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Formáli 

Þegar ég komst að því hvað væri til lítið efni um fyrir foreldra af erlendum uppruna um 

skólastarf vildi ég leggja mín lóð á vogarskálarnar. Ég tel málefnið mikilvægt og öllum til góðs 

að upplýsingar séu til staðar fyrir alla. Saman erum við sterkari.  

Ég þakka leiðbeinanda mínum, Kristínu Jónsdóttur, fyrir góða leiðsögn og samvinnuna í 

verkefninu. Ég þakka einnig Tengjumst – hópnum fyrir samstarfið og samvinnuna, án þeirra 
hefði verkefnavinnan ekki verið eins skemmtileg. Einnig þakka ég Páli Ásgeiri Torfasyni fyrir 

góð og uppbyggileg ráð sem sérfræðingur í verkefninu. Að lokum langar mig að þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir umburðarlyndi á meðan að ferlinu stóð og þá sérstaklega Andra 
Rafni Ottesen fyrir mörg fagleg ráð og hvatningu. 

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

 Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 
upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 
sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 4. maí 2021 

 

Valdimar Unnar Jóhannsson 
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Ágrip 

Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi er myndband og vefsíða, eitt af fjórum 

meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum 

uppruna. Sameiginlegt markmið okkar var að búa til fræðsluefni fyrir foreldra til þess að 

styrkja tengsl þeirra og grunnskóla, í þágu barnanna. Myndböndin eru á arabísku, íslensku, 

pólsku og spænsku og birt á vefnum tengjumst.hi.is  

Markmið þessa verkefnis er að veita foreldrum upplýsingar um það hvernig samskiptum við 

grunnskóla á Íslandi er háttað í megindráttum og hvað það skiptir miklu máli að foreldrar séu 

vel upplýstir. Verkefnið er byggt á líkani Epstein um foreldraþátttöku, aðalnámskrá 

grunnskóla og lögum um grunnskóla sem og íslenskum rannsóknum á þessu sviði.  

Niðurstaðan, sem kynnt er í myndbandinu, er sú að virðing þurfi að ríkja í samskiptum milli 

heimilis og skóla því ef samskipti séu góð sé líklegra að skólaganga barnsins verði 

árangursrík. Hefðir og venjur eru misjafnar á milli skóla og því er mikilvægt að foreldrar séu 

vel upplýstir. Með góðu upplýsingaflæði stefna allir í sömu átt. Foreldrar mæta að jafnaði 

tvisvar sinnum í foreldraviðtöl á hverju skólaári, kennari boðar viðtalið og er þar vettvangur 

fyrir aðila að setjast niður og fara yfir stöðu barnsins í skólanum.  

Vinnan við þetta meistaraverkefni jók hæfni mína til að vinna í hópi. Það var ótrúlegt hvað 

samvinnan gaf mikið í vinnuferlinu og mæli ég hiklaust með þessari aðferð til að vinna 

lokaverkefni. Samvinnan er undirstöðuatriði í allri kennslu.  

Myndbandið Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi er framleitt í samstarfi fjögurra 

meistaranema, leiðbeinanda okkar, kvikmyndatökumanna af kennslusviði Háskóla Íslands, 

þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum.  
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Abstract  

Communication between homes and compulsory schools in Iceland: 

Connect – teachers and parents of immigrant children 

 

Communication between homes and compulsory schools in Iceland is a video and a website, 

one of four master thesis under the umbrella term Connect – teachers and parents of 
immigrant children. Our common goal was to create educational material for parents to 

strengthen their relationship with compulsory schools, for the benefit of the children. The 

videos are in Arabic, Icelandic, Polish and Spanish and will be published on the website 
tengjumst.hi.is.  

The aim of this project is to inform parents how communication with compulsory schools in 
Iceland is structured in general and how important it is for parents to be well informed. The 

project is based on Epstein´s model on parental participation, the national curriculum guide 
for compulsory  schools in Iceland and the Act on compulsory schools, as well as on some 

research in the field.  

The conclusion, which is presented in the video, is that respect needs to prevail in 
communication between home and school, because if it is good the child´s schooling is more 

likely to be successful. Traditions and customs vary between schools so it is important that 
parents are well informed. With a good flow of information everyone is heading in the same 

direction. Parents usually attend a parent-teacher interview twice each school year, the 
interview scheduled by the teacher, where both parties sit down and review the child´s 

performance in school.  

Working on my master´s thesis increased my ability to work with in a team. It was amazing 

how fruitful the collaboration was in the work process and I definitely recommend this 

method for working on a thesis. Cooperation is a fundamental element in all teaching.  

The video Communication between homes and compulsory schools in Iceland is produced in 

collaboration with four master´s students, our supervisor, cinematographers from the 

University of Iceland, translators and our friends who performed in the videos.  
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1 Inngangur  

Hefðir og venjur í grunnskólum landsins eru margar og misjafnar. Það getur verið erfitt fyrir 

foreldra af erlendum uppruna að fá upplýsingar um þessi atriði. Með það að leiðarljósi var 

ákveðið að útbúa fræðslumyndband byggt á helstu upplýsingum um það sem mikilvægt er 

fyrir foreldra að vita. Þó að upplýsingarnar séu fyrst og fremst hugsaðar fyrir foreldra af 

erlendum uppruna nýtast þær ekki síður íslenskum foreldrum. Virðing þarf að ríkja í 

samskiptum milli heimila og skóla en ef samskipti eru góð er líklegra að skólaganga barnsins 

verði árangursrík. Að auki er fjallað um mismunandi gerðir foreldraviðtala en þau er misjöfn 

á milli skóla. Ljóst var í upphafi að mikil vöntun er á efni um þessi málefni og er það því von 

höfundar að myndböndin og heimasíðan sem byggð verður á myndböndunum eigi eftir að 

nýtast vel.  

Ég hóf störf sem leiðbeinandi í 6. bekk haustið 2018. Þennan fyrsta vetur var ég með tvö 

börn af erlendum uppruna og komst ég fljótlega að því að foreldrar þeirra voru ekki 

meðvitaðir um allt það sem var að gerast í skólanum. Ég fór að leita að efni með upplýsingum 

fyrir þau en komst fljótlega að því að það var lítið sem ekkert af upplýsingum til. Þegar leið á 

skólaárið byrjuðu að auki umræður hjá kennurum um foreldraviðtöl og var margt í þeim 

umræðum sem vakti athygli mína, m.a. það að síðara viðtalið væri tilgangslaust vegna þess 

að það væri oftast endurtekning á því sem rætt var fyrir áramót. 

Umræður og hugmyndir um útfærslur á foreldraviðtölum halda þeim í stöðugri þróun og 

verður meðal annars farið yfir ólíkar útfærslur af foreldraviðtölum.  

Markmiðið með verkefninu er að veita upplýsingum til foreldra af erlendum uppruna um 

samskipti heimila og skóla í grunnskólum landsins. Fræðslumyndin á að vera framlag til 

aukinnar þekkingar á rannsóknarsviðinu um tengsl heimila og skóla, varðandi samskipti og 

samstarf foreldra og skóla.  

Það er von mín og trú að með því að útbúa myndband og heimasíðu séu meiri líkur á því að 

upplýsingar berist til fleira fólks. Heimurinn sem við búum í kallar á að við viljum fá 

upplýsingar strax í stað þess að lesa langar greinar um efnið. 
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2 Gildi verkefnisins 

Ég tel mikilvægt að fólk af erlendum uppruna hafi sömu möguleika á að afla sér upplýsinga 

um samskipti milli heimila og skóla og aðrir í íslensku samfélagi. Skólinn er stór mótunaraðili í 

lífi barna og ungmenna og mikilvægt að samskiptin við heimilið séu góð og skýr. Með því að 

hafa upplýsingar aðgengilegar er líklegra að fólk gefi sér tíma til að kynna sér þær, og ef  

boðið er upp á fjölbreyttar miðlunarleiðir getur fólk bæði horft og hlustað á þær. Allir sem 

koma að námi barnsins græða á því að vera vel upplýstir. 

Rannsóknir og skrif um tengsl heimila og skóla fara vaxandi hérlendis og reynir 

fræðasviðið að leggja sitt á vogaskálarnar (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017; 

Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014; Kristín Lillendahl, 2017). Ég vona að minn 

þáttur í verkefninu bæti við þá þekkingu sem fyrir er á þessu sviði. Því meiri umfjöllun sem 

efnið fær því meiri líkur eru á að fleiri sýni viðfangsefninu áhuga. Það hlýtur að vera hagur 

skólasamfélagsins að leita sífellt leiða til að efla samstarf sitt við heimilin og með þeirri 

tækniþróun sem á sér stað samhliða eru sóknarfærin mörg til að miðla efni til heimilanna. 

Myndbönd og lesefni á vefnum ætti að geta náð til flestra og þannig auðvelda fyrstu skrefin í 

samskiptum skólans og heimila þar sem íslenska er ekki móðurmálið (Fish, Mun og A´Jontue, 

2016; Kim og Gilman, 2008).  

Fyrir mig sem ungan kennara að stíga mín fyrstu skref í starfi er gott að styrkja þá þætti 

sem snúa að foreldrasamskiptum. Þetta er hugsanlega stærsta atriðið sem ég þarf að hafa í 

huga í starfi mínu sem kennari. Þá er gott að kynnast nýjum leiðum til að miðla upplýsingum 

áfram, öðrum en hinum klassíska tölvupósti. Ég tel að þessar nýju leiðir eigi eftir að sækja í 

sig veðrið á næstu misserum. Einnig vonast ég til þess að samvinna við gerð lokaverkefna 

verði algengri en hin hefðbundnu ritgerðaskrif. Samvinna Tengjumst-hópsins var mér mikið 

lærdómsferli og gerði ferlið sem felst í lokaverkefni enn skemmtilegra. Að geta borið saman 

hugmyndir, speglað eigin skoðanir og komist að bestu niðurstöðunni sem hópur er verklag 

sem svipar mjög til kennarastarfsins. Ég vona því að þessi tvö atriði þ.e. að miðla 

upplýsingum á stafrænan hátt til dæmis með gerð myndbanda og heimasíðu sem og að vinna 

lokaverkefni í teymisvinnu sé það sem koma skal. 
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3 Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum 
uppruna 

Þetta verkefni er eitt af fjórum meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst – kennarar 

og foreldrar barna af erlendum uppruna. Sameiginlegt markmið okkar var að búa til 

fræðsluefni fyrir foreldra til þess að styrkja tengsl þeirra og grunnskólanna, í þágu barnanna. 

Myndböndin eru á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku og birt á vefnum tengjumst.hi.is 

Verkefnin fjögur eru Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi eftir Valdimar Unnar 

Jóhannsson; Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna eftir Láru Bergljótu 

Jónsdóttur; Samstarf heimila og skóla um nám og góða líðan grunnskólabarna eftir Dagmar 

Ólafsdóttur; og Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna eftir Stefaníu 

Láru Ólafsdóttur. Þessi kafli segir frá Tengjumst-verkefninu sem heild og er samhljóða í 

greinargerðum okkar fjögurra.  

Myndböndin eru unnin og framleidd í samstarfi okkar fjögurra meistaranema, Kristínar 

Jónsdóttur leiðbeinanda okkar, kvikmyndatökumanna af kennslusviði Háskóla Íslands, 

þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum. Textarnir á vefnum tengjumst.hi.is eru 

einnig hluti af okkar meistaraverkefnum. Á mynd 1 má sjá heimasíðu vefjarins tengjumst.hi.is 

 

 
Mynd 1 Vefurinn tengjumst.hi.is. 

 

Árið 2020 fékk Kristín styrk úr sjóði Háskóla Íslands sem ætlað er að styrkja samfélagsvirkni 

vísindamanna, til að vinna að Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna. 
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Styrkurinn gerði framleiðslu myndbandanna og verkefnið mögulegt og gaf okkur tækifæri til 

að vinna að skapandi rannsóknarverkefnum sem meistaraverkefnum.  

3.1 Samstarfsaðilar 
Myndböndin eru unnin í samstarfi við Deild rafrænna kennsluhátta sem heyrir undir  

Kennslusvið Háskóla Íslands. Nazar Byelinskyy og Rafn Rafnsson, verkefnisstjórar sáu um 

mynd- og hljóðupptökur, hljóðvinnslu og klippingu. Sveinn Benedikt Rögnvaldsson kom að 

eftirvinnslu verkefnisins. Tónlistina samdi Þorsteinn Eyfjörð. 

Þýðendur texta eru Anna Katarzyna Wozniczka sem þýddi handritin á pólsku, Susan Rafik 

Hama og Salah Karim Mamhood þýddu handritin á arabísku og þýðandi hjá Alþjóðasetri 

þýddi handritin á spænsku. 

Þulir í íslensku myndböndunum eru höfundar sjálfir, meistaranemarnir Dagmar, Lára 

Bergljót, Stefanía Lára og Valdimar Unnar. Í hinum myndböndunum eru það Anna Maria 

Marcinkowska á pólsku, Susan Rafik Hama og Salah Karim Mamhood á arabísku og Guillermo 

J. Martinez Castilla á spænsku.  

Leikarar í myndböndunum eru vinir og velunnarar, starfsfólk og nemendur 

Bláskógaskóla Reykholti, starfsfólk á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og við 

meistaranemar, leiðbeinandinn og kvikmyndagerðarmenn. 
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4 Fræðilegur inngangur 

Í grein Giannetti og Sagarese (1998) kemur fram að bandarískir forráðamenn segjast verja 

um 40% minni tíma með börnum sínum en þeir gerðu árið 1960. Liðin eru 22 ár frá því að 

þessi rannsókn var gerð en það en það má ætla að foreldrar hér á landi nú á dögum verji of 

litlum tíma með börnum sínum og hafi of lítinn tíma til þess að gera eitthvað með þeim. 

Foreldrar sem vinna úti við, einstæðir foreldrar og feður taka minni þátt í samstarfi við 

skólann en aðrir foreldrar (Epstein, 2002). Epstein leggur til að þegar samstarf við fjölskyldur 

er skipulagt í skólum sé það kannað hvernig eigi að nálgast þessa foreldra. Íslenskir foreldrar 

gætu átt margt sameiginlegt með þeim bandarísku enda hlutverk foreldra mjög líkt í 

grunninn, sama hvaðan þeir eru. Joyce L. Epstein sem hefur rannsakað og skrifað mikið um 

foreldrasamstarf segir meðal annars frá því að með því að stuðla að þátttöku foreldra í námi 

og skólalífi barna verði kennarar meðvitaðri um fjölskyldulíf nemenda sinna og geti betur 

komið til móts við þarfir þeirra. Samkvæmt kenningum um foreldrasamstarf lagast bæði 

námsárangur og hegðun barna með aukinni þátttöku foreldra (Epstein, 2009). 

Á rannsóknum sínum á foreldrasamstarfi byggði Epstein líkan um sex þætti 

foreldraþátttöku (e. six types of parental involvement). Þar telur hún að með því að nota 

líkanið til að skipuleggja foreldrasamstarf á heildstæðan hátt sé stuðlað að velferð og góðu 

námsumhverfi barna. Þættirnir sex eru rökum studdir. Uppeldi sem snýr að ráðleggingum til 

foreldra um uppeldi og þroska. Þátttaka sem miðar að því að foreldrum barnanna finnist þeir 

velkomnir í skóla barna sinna. Heimanámið á sér stað í þessu sex þátta líkani og er talið 

stuðla að góðu námsumhverfi barnsins. Ákvarðanatöku foreldra sem snýr að skólastarfi telur 

Epstein mikilvægan þátt og skólinn eigi að hvetja til hennar, til dæmis með foreldraráðum og 

öðru slíku. Samvinna samfélagsins sem felur í sér ráð til foreldra um stuðning eða 

vettvangsferðir eða samvinnu við stofnanir samfélagsins. Mikilvægasti þáttur líkansins snýr 

að samskiptum og mælir Epstein meðal annars með beinum og opnum samskiptum við 

foreldra, til dæmis í foreldraviðtölum, þar sem farið er yfir stöðu barnsins. 

Í þessari rannsókn verður byggt á líkani Epstein um sex þætti foreldraþátttöku. 

Mikilvægt er að fá forráðamenn með sér í lið við ákvörðunartöku en ein af forsendum þess 

að þeir fari eftir ráðleggingum fagmanna er að þeir eigi aðild að þeim. Reynslan sýnir einnig 

að með þátttöku forráðamanna í skólastarfi hafa þeir ekki einungis áhrif á skólagönguna hjá 



 

14 

sínu barni heldur geta þeir stuðlað að betri skóla fyrir fleiri nemendur (Ingibjörg 

Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997). Ingibjörg Auðunsdóttir skrifaði meistararitgerð þar 

sem hún notaði líkan Epstein í þróunarstarfi í Oddeyrarskóla á Akureyri. 

4.1 Mikilvægi foreldraviðtala 
Foreldraviðtöl þarf að undirbúa vel og vandlega og krefjast mikils tíma enda eru 

nemendurnir ólíkir (Graham-Clay, 2005). Einnig kemur fram að hægt sé að nota ýmsar aðrar 

aðferðir til þess að foreldrar geti fylgst með framgangi mála eins og til dæmis reglulegt 

fréttabréf, einkunnagjöf, símtöl og jafnvel bréfaskrif. Eins og segir í aðalnámskránni (2013) þá 

er kennarinn leiðtogi nemenda í skólastofunni og fer með ákveðið hlutverk, þar sem 

nemendur fylgja leiðsögn kennarans og eflast í námi. 

Virðing og traust er undirstaða samvinnu að mati kennara og foreldra. Kennarar sem 

lögðu mikla alúð og vinnu í samstarf sitt við foreldra og lögðu sig fram um að ná góðu 

sambandi við forráðamenn til dæmis með því að sýna þeim virðingu, hlusta á þá, deila með 

þeim áhyggjum, leiðbeina þeim og hvetja þá  - sögðu allir það leiddi til jákvæðari samskipta 

og einhug í samvinnu (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003). 

Óánægja forráðamanna eykst þegar þeim finnst kennari ekki tilbúinn í það samstarf sem 

þeir óska eftir en einnig eykst hún ef þeim finnst kennari fara fram á samstarf sem 

forráðamaður getur eða vill ekki taka þátt í (Westergård, 2010). Þeir forráðamenn sem voru 

ánægðir með kennara barna sinna fannst þeir velkomnir í skóla barnanna, kennarinn lét sér 

nám barnanna varða og samræðurnar um vandamálin eða viðfangsefnið voru tvíhliða frá 

upphafi, það er kennarinn og forráðamaðurinn komust að sameiginlegri niðurstöðu. 

Skólamenn þurfa að viðhalda góðu upplýsingastreymi og rækta vel tengslin við heimilin með 

reglulegum samskiptum (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014).  

Westergård (2010) talaði um að þegar kennari hefur samband við forráðamann út af 

vandamáli barnsins í skólanum er erindið oftast einhliða og kennarinn sækist oftast ekki eftir 

samstarfi við forráðamann við að leysa vandamálið. Oft sé forráðamönnum boðið að taka 

þátt í skólastarfi barnanna með því að mæta til dæmis á námskynningar en þar sé ekki um 

eiginlegt samráð að ræða milli forráðamanna og kennara heldur komist forráðamenn upp 

með það að mæta án þess að taka virkan þátt. Þá talaði Westergård einnig um að ein stærstu 

mistök sem kennarar geri sé að nýta sér ekki útsjónarsama forráðamenn, en það séu 
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foreldrar sem vilji taka virkan þátt í námi barna sinna. Það séu margir útsjónarsamir 

forráðamenn sem við getum unnið með og kennari ættu oftar að nýta sér góðar hugmyndir 

frá þeim foreldrum. 

Fáeinir grunnskólar á Íslandi hafa brugðið út af hefðbundna fyrirkomulaginu og tekið upp 

svokölluð nemendastýrð viðtöl. Slík viðtöl hafa til að mynda verið tekin upp í 

Brekkubæjarskóla á Akranesi til reynslu (Nanna María Elfarsdóttir, 2020). Í nemendastýrðum 

viðtölum veitir nemandinn sjálfur foreldrum sínum upplýsingar um námið í stað kennarans 

(Oddný Sturludóttir, 2019). Engu að síður virðist tilgangur foreldraviðtala fyrst og fremst vera 

sá að liðka til fyrir samstarfi heimilis og skóla og veita foreldrum upplýsingar um nám barna 

(Oddný Sturludóttir, 2019).  

Það er mikilvægt að kennarar eigi í góðum samskiptum við forráðamenn. Í grein Lilju 

M. Jónsdóttur (2011) segir „Ef foreldrarnir eru ánægðir með kennarann þá skilar það sér til 

barnanna, þau eru ánægðari og skólastarfið verður ánægjulegra fyrir alla“. Stuðningur, 

samstarf og hrós frá forráðamönnum hefur jákvæðari áhrif á kennara en hrós frá 

samkennurum og skólastjórnendum (Anna Þóra Baldursdóttur, 2000). Að auki kemur fram í 

rannsókn Önnu Þóru að neikvæð íhlutun foreldra, eins og óeðlileg afskipti og athugasemdir, í 

skólastarfið sé mikill streituvaldur hjá kennurum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að samstarf heimila og skóla sé afar mikilvægt 

og að upplýsingar um skólastarf og starfsemi skólans megi til dæmis veita með 

foreldraviðtölum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Góð samskipti heimilis og skóla er 

mikilvægt þar sem báðir aðilar koma að uppeldi og þroska barnsins. Í lögum um grunnskóla 

19.gr. kemur fram að “foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með 

námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og kennara þeirra”. Það er því ljóst að þátttaka 

foreldra í námi barna sinna er afar mikilvæg  en er eflaust erfiðari fyrir þá sem skilja ekki 

tungumálið, menninguna eða skólaumhverfið á Íslandi.  

Í öllum grunnskólum á að vera starfandi foreldrafélag og er skólastjóri sá sem er 

ábyrgur fyrir stofnun foreldrafélagsins. Hlutverk foreldrafélagsins er meðal annars að styðja 

við skólastarfið, efla tengsl heimilis og skóla og að hvetja til virkrar þátttöku foreldra í 

skólastarfinu (Heimili og skóli, e.d.). Ef foreldrar telja sig þurfa aðstoð við tungumálið er 

mikilvægt að meta strax í upphafi hvort þörf sé fyrir þjónustu túlks. Hafa ber í huga að jafnvel 

þótt annað foreldrið tali og skilji íslensku getur verið þörf á túlki fyrir hitt. Einnig skal reyna 
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að forðast að láta börn túlka fyrir fullorðna  þar sem það er óþarfa pressa á nemendur og 

eitthvað gæti misskilist (Eyþing, 2009).  

 
 

4.2 Lykilhugtök 
Hér fyrir neðan eru hugtök sem snerta tengsl heimila og skóla; þau eru nokkuð mörg og 

stundum notuð sitt á hvað. Hér á eftir koma skýringar á helstu hugtökum sem notuð voru í 

handritinu fyrir myndböndin í rannsókninni. 

Foreldrar 

Þegar skrifað er um foreldra er átt við foreldra og aðra þá sem eru forsjáraðilar 

grunnskólabarna (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Þetta er í samræmi við 3. 

grein laga um grunnskóla frá 2008 þar sem segir að foreldrar teljist þeir sem fara með forsjá 

barns í skilningi barnalaga (Lög um grunnskóla, 2008). 

Samskipti 

Orðasambandið samskipti heimilis og skóla er hér notað sem hugtak yfir tengsl og 

upplýsingastreymi milli foreldra og starfsfólks skóla, það er að segja samskipti (e. 

communication, contact) með bréfum eða tölvupósti, símasamtölum, fundum og þvíumlíku 

(Epstein, 2011). Oft er það svo að menn taka því sem gefnu að í slíkum samskiptum felist 

samstarf. 

Samstarf 

Eitt af stærstu hlutverkum umsjónarkennara er að tryggja gott samband milli heimilis og 

skóla. Nanna Kristín Christiansen (2007) kom fram með góða skilgreiningu á hugtakinu 

samstarf en hún segir „Samstarf á sér stað þegar tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt 

markmið sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á“. Einnig kemur fram hjá 

Nönnu Kristínu að í Vesturbæjarskóla nefnast svokölluð foreldraviðtöl samráðsfundir en eins 

og nafnið gefur til kynna er þar gert ráð fyrir samráði eða samstarfi kennara, foreldra og 

nemenda um nám og annað sem viðkemur velferð nemandans. Í rannsókninni Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar er því lýst að samráð og samstarf snúist um hvern og einn 

nemanda en stundum geti verið erfitt að greina hvort svo sé. Þó að samráð og samstarf 
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snúist alltaf um samskipti er það nálgunin sem er ólík (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014).  

Foreldraviðtöl 

Misjafnt er hvað foreldraviðtöl eru kölluð í skólum landsins en orðin foreldraviðtöl, 

foreldrasamráð og samráðsdagur koma oftast fyrir. Mikilvægt er að skólar veiti reglulega 

upplýsingar um skólastarfið og eru foreldraviðtöl góður vettvangur hvað það varðar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Algengast er að haldin séu foreldraviðtöl tvisvar sinnum á 

hverju skólaári. Þau fela í sér samskipti en líka samstarf ef vel tekst til þótt mörkin milli 

þessara hugtaka séu stundum óljós. 

Til dæmis fela foreldrafundir, svo sem hópfundir að hausti eða námskynningar og 

reglubundin foreldraviðtöl, alltaf í sér samskipti þar sem upplýsingar eru veittar og þegnar. 

Það er hins vegar upp og ofan hvort samstarf á sér stað, það er að segja raunverulegt samráð 

þar sem málefni nemenda eru ekki rædd einhliða (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014, bls. 197-198). 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 kveður á um að ríkja eigi gott og 

gagnkvæmt samstarf heimilis og skóla. Þar kemur fram að regluleg og góð upplýsingagjöf 

ásamt virkri þátttöku foreldra í námi barna sinna hafi jákvæð áhrif á námsárangur og líðan 

þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Rannsakendur hafa einnig bent á að þátttaka 

foreldra í skólastarfinu bæti vellíðan og námsárangur barna (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014; Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Eins og kemur fram hér 

að ofan á hugtakið foreldrar við foreldra og aðra forráðamenn samkvæmt skilgreiningu 

barnalaganna (Lög um grunnskóla, 2008).  Ég nota hugtakið foreldrar eins og lögin skilgreina 

það og hér eftir verður ritað um foreldra. 

Frímínútur   

Hjá mörgum nemendum, sérstaklega þeim yngri, eru frímínútur skemmtilegasti hluti 

skóladagsins. Frímínútur í skólum eru þegar nemendur taka sér hlé á skólatíma frá 

einbeitingarvinnu. Í flestum tilvikum eru frímínútur frjáls leiktími nemenda utandyra og eru 

hluti af skipulegum skóladegi þeirra (Ramstetter, Murray og Garner, 2010). Frímínútur eru 

hluti af stundatöflu nemenda og í flestum skólum eru einar til þrennar frímínútur á dag en 

það fer eftir aldri nemenda og lengd skóladagsins (Ramstetter, Murray og Garner, 2010).  
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Tómstundir og frístundastarf 

Tómstundir eru lykillinn að menntun og þekkingu og eru þær mikilvægar til að byggja upp 

félagsleg tengsl og líkamlega heilsu (Leitner og Leitner, 2012). Með tómstundastarfi 

nemenda er boðið upp á meiri fjölbreyttni og gleði. 

Nemendum á að gefast kostur á því að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi í grunnskóla 

sínum. Hjá yngri börnum á að vera í boði að taka þátt í starfi frístundaheimila. Þau eiga að 

bjóða upp á val, frjálsan leik nemenda og fjölbreytt viðfangsefni.  

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.)  

Ef frítíma ungmenna er ekki varið í eitthvað jákvætt eða þátttöku í skipulögðu starfi aukast 

líkur neikvæðri hegðun unglinga sem getur til birst í þátttöku í skemmdarverkum, ofbeldi og 

vímuefnaneyslu. Tómstundir eru því mikilvægur þáttur í forvörnum ungmenna til að 

fyrirbyggja áhættusama hegðun (Caldwell, Walls, Baldwin og Smith, 2004). 

 

 

4.3 Ólíkt fyrirkomulag foreldraviðtala 
Í foreldraviðtölum á sér stað upplýsingastreymi en það þýðir ekki endilega að um 

raunverulegt samstarf eða samráð sé að ræða.  

Samstarf skóla og heimila er oft formfast; tvö foreldraviðtöl á ári, á haustönn og á 

vorönn, þar sem nemandi er viðstaddur og utan þess fara samskipti að mestu fram í gegnum 

tölvupóst eða önnur rafræn kerfi, til dæmis Mentor (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014). Í grunnskólum landsins er oft miklum tíma varið í undirbúning og 

framkvæmd foreldraviðtala. Í rannsókn á starfsháttum grunnskóla í upphafi 21. aldarinnar 

kemur fram að um 70% umsjónarkennara sögðu foreldra boðaða til reglubundinna viðtala 

tvisvar á ári, 26% sögðu að þeir væru boðaðir þrisvar sinnum á ári og 4% sögðu þá boðaða 

fjórum sinnum (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Athyglisvert er að í 

rannsókninni eru þeir skólar sem valdir voru vegna áherslu á einstaklingsmiðað nám með 

fleiri foreldraviðtöl en í hinum skólunum; 63% umsjónarkennara í þeim skólum sögðu 

foreldra boðaða þrisvar sinnum eða oftar en 25% umsjónarkennara í hinum skólunum. Það 

vekur einnig athygli að eftir því sem börnin eldast því minni tíma er varið í viðtölin sjálf. 
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Nemandinn og námið er alltaf jafn mikilvægt sama hversu gamall nemandinn er. 

Umsjónarkennarar á unglingastigi vörðu skemmri tíma í foreldraviðtöl en umsjónarkennarar 

á yngri stigum (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Einnig kemur fram í sömu 

rannsókn að 89% umsjónarkennara sögðu nemendur alltaf vera með í foreldraviðtalinu hjá 

sér. Svipað fyrirkomulag er á foreldraviðtölum á öðrum Norðurlöndum, samkvæmt 

fyrrnefndri rannsókn. Þá eykst þátttaka nemenda í foreldraviðtölum með aldrinum. Að sögn 

96% umsjónarkennara á unglingastigi voru nemendur viðstaddir í foreldraviðtali. Hins vegar 

voru 81% nemenda á yngsta stigi viðstaddir (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). 

Að hefja skólagöngu er spennandi en nemendum getur fundist það flókið og erfitt að 

takast á við ný verkefni og kynnast nýju fólki. En upphaf skólagöngu er ekki eingöngu ný 

lífsreynslan hjá barninu heldur eru einnig kaflaskil hjá foreldrunum (Jónína Björk 

Stefánsdóttir, 2012). Það er kominn nýr aðili sem ætlar að taka þátt í uppeldi barnsins þíns, 

kennarinn. Báðir þessir aðilar eru að taka sín fyrstu spor, foreldrarnir að deila uppeldinu með 

öðrum og kennarinn að fá nýjan einstakling inn í líf sitt. En foreldrasamskipti eru einn af þeim 

þáttum í kennarastarfinu sem kennurunum þykir hvað erfiðastur í sínu starfi (Jónína Björk 

Stefánsdóttir, 2012). Þetta eru atriði sem erfitt er að undirbúa þar sem maður veit aldrei við 

hverju má búast. Í rannsókn Jónínu kemur einnig fram að kennurum finnst kennaranámið 

ekki hafa undirbúið þá til að takast á við þetta erfiða verkefni og að skólastjórnendur eða 

leiðsagnarkennarar þeirra séu ekki til taks til að aðstoða þá við þessi samskipti. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er það því eingöngu reynslan sem hjálpar kennaranum að 

takast á við foreldrasamskiptin. 

Í könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012/3) kom fram að 77% kennara þótti álag í starfi hafa aukist 

undanfarin fimm ár og að veigamestu skýringar á þessu væru fjölgun nemenda með 

sérþarfir, aukinn hegðunarvandkvæði og almennur niðurskurður. Ennig kemur fram að 

stærstu álagsþættirnir séu erfið samskipti við foreldra, agamál og hegðunarerfiðleikar og 

skortur á björgum fyrir nemendur með hegðunar- eða námserfiðleika. 

4.4  Hefðbundin foreldraviðtöl 
Hefðbundin foreldraviðtöl eru oftast þannig að umsjónarkennari boðar foreldra og nemenda 

í viðtal. Algengast er að viðtölin séu tvö á hverju skólaári, fyrir og eftir áramót. 
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Umsjónarkennari stýrir viðtalinu og því sem talað er um. Misjafnt er á milli kennara hvernig 

viðtölin eru skipulögð og einnig misjafnt á milli skóla. Algengast er að viðtölin taki um 15-20 

mínútur. Í hefðbundnum foreldraviðtölum er oftast gert ráð fyrir að farið sé yfir námslega 

stöðu, líðan og félagslega stöðu nemenda ásamt öðru sem kennari, foreldri eða nemandi vill 

ræða (Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Formleg samskipti milli heimila og skóla hafa stundum verið talin í eins miklu lágmarki 

og mögulegt sé. Kynningafundur í upphafi skólaárs, tölvupóstur með stöðunni vikulega eða 

hálfsmánaðalega og svo stutt foreldraviðtöl einu sinni á misseri (Kristín Lillendahl, 2017). 

Þessi hefðbundnu foreldraviðtöl gefa kannski tilefni ti að spyrja hvort skólastarfið hafi 

staðnað í upplýsingagjöf og geti gert betur.  

4.5 Nemendastýrð viðtöl 

Í Austurbæjarskóla í Reykjavík eru nemendastýrð viðtöl notuð (Skólanámskrá 

Austurbæjarskóla, 2019). Á heimasíðu skólans kemur fram að í nemendastýrðum viðtölum 

velur nemandi eitt eða tvö af þeim verkefnum sem hann telur að sýni vel styrkleika sinn. 

Nemandi byrjar viðtalið á því að segja frá því hvaða hæfniviðmið var undir í verkefninu ásamt 

því að greina frá því hvað hann lærði sem hann vissi ekki áður en verkefnið var unnið.  

Vðtalinu er ætlað að virkja og valdefla nemandann og auka trú hans á eigin getu, hann á að 

geta haft áhrif á og tjáð sig um sitt eigið nám. Einnig sé mikilvægt að nemandi viti hvar hann 

sé staddur, hvert hann stefni og hvað sé góður árangur (Skólanámskrá Austurbæjarskóla, 

2019).  

Nemendastýrðum foreldraviðtölum er ætlað að byggja á sjálfseflingu. Einn af 

grunnþáttum menntastefnu Reykjavíkurborgar (Reykjavík, 2018) er: Leiðarljósið er barnið 

sem virkur þátttakandi en þar er komið inn á samstarf og að barnið eigi að vera virkur 

þátttakandi.  

Um nemendastýrð viðtöl má lesa í grein Oddnýjar Sturludóttur: „Og ég held að traust 

sé upphaf og endir svo margra jákvæðra hluta í skólastarfi“ (2019). Frásögn Oddnýjar á 

hennar upplifun af nemendastýrðum viðtölum einkenndist af jákvæðni en hún fór yfir það 

helsta í 20 mínútna viðtali sem var að öllu leyti stýrt af dóttur hennar. Þar leiddi dóttir 

hennar foreldra sína í gegnum þau markmið sem hún hafði sett sér með aðstoð kennara síns, 

tengingu við lykilhæfni og fleira í þeim dúr. Hún sýndi þeim ýmis verkefni sem hún hafði 
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unnið, allt frá stuttmynd sem hún vann í ensku yfir í tæplega þriggja mánaða 

rannsóknarverkefni um áhrif plasts á lífríki sjávar (Oddný Sturludóttir, 2019). 

Þó að Oddný hafi að eigin sögn átt að baki 19 viðtöl sem foreldri barna í reykvískum 

grunnskóla var þetta viðtal það gagnlegasta. Í kjölfarið skoðaði hún hugmyndafræði student-

led-conferences og hvernig nemendastýrð námsviðtöl/foreldraviðtöl eiga sér stað víða um 

heim. Sú tegund viðtala eflir sjálfstæði nemenda og hæfni í að orða hugsanir sínar og lýsa 

viðfangsefnum.  

4.6 Heimsóknarviðtöl 

Heimsóknarviðtöl eru ekki ný aðferð í skólastarfi en fáir virðast nýta sér hana. Halldóra 

Bjarnadóttir var skólastjóri Barnaskóla Akureyrar á árunum 1908-1922 en á þessum árum var 

skólaskylda 10-14 ára barna á Íslandi. Halldóra ásamt kennurum skólans heimsótti heimili 

nemenda og ræddi við foreldra. Hún sagði að bæði kennarar og foreldrar hafi lært margt af 

heimsóknunum. Augu foreldra fyrir erfiðleikum barnsins opnuðust og skilningur þeirra á 

starfi skólans jókst og afstaða barnsins til kennarans, og öfugt, breyttist til batnaðar 

(Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1960). 

Í Norðlingaskóla í Reykjavík eru samráðsdagar þrisvar sinnum á hverju skólaári og þar 

mæta nemendur með foreldrum sínum og farið er yfir námsstöðu, líðan og hegðun barnsins 

(Foreldrasamráð Norðlingaskóla, 2019). Áður en að þessir fundir fara fram er kennari búinn 

að tala einslega við nemanda og fara yfir námslega stöðu, líðan og áhugamál. Aðalatriði úr 

þessum matssamtölum ásamt vitnisburðarblöðum eru send heim til forráðamanna og eru 

lagðar til grundvallar á samráðsfundi með kennara. Að auki er á dagskrá á hverju skólaári 

svokallaður skólaboðunardagur en sá dagur er í upphafi hvers skólaárs. Þá heimsækir kennari 

nemendur og foreldra þeirra á heimili nemenda og miðlar upplýsingum um starfshætti og 

kennslufyrirkomulag vetrarins og  afhendir  foreldrum skrifleg gögn og eyðublöð 

(Foreldrasamráð Norðlingaskóla, 2019). Í fleiri skólum tíðkast heimsóknarviðtöl og má þar 

nefna Oddeyrarskóla á Akureyri. 
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5 Aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði og framkvæmdina á bak við gerð myndbandanna 

og vefsins. Höfundur fór í hin ýmsu hlutverk, allt frá því að afla heimilda yfir í að vera leikari. 

Fyrst verður verður fjallað um undirbúning rannsóknarinnar og þann efnivið sem höfundur 

þurfti að kynna sér. Næst er rætt um myndbönd sem miðlunarleið til foreldra og í 

framhaldinu er sagt frá vinnuferlinu við myndbandagerð hópsins. Að lokum er svo sagt frá 

handritinu og vinnunni í tengslum við það.  

5.1 Efniviður rannsóknar 
Byrjað var á því að skoða heimildir um viðfangsefnið og athugað hvaða efni gæti nýst við 

gerð verkefnisins. Áherslan í heimildaleitinni var á að finna efni sem tengdist samskiptum 

milli heimila þar sem foreldrar eru af erlendum uppruna og grunnskóla sem og 

foreldraviðtöl. Fræðilegi inngangurinn tengist því mest fræðasviðinu um tengsl heimilis og 

skóla.  

Ásamt því að lesa heimildir var sendur tölvupóstur á tvö sveitarfélög sem eru með marga 

erlenda ríkisborgara (hentugleikaúrtak) og spurt hvaða fræðsluefni væri í boði þar. Það hvatti 

okkur til dáða að heyra að í báðum tilfellum voru starfsmenn sveitarfélaganna sammála um 

að lítið efni væri til og að meira efni vantaði.  

Það var áskorun að umskrifa fræðilegt efni á aðgengilegt talmál fyrir myndböndin án þess 

að glata kjarna málsins eða slá af kröfum. Þó að hópurinn reyndi að koma efninu frá sér eins 

skiljanlega og mögulegt var þurfti einnig að passa upp á að ekkert misskildist eða gleymdist.  

5.2 Myndband sem miðill  
Við lifum á tímum tæknibyltingar þar sem þróunin hefur verið hröð undanfarin ár. Framfarir í 

tækninni hafa boðið upp á ýmis sóknarfæri og ýmsar rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess 

að grípa tækifærin. Í rannsókn Kristine Fish, Jungwon Mun og A´Jontue (2016) var fjallað um 

kosti myndbanda við miðlun á efni. Þar kom í ljós að sjónræn miðlun skilar sér í betri árangri 

en til dæmis skólabækur og fyrirlestrar.  

Árið 2011 var haldið fjölmenningarþing í Reykjavík þar sem málefni innflytjenda voru 

rædd. Á þinginu voru innflytjendur meðal annars spurðir að því hvernig væri hægt að efla 
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samstarf skóla við foreldra af erlendum uppruna. Þar var nefnt að það þyrfti að hugsa út fyrir 

rammann í þeim efnum, til dæmis með því að nota myndrænt efni og hljóðefni til 

upplýsingamiðlunar (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2011).  

Það er ein helsta ástæðan fyrir því að ákveðið var að gera myndbönd. Líklegra er fólk af 

erlendum uppruna skilji efni og inntak ef um myndband er að ræða þó að það fari vissulega 

eftir efnistökum þeirra sem búa það til. Myndböndin ættu hinsvegar að vera gagnleg ef þau 

eru á mismunandi tungumálum. Kennslumyndbönd eru árangursrík leið til að miðla 

fræðsluefni og gagnast vel til að ná til fjölmargra hópa (Kim og Gilman, 2008). Með því að 

notast við myndböndin er reynt að nálgast hópinn með nýjum hætti og færa upplýsingarnar í 

nútímann þar sem internetið er mikið notað í dag til að finna upplýsingar og  og miðla þeim. 

Við teljum að þessi leið hjálpi öllum, fólki af erlendum uppruna sem er kannski nægilega vel 

að sér í nýja tungumálinu jafnt sem Íslendingum sem vilja fræðast meira um skólastarf. 

Með því stóra og mikla samskiptaneti sem internetið er hefur heimurinn orðið sífellt 

samtengdari og upplýsingar ferðast hraðar og eru aðgengilegri. Þessi stafræna bylting hefur 

auðveldað alla miðlun, hvort sem talað er um prentmál eða myndmál, og hefur gert það að 

verkum að öll helstu verkfærin eru nú á einum og sama staðnum, í tölvunni (Stefán 

Jökulsson, 2012). Hér á árum áður var prentið eini lærdómsmiðillinn en nú getur fólk lært á 

marga vegu. Hver og einn getur fundið verkfæri sem hentar hverju sinni og hvort sem notast 

er við hljóðnema, teikniborð eða tökuvél er miðillinn og miðlunin leikur einn (Stefán 

Jökulsson, 2012).  

 

5.3 Vinnuferlið  
Eftir að Tengjumst-hópurinn hittist í gegnum Microsoft Teams í fyrsta skipti var ákveðið að í 

upphafi þyrfti að byrja á að skoða heimildir og safna upplýsingum um viðfangsefnið, byggt á 

rannsóknaráætluninni. Næst leitaði ég að sveitarfélögum þar sem margir nýbúar hafa 

lögheimili. Í kjölfarið voru tvö sveitarfélög valin og sendi ég tölvupóst á fræðslufulltrúa þeirra 

sveitarfélaga þar sem óskað var eftir upplýsingum um samskipti skóla og foreldra af 

erlendum uppruna. Svörin sem ég fékk voru á þá leið að ekki væri til nógu gott efni sem hægt 

væri að benda foreldrum á og voru bæði sveitarfélögin mjög hrifin af þeirri hugmynd að 

útbúa fræðslumyndbönd fyrir fjölskyldur af erlendum uppruna. 
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Eftir að hafa fengið góðar undirtektir hittist Tengjumst-hópurinn á fjarfundum þar 

sem við notuðumst við Microsoft Teams til að eiga samskipti. Á fundunum skipti hópurinn 

með sér verkum út frá þeim þemum sem hver og einn hafði valið sér í upphafi. Allir byrjuðu 

vinnu við sitt handrit og þegar sú vinna var langt komin voru teknir nokkrir Teams-fundir þar 

sem rætt var um stöðuna hjá hverjum og einum og það sem framundan var. Hugmynda- og 

sköpunarferlið í þessum hluta gekk aðallega út á að sjá fyrir sér hvernig senurnar ættu að líta 

út, til dæmis hvaða umhverfi og aðstæður væri hægt að skapa til að senan myndi 

endurspegla þær upplýsingar sem væri verið að fara yfir. Eftir það hittumst við í húsnæði 

Menntavísindasviðs við Stakkahlíð og bárum saman handritin. Þar var athugað hvort það 

væru atriði sem kæmu fram í mörgum handritum lagt á ráðin varðandi þuli í erlendu 

útgáfunum og þá sem tækju að sér að leika í myndböndunum. Þegar búið var að lesa 

handritin og taka upp var farið í klippivinnu til að stytta myndböndin.    

Tveir dagar voru nýttir í upptökur. Fyrri upptökudagurinn var í Bláskógaskóla í 

Reykholti. Kvöldið áður en upptökur hófust kláraði hópurinn undirbúning og ákveðið var 

hvaða sena yrði tekin upp á hverjum stað fyrir sig. Upptökur hófust í byrjun skóladags og var 

tekið upp á mörgum stöðum í skólanum og léku nemendur og starfsfólk skólans í öllum 

senunum ásamt okkur. Síðari upptökudagarnir tveir voru  í heimahúsum í Reykjavík þar sem 

upptökulistinn var kláraður og þær senur teknar upp sem ekki náðist að taka upp í 

Bláskógaskóla. 

Þegar upptökum var lokið fóru meðlimir Tengjumst-hópsins í upptökuver Háskóla Íslands 

og las hver og einn sitt eigið handrit. Eftir það hjálpaðist hópurinn að við að stytta handritin. 

Sáu tæknimenn Háskólans um alla vinnu sem tengdist tæknilegum málum svo sem 

klippivinnu. Eftir það var farið í það að klára greinargerðina, setja saman myndböndin og 

heimasíðuna.  

Í þeirri ljósi vaxandi umræðu um að verkefni nemenda í grunnskólum eigi að vera meira 

skapandi og tengjast áhuga þeirra tel ég þetta verkefni hjálpi mér mikið sem verðandi 

kennara. Með þátttökunni hef ég fengið að kynnast skapandi vinnu sem á vonandi eftir að 

aukast í grunnskólum landsins. Tengjumst-hópurinn getur vonandi sýnt stjórnendum og 

kennurum fram á það að skapandi leiðir eru ekki síðri en sú að skrifa langa texta. En skapandi 

leiðirnar er einmitt það sem margir grunnskólar eru að færast yfir í.  
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5.4 Handritið 
Grunnurinn að öllum góðum kvikmyndum og þáttum er gott handrit. Handritsvinna hópsins 

var líkt og annað, bæði skemmtilegt og skipulagt ferli. Hópurinn byrjaði á því að leggja 

ákveðnar grunnlínur varðandi hvernig ramminn að handritinu skyldi vera og útbjó einfalt 

sniðmát í Microsoft Word til að safna saman hugmyndum.  

Í fyrstu vann hver og einn í sínu handriti og þar fóru senurnar að taka á sig mynd ein af 

annarri. Þetta ferli gekk aðallega út á að sjá fyrir sér umhverfi og aðstæður sem pössuðu við 

hvert viðfangsefni, og setja svo niður skriflega punkta til að hjálpa manni að muna þessar 

hugmyndir.  

Þegar allir í hópnum voru búnir að skrifa sitt handrit hittumst við í Stakkahlíð, fórum yfir 

handritin hjá hvert öðru og gáfum ráð. Þá var útbúið skjal í Microsoft Excel til að setja allar 

hugmyndirnar þar inn og bera saman og hugað að því hvort að það mætti laga ákveðin atriði.  

Þegar það var búið að taka upp alla upplestrana var farið í að stytta hvert handrit fyrir 

sig og þar var atriðum hent út sem þóttu ekki eiga þar heima lengur. Í viðauka A má svo sjá 

lokahandritið við myndbandið um samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi.  
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6 Myndbandið Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi 

Í myndbandinu er komið inn á mikilvægi virðingar í samskiptum heimila og skóla og að góð 

samskipti og gott samstarf milli heimila og skóla séu mikilvæg til að skólaganga barnsins 

verði ánægjuleg og árangursrík. Myndbandið er talsett á fjórum tungumálum eins og áður 

segir og á mynd 2 má sjá hvernig myndböndin birtast á síðunni.  

 

Mynd 2 Myndbandið Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi. 

Eins og fram hefur komið birtist myndbandið á fjórum tungumálum og er lengd hvers 

myndbands um sjö mínútur. Hér að neðan má sjá heiti myndbandanna á hverju tungumáli 

fyrir sig. Heiti þeirra eru eftirfarandi: 

Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi  

�� ة�ئادتبالا سرادملاو �ألا ���ب لصاوتل
ادنلس�أ �  

Współpraca domu i szkoły podstawowej na Islandii 

Comunicación entre hogares y escuelas primarias en Islandia 
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7 Vefsíðan 

Á mynd 3 má sjá vefsíðuna sem tilheyrir rannsóknarverkefninu og styður við myndbandið. 

Inni á vefsíðu verkefnisins tengjumst.hi.is má finna hlekki á áhugavert ítarefni sem vert er að 

skoða. Þar má einnig sjá öll fjögur myndbönd hópsins á fjórum tungumálum, íslensku, 

spænsku, pólsku og arabísku ásamt stuttum texta með því helsta úr hverju myndbandi fyrir 

sig. Á heimasíðunni má finna myndir af vinnuferlinu og myndum af upptökunum.  

Heimasíðan, uppröðun á henni og skipulag er unnið af Tengjumst-hópnum og 

leiðbeinandanum Kristínu Jónsdóttur. Elías Nökkvi Gíslason sá um forritun síðunnar.  

 

 
Mynd 3 Vefsíðan Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi. 
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8 Lokaorð 

Gott samband við foreldra getur auðveldað kennarastarfið til muna og samvinna heimilis og 

skóla er mikilvæg fyrir þær sakir að nemandinn hefur mestan hag af henni. Fyrir fólk af 

erlendum uppruna er tungumálið lykillinn að samfélaginu. Upplýsingar þurfa því að vera í 

boði á fleiri tungumálum en íslensku ef við viljum að börn og foreldrar af erlendum uppruna 

séu upplýst um íslenskt skólastarf. Það er von mín og trú að myndbönd og heimasíða 

Tengjumst-hópsins verði notuð í skólum landsins til að koma upplýsingum til foreldra af 

erlendum uppruna. 

Vinnan við verkefnið var mjög gefandi og skemmtileg. Það að vinna svona stórt 

verkefni í teymi hjálpaði mikið og mæli ég hiklaust með því. Að geta ígrundað, borið saman 

hugmyndir og hjálpast að í ferlinu létti mikið undir. Teymisvinna er sífellt að aukast í 

skólastarfi og að vinna í góðu teymi gagnast öllum. Lærdómurinn í verkefninu snerist ekki 

aðeins um rannsóknar- og teymisvinnu því að ég lærði fjölmargt í þessu ferli, til dæmis að 

skrifa handrit og senur. Ég fékk einnig tækifæri til að leikstýra hópi af fólki í upptökum sem 

og að leika sjálfur. Einnig var lærdómsríkt að koma að þeirri vinnu að klippa og lesa inn 

textann. 

Allir utanaðkomandi sem tóku þátt í verkefninu stóðu sig með mikilli prýði og var 

ótrúlega gaman að sjá hvað allir voru viljugir að hjálpa til. Starfsfólk og nemendur 

Bláskógaskóla fá hrós fyrir að taka að sér öll þau hlutverk sem þörf reyndist fyrir og leystu 

það af fagmennsku. 

Út frá myndböndum og vef Tengjumst-hópsins eru mörg sóknarfæri í áframhaldandi 

vinnu. Það væri þarft að gera könnun á meðal foreldra af erlendum uppruna þar sem þeir 

væru spurðir út í þær upplýsingar sem þeim eru gefnar og hvort þær séu gagnlegar. Mér 

finnst að þetta viðfangsefni megi rannsaka meira enda mun erlendum foreldrum fjölga enn 

frekar á næstu árum. Við þurfum því að tryggja að þeirra upplifun af skólakerfinu sé góð og 

upplýsingar berist á öruggan hátt til þeirra. Saman erum við sterkari.  
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Viðauki A: Handrit að myndbandinu 

Handrit. Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi.   

 

Hugtak S
e
n
a 

Texti Mynd 

Kynning H
1 

Samstarf heimila og skóla 
er mjög mikilvægt í 
skólagöngu barna. Hefðir 
og venjur í skólum eru 
misjafnar á milli landa og 
menningarheima en góð 
samskipti eru allstaðar 
mikilvæg. 

• Krakkar á skólagangi 
• Krakkar að labba inn í 

skólastofu  

 

Samskipt
i 

H
2 

Mikilvægt er að góð 
samskipti séu milli 
heimilis og skóla, þar sem 
virðing er höfð að 
leiðarljósi.  

Þulur talar beint í 
vél  

 H
3 

Kennarar senda oftast 

tölvupóst til foreldra með 

upplýsingum um það sem 

framundan er í skólanum 

hjá barninu. Því er 

mikilvægt að hafa virkt 

tölvupóstfang skráð hjá 

skólanum þannig að helstu 

upplýsingar berist á 

réttan stað.   

  

  

Í mörgum skólum eru sendir 

vikupóstar þar sem 

kennarar fara yfir liðna 

viku og einnig það sem 

framundan er. Þessvegna er 

mikilvægt að skoða póstinn 

• Kennari að vinna á 
tölvu 

• Nærmynd yfir öxlina á 
skjáinn 

• Skrifa vikupóst 
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sinn að minnsta kosti 

tvisvar sinnum í viku.   

 

 
 

 H
4 

Það hjálpar mikið að 
foreldrar fylgist vel með 
því hvað verið er að gera 
í skóla barns síns og séu 
í góðu samstarfi við 
skólann.   

Ef upp koma atvik – átök 
eða vandamál – sem þarf að 
leysa strax eða greina 
strax frá er algengt að 
kennari hringi í foreldra 
og öfugt.Með því að tala 
saman, ræða málin strax, 
er líklegra að farsæl 
lausn finnist fljótt í 
hverju máli. 

  

Það er mikilvægt að 
kennari fái að vita strax 
ef upp koma atvik sem 
nemenda líður illa yfir. 
Þá getur kennari brugðist 
við og komið máli 
nemendans áfram í réttan 
farveg innan skólans.  

• Foreldri skoðar 
tölvupóstinn hjá sér og 
skrifar tölvupóst, hringir 
símatal 

 

 H
5 

Nemendur fara  út í 
frímínútur að minnsta kosti 
tvisvar sinnum á dag í 
flestum tilfellum. Yfir 
vetrartímann er því 
mikilvægt að þau komi vel 
klædd í skólann.  

Margir eldri nemendur taka 
einnig þátt í skipulögðu 
íþrótta og eða 
tómstundastarfi eftir 
skóla; rannsóknir hafa 
sýnt að það hefur jákvæð 
áhrif á börnin að taka 
þátt í því. Kynnið ykkur 
endilega hvaða tómstundir 
eru í boði í ykkar hverfi.   

  

• Krakkar á fótboltavelli 
• Krakkar að leika úti 
• Inn í frístundastarfinu 
• Íþróttatími nota það sem 

tekið var upp 
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Í skólum landsins eru víða 
öflug frístundaheimili þar 
sem yngri nemendur geta 
verið eftir skóla og tekið 
þátt í skipulögðu starfi. 
Þar er bæði gott og gaman 
að vera.  

 
 

Foreldrar
áð 

H
6 

Í grunnskólum lansins eru 
starfandi foreldrafélög 
þar sem foreldrar geta 
verið með í ráðum og tekið 
þátt í ýmsu skemmtilegu 
sem tengist skólastarfinu. 
Einnig eru valdir 
bekkjarfulltrúar úr hópi 
foreldra sem  skipuleggja 
viðburði fyrir börnin í 
sínum bekk.   

Bekkjarkvöld eru haldin 
til skemmtunar, sumir fara 
í hjólatúra saman, föndra 
og fleira.  

 
 

● Nokkrir fullorðnir á fundi 
að tala saman. 

 

 H
7 

Æskilegt er að sem flestir 
foreldrar taki þátt í 
bekkjarstarfinu; það er 
mikill styrkur í því fyrir 
öll börn að foreldrar 
þekkist. 

● Tala beint í vél 

Hefðir á 
ákveðnu
m 
dögum. 

H
8 

Á skóladagatali hvers 
skóla má sjá ákveðna daga 
sem eru merktir 
sérstaklega, til marks um 
hefðir og venjur í 
skólastarfinu.  

 

Má þar nefna bolludag og 
öskudag. Bolludagur er 
mánudaginn 7 vikum fyrir 
páska en þá borða flestir 
Íslendingar rjómabollur og 
er gjarnan boðið upp á 
slíkt í skólunum þennan 
dag.   

• Nemendur að borða 
bollur í matsal 

• Mála fyrir öskudaginn 
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Öskudagurinn er 
miðvikudaginn eftir 
bolludag. Á öskudag er 
hefðin að börn klæðist 
búningum að eigin vali, 
syngi saman og fái nammi 
að launum. 

Hefðir á 
ákveðnu
m 
dögum. 

H
9 

Fleiri hátíðisdaga og 
skemmtanir mætti nefna en 
hefðir og venjur eru 
misjafnar eftir skólum og 
sveitarfélögum.   

Þó má nefna að það hefur 
reynst vel í sumum skólum 
að nemendur af erlendum 
uppruna kynni atburði eða 
hátíðir af öðrum 
menningarsvæðum, og auðgi 
þannig íslenska menningu 
og skólalífið. 

 
 

● Nemandi að segja frá fyrir 
framan hóp 

● Tekið upp í 
Bláskógabyggð 

Heimaná
m. 

H
1
0 

Heimanám er í nokkrum 
skólum og þá er mikilvægt 
að foreldrar reyni eftir 
sinni bestu getu að 
aðstoða barnið sitt. Sýnt 
þykir að jákvæð tengsl séu 
milli heimanáms og 
námsárangurs, einkum hjá 
unglingum.   

  

Það er mikilvægur þáttur í 
öllum grunnskólum að 
nemendur lesi heima og 
foreldrar taki þátt og 
hlusti á börnin sín lesa.   

  
Æskilegt er að foreldrar 
fylgist með mætingu 
nemenda í skólann. Flestir 
skólar fylgja ákveðnum 
reglum þegar kemur að því 
að nemendur eru komnir með 
mörg fjarvistarstig. Þá 
kallar skólinn til fundar 

• Foreldri inn á Mentor að 
skoða heimavinnu og 
ástundun 

 

• Foreldri að hjálpa barni 
sínu við heimavinnu 

• Foreldri að hlusta á 
barnið sitt lesa - eldra 
barn 
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með foreldrum og upplýsa 
um stöðu mála.   

 
Einnig er gott að fylgjast 
með skilum nemenda á 
heimavinnu í gegnum 
Mentor, Námfús eða það 
upplýsingakerfi sem 
skólinn notar. Þar skrá 
kennarar oftast inn hver 
heimavinnan á að vera. 
Eldri nemendur eru oftast 
sjálfir með aðgang að 
Mentor eða öðrum kerfum, 
þar sem þeir geta fylgst 
sjálfir með einkunnum og 
heimanámi.   

  

Foreldar bera þó ábyrgð á 
því að nemendur sinni 
náminu og vinni.Ef þetta 
gengur ekki vel er rétt og 
sjálfsagt að leita ráða og 
stuðnings hjá skólanum. 

Foreldra
viðtöl 

H
1
1 

Foreldraviðtöl eru í 
flestum grunnskólum að 
minnsta kosti tvisvar 
sinnum á skólaárinu og 
algengast er að nemendur 
taki þátt í þeim. 

   

Í foreldraviðtölum er 
farið yfir námslega stöðu 
nemenda, líðan þeirra, 
samskipti barna og fleira 
mikilvægt.  

 

• Tala beint í vél 

Foreldra
viðtöl 

H
1
2 

Hefðbundin foreldraviðtöl 
eru oftast þannig að 
umsjónarkennari boðar 
foreldra og nemanda í 
viðtal.  

Algengast er að viðtölin 
taki um 15-20 minútur.   

Árið 2020 notuðu kennarar 
Netið í auknum mæli til að 
taka viðtölin, í gegnum 

• Foreldraviðtal - eitt 
foreldri, kennari og 
nemandi 

 

• Sama uppsettning - blöð 
skoðuð í sameiningu 
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Meet, Zoom og Teams. 
Líklegt er að þessi aðferð 
verði notuð áfram í meira 
mæli en áður.  

 
Algengt er að foreldrar og 
eða nemendur fái 
spurningar til að ræða eða 
svara fyrir viðtalið. 
Þegar í viðtalið kemur er 
farið yfir svörin.Þar er 
oft spurt um námið, 
vinatengsl og hvernig 
nemanda líður í skólanum.   

Foreldrar barna af 
erlendum uppruna eiga rétt 
á því að hafa túlk með sér 
í viðtalið. Það hjálpar 
oft til þess að allir séu 
meðvitaðir um stöðuna og 
misskilji ekki neitt sem 
fram fer.  

 

Annars konar viðtöl eru 
þau sem nemendur stýra. Í 
nemendastýrðum viðtölum 
velur nemandi til dæmis 
eitt eða tvö af þeim 
verkefnum sem hann telur 
góð til að sýna styrkleika 
sína. Nemandi byrjar 
viðtalið á því að segja 
frá verkefninu og því sem 
hann lærði sem hann vissi 
ekki áður. Viðtalinu er 
ætlað að virkja nemendann 
og auka trú hans á eigin 
getu. 

 

Heimsóknarviðtöl er enn 
ein gerð foreldraviðtala. 
Eins og nafnið gefur til 
kynna er um að ræða 
heimsókn kennara til 
nemenda og foreldra þar 
sem skólaárið er rætt. 
Þetta er spennandi leið 
til að kennarar kynnist 

• Nemandi sýnir uppsett  
verkefni fyrir foreldri og 
kennara. 

Tekið upp í Bláskógabyggð 

• Kennari bankar á 
heimahús og viðtal  
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foreldrum og nemendum á 
heimavelli. 

Lokasen
a 

H
1
3 

Vonandi verða kynni ykkar af 
skólum landsins góð.   

  

Verið óhrædd að biðja um 
upplýsingar sem ykkur vantar 
hjá kennurum barnsins eða 
hjá öðru starfsfólki skóla, 
engin fyrirspurn er óþörf.  

 

Því betur sem þið eruð 
upplýst því líklegra er að 
skólaganga barnsins ykkar 
verði ánægjuleg og 
árangursrík. Gangi ykkur 
öllum vel! VANTAR!!! 

• Tekið í frímínútum í 
Bláskóga 

 
• Drónamynd feitar út 

 
 
 
 
Bætt við þulartexta - tala beint 
í vél 
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Viðauki Á: Skjáskot af forsíðu tengjumst.hi.is  
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Viðauki B: Skjáskot af undirsíðunni Samskipti  
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Viðauki D: Skjáskot af undirsíðunni Um vefinn 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


