölunum, beindust að því að skilja hugmyndir 

þátttakenda um samstarf heimilis og skóla og væntingar þeirra til þess.   
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Spurningaramminn fyrir viðtölin og spurningakannanir foreldra voru 

forprófaðar á þremur foreldrum barna úr öðrum skólum. Einn kennari frá öðrum 

skóla forprófaði spurningarammann fyrir viðtalið við kennarann. Það er gert því 

alltaf er hætta á því að rannsakanda hafi yfirsést villur eða ekki áttað sig á illa 

framsettum spurningum. Þeir sem forprófa spurningarnar benda rannsakanda svo 

á þær villur sem finnast svo hægt sé að laga þær áður en spurningarnar verða 

lagðar fyrir þátttakendur (Grétar Þór Eyþórsson, 2016, bls. 467). Ekki gafst 

tækifæri til að forprófa spurningakönnun nemenda.   

   

3.5 Úrvinnsla og greining 

Eftir að mínu vettvangsnámi og æfingakennslu lauk í desember 2020 hófst 

úrvinnsla gagnanna. Byrjað var á því að skrifa upp viðtölin sem tekin voru bæði 

við kennara og foreldra. Í flestum tilfellum eru eigindlegum viðtölum breytt í texta 

eftir að hafa verið hljóðrituð en margir rannsakendur skrá einnig hjá sér 

minnispunkta (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 149). Ég skráði minnispunkta hjá mér 

sem prentaðir voru út ásamt viðtölunum og spurningalistunum.   

Eftir að öllum gögnum hefur verið komið í stafrænan texta er komið að 

greiningu. Þá eru gögnin flokkuð í merkingarbærar einingar sem geyma ákveðnar 

upplýsingar. Næst eru yfirflokkar búnir til og undir hvern flokk er hægt að búa til 

undirflokka sem geta greint gögnin enn fremur. Út frá þessum flokkum má þá sjá 

þemu niðurstaðanna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2016, bls. 

505). Greining á þemum í eigindlegum rannsóknum er ein af mögum leiðum til 

að lýsa gögnum en þemun ættu að standa saman af tveimur til fjórum orðum hvert. 

Til að byrja með gæti rannsakandi fundið tugi þemu en þau eru svo sameinuð í 

fimm til sjö þemu. Þemun geta flokkast í nokkrar tegundir. Þemu sem rannsakandi 

bjóst við að finna, þau sem hann bjóst ekki við að finna, þau sem erfitt er að greina 

og svo síðast megin- og undir þemu (Cresswell, 2014, bls. 272–273). 

Fyrst er textinn kóðaður, en ég notaði litakóðun. Þótt engin ein rétt formúla 

sé til við kóðun eru nokkrar reglur sem gott er að hafa til hliðsjónar. Gott er að 

hafa kóðunina sjónræna. Mikilvægt er að byrja að skoða öll gögnin og fá 

tilfinningu fyrir þeim. Síðan skal eitt skjal valið, eitt viðtal eða ein færsla, og 

skoðað hvað rannsakandi sér. Hvað sé mikilvægast og hvað er athyglisverðast. 

Síðan byrjar ferlið að kóða. Kóðar eru nefndir með lýsandi nafni og farið er yfir 
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gögnin (Cresswell, 2014, bls. 268–269). Ég fylgdi þessu ferli við greininguna. Til 

að byrja með voru kóðarnir um 40 talsins en enduðu í fjórum.   

   

3.6 Réttmæti, siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar þarf rannsakandi að beita vönduðum 

vinnubrögðum og stuðla að trausti milli hans og þátttakanda. Rannsakandi þarf 

einnig að sjá til þess að rannsóknarefnið sé afmarkað og farið sé eftir tímaáætlun 

sem gerð verður fyrir rannsóknina. Auk þess mun rannsakandi sjá til þess að 

íhlutuninni, áhrifum og árangri hennar sé lýst og notuð séu rök til að lýsa 

árangrinum. Niðurstöður þurfa að vera lagðar fram á greinargóðan og 

aðgengilegan hátt  (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 356).  Í 

eigindlegum rannsóknum er algengasta skilgreiningin á réttmæti eftirfarandi: 

„Erum við að mæla það sem við ætluðum að mæla?“ Mikilvægt er að rannsakandi 

hafi réttmæti rannsóknarinnar að leiðarljósi frá upphafi, ekki aðeins þegar 

niðurstöður eru skoðaðar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, 

bls. 223–224).   

Til að innleiða hugsunina um réttmæti í rannsókninni notaði ég þær fjórar 

höfuðreglur sem kenndar hafa verið við sjálfstæði, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti. Fyrsta reglan, sjálfstæðisreglan, snýr að virðingu fyrir manneskjunni og 

hennar sjálfstæði, gildum og mörkum. Önnur reglan, skaðleysisreglan, en 

rannsakandi skal aldrei valda skaða. Velgjörðarreglan segir til um að rannsakandi 

skal láta gott af sér leiða. Réttlætisreglan segir svo til um sanngirni í dreifingu á 

gæðum og byrðum (Sigurður Kristinsson, 2016, bls. 73–74).   

Í öllum viðtölunum og í spurningakönnunum var þátttakendum gert ljóst að 

þeir hefðu val um að svara og gátu hætt þátttöku ef þeir kusu (Sigurður 

Kristinsson, 2016, bls. 82).  Farið var eftir öllum lögum um persónuvernd í 

rannsókninni. Kynningarbréf var sent til foreldra þar sem ég og rannsókn mín var 

kynnt fyrir þeim. Seinna í ferlinu var leitað eftir samþykki foreldra fyrir 

spurningakönnun nemenda. Eftir vinnslu gagnanna var viðtölum og öðrum 

gögnum eytt og útprentuð gögn tætt eins lög kveða á um (Lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018). Öll tilskilin leyfi fengust hjá 

fræðslusviði sveitarfélagsins samkvæmt viðmiðunarreglum um rannsóknir og 

kannanir í leik- og grunnskólum bæjarins.  
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Takmarkanir eru á þessari rannsókn eins og öðrum. Hún beinist að þröngum 

hópi. Gögnum var safnað í gegnum dagbókarskrif, með einstaklingsviðtölum og 

með spurningakönnunum. Þar sem allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að 

kenna, eiga barn eða vera nemandi í tilteknum bekk er ómögulegt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á aðra skóla, bekki, foreldra, nemendur eða kennara. Niðurstöður 

lýsa aðeins upplifun þátttakanda á samstarfi heimilis og skóla hvað varðar þennan 

ákveðna bekk í þessum tiltekna skóla.   
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar út frá þeim fjórum 

þemum sem liggja til grundvallar. Það eru: þátttaka foreldra, upplýsingamiðlun, 

hlutverk og væntingar og að lokum COVID-19. Fyrsti kaflinn, þátttaka foreldra, 

fjallar um hvernig þátttaka foreldra birtist í samstarfi heimilis og skóla. Í öðrum 

kaflanum, upplýsingamiðlun, er fjallað um hvernig upplýsingar berast milli 

skólans og heimila og skoðanir hagaðila á þeirri miðlun. Í kaflanum um hlutverk 

og væntingar er farið yfir upplifun og skoðanir þátttakenda um hver hlutverkin eru 

og hverjar væntingarnar eru til samstarfsins. Margir foreldrar höfðu væntingar um 

að samstarfið ætti að snúast um nám nemenda og þá einkum lestur. Færri nefndu 

líðan sem sérstakan áhersluþátt. Fjallað er um þessa þætti í þessu þema. Í fjórða 

og síðasta kaflanum er komið inn á COVID-19 sem stóð yfir á meðan rannsóknin 

fór fram og hvernig faraldurinn hafði áhrif á upplýsingamiðlun og samstarfið í 

heild milli heimilis og skóla. 

 

4.1 Þátttaka foreldra 

Þegar kemur að þátttöku foreldra í samstarfi heimilis og skóla mátti sjá samræmi 

í svörum foreldra og nemenda. 93% foreldra í spurningakönnuninni telja sig taka 

virkan þátt í samstarfi heimilis og skóla. Af þeim þátttakendum segja tæp 80% að 

móðir sé virkari en faðir. Í 65% tilfella segja þátttakendur að kennari hafi oftar 

fyrst samband við móður. Næst oftast var haft samband við báða aðila í einu, þá 

helst á formi tölvupósts. Í spurningalista sem lagður var fyrir nemendur kemur 

fram að nemendurnir töluðu mest við móður um skólann (sjá mynd 2) og að móðir 

sömuleiðis spyr oftar um skólann en faðir eða aðrir á heimilinu (sjá mynd 3).   
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Mynd 2 : Spurningakönnun nemenda: Við hvern talar þú helst við heima um 

skólann? 

 

 

  
Mynd 3: Spurningakönnun nemenda: Hver spyr þig helst um skólann heima við? 

 

Tæp 30% foreldra töldu að þátttaka þeirra í samstarfinu litaðist af hefðum. Rúm 

20% foreldra sögðu að virknin stafaði af verkaskiptingu innan heimilisins. Aðrar 

ástæður voru vinnutími foreldra og áhugi og þekking á skólastarfinu.     

Viðtalið við kennarann sýndi sömu mynd af kynjaskiptingu í samstarfinu. 

Kennarinn sagði að í flestum tilfellum væri móðir virkari en aftur á móti taldi hún 

í mörgum tilfellum að feður væru upplýstir þrátt fyrir litla beina þátttöku í 

samstarfinu. Kennarinn lýsti nokkrum tilfellum sem hún hafði samband við föður 

á undan móður en varð þá upplifunin sú að faðirinn leit á sig sem millilið milli 

skólans og móðurinnar og að hans hlutverk væri þá að miðla upplýsingunum til 

móður í stað þess að svara eða leysa málið með kennaranum. Kennarinn nefnir að 

í sumum tilfellum hafði hún aðeins haft samband við feður og ekkert heyrt í 

mæðrum en það væru mun færri tilfelli.    

Viðtalið við Einar sýnir dæmi um slík samskipti. Hann segist vera í mun 

meira sambandi við skólann en móðirin einfaldlega því hann sjálfur er kennari. 

Hann segir að vegna síns starfs sé það í hans verkahring innan heimilisins að vera 

í samstarfi við skólann. Konan hans sé meira í samskiptum við aðra foreldra svo 

sem á Facebook hópum eða öðrum vettvangi. Einar sér um heimanám og 

heimalestur og bein samskipti við kennara. Hann segir að hann viti að oftar sé 

þetta öfugt, að móðirin sjái meira um þessa hluti. Hann telur það stafa af því að 

kennarar hafi oftar samband fyrst við mæður því líklegast sé að nemendur búi þar. 

Barnið býr yfirleitt alltaf að einhverjum hluta hjá móður sinni hvort sem foreldrar 
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búa saman eður ei. Því geta kennarar gengið að því sem vísu að upplýsingarnar 

komist til skila ef þær berast móður. Einar telur þetta stafa af fyrirfram ákveðinni 

mynd samfélagsins.    

Í hinum þremur foreldraviðtölunum er um að ræða  mæður sem telja sig 

vera virkari í samstarfi heimilis og skóla. Ólöf segir að þetta stafi af einhverju 

rótgrónu í þjóðfélaginu og að konurnar hafi alltaf séð meira um börnin. Hún vísar 

í virkni feðra í Facebook hóp foreldranna. 

 
En við erum með svona Facebook síðu fyrir árganginn og maður liggur við 

er bara hissa ef maður sér pabba kommenta á eitthvað þarna. Þetta er alls 

staðar svona í kringum okkur. Þetta er bara eitthvað svo fast í okkur að græja 

þetta bara! En ég veit líka að ef við myndum ekki gera þetta þá myndu 

pabbarnir redda þessu.  

 

     Ása tekur í sama streng og segir að á hennar heimili þá sjái hún mest um 

samstarf við skólann vegna hennar vinnutíma en hún vinnur minna en maðurinn 

hennar. Hún segist vita að ef hún myndi ekki sinna því eins vel og hún gerir þá 

myndi maðurinn hennar sjá um samstarfið og myndi gera það vel. Hún tekur líka 

fram að á mörgum heimilum sé skiptingin eins og raun ber vitni vegna hefða og 

fyrirfram ákveðinna hugmynda um verkaskiptingu kynjanna. Ólöf og Ása segja 

báðar að menn þeirra, og barnsfaðir Ólafar, séu allir upplýstir um mál innan 

skólans þótt þær sjái fyrst og fremst um samskiptin þar á milli.    

Sýn Maríu á samstarfið er öðruvísi en Ólafar og Ásu. María á þrjú börn í 

grunnskóla og sér alfarið um samskiptin við skólann og allt sem viðkemur honum. 

Hún segir það stafa fyrst og fremst af vinnutíma sambýlismanns hennar en hann 

er sjómaður og hún er heimavinnandi. Hún segir „Já ég sé algjörlega um þetta sko 

og hérna lét bara taka hann af email listanum, af því að hann var að verða bilaður 

á þessum endalausu póstum.“ Hún segir að elsta barnið þeirra hafi verið komið í 

5. bekk þegar faðirinn mætti fyrst í foreldraviðtal, en barnið er nú í 7. bekk, og 

hún minnist þess ekki að hann hafi komið aftur eftir það. Hún segir að þau telji 

það vera erfitt fyrir föðurinn að komast inn í samband hennar og skólans, nú þegar 

það er hafið og komið vel á veg. Fyrstu ár elsta barns þeirra í skóla vann hann oft 

marga mánuði í senn fjarri heimilinu og því lítið heima. Þau eru bæði ánægð með 

fyrirkomulagið eins og það er og finnst Maríu óþarfi að faðirinn sé inn í 

skólamálunum fyrst hún tekur það alfarið að sér.    

Kennarinn segir í sínu viðtali að foreldrar taki sig sumir af 

tölvupóstlistanum og ekkert standi í vegi fyrir hverjum sem er að gera það ef 

honum sýnist. Það gerir því oft starf kennarans flóknara þegar aðilar taki sig af 
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listanum og þá sérstaklega þegar börn búa á tveimur heimilum. Þá er flókið að sjá 

til þess að allir aðilar séu upplýstir um stöðu nemenda og að upplýsingar um 

heimanám skili sér, þrátt fyrir að það sé skráð á Mentor og sé listað upp í 

vikupóstunum. Hennar upplifun er sú að ef barn á tvö heimili sé annað heimilið 

yfirleitt virkara en hitt. Erfitt getur verið að fá upplýsingar frá óvirkara heimilinu 

og oftar en ekki fara upplýsingar í gegnum virkara heimilið til hins. Þar með er 

virkara heimilið orðið að millilið í samstarfinu. Dæmi eru um það að nemendur 

þurfi að vinna allt heimanámið sitt eftir að það kemur frá óvirkara heimilinu og 

lítur út fyrir að það heimili sé ekki upplýst um heimanámið. Þá er nokkuð ljóst, 

segir kennarinn, að aðilarnir á þeim heimilum taka sig oft af tölvupóstlistanum.     

Í dagbók minni kom fram að í flestum tilfellum væru kennarar frekar í 

samskiptum við mæður en feður. Það kom vel fram á orðræðunni um samstarfið.  

Misjafnt var hvort kennari eða foreldri hafði samband fyrst. Kennarinn sem ég 

ræddi við segir að margt ráði því við hvort foreldrið er rætt við fyrst. Hún segir 

það ráðast oft af því við hvert foreldrið var rætt síðast. Ef um fyrstu samskipti er 

að ræða geta þættir eins og sögur af samskiptum foreldra við aðra kennara ráðið 

við hvern er rætt eða ef kennari þekkir til heimilis. Annars reynir kennarinn að 

taka meðvitaða ákvörðun um að hafa ekki alltaf samband við mæður fyrst en það 

skilar misgóðum árangri. Innan bekkjarins á tíma vettvangsnáms míns voru tveir 

feður í áberandi meiri tölvupóst samskiptum við kennara en mæður. Feðurnir tveir 

voru reglulega í sambandi yfir ákveðin tímabil vegna ákveðinna mála. Annar 

vegna gruns um einelti, en sá nemandi bjó ekki hjá föður sínum. Hinn faðirinn var 

í sambandi vegna greiningaferlis. Þegar um regluleg tölvupóstsamskipti var að 

ræða voru það mæður sem voru í sambandi. Þau samskipti snéru að líðan nemenda 

og námsárangri.      

 

4.2 Upplýsingamiðlun 

Samskiptin milli heimila og skóla fara fyrst og fremst fram í gegnum tölvupóst og 

þar næst í gegnum Mentor samkvæmt spurningakönnun foreldra eins og sjá má á 

mynd 4 hér fyrir neðan. 
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Mynd 4: Spurningakönnun foreldra: Hvernig fara samskipti fram milli heimilis 

og skóla?  

 

Rúm 38% foreldranna segja að skólinn hafi oftar samband af fyrra bragði, 23% 

sögðu að heimilin hafi fyrr samband en 30% töldu það vera frekar jafnt.    

Kennarinn segir að samskiptin milli heimilis og skóla séu að miklu leyti einhliða, 

nema í einstaka tilfellum. Þá séu það foreldrar sem annað hvort eru mjög 

áhugasamir um námið eða foreldrar nemenda sem þurfa mikið aðhald. Kennarinn 

segir að fyrst og fremst séu samskiptin í formi tölvupósta og þá helst vikupóstanna. 

Kennarinn lýsir einnig umræðunni meðal kennara að um einstefnusamskipti sé að 

ræða. Aftur á móti mislíkar sumum kennurum þegar samskiptin eru orðin of mikil 

og of tíð. Það snýr þá helst að því hversu lítil svör kennarar virðast fá t.d.  við 

vikupóstunum sínum eða öðrum almennum samskiptum. Hún segir:  

 
Það getur verið þreytandi til lengdar. Ef maður er að senda á tugi manns 

vikulega og fær svo kannski eitt takk fyrir póstinn, góða helgi. Las þetta 

einhver? Skiptir þetta einhverju máli þegar þetta er svona einhliða? Skiptir 

þetta þá einhverju? Er ég bara að tapa tíma þegar ég er að reyna að vera 

jákvæð, nákvæm og eitthvað svona. En maður heldur áfram, ég held þetta 

skipti máli. Að vera á sömu línu og vera jákvæður. 

 

Hún bætir þó við að ef allir foreldrar í bekknum myndu senda tölvupóst í 

hverri viku væru þetta margir tölvupóstar og mikil vinna, sérstaklega því hún 

reynir ávallt að svara sem fyrst. Það væri þó betra heldur en foreldrar sætu heima 

með óljósar upplýsingar eða mál sem brynnu á þeim.  

Fyrirkomulagið er þannig að allt heimanám er sett á Mentor og vikupóstur 

fer heim í hverri viku. Í vikupóstunum kemur fram hvert heimanámið er fyrir 

vikuna, sagt frá hvernig vikan hefur gengið og stundum greint frá einhverjum 

verkefnum sem unnin voru. Ef um einhverskonar uppbrot er að ræða í næstu viku 



36 

 

eða annað sem foreldrar ættu að vita kemur það einnig fram í póstinum. Kennarinn 

segist leggja sig fram við að svara fyrirspurnum foreldra, ef einhverjar eru, sem 

fyrst en það getur verið miserfitt eftir því hvert erindið sé. Helstu erindi foreldra 

snúast um leyfi, veikindi, útskýringar á heimanámi og málum sem viðkoma 

greiningum svo sem ósk um útfyllingar greiningarlista.    

Í dagbókinni minni má sjá að flest samskiptin fóru í gegnum tölvupóst. 

Leiðsagnarkennarinn minn var dugleg að leyfa mér að fylgjast með öllum 

samskiptum og sagði mér oft frá ef hún fékk póst utan vinnutíma. Ef um erfiðari 

mál var að ræða kom til þess að kennarinn hringdi í foreldra eða foreldrar báðu 

kennarann um að hringja í sig. Það var þó ekki oft. Lítið var um fundi, sérstaklega 

á þessum tíma vegna COVID-19. Áður en til takmarkana kom voru tveir fundir. 

Einn með foreldrum og teymi innan skólans og annar þar sem móðir hringdi og 

vildi fá að hitta kennarana í skólabyrjun. Foreldrasamtölin voru rafræn og þar fór 

fram ákveðin upplýsingamiðlun.    

Allir foreldrarnir sem tóku þátt í viðtölunum sögðust lesa vikupóstana frá 

skólanum, í það minnsta renna yfir póstinn. Konurnar þrjár sögðu að það væri fínt 

að fá uppfærslu á gangi mála í skólanum en Einar velti fyrir sér hvort mikilvægt 

væri að senda pósta vikulega því það gæti verið þreytandi til lengdar. Honum 

fannst óþarfi að senda upplýsingar um gang mála ef allt gengi vel. Hugsanlega 

væri nóg að fá uppfærslu hálfs mánaðarlega eða mánaðarlega. Einar, Ása og María 

voru nokkuð sammála um upplýsingamiðlun frá skólanum. Þeim fannst öllum 

mikilvægt að póstarnir væru ekki of tíðir og ekki of nákvæmir. Ása og María 

töluðu um að þeim þætti óþarfi að vita um hvert einasta smáatriði sem gerðist í 

skólanum og eða það sem upp kom hjá barni sínu, nema um slys væri að ræða. 

María hafði orð á því að það væri aldrei talað um heimanámið í vikupóstunum 

þrátt fyrir að kennarinn segist alltaf skrifa hvert heimanámið sé þar.    

Ólöf aftur á móti sagðist lesa alla pósta og allar upplýsingar mjög vel frá 

skólanum. Ólöf átti sögu um mikil samskipti við skólann vegna líðanar og gengi 

barn síns en með betri líðan barnsins fóru samskiptin minnkandi. Hún saknar þess 

að vera í persónulegum samskiptum við skólann þótt ákveðnum hluta af henni sé 

létt. Hún nýtir því öll tækifæri til að reyna að vera eins mikið inn í málunum og 

hægt er. Ólöf segir að þar sem hún er eldri en margir foreldrar hafi hún til að byrja 

með átt erfitt að fylgjast með og skilja viðmót upplýsinganna, þá sérstaklega 

Mentor, en það hafi komið með æfingunni. Foreldrarnir voru langflestir ánægðir 

með miðlun upplýsinga. Enginn þátttakandi var óánægður með fyrirkomulagið á 

upplýsingamiðluninni. 



37 

 

 

 
Mynd 5: Spurningakönnun foreldra: Hvernig myndir þú lýsa ánægju/óánægju 

þinni með hvernig upplýsingum er miðlað frá skólanum?  

 

Ólöf, María og Einar töluðu öll um að með breyttum persónuverndarlögum hafi 

Mentor breyst til hins betra. Fyrir breytingar upplifðu þau öll Mentor sem 

neikvæðan miðil. Viðmótið bauð bara upp á einstefnu samskipti þar sem kennarar 

settu inn svo kallaða ,,Mentor miða“ sem voru í langflestum tilfellum „neikvæðar 

og leiðinlegar“ upplýsingar frá skólanum. Svo sem ef eitthvert atvik kom upp milli 

vina eða ef nemandi fór ekki eftir settum reglum. Foreldrarnir gátu ekki svarað 

miðanum nema með að setja sig í samband við kennara í gegnum tölvupóst. Eftir 

breytingar duttu ,,Mentor miðarnir“ út og neikvæðar upplýsingar frá skólanum 

fóru minnkandi.   

Kennarinn sagði í sínu viðtali að hún reyni að senda persónulegan hróspóst 

á hvern nemanda að minnsta kosti einu sinni á önn. Það fannst henni gefa 

nemendum og foreldrum tækifæri til að ræða skólann heima við og finnst það oft 

skila nemendum auknu sjálfstrausti og gleði í skólanum. Í foreldrakönnuninni var 

nefnt mikilvægi þess að fá ekki aðeins neikvæðar upplýsingar heldur líka heyra af 

því þegar vel gengur. Fjórir foreldrar nefndu mikilvægi þess að fá hróspósta frá 

skólanum. Í viðtölunum nefndu allir foreldrar að gaman væri að fá hróspósta. 

Einar tók þar sérstaklega fram að mikilvægt væri að ofgera því ekki heldur og það 

verði að vera innistæða fyrir hrósinu, því annars missi hrósið gildi sitt. Ólöf nefndi 

að það væri mjög gaman að fá hróspósta og sérstaklega því samskiptin voru lengi 

vel neikvæð og erfið þá væri dásamlegt að heyra að barninu liði og gengi vel.    
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Í dagbókina mína skráði ég hjá mér þegar sendur var 12 hróspóstar á einu 

bretti. Þessir póstar eru dæmi um inngrip í rannsóknina. Póstarnir voru allir 

skrifaðir persónulega um hvern nemanda þar sem bent var á eitthvað sérstakt sem 

nemandinn hafi sinnt vel eða geri vel í skólastarfinu. Af foreldrum þeirra 12 

nemenda sem fengu póst brugðust aðeins tveir við. Úr dagbókinni minni má sjá 

fleiri dæmi um inngrip í rannsóknina sem kölluðu eftir viðbrögðum foreldra. Í eitt 

skiptið var sendur vikupóstur þar sem við kölluðum sérstaklega eftir svörum. Við 

vildum heyra frá foreldrum hvernig þeim þætti liðin vika hafa gengið. Af  67 

viðtakendum svöruðu þrír foreldrar. Ég skrifaði einnig hjá mér þegar foreldrar 

voru beðnir um að kvitta fyrir þegar þeir hefðu lokið við að skoða 

haustkynninguna sem send var út á formi glæra. 11 foreldrar af 67 kvittuðu. Send 

var út áminning og kvittuðu þá 6 til viðbótar, samtals 17 af 67 viðtakendum.    

 

4.3 Hlutverk og væntingar 

Ljóst er af gögnum að hlutverk bæði kennara og foreldra í samstarfinu virðast vera 

óljós. Foreldrar telja sitt hlutverk snúa fyrst og fremst að námi barna þeirra og 

verður það efni tekið fyrir í undirkafla hér. Þeir telja einnig að hlutverk þeirra sé 

að miðla upplýsingum til skólans eins og vegna veikinda og frídaga sem barnið 

þarf. Þrír foreldrar segja að hlutverk þeirra felist í að vera jákvæð gagnvart 

skólanum og starfinu sem þar er unnið. Niðurstöður sýna einnig að foreldrar líta 

oft á sig sem einhverskonar millilið í samskiptum skólans og barnsins, að koma 

upplýsingum frá barninu til skólans og ræða upplýsingar við barnið sem koma frá 

skólanum eins og sjá má í svari eins foreldris í foreldrakönnun:   

   
Styðja við góðan bekkjaranda, fylgjast með framgangi námsins og aðstoða 

þegar eftir því er óskað. Aðstoða barnið mitt þegar hjálp þarf í skólanum við 

uppákomur, uppbrot eða annað. Leggja mig fram við góð samskipti. Finnst 

óþolandi að einu óskirnar frá skólanum komi oft á tíðum fyrir bakstri.  

     

Hér að ofan vísar þátttakandi í bakstur fyrir uppbrotsdaga og viðburði á 

vegum skólans þar sem foreldrar eru fengnir til að sjá um veitingar. Þegar kemur 

að hlutverki skólans telja foreldrar að það snúi fyrst og fremst að því að upplýsa 

foreldra, bæði um nám og uppbrotsdaga. Fjórir foreldrar í spurningakönnunni 

nefna mikilvægi þess að upplýsingar séu ekki aðeins neikvæðar heldur vilja þeir 

einnig fá að heyra af því þegar barninu gengur vel og stendur sig með prýði. 
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[...] láta bæði vita þegar gengur vel og illa hvað varðar nám og hegðun. 

Umfram allt finnst mér mjög mikilvægt að láta vita ef það er eitthvað að því 

ef það eru góð samskipti milli heimilis og skóla er auðveldara að taka á 

málum sem upp koma í skólanum. Finnst líka mikilvægt að það komi hrós 

þegar það gengur vel.  

   
Upplýsingagjöf og að taka vel á móti foreldrum sem sýna skólanum áhuga. 

Hafa samband ef áhyggjur vakna og að stuðla að þeirri menningu að það sé 

eðlilegt að eiga samskipti en það þýði ekki eitthvað ástand.  

   

Flestir foreldrar voru sammála um að hlutverk þeirra væri að sjá um 

heimanám, heimalestur og fylgjast með námi barnsins. Auk þess að sjá um 

samskipti við skólann og koma upplýsingum til þeirra varðandi frí og veikindi. Í 

svörum foreldra má sjá að þeim finnst mikilvægara að leggja áherslu á nám, og þá 

sérstaklega heimanám, barnanna en líðan barnanna í samstarfinu. Ólöf ræddi þó 

lítið um nám og gaf það skýrt í ljós að henni þætti samstarfið eiga að leiða til 

góðrar líðanar og félagsþroska barnsins frekar en góðrar námsframvindu.    

Kennarinn segir að hennar hlutverk sé að sýna fram á að það sé jákvætt að 

vera í sambandi og sýna jákvæð viðbrögð við öllum samskiptum. Hennar hlutverk 

sé að byrja samskiptin, þegar þess þarf, koma þeim í farveg og reyna að stuðla að 

jákvæðni. Hún telur að ef hún haldi foreldrum jákvæðum fyrir skólanum smitist 

það í börnin og foreldrar hiki síður við að hafa samband. Tæp 86% foreldra telja 

mikilvægt að vera í sambandi við skólann þótt hvorki félagslega né námsleg 

vandamál séu að hrjá börn þeirra. Ástæðurnar sem nefndar voru fyrir því voru 

meðal annars að með því að halda góðum samskiptum við skólann væri 

auðveldara að hafa samband og vera í samstarfi ef vandamál af einhverjum toga 

kæmu upp. Ör almenn samskipti gefa einnig betri mynd af gengi og líðan barnsins 

í skólanum. Þau 14% sem segja ekki mikilvægt að vera í sambandi við skólann ef 

barninu gengur vel náms- og félagslega nefndu meðal annars ,,Ef barninu gengur 

vel í báðum þáttum hef ég enga sérstaka þörf fyrir að fá stanslaus update“.  

Kennarinn segir að þrátt fyrir að hennar hlutverk sé að stuðla að og reyna 

að viðhalda jákvæðum samskiptum sé það ekki hennar hlutverk að virkja óvirka 

einstaklinga. Hún segir einnig að það geti verið flókið að hefja samskipti við nýja 

foreldra en það sé margt sem hefur áhrif á það. Meðal annars segir hún að sögur 

annarra kennara um samskipti við tiltekið foreldri geti haft áhrif á hvernig hún 

beri sig að. Hún leggur þó alltaf upp með að vera jákvæð og opin en ekki formleg. 

Hún telur það skila betri árangri en að setja sig á hærri hest en aðrir. Með því finnst 
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henni hún vera að opna frekar á samskiptin og þegar þau hafa byrjað verður minna 

mál að hafa samband við minnsta tilefni. Eins og fram hefur komið er umræðan 

milli kennara og þeirra hlutverk í samstarfinu ekki ávallt ljós eða á jákvæðum 

nótum. 

 

4.3.1 Nám og námsárangur  

Kennarinn ræddi lítilsháttar um heimanám og heimalestur í samhengi samstarfs 

heimilis og skóla. Bæði í spurningakönnuninni sem lögð var fyrir foreldra og í 

viðtölum við foreldra var nám og þá heimanám og heimalestur sérstaklega mikið 

nefnt sem megináhersla í samskiptum heimilis og skóla. Í spurningakönnuninni 

voru 50% þátttakanda sem lýstu þátttöku sinni vera fólgna í því að fylgjast með 

námi og heimanámi barna sinna. Þrír af fjórum þátttakendum í viðtölunum nefndu 

að það væri eitt af þeirra aðalhlutverkum í samstarfi heimilis og skóla að sjá til 

þess að barn þeirra sinnti heimalestri vel. Þegar foreldrar voru spurðir hvernig þeir 

myndu lýsa sínu hlutverki í samstarfi heimilis og skóla og hvort það væri skýrt 

sagði María: ,,Já ég held það. Það er kannski bara heimalestur… og að leita af 

verkefnum sem á að gera heima en mér finnst það oft ruglandi, hvar þau eru og 

hvar ég finn þau. Það er oft stress“. Viðhorf Ásu og Einars voru á svipuðum nótum 

en þau sögðu:  ,,Já…. Kannski ekki… já eða sko jú þá bara eins og heimalestur 

og heimanám. Mér finnst það alveg skýrt sko.“ (Ása)  ,,Nei, nei, nei. Ekki skýrt. Í 

rauninni ekki. Þetta er svolítið margslungið. En jú kannski heimalesturinn. Hann 

er skýr. Lesheftin eru mjög skýr og við bara kvittum fyrir heimalesturinn eftir að 

hún les.“ (Einar)  Ólöf nefnir hvorki heimalestur né heimanám sem aðalhlutverk 

sitt í samstarfi heimilis og skóla en sagði: 

 

[...] ég er ekkert að missa mig yfir því að börnin mín séu ekki alltaf frábærir 

námsmenn. Ég er ekkert manísk yfir því. Þau kannski komu heim með 

slæma einkunn og ég sagði bara já gerum betur næst. Ekkert að missa mig 

yfir því. Þau fá alveg ákveðna örvun og þau sem eru búin með grunnskóla 

plumma sig bara ótrúlega vel! Ég er ekkert að skemma þau sko þótt mér 

finnst mikilvægara að þeim líði vel! Hitt kemur seinna bara. 

   

Kennarinn segir að allir foreldrar ættu að hafa aðgang að Mentor. Allt 

heimanám er sett inn á Mentor og því ættu allir foreldrar að hafa aðgang að því. 

Kennarinn sendir einnig upplýsingar um heimanám í vikupóstinum sem sendur er 
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út hvern fimmtudag. Kennarinn segir að henni þyki ekki alltaf samasemmerki 

milli þess að foreldrar barna séu í virku samstarfi og að þeim börnum gangi vel 

námslega. Hún segir að það sé oft svo en oft á tíðum eru mjög námslega sterkir 

nemendur sem fá lítinn stuðning að heiman og oft eru nemendur sem eiga mjög 

virka foreldra sem eiga við örðugleika að stríða í náminu. Aftur á móti bætir hún 

við að ef einhverskonar framfarir eiga að vera er grundvöllur fyrir framförunum 

samstarf og samskipti milli heimilis og skóla. Erfitt sé að taka lesturinn til að 

mynda fyrir bara í skólanum og því mikilvægt að fá alla aðila saman í lið.    

Niðurstöður úr könnuninni til nemenda sýna að þeir nemendur sem segja 

engan hjálpa sér með heimanámið eru sömu nemendur og segja engan hlusta á sig 

lesa í heimalestrinum. Það eru fimm nemendur af 32 þátttakendum. Helmingur 

nemenda segir foreldra sína vita hvert heimanámið sé hverju sinni en 20% segja 

þá  ekki vita það. Þá segja 15% nemenda foreldra sína stundum vita það og 15% 

segja nei, að þeir viti það ekki (Mynd 6). 

 

 
Mynd 6: Spurningakönnun nemenda: Vita mamma og pabbi þegar þú ert með 

heimanám? 

 

Í dagbókina mína skrifaði ég hjá mér skil á heimavinnu og heimalestri. 

Flestir nemendur voru duglegir að sinna þeirri vinnu. Bekkurinn var nýlega farinn 

að fá heimavinnu reglulega en krafa hafði verið um heimalestur frá 1. bekk. Hjá 

sumum nemendum mátti skynja ákveðna spennu yfir að vera orðnir það gamlir að 

nú færi heimavinna að verða meiri og örari. Kennarar bekkjarins komu sér saman 

um hvernig skyldi skipta heimavinnunni í byrjun annar. Ákveðið var að lesa ætti 
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heima að minnsta kosti fjórum sinnum í viku. Heimanám í námsgreinunum 

stærðfræði og íslensku var til skiptis aðra hverja viku. Heimavinnan var kynnt 

fyrir nemendum með góðum fyrirvara og fengu þeir yfirleitt að minnsta kosti 

fimm daga til að ljúka vinnunni. Skil voru iðulega á mánudegi eða þriðjudegi svo 

nemendurnir gátu notað helgi til ljúka verkefnunum ef þeir kusu svo. Stundum 

fólst heimavinnan í að ljúka við ólokin verkefni og svo ákveðin heimadæmi eða 

aðra vinnu. Kennararnir voru duglegir að minna nemendur á skil. Einnig kom 

heimavinnan fram í Mentor og eins og áður hefur fram komið var send áminning 

til foreldra með vikupóstinum á fimmtudögum. Ég sá um íslenskukennsluna í 

æfingakennslunni og oft voru það sömu nemendurnir sem skiluðu ekki eða skiluðu 

illa heimavinnunni. Oft voru það sömu nemendur og ekki lásu heima.  

4.3.2 Líðan nemenda 

Foreldrar lýstu þátttöku og hlutverki sínu í samstarfi heimilis og skóla á margan 

hátt og sumir nefndu þætti sem snúa að líðan nemenda. Fjórir af 14 þátttakendum 

í spurningakönnuninni  nefndu mikilvægi þess að ræða við börn sín um 

skólastarfið heima við og hvetja þau áfram í námi og leik. Einn þátttakandi nefndi 

að aðstoða þyrfti barn sitt í vinasamböndum sínum og annar vildi fylgjast með 

félagslífi barns síns. Einn þátttakandinn lýsti góðu samstarfi heimilis og skóla með 

orðunum ,,Að foreldrar finni að eitthvað sé gert þegar upp kemur að barni líður 

illa í skólanum.“  Fleira kom ekki fram í lýsingum foreldra á samstarfinu sem snéri 

að líðan nemenda. Kennarinn talaði um mikilvægi upplýsingaflæðis milli heimilis 

og skóla, ekki aðeins tengt námsárangri heldur líka líðan og félagslega hluta 

skólastarfsins.    

  Ég lagði mig fram við að skrifa niður atvik og punkta sem snéru að líðan 

nemenda í dagbók mína. Mín upplifun var sú að líðan nemenda var ekki oft 

umræðuefni eða viðfangsefni samskipta milli heimilis og skóla. Líðan nemenda 

var oft umræðuefni milli kennara og annars starfsfólks en upplifun mín var sú að 

sumt starfsfólk vildi frekar leysa málin í skólanum án hjálpar og stundum vitundar 

foreldra. Ákveðnir foreldrar voru í samskiptum við skólann varðandi líðan barna 

sinna og þá voru kennararnir duglegir að hafa samband til baka og segja frá 

hvernig staðan væri í skólanum. Ef foreldrar höfðu ekki verið í miklum 

samskiptum eða ef ekki var saga um mikil samskipti við þessa foreldra var minna 

gert af því að láta vita heim um líðan nemenda. Þegar komu upp atvik þar sem 
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grunur var um vanlíðan nemenda ræddu kennarar sín á milli um að ræða málin í 

foreldrasamtalinu.    

Ég sat 15 foreldrasamtöl en þau fóru fram með rafrænu sniði. Kennarinn 

lagði upp með að vera jákvæður í samtölunum. Líðan var rædd við flesta 

nemendur á almennum nótum en nemendur voru flestir spurðir hvernig þeim 

gengi í skólanum. Ef þörf var á var rætt um sérstaka þætti skólastarfsins. Í þeim 

tilfellum sem líðan var rædd frekar snéri það helst að vinum og vinasamböndum. 

Tekið skal fram að ég sat ekki þau samtöl þar sem þurfti sérstaklega að ræða líðan 

nemenda vegna stærri atvika sem höfðu komið upp.    

     Einar lýsti því í sínu viðtali að honum þætti mjög mikilvægt að skóli og 

heimili skiptust á upplýsingum um líðan barnsins því það gæti mögulega útskýrt 

hegðun þess. Til að mynda ef stórar breytingar væru heima við eða flókin atvik í 

skólanum. Ólöf segir það skipta miklu hvernig vandamál eða breytingar heima við 

sé um að ræða því sumt komi skólanum hreinlega ekki við. Í sama streng tekur 

Ása en hún tekur fram að hún vilji og þurfi alls ekki að heyra af hverju einasta 

atriði sem upp kemur. Um stærri atvik og vandamál sem upp koma vill hún fá að 

heyra því það getur útskýrt breytta hegðun og líðan barnsins. Ólöf segir að 

samskipti um líðan nemenda skipta höfuðmáli.    

 
Það er rosa mikið atriði, manni finnst það bara nærri ólöglegt ef skólinn láti 

ekki vita ef eitthvað er að eða eitthvað kemur uppá. Barn hagar sér ekki eins 

heima hjá sér og í skólanum og ef skólinn sér eitthvað ætti hann auðvitað að 

láta vita. Þetta snýst ekki allt um að vera með allt á tæru námslega. [...] 

Kannski á maður ekki að segja svona en hérna mér finnst bara skipta miklu 

meira máli að börnunum mínum líði vel heldur en að þau séu einhverjir 

brilliant námsmenn. Að þau séu hamingjusöm og líði vel, ekki bara að þau 

fái A í öllu. 

 

Úr spurningakönnun nemendanna sést að minni hluti nemenda vill hvorki 

að skólinn láti vita heim né að foreldrar láti skólann vita ef nemendum líður illa 

yfir einhverjum atvikum sem upp koma tengd félagslífinu. Aftur á móti vilja tæp 

50% nemenda að foreldrar þeirra viti meira um hvernig þeim líður. Bæði í 

skólanum og heima við.    
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4.4 COVID-19 og rafrænt fyrirkomulag 

Í byrjun nóvember 2020 voru aftur settar strangari takmarkanir samkvæmt 

sóttvarnarlögum og beindist það að skólastarfi eins og öðru í samfélaginu. Það var 

mjög lærdómsríkt og athyglisvert að fá að vera með í undirbúningi og skipulagi 

fyrir breytt fyrirkomulag og skráði ég allt vandlega hjá mér. Hluti undirbúningsins 

var fólginn í því að upplýsa foreldra um stöðu mála og hvernig skólastarfi yrði 

háttað næstu vikur. Upplýsingagjöfin fór fyrst og fremst fram með tölvupóstum 

frá skólastjórnendum til foreldra. Kennarar sendu svo einnig póst um hvernig 

hlutum yrði háttað hjá hverjum bekk fyrir sig. Teymið mitt sendi póst þar sem 

fram kom hópskipting og hvernig sóttvarnarhólfum yrði háttað. Bekknum var 

skipt í tvö sóttvarnarhólf á tveimur hæðum. Hvoru hólfi var skipt í tvær stofur með 

þremur til fjórum kennurum. Þetta var ekki í fyrsta sinn sem takmarkanir í skólum 

voru í faraldrinum og því ekki í fyrsta sinn sem kennarar unnu á þennan hátt. 

Kennarinn sagði í viðtalinu að henni þætti rafræn samskipti við foreldra yfirleitt 

ganga vel en erfitt væri að fá ekki tækifæri til að hitta foreldra í persónu og þá 

sérstaklega þar sem hún hafði ekki áður unnið með þessum foreldrahópi verandi 

nýtekin við bekknum.  

Teymið ákvað að senda út tölvupóst með hópskiptingu eftir að nemendurnir 

hefðu mætt í einn dag. Nemendurnir mættu því án þess að vita með hverjum þeir 

áttu að vera í stofu og fengu upplýsingar um það þegar mætt var. Þetta var ákveðið 

til að ekki gæfist tækifæri fyrir nemendur að óska eftir að vera færðir um hóp 

vegna vina eða annarra ástæðna. Í viðtalinu við Maríu segir hún að hún hefði viljað 

fá hópskiptingarnar fyrir mætingu svo hún hefði getað gert athugasemd.    

   
[...] en núna út af COVID var verið að breyta hópunum aftur og ég hefði 

viljað bara sjá hópana áður en skólinn byrjaði aftur. Svo ég hefði getað gert 

athugasemd. Því núna vill hann ekki leyfa mér að gera athugasemd og reyna 

að fá að breyta því hann er ekki með neinum sem hann umgengst, sem er 

alveg ömurlegt. En hann vill ekki vera með neitt vesen sko og ég hef ekkert 

samband nema hann sé samþykkur því. Þannig núna er hann bara einn allan 

daginn í skólanum.    

   

Samkvæmt foreldrum í spurningakönnuninni fannst 75% þeirra COVID-19 

hafa haft bein áhrif á samstarf heimilis og skóla en 25% fannst það ekki hafa haft 

nein áhrif. Eitt foreldrið í spurningakönnuninni lýsti því svo ,,Maður missir alla 

persónulega tengingu við skólann.“ Annar segir ,,Skrýtið að takmarka komu 
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foreldra (held að það hafi ekki verið að tröllríða skólanum fram að þessu), slíkri 

hefð gæti verið erfitt að ná aftur á stað [...]“    

Vegna breyttra aðstæðna var haustkynning kennara nú rafræn í formi glæra 

þar sem átti svo að kvitta fyrir að foreldrar hefðu lesið. Foreldrasamtalið var einnig 

rafrænt. 57% þátttakenda finnst rafrænt fyrirkomulag gott en 21% finnst það 

slæmt. Flestum fannst haustkynningin skýr og mörgum fannst frábært að geta 

skoðað hana þegar hentaði. Öðrum fannst hún ópersónuleg og eitt foreldrið 

skrifaði ,,Í stað þess að senda út glærur hefðu kennarar átt að halda rafrænan fund. 

Það hefði verið heppilegra þar sem kennararnir eru nýteknir við bekknum og 

maður hefur ekkert séð þá, ég veit ekki hvernig þeir líta út!“ Þegar kom að rafræna 

samtalinu, sem ekki var búið þegar könnunin var lögð fyrir, leist flestum 

foreldrum vel á fyrirkomulagið. Margir höfðu þó orð á að það væri persónulegra 

að hittast í persónu en vegna aðstæðna í samfélaginu væri þetta það besta í 

stöðunni. Í einstaklingsviðtölunum tóku þrír af fjórum foreldrum fram að þeim 

þótti skólinn hafa staðið sig vel að upplýsa heimilin um COVID-19 og um þær 

breytingar á skólastarfi sem urðu vegna sóttvarnaaðgerða. 

Rúmlega 80% nemenda fannst rafræna foreldrasamtalið hafa gengið vel eða 

mjög vel. Engum nemenda fannst það ganga illa en tæpum 20% fannst ganga 

sæmilega eða hvorki né. Stærri hluta nemenda fannst þó foreldrasamtöl í persónu 

betri en rafræn. Um 60% nemenda fannst COVID-19 ekki hafa haft slæm áhrif á 

skólastarf sitt í námslegum skilningi en sama hlutfall fannst ekki slæmt þótt 

foreldrar gætu ekki heimsótt skólann í foreldrasamtöl eða almennar heimsóknir. 

Um 75% nemenda þótti faraldurinn og takmarkanirnar sem honum fylgdu hafa 

slæm áhrif á félagsleg tengsl þeirra við samnemendur til að mynda með skiptingu 

í sóttvarnarhólf.  

Á meðan takmörkunum stóð var nemendum skipt í sóttvarnarhólf og á 

föstudögum fór fram fjarkennsla. Foreldrar, bæði í spurningakönnuninni og í 

einstaklingsviðtölunum, tóku margir hverjir fram hversu vel það fjarnám hafi 

gengið og gaman væri að fá að fylgjast með börnum sínum fikra sig áfram í því. 

Það sama sögðu um 75% nemenda en þeim þótti vel ganga í fjarnámi sínu.  

María talaði um í sínu viðtali að henni þætti bæði foreldrasamtalið og 

haustkynningin hafa heppnast ágætlega en þó ekkert í líkingu eins vel og 

venjulega. 

 
Á haustkynningunum fær maður oft meiri upplýsingar en það sem 

kennarinn segir frá því foreldrar spyrja að einhverju sem manni sjálfum 

dettur ekki í hug að spyrja. Þá getur maður líka fengið að segja eitthvað sem 
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maður vill koma á framfæri. En ég sá annan kennarann í viðtalinu en veit 

ekkert hvernig hinn lítur út.   

 

Ólöf var mjög ánægð með foreldrasamtalið  

 
Mjög gott! Og að sumu leyti bara betra. Eins og bara að þurfa að taka hann 

[soninn] með sér og mæta eitthvað og hann kannski með allt á hornum sér 

út af bara aðstæðunum sem við erum að fara að labba inn í. Svo núna var 

hann í sínu umhverfi og bara ekkert stress. Svo mér fannst þetta ganga betur. 

Mér finnst samt alveg gaman að hitta fólk sko! En svo þessi haustkynning… 

mér fannst maður ná henni svona frekar vel bara og mjög sniðugt að láta 

fólk kvitta fyrir! Hefði sko viljað sjá hversu margir kvittuðu, haha. 

    

Ása segir að hún hafi fundið lítinn mun á rafrænu foreldrasamtali og þeim sem 

hafa verið í persónu og telur þetta sé komið til að vera. Einar er sammála Ásu og 

segist hafa góða reynslu af þessu rafræna fyrirkomulagi þrátt fyrir að hafa misst 

af foreldrasamtalinu. Hann segir að í framtíðinni ætti það að vera val foreldra hvort 

þeir mæti í persónu eða á rafrænan fund. 
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5. Umræður 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður fléttaðar saman við fræðilegan grunn 

viðfangsefnisins. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni sem sett var 

fyrir rannsóknina sem hljóðar svo: Hvað einkennir samstarf heimilis og skóla og 

hverjar eru væntingar og hugmyndir foreldra, kennara og nemenda um 

samstarfið?  

Við úrvinnslu gagna sást að þátttaka foreldra, væntingar og hlutverk 

kennara, foreldra og nemenda sem og upplýsingamiðlun voru hvað mest sýnileg 

og verður því rýnt frekar í þá þætti hér. 

 

5.1 Þátttaka foreldra í skólastarfi barna þeirra 

Samkvæmt lögum er það á ábyrgð foreldra að gæta að hagsmunum barna sinna 

og þeir skulu bæði fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra (Lög um 

grunnskóla 91/2008). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að langstærsti hluti 

foreldranna taldi sig gera það en 93% þátttakenda spurningakannanarinnar töldu 

sig vera virka í samstarfi heimilis og skóla. Nemendur sem búa við stuðning 

foreldra og virka þátttöku þeirra í skólastarfinu vegnar betur, bæði náms- og 

félagslega (Epstein, 2007, bls. 16; Henderson og Mapp, 2002, bls. 14; Higgins og 

Katsipataki, 2015, bls. 11–12; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 21–23).   

Athyglisvert er þó að niðurstöður sýna að mæður væru oftar virkari aðilinn í 

samstarfi heimilis og skóla. 80% foreldra sögðu móður vera virkari og 60% sögðu 

að skólinn hefði fyrst samband við móður. Hefðir, verkaskipting innan heimilisins 

og vinnutími foreldra voru þær ástæður fyrir skiptingunni sem oftast voru nefndar. 

Þetta sýnir það sama og rannsókn frá árinu 2017 en þar töldu mæður sig vera 

virkari oft vegna vinnu eiginmanna þeirra (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga 

Hafdís Gísladóttir, 2017, bls. 5–9). Þetta rímar einnig við það sem Hafsteinn 

Karlsson og Stefanía Traustadóttir (2000) segja en samkvæmt þeim hefur aðkoma 

feðra í skólastarfi verið minni en aðkoma mæðra. Það stafi hugsanlega af því að 

oftar er haft samband fyrst við móður frekar en föður og því þurfi kennarar að 

leggja sig fram við að líta á alla foreldra jafna þegar kemur að samstarfi heimilis 

og skóla (bls. 50). Kennarinn sem rætt var við segist reyna að taka meðvitaða 

ákvörðun um við hvern hún hefur samband en margt annað ræður því. Ef 

samskipti eru nú þegar milli hennar og ákveðins foreldra er líklegra að hún setji  
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sig í samband við það foreldrið. Aðrar ástæður sem hún nefndi voru sögur af 

samskiptum tiltekins foreldris við aðra kennara og hvernig foreldri komi fram í 

samskiptunum.   

Fram kom í viðtölunum við Ásu og Ólöfu að þótt þær sjái mest um samstarf 

og samskipti við skólann viti þær að ef til þess kæmi myndu barnsfeður þeirra taka 

við og gera það vel. Uppeldisaðferðir kvenna og karla eru í sjálfu sér ekki 

kynbundnar heldur persónubundnar. Því gætu feður sinnt hlutverkinu eins vel ef 

þeir fengju tækifæri til (Sigurlína Davíðsdóttir, 2002). Auk þess hafa rannsóknir 

sýnt að karlmönnum er síður sýndur skilningur á sínu hlutverki sem feður og fá 

þeir því síður tækifæri til að sinna því eins og til dæmis þegar kemur að því að 

þurfa að fara frá vinnu (Baldur Kristjánsson, 2006). Við þetta má bæta að feður 

vilja vera nánari börnum sínum, taka þátt í þeirra lífi og vera til staðar fyrir þau.  

Þeir vilja vera virkari í uppeldi þeirra og sýna þeim áhuga og hvatningu  (Hrund 

Þórarins Ingudóttir, 2015, bls. 8; 110-11). Því þarf að gefa þeim tækifæri til að 

taka virkan þátt í samstarfi heimilis og skóla til dæmis með því að kennarar hafi 

líka samband við þá en ekki aðeins mæður eins og Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir (2000) benda á (bls. 50).    

Mæður eru enn í lykilhlutverki þegar kemur að uppeldi barnanna sem og 

skólastarfi þeirra (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017, 

bls. 5) eins og sést á þessum niðurstöðum. Ólöf segir að þetta sé meðal annars 

vegna rótgróinnar hugmyndar um mæður í þjóðfélaginu. Hún bætir við að á 

Facebook síðu foreldra eru nánast aðeins mæður sem leggja þar orð í belg. 

Mæðrun er hugtak sem segir til um til hvers er ætlast af mæðrum í þeirra hlutverki 

miðað við aðstæður sem þær búa við að hverju sinni. Hugtakið litast einnig af því 

hvað telst viðeigandi þegar kemur að hegðun og námsárangri barna þeirra 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017, bls. 5–6). Þetta 

má sjá á hvernig mæður í rannsókninni töldu sig vera með yfirumsjón og algjöra 

yfirsýn yfir samstarfið við skólann, þrátt fyrir að þær héldu makanum sínum 

upplýstum. Ása og Ólöf sögðu báðar að þær vildu sjá um samstarfið því þær hefðu 

meiri þörf á því að vera upplýstar um skólamál barna sinna. María sagðist alfarið 

sjá um samstarfið og hún hefði tekið maka sinn af póstlista foreldra svo hann fengi 

ekki fleiri pósta þar sem honum var farið að finnast það þreytandi. Aðkoma mæðra 

í skólastarfinu sést líka í niðurstöðum meðal nemenda en þeir segja að þeir bæði 

tala meira við móður sína um skólann og að móðir spyrji þá frekar um skólastarfið.    

Viðhorf foreldra til skóla og menntunar endurspeglast í viðhorfi barna þeirra 

(Kaplan, 1990, bls. 273–274) en umræðan inni á heimilum nemenda hefur meiri 
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áhrif á nemendur en bein þátttaka foreldra innan veggja skólans (Paratore o.fl., 

2015, bls. 392–393). Fjórir foreldrar af þeim fjórtán sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni töldu hlutverk sitt felast meðal annars í því að ræða við börn 

sín heima við um skólann, námið og félagslífið. Flestir foreldrar töldu sitt hlutverk 

snúa frekar að heimanámi og menntun þeirra yfir höfuð. Nanna Kristín 

Christiansen (2010) segir að þrátt fyrir að foreldrar vilji vel þekki þeir oft skólann 

aðeins úr fjarlægð og getur það því reynst þeim erfitt að halda uppi umræðu um 

skólann heima við. Þetta getur einnig stafað að því að foreldrum er stundum talin 

trú um, af kennurum barna þeirra, að þeir þurfi ekki taka þátt í námi barna sinna 

þar sem þeir eru í höndum fagmanna. Þetta gætu kennarar gert til að koma sér úr 

óþægindum sem getur fylgt samskiptum við foreldra (bls. 23–24). Foreldrar þurfa 

samt að fá réttar upplýsingar svo þeir geti sinnt skyldum sínum sem þeir bera til 

náms barna sinna (Paratore o.fl., 2015, bls. 399–400). Þrátt fyrir að margir 

foreldrar séu áhugasamir um nám barna sinna vita þeir ekki hvernig þeir eiga að 

snúa sér (Kaplan, 1990, 273–274). Það sést á svörum foreldranna sem tekin voru 

viðtöl við en þeim þótti hlutverk sitt ekki nægilega skýrt.  

 

5.2 Væntingar og hlutverk  

Niðurstöður sýna að foreldrar og kennarar hafa mismunandi sýn á samstarf 

heimilis og skóla. Með breyttum væntingum stjórnvalda, foreldra og kennara 

hefur óöryggi kennara aukist. Ekki er lengur fyllilega ljóst hvert hlutverk þeirra er 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 56). Kennarastéttin er fagstétt og hennar 

helsta hlutverk er að sinna skyldum sínum við nemendur sína (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson og fl., 2013, bls. 19–21). Kennarinn sem rætt var við var ekki 

fullkomlega viss um hvert hennar hlutverk væri í samstarfi heimilis og skóla. Hún 

taldi það ekki vera sitt hlutverk að virkja óvirka foreldra en hennar hlutverki væri 

að koma á og viðhalda góðu og jákvæðu samstarfi við heimilin. Aðalnámskrá 

kveður á um að umsjónarkennarar skuli kynnast nemendum sínum og leggja sig 

fram við að vinna náið með öðrum kennurum umsjónarnemendanna. Hlutverk 

kennarans er að miðla upplýsingum frá skóla til heimilis. Það er hlutverk skóla að 

koma á samstarfi milli heimilis og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 44).  

 Skólastefna Kennarasambands Íslands kveður á um að heimili og skóli 

beri saman ábyrgð á námi og velferð allra nemenda. Því þarf trúnaður, virðing 

traust og jafnræði að einkenna samstarfið þar á milli. Mikilvægt er að byggja 
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sterkan grunn frá byrjun (Kennarasamband Íslands, e.d.). Í spurningakönnuninni 

kom fram að flestir foreldrar töldu mikilvægt að vera í sambandi við skólann þrátt 

fyrir að vel gangi hjá barni þeirra. Útskýringarnar á því voru til að mynda að 

byggja sterkt samband við skólann svo auðveldara væri að ræða við kennarana ef 

erfið mál kæmu upp. Með því upplifðu foreldrar að þeir þekktu  kennarana betur. 

Þar með væri verið að byggja grunn á þeim forsendum að eðlilegt væri að eiga í 

samskiptum þótt engin vandamál væru til staðar. Kennarinn lagði áherslu á að 

vera opin og ekki of formleg. Þar með stuðlaði hún frekar að því að foreldrar væru 

óhræddir við að hafa samband og þeir upplifðu sig á jafnréttisgrundvelli. 

Samkvæmt Ingibjörgu Auðunsdóttur og félögum er hægt að segja að milli 

skóla og heimila sé um að ræða samskipti frekar en samstarf (Ingibjörg 

Auðunsdóttir o.fl., 2017, bls. 363). Niðurstöður sýndu að foreldrar töldu sitt 

hlutverk snúa fyrst og fremst að heimanámi barna sinna og heimalestri. Þetta rímar 

við ástralska rannsókn en þar þótti foreldrum þeirra hlutverk snúast fyrst og fremst 

að heimanámi barna sinna (Ludicke og Kortman, 2012, bls. 163–164).  

Foreldrum þótti einnig sitt hlutverk að koma upplýsingum til skóla, svo sem 

um veikindi og eða leyfi, og upplýsingum frá skólanum til barnsins. Minni hluti 

þátttakanda nefndu einhverskonar beina þátttöku í skólastarfinu en eitt foreldri 

nefnir að hlutverk þess felist meðal annars í að aðstoða barn sitt við uppákomur 

eða uppbrot í skólanum. Þessi niðurstaða sýnir annað en rannsókn Kristínar 

Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014) en samkvæmt þeim telja 73% foreldra 

að félagsstörf og skipulagning sé þeirra hlutverk.  

Samkvæmt niðurstöðum vilja nemendur að foreldrar þeirra viti meira um 

líðan þeirra, bæði í skólanum og heima en þeir telja foreldra sína vera nokkuð 

upplýsta um námið. Þetta rímar við rannsókn Kristínar Jónsdóttur og Amalíu 

Björnsdóttur frá 2014 en þar segir að nemendur vilji að foreldrar sínir séu upplýstir 

um námið (bls. 213–214).   

Í rannsókn frá 2012 á samstarfi heimilis og skóla segir að foreldrum þótti 

oft að kennarar miðluðu ekki upplýsingum um börn þeirra til heimilisins og að 

kennarar miðluðu ekki heldur sinni þekkingu. Þar með kæmust foreldrar stundum 

að vandamálum sem þeir hefðu viljað vita fyrr af (Ludicke og Kortman, 2012, bls. 

164–165; 167). Velta má fyrir sér hvort slíkt samskiptaleysi mætti rekja til óljósra 

hlutverka kennara en samkvæmt Nönnu Kristínu Christiansen (2010) er það óljóst 

kennurum hvort þeir eigi aðeins að sjá um menntun eða einnig um uppeldi (bls. 

56).  Það er skylda kennara bæði að rækta og þróa fagmennsku sína (Fullan og 

Hargreaves, 2016, bls. 20–22). Í dagbók mína skrifaði ég um atvik sem ég bjóst 
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við að yrði tilkynnt heim þar sem mér fannst ég sjá vanlíðan eins nemanda. Ég var 

strax forvitin að sjá  hvernig tekið yrði á atviki sem þessu og hvernig samskiptum 

við foreldra yrði háttað vegna þess. Ákveðið var að hafa ekki samband heim og 

láta vita af atvikinu. Kennarar hafa skuldbundið sig til að starfa í fagstétt og þurfa 

því að axla þá ábyrgð sem þeir hafa (Jón Torfi Jónsasson, 2020). Það virðist því 

vera vandamál hversu óljóst hlutverk kennarans er. Það má því velta fyrir sér hvort 

verið geti að kennarar sinni ekki starfi sínu af fagmennsku eins og þeim ber skylda 

til vegna þess að hlutverk þeirra er ekki nægilega skýrt.   

 Þrátt fyrir að líðan nemenda væri ekki einn af aðaláhersluþáttum foreldra 

í samstarfi heimilis og skóla vildu tæp 50% nemenda að foreldrar þeirra vissu 

meira um líðan þeirra, bæði í skólanum og heima. Ákveðið misræmi var þó í 

svörum nemenda en minnihluti þeirra vildi að kennarar myndu láta vita heim ef 

atvik kæmi upp innan veggja skólans tengdu félagslífi þeirra. Rannsóknir hafa 

sýnt að farsælt samstarf heimilis og skóla helst í hendur við námsframvindu ekki 

síður en líðan nemenda (Epstein, 2007, bls. 16; Henderson og Mapp, 2002, bls. 

14; Henderson og Mapp, 2002, bls. 7; Higgins og Katsipataki, 2015, bls. 11–12). 

Þrátt fyrir að bæði foreldrar og kennari teldu sig vita að gott samstarf þeirra á milli 

væri mikilvægt þá sýndu niðurstöður að samskiptin voru takmörkuð og oft 

einstefnusamskipti. Nefna má samskiptaleysi frá skólanum um líðan nemenda. 

Einar lýsti því í sínu viðtali að honum þætti mikilvægt að upplýsingar kæmu til og 

frá skóla því líðan nemandans gæti útskýrt hegðun hans og í sama streng tekur 

Ása. Ólöf og Ása tala báðar um mörk en segja að sumt komi skólanum ekki við 

og finnst þeim þær því ekki skyldugar að deila hverju sem er. Ólöf segir þó að 

líðan nemenda skipti höfuðmáli og að kennari ætti að láta vita heim ef hann sér 

eitthvað sem vekur áhyggjur. 

 

5.3 Upplýsingamiðlun 

Hefðir virðast móta samstarf milli heimilis og skóla að miklu leyti. Í hefðbundnu 

samstarfi eru kynningarfundir á haustin og foreldraviðtöl einu sinni á önn. Annars 

er upplýsingum miðlað í gegnum Mentor og föstudagspósta. Í öðrum tilfellum fara 

samskipti fram í gegnum tölvupósta (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 

2016, bls. 16). Í rannsókninni birtast samskipti milli heimilis og skóla eins og hér 

er lýst. Haustkynning kennaranna á komandi skólaári fór fram með rafrænum 

hætti þetta árið vegna samkomutakmarkana COVID-19. Sendir voru út vikupóstar 
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á hverjum fimmtudegi þar sem greint var frá gangi mála og heimavinnu fyrir 

komandi viku. Foreldrar og kennarar sendu svo póst sín á milli ef tilefni gafst. Slík 

samskipti tengdust leyfum og heimanámi sem og greiningarferlum og einstaka 

málum svo sem vegna eineltis eða vanlíðunar nemenda. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla eiga foreldrar að veita upplýsingar til skóla um börn sín sem 

mikilvægar eru fyrir leik og starf barnanna (Lög um grunnskóla 91/2008).  

 Kennarinn velti fyrir sér hvort einhver væri að lesa vikupóstana frá sér þar 

sem þeim var sjaldnast svarað. Þetta er í takt við rannsóknir sem gerðar hafa verið 

en samskipti milli heimilis og skóla virðast oft á tíðum vera frá skóla til heimila 

en ekki gagnvirk  (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 16; 

Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 202–205). Til að skoða 

samskiptin frekar fékk ég kennarann til að kalla eftir svörum í einum af 

vikupóstunum. Vikupósturinn fór á 67 viðtakendur en aðeins þrír svöruðu. Í annað 

skipti voru 12 persónulegir hróspóstar sendir á foreldra 12 nemenda. Aðeins tveir 

brugðust við þeim póstum. Annað dæmi um einstefnusamskipti mátti sjá þegar 

foreldrum var send rafræn haustkynning og þeir beðnir um að kvitta fyrir 

lesningunni. Aðeins 11 gerðu það af 67 viðtakendum. Eftir áminningu til foreldra 

bættust við sex og voru það samtals 17 foreldrar sem enduðu á að kvitta fyrir 

lesningunni. Flestir foreldrar töldu sig lesa póstana og þótti gott að fá upplýsingar 

um gengi barna sinna þrátt fyrir að þeim gengi vel bæði í leik og starfi. Einar velti 

fyrir sér mikilvægi póstanna og hugleiddi hvort mikilvægt væri að senda póstana 

í hverri viku, hugsanlega væri nóg að fá þá tvisvar í mánuði. Hugleiðingar Einars 

er hægt að tengja við viðhorf nýja neytandans sem Nanna Kristín Christiansen 

(2010) lýsir en hann vill velja vel í hvað tíminn hans fer því hann er mjög 

upptekinn (bls. 36). Einari fannst gott að fá upplýsingar frá skólanum með 

vikupóstum en á sama tíma óþarfi að fá of örar upplýsingar þegar allt gekk vel og 

hann var ekki viss um að allir gæfu sér tíma til að lesa póstana vikulega. Kennarinn 

sagðist skrifa um heimanám í vikupóstana, auk þess að setja það inn í Mentor. 

María sagðist þó aldrei fá upplýsingar um heimanám í vikupóstunum og þurfti að 

leggja sig fram við að leita hvert heimanámið væri hverju sinni. Með nýjum 

réttindum foreldra í skólastarfi líta þeir oft á sig sem neytendur af ákveðinni 

þjónustu sem er þá menntun barna þeirra. Þeir hafa væntingar til þjónustu skólans 

(Roffey, 2002, bls. 17) eins og birtist í viðhorfi Maríu sem fannst ekki nægilega 

skýrt hvert heimanámið væri hverju sinni.  

 Foreldraviðtöl eru skipulögð að jafnaði tvisvar á ári. Markmið samtalanna 

ætti að vera að foreldrar og kennarar taki ákvarðanir í sameiningu sem snertir 
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nemandann. Kennarar geta þar með veitt foreldrum tækifæri til að taka virkan þátt 

í skólagöngu barna sinna. Kennarar þurfa að leggja áherslu á að sýna hlýju en gæta 

þess að vera ekki of hressir og skemmtilegir. Kennarar eiga að hrósa nemendum 

sínum en ekki um of því það gæti skapað óþægilegar aðstæður fyrir foreldra sem 

hugsanlega ætluðu að ræða erfið eða flókin mál við kennarann. Margir kennarar 

halda fast í fagmanninn og óttast að missa völdin (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 175–176). Viðtölin sem ég sat mátti sjá að greinilegt var að kennarinn 

var jákvæður, sýndi hlýju og lagði áherslu á að hrósa nemendum mikið. Foreldrar 

fengu þó ekki tækifæri til að undirbúa sig og ekki var hægt að sjá að kennarinn 

hafi fundið til meginmarkmið sem allir meðlimir hefðu samþykkt líkt og Nanna 

Kristín Christiansen segir (2010). Það tíðkast sumstaðar að foreldrar og nemendur 

fái tækifæri til að undirbúa sig saman fyrir viðtalið. Foreldrum eru stundum send 

eyðiblöð til útfyllingar þar sem þeir fá tækifæri til að velja umræðuefni (bls. 174). 

Slíkar leiðir voru ekki farnar til að virkja foreldra og nemendur í samtölunum. Á 

færslu í dagbók minni má sjá að viðtölin voru fremur hversdagsleg og virtust ekki 

öll hafa skýran tilgang. Kennarinn var mjög jákvæð og lagði sig fram við að hrósa 

nemendum. Það kom mér á óvart í hversu mörgum tilfellum foreldrar sögðu lítið 

og sum lítið sem ekkert og því má segja að viðtölin hafi verið fremur einhliða, frá 

kennara til foreldra og nemenda.  

Góð samtalstækni er mikilvæg í foreldrasamtölum. Kennarar þurfa að gæta 

að því að vera ekki of hressir eða skemmtilegir, en þó hlýlegir, því það getur 

komið í veg fyrir að foreldrar eða nemendur taki upp erfið eða flókin málefni sem 

þeir höfðu hugsað sér að ræða (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 179–180). 

Þar sem samtölin voru oft á hversdagslegum nótum má velta fyrir sér hvort 

andrúmsloftið hafi verið of létt og kennarinn of hress fyrir alvarlegri umræður. 

Auk þess má ætla að ef foreldrum hefði verið gefinn kostur á að undirbúa sig fyrir 

fundinn (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 174) með því að velja 

viðfangsefni hefðu samtölin ekki verið eins einhliða og raun ber vitni. Bæta má 

við að nemendur voru með í samtölunum allan tímann. Oft er gott að hafa fundinn 

tvískiptan því flókið getur verið fyrir bæði kennara og foreldra að ræða krefjandi 

mál þegar nemandinn er viðstaddur (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 179–

180).   

 Eins og fram hefur komið fór rannsóknin fram á tímum COVID-19 og á 

meðan henni stóð hófst þriðja bylgja faraldursins hér á landi með sínum 

takmörkunum á skólastarfi. 75% foreldra þótti faraldurinn og þær 

sóttvarnaraðgerðir sem honum fylgja hafa haft áhrif á skólastarfið. 57% foreldra 
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þótti rafræna fyrirkomulagið sem fylgdi takmörkunum gott en 21% þeirra þótti 

það slæmt. Ástæður sem nefndar voru fyrir áhrifum COVID-19 á samstarfið var 

að þeim þótti vanta upp á persónulega tengingu. Aðrir voru sáttir við að geta sinnt 

samtölum og öðrum samskiptum við skólann frá vinnu eða heimili sínu. Það sama 

sagði kennarinn um samstarf við heimilin á tímum COVID-19 en henni þótti 

nokkuð vel hafa til tekist en hún saknaði persónulegra tenginga við foreldrana, 

sérstaklega þar sem hún var nýtekin við bekknum. 80% nemenda þótti rafræna 

foreldraviðtalið ganga vel en eins og foreldrunum þótti nemendum vanta upp á 

persónulegu tenginguna sem verður í hefðbundnum samtölum. Í rannsókn sem 

gerð var hér á landi um samskipti skóla við heimili sýndu niðurstöður að meirihluti 

stjórnenda, 75%, þótti samstarf við heimilin ganga vel og voru 61% kennarar því 

sammála (Kristín Jónsdóttir, 2020, bls. 8–10).  Svipuð rannsókn sem gerð var á 

leikskólum sýnir að 40% stjórnenda þóttu samskiptin hafa aukist en um helmingi 

þótti þau hafa verið svipuð og áður (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2020, bls. 7–8).  

Allir foreldrarnir í viðtölunum voru sammála um að skólinn hafi staðið sig 

nokkuð vel í að upplýsa þá um stöðu COVID-19 innan skólans og næstu skref. Í 

leiðbeiningum Unicef um skólastarf á tímum COVID-19 segir að mikilvægt sé að 

skólar leggi sig fram um að upplýsa foreldra og aðra um forvarnar- og 

varnaraðgerðir sem skólinn hyggst fylgja (Bender, 2020, bls. 5–9). 

 Bæði foreldrum og nemendum þótti það fjarnám sem fór fram ganga vel. 

Það fjarnám var alla föstudaga meðan á takmörkunum stóð. Sömu niðurstöður 

voru kynntar á rafrænu málþingi Kennarasambands Íslands en þar segir að það 

hafi komið á óvart hversu vel kennurum, nemendum og foreldrum þótti fjarnám á 

tímum COVID-19 ganga (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir, 2020, bls. 

20–22). 
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6. Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um samstarf heimilis og skóla út frá 

starfendarannsókn sem ég framkvæmdi í vettvangsnámi og æfingakennslu minni 

haustið 2020. Fjallað hefur verið um lög og reglugerðir og hlutverk og væntingar. 

Samkvæmt fræðunum og niðurstöðum úr rannsókninni má sjá að allir eru 

sammála um mikilvægi góðs samstarfs milli heimilis og skóla. Ávinningur 

samstarfsins er margþættur og snýr ekki aðeins að námsárangri barna heldur líðan 

þeirra. Þrátt fyrir vitund um mikilvægi og ávinning samstarfsins er það ljóst að 

hlutverk samstarfsins eru óljós. Hvorki er það kennurum né foreldrum ljóst hvers 

er nákvæmlega ætlast til af þeim og sömuleiðis virðast væntingar um samstarfið 

ekki vera þær sömu. Með rannsóknarspurningunni var leitast við að svara hvað 

það er sem einkennir samstarfið og hverjar væntingar kennara, foreldra og 

nemenda sé um það. Niðurstöður sýndu að það er hvorki foreldrum né kennurum 

fyllilega ljóst hvers er ætlast til af þeim í samstarfinu. Væntingar foreldra snúa 

frekar að námi barnanna heldur en líðan þeirra. Kennarar leitast sumir hverjir eftir 

að fá gagnvirkara samstarf á milli heimilis og skóla á meðan aðrir vilja ekki hleypa 

foreldrunum of nálægt. Það virðist einnig flækjast fyrir kennurum hvort þeir eigi 

einungis að sinna kennslu eða hvort þeir eigi að taka þátt í uppeldi. Nemendum 

fannst flestum foreldrar vera upplýstir um nám sitt en hefðu viljað að þeir vissu 

meira um líðan þeirra. 

 Í veröld þar sem hraði og tímaleysi einkennir samfélagið og þegna þess 

þurfa allir að líta inn á við og skoða hvar þeirra hlutverk liggur. Tímaleysið sem 

einkennir nýja neytandann og óvissan sem komið hefur yfir kennara með breyttum 

kröfum hefur allt áhrif á hvernig samstarfi heimilis og skóla er háttað. Það er 

greinilegt að ef samstarf milli heimilis og skóla á að skila þeim ávinningi sem það 

getur fyrir nemendur þarf það bæði að verða markvissara og hlutverkin sem og 

tilgangurinn að verða skýrari, bæði fyrir foreldra og kennara. Kennarar þurfa að 

ganga úr skugga um að þeir séu að sinna sínu hlutverki sem skyldi. Þeir eru 

fagmenn. Foreldrar þurfa að sjá til þess að þeir sinni þeim skyldum sem þeim eru 

gefnar samkvæmt lögum.  

 Segja má að ég hafi farið einn hring í hringferli starfendarannsókna. Nú 

fer ég vel undirbúin með ákveðnar hugmyndir og markmið inn í starf mitt sem 

kennari. Þær hugmyndir sem ég hef um eflingu samstarfs heimilis og skóla hef ég 

fengið út frá vinnu þessa verkefnis. Fyrst og fremst verður markmiðið að standa 

með fagmanninum sem kennarahlutverkið geymir. Auk þess hef ég hugmyndir 

um eflingu foreldra, og þá sérstaklega feðra, með beinni þátttöku í námi og leik 

barna þeirra. Það mun ég útfæra með heimsóknum og sérsniðnum verkefnum. Allt 

það myndi ég gera til að öðlast gott samstarf þar sem ég og foreldrar nemenda 

minna getum unnið saman að velferð og vellíðan þeirra.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina og beiðni um þátttöku 

 

Akureyri, 20. október 2020  

 

Upplýst samþykki  

 

Til foreldra barna í 7. bekk í Lundarskóla Ég undirrituð, nemandi í 

menntunarfræði M.Ed., er kennaranemi við Lundarskóla og stunda þar 

æfingakennslu mína í 7. bekk. Nú er ég að vinna að meistaraprófsverkefni mínu 

(30 ECTS einingar) og er að framkvæma starfendarannsókn samhliða 

æfingakennslunni. Rannsóknin snýr að samstarfi heimilis og skóla, hvernig 

foreldrar upplifa samstarfið og hvernig hægt væri að efla það og þróa. Rannsóknir 

hafa sýnt að gott samstarf milli þessara aðila eru mikilvægir þættir fyrir 

námsframvindu og líðan nemenda. Því langar mig að nýta vettvang minn til að 

framkvæma rannsókn á efninu og öðlast dýpri skilning og vitneskju um hlutverk 

og upplifun bæði kennara og foreldra í samstarfinu. Leiðbeinandi minn er Birna 

María B. Svanbjörnsdóttir, lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri 

(birnas@unak.is).  

 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni. Gagnaöflun 

fer fram í formi spurningalista og hugsanlega viðtals. Spurningalistarnir eru á 

stafrænu formi en við úrvinnslu upplýsinganna verða þeir prentaðir út en svo eytt. 

Unnið verður eftir viðmiðunarreglum Akureyrarbæjar um rannsóknir innan skóla 

bæjarins og uppfyllt verða skilyrði Persónuverndarlaga nr. 90/2018.  

 

Fullum trúnaði er heitið og þess gætt að engar persónugreinanlegar upplýsingar 

komi fram í í birtingu og umfjöllun um niðurstöður. Þátttaka er valkvæð og heimilt 

að hætta þátttöku hvenær sem er. Ekki er nauðsynlegt að svara öllum spurningum. 

Samþykki er veitt með því að senda mér staðfestingu þar um í tölvupósti. Ef 

samþykki verður veitt verður slóð á rannsóknina send þátttakenda. Ekki hika við 

að hafa samband ef spurningar vakna.  

 

 

 

Með von um jákvæð viðbrögð,  

Bergdís Sigfúsdóttir  

(s: 849-5893 - ha131155@unak.is). 
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Fylgiskjal 2 Beiðni um þátttöku í einstaklingsviðtöl 

 

 

Akureyri, 7. desember 2020 

 

Ágæti viðtakandi  

 

Ég undirrituð, nemandi í menntunarfræði M.Ed., var kennaranemi við 

Lundarskóla og hef nú lokið æfingakennslu minni í 7. bekk. Eins og fram hefur 

komið í fyrri bréfum mínum er ég að vinna að meistaraprófsverkefni mínu (30 

ECTS einingar) en ég framkvæmdi starfendarannsókn samhliða 

æfingakennslunni. Rannsóknin snýr að samstarfi heimilis og skóla, hvernig 

foreldrar upplifa samstarfið og hvernig hægt væri að efla samstarfið. Leiðbeinandi 

minn er Birna María B. Svanbjörnsdóttir, Lektor við Háskólann á Akureyri 

(birnas@unak.is).  

 

Í haust fékk ég nokkra foreldra til þátttöku í rannsókninni en sá hluti fór fram á 

formi spurningalista. Nú leita ég að foreldrum sem tilbúnir eru að koma í 

einstaklingsviðtal. Viðtölin verða tekin í gegnum fjarfundarbúnað og gert er ráð 

fyrir að hvert viðtal sé um 30 mínútur. Viðtölin snúa að upplifun foreldra á 

samstarfi heimilis og skóla. Unnið verður eftir viðmiðunarreglum Akureyrarbæjar 

um rannsóknir innan skóla bæjarins og uppfyllt verða skilyrði Persónuverndarlaga 

nr. 90/2018.  

 

Fullum trúnaði er heitið og þess gætt að engar persónugreinanlegar upplýsingar 

komi fram í í birtingu og umfjöllun um niðurstöður. Þátttaka er valkvæð og heimilt 

að hætta þátttöku hvenær sem er. Ekki er nauðsynlegt að svara öllum spurningum. 

Samþykki er veitt með því að senda mér staðfestingu þar um í tölvupósti. Sem 

áður eru allir foreldrar eru hvattir til þátttöku sem og þeir foreldrar sem tóku þátt 

í fyrri hluta rannsóknarinnar. Ekki hika við að hafa samband ef spurningar vakna.  

 

 

Með von um jákvæð viðbrögð,  

Bergdís Sigfúsdóttir  

(s: 849-5893 - ha131155@unak.is) 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um spurningakönnun nemenda fyrir foreldra 

 

 

 

Akureyri, 23. nóvember 2020 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Eins og fram kom í fyrra bréfi mínu er ég undirrituð, nemandi í menntunarfræði 

M.Ed., kennaranemi við Lundarskóla og þar stunda ég æfingakennslu mína í 7. 

bekk. Nú er ég að vinna að meistaraprófsverkefni mínu (30 ECTS einingar) en 

ég er að framkvæma starfendarannsókn samfara æfingakennslunni. Rannsóknin 

snýr að samstarfi heimilis og skóla, hvernig foreldrar upplifa samstarfið og 

hvernig hægt væri að efla samstarfið. Leiðbeinandi minn er Birna María B. 

Svanbjörnsdóttir, Lektor við Háskólann á Akureyri (birnas@unak.is). 

 

Tilgangur þessa bréfs er að leitast eftir samþykki foreldra fyrir könnun meðal 

nemenda á samstarfi heimilis og skóla og þeirra eigin upplifun á starfinu. 

Könnunin er um það bil 10 spurningar og er á stafrænu formi en við vinnslu 

upplýsinganna verða spurningalistarnir prentaðir út og að lokum eytt. Könnunin 

er nafnlaus og þess gætt að engar persónugreinanlegar upplýsingar komi fram í 

birtingu og umfjöllun um niðurstöður. 

 

Unnið verður eftir viðmiðunarreglum Akureyrarbæjar um rannsóknir innan skóla 

bæjarins og uppfyllt verða skilyrði Persónuverndalaga nr. 90/2018. Tekið skal 

fram að nú þegar liggur fyrir leyfi frá Akureyrarbæ á starfendarannsókninni en 

ef óskað er eftir að nemandi taki ekki þátt í könnuninni bið ég um að sendur 

verði tölvupóstur þess efnis á netfangið ha131155@unak.is fyrir fimmtudaginn 

26. nóvember 2020. Könnunin verður lögð fyrir föstudaginn þann 27. nóvember 

2020. Nemendurnir sjálfir fá kynningu á rannsókninni og könnuninni og er þeim 

svo frjálst val hvort þeir kjósa að taka þátt eður ei. 

 

Velkomið er að hafa samband ef spurningar vakna. 

 

Með von um góð viðbrögð, 

 

Bergdís Sigfúsdóttir (s: 849-5893 - ha131155@unak.is). 
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Fylgiskjal 4 Spurningakönnun nemenda 

 

Við hvern talar þú mest við um skólann heima? 

Pabba 

Mömmu 

Stjúppabba 

Stjúpmömmu 

Enginn 

Annað: 

Hver spyr þig mest um skólann heima? 

Pabbi 

Mamma 

Stjúppabbi 

Stjúpmamma 

Systkini 

Annað: 

Hversu oft talar þú við einhvern um skólann heima? 

Á hverjum degi 

2-3 sinnum í viku 

1 sinnum í viku 

2 sinnum í mánuði 

Sjaldan 

Aldrei 

Hver hjálpar þér með heimanámið þitt? 

Pabbi 

Mamma 

Stjúppabbi 

Stjúpmamma 

Systkini 

Annað: 
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Hver hlustar á þig lesa heima? 

Pabbi 

Mamma 

Stjúppabbi 

Stjúpmamma 

Systkini 

Annað: 

Finnst þér að mamma/pabbi/annar heima viti hvað þú átt að læra heima? 

Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Ef eitthvað kemur upp á í skólanum (tengt námi eða félagslegum þáttum) finnst 

þér gott að kennarinn láti vita heim? 

Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Ef þér líður illa í skólanum finnst þér gott að kennarinn láti vita heim? 

Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Vilt þú að að einhver heima t.d. mamma, pabbi eða annar viti hvað þú ert að gera 

í skólanum og hvernig þér gengur í skólanum? 
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Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Ef eitthvað kemur upp á utan skóla félagslega eða námslega (t.d. eitthvað kemur 

upp á milli vina eða það gengur illa að læra heima) vilt þú að 

mamma/pabbi/annar láti kennarann vita? 

Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Myndir þú vilja að mamma/pabbi/annar kæmi meira inn í skólann (T.d. taka þátt 

í skipulagningu í einhverju í skólanum eða koma í heimsókn)? 

Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Finnst þér að mamma/pabbi/annar viti um skólann og hvernig þér gengur? 

Mjög mikið 

Mikið 

Alveg eins 

Frekar lítið 

Lítið 

Ekkert 

Veit ekki 

Annað: 

Viltu að það breytist? 
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Já 

Alveg eins 

Nei 

Veit ekki 

Annað: 

Af hverju? 

Ef þú vilt að það verði meira, hvað myndir þú vilja að breytist? Hér má velja 

marga valmöguleika. 

Vita meira um heimanámið 

Vita meira um vini mína í skólanum 

Vita meira um hvað við erum að læra um í skólanum 

Vita meira um hvernig mér gengur að læra í skólanum 

Vita meira um hvernig mér líður í skólanum 

Vita meira um uppbrotsdaga (þemadagar, göngudagar, umbun...) 

Vita meira um hverjir eru að kenna mér 

Vita meira um einkunnirnar mínar 

Annað: 

Hvernig fannst þér ganga í rafrænu foreldraviðtali? 

Mjög vel 

Vel 

Hvorki né 

Sæmilega 

Illa 

Finnst þér COVID-19 hafa haft áhrif á að foreldrar þínir vita meira/minna um 

skólann en áður? 

Já 

Hvorki né 

Nei 

Tengingin milli skólans og heimilisins á tímum Covid-19 hefur verið... 
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Eðlileg 

Næstum því eðlileg 

Hvorki né 

Smá öðruvísi en vanalega 

Mikið öðruvísi en vanalega 

 

Hvernig þá?  

Hvort finnst þér betri rafræn foreldraviðtöl eða venjuleg? 

Rafræn 

Venjuleg 

Veit ekki 

Finnst þér þú finna mun á hvernig þér líður í skólanum og hvernig þér gengur í 

námi eftir því hvort skólinn og mamma/pabbi/annar eru í samstarfi? (Tala mikið 

saman og skiptast á upplýsingum) 

Já 

Nei 

Veit ekki 

Ef þú finnur mun, hvernig mun finnur þú? Hér má velja marga valmöguleika 

Mér líður betur félagslega 

Mér líður verr félagslega 

Mér gengur betur í náminu 

Mér líður verr í náminu 

Ég er öruggari í skólanum 

Ég er óöruggari í skólanum 

Mér gengur betur að læra heima 

Mér gengur verr að læra heima 

Annað: 
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Fylgiskjal 5 Spurningakönnun foreldra 

 

Ert þú faðir, móðir, stjúpfaðir, stjúpmóðir eða annað? 

Faðir 

Móðir 

Stjúpfaðir 

Stjúpmóðir 

Annað: 

Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

Grunnskólapróf 

Menntaskólapróf 

Iðnpróf 

Háskólapróf - grunngráða 

Háskólapróf - framhaldsgráða 

Annað: 

Hversu mörg börn átt þú sem eru nú í grunnskóla eða hafa lokið grunnskóla? 

1 

2 

3 

4 

5+ 

Hvar býr barnið þitt sem nú gengur í 7. bekk? 

Hjá báðum foreldrum 

Hjá öðru foreldrinu 

Hjá öðru foreldrinu og stjúpforeldri 

Til skiptis hjá móður og föður 

Til skiptis hjá móður + stjúpforeldri og föður + stjúpforeldri 

Annað: 

Telur þú þig taka virkan þátt í skólagöngu barns þíns? 
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Já 

Nei 

Hvorki né 

Ef já, hvernig myndir þú lýsa þátttöku þinni? 

 

Hvernig myndir þú lýsa góðu samstarfi heimilis og skóla? 

 

Hvert telur þú þitt hlutverk vera í samstarfi heimilis og skóla? 

 

Hvert telur þú hlutverk skólans vera í samstarfi heimilis og skóla? 

 

Hvernig fara samskipti fram milli heimilis og skóla? 

Mentor 

Tölvupóstur 

Símtöl 

Annað: 

Hvort hefur samband að fyrra bragði? 

Skólinn 

Heimilið 

Veit ekki 

Annað: 

Finnst þér samskipti heimilis og skóla vera 

Of tíð 

Mátulega tíð 

Hvorki né 

Of lítil 

Við hvaða foreldri er haft samband fyrst? 

Móður 

Föður 
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Stjúpmóður 

Stjúpföður 

Á ekki við 

Annað: 

Hvaða foreldri telur þú vera virkast í samstarfi heimilis og skóla? 

Móðir 

Faðir 

Stjúpmóðir 

Stjúpfaðir 

Á ekki við 

Annað: 

Af hverju telur þú það foreldri sem þú tilgreindir hér að ofan vera virkara en 

annað foreldri? 

Vinnutími 

Verkaskipting innan heimilis 

Hefðir 

Annað: 

Getur þú lýst ástæðunum fyrir virkni nánar? 

 

Finnst þér ástæða fyrir því að vera í sambandi við skólann ef hvorki félagsleg né 

námsleg vandamál eru að hrjá barn þitt? 

Já 

Nei 

Annað: 

Getur þú lýst þeirri ástæðu nánar? 

 

Ert þú ángæð/ur með fyrirkomulag samstarfsins eins og það er? 
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Já 

Nei 

Hvorki né 

Annað: 

Ef nei, hverju myndir þú vilja breyta? 

 

Ef já, með hvað ertu ánægð/ur? 

 

Finnst þér COVID-19 hafa haft áhrif á samstarf heimilis og skóla? 

Já 

Nei 

Annað: 

Ef já, getur þú lýst því frekar? 

 

Hvað fannst þér um rafrænu haustkynninguna sem var í upphafi skólaárs? 

 

Hvernig líst þér á það fyrirkomulag að foreldrafundir verða rafrænir í ár? 

 

Finnst þér rafrænt fyrirkomulag vera slæmt eða gott? 

Slæmt 

Gott 

Annað 

Getur þú lýst þeirri skoðun nánar? 
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 Fylgiskjal 6 Spurningarammi viðtala við foreldra  

 

 1. hluti - um þátttakanda 

 

 

1. Aldur 

2. Fjöldi barna 

3. Menntun  

4. Hjúskaparstaða 

 

2. hluti - almennt 

 

 

1. Hver er þín upplifun af samstarfi heimilis og skóla?  

2. Finnst þér vera skýrt hver tilgangur samstarfsins sé? 

3. Finnst þér einhverstaðar vera skýrt hvert þitt hlutverk er? Hvar þá? 

(almenn vitneskja, persónulegar skoðanir) 

4. Hvert telur þú þitt hlutverk vera í samstarfinu?  

5. Hvert telur þú hlutverk skólans vera?  

6. Hvort telur þú eða maka þinn (þar sem það á við) vera í meiri 

samskiptum við skólann?  

7. Af hverju?  

8. Myndir þú vilja hafa það öðruvísi?  

9. Hvernig þá?  

10. Myndir þú vilja breyta einhverju í sambandi við samstarfið, hvernig 

upplýsingunum er miðlað og fleira?  

11. Áttu einhverja slæma reynslu af samstarfinu? 

12. Hvað hefði mátt betur fara?  

13. Áttu einhverja góða reynslu af samstarfinu? 

14. Hvað einkenndi það? 

 

3. hluti - samkvæmt niðurstöðum spurningalistanna minna 

 

 

1. Konur í meiri hluta sem sjá um samstarfið: Samkvæmt foreldrakönnun 

(sjá meira um samstarfið) og samkvæmt nemenda könnun (tala meira 

við mömmu) 
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2. Af hverju?  

3. Telur þú mikilvægt að báðir/allir foreldrar taki þátt í samstarfinu?  

4. Af hverju? 

5. Tilefni til að hafa samband - ef allt er gott þarf ekki að hafa samband eða 

hvað?  

6. Finnst þér vera skýrt hvað varðar heimanám, hverju þarf að skila og 

hvenær? Hvar færðu þær upplýsingar? 

7. Finnst þér mikilvægt að foreldrar og skóli skiptist á upplýsingum um 

líðan nemenda?  

8. Leggur þú þig fram við að skólinn viti um líðan barns þíns? 

9. Leggur skólinn sig fram við að upplýsa þig um líðan barnsins þín í 

skólanum? 

10. Myndir þú vilja að foreldrar bæru meiri ábyrgð á skólanum; væri 

úthlutað verkefni sem viðkoma skólastarfinu, væru boðnir oftar í 

heimsókn á skólatíma eða fleira í þeim dúr? 

11. Hvernig myndir þú lýsa upplýsingunum sem koma frá skólanum? 

Jákvæðar, neikvæðar, hjálplegar, tilgangslausar 

 

4. hluti - COVID 

 

 

1. Finnst þér þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið út af Covid (rafræn 

haustkynning og rafrænir fundir) hafa staðið fyrir sínu?  

2. Finnst þér samstarf heimilis og skóla verið eins og áður?  

3. Finnst þér skólinn hafa geta borið sig öðruvísi að?   

 

 

  

  

 

 

 

 


