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Ágrip 

Þessi ritgerð er á sviði menntunarfræða með áherslu á fjölmenningu og 

fjallar um hvernig haga þurfi kennsluháttum og starfsemi grunnskólans í 

sem bestu samræmi við fræðilegar hugmyndir um fjölmenningarlega 

menntun. Auk fræðilegrar umfjöllunar er sagt frá rannsókn þar sem 

erlendir nemendur lýsa reynslu sinni af skólagöngu í íslenskum 

grunnskólum. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð, 

viðtalsrannsókn þar sem  rætt var við sex erlend ungmenni frá fimm 

þjóðlöndum sem voru á sínum tíma nemendur í efri bekkjum 

grunnskólans. Þau eru nú á aldrinum 18–19 ára. 

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar er umfjöllun um ýmsa  þætti sem 

fræðimenn hafa rannsakað og ritað um börn frá ólíkum löndum og 

skólagöngu þeirra  í framandi umhverfi. Erlendar heimildir eru í 

meirihluta og mestmegnis stuðst við breskar og bandarískar 

rannsóknarniðurstöður  en auk þess er töluvert stuðst við heimildir 

íslenskra fræðimanna líka.  

 Í síðari hluta er sagt frá rannsókninni og aðferðafræðinni og frásagnir 

nemendanna raktar og ræddar í ljósi fræðanna. Niðurstöður úr 

rannsókninni leiddu í ljós að skólagangan reyndist þessum nemendum 

ekki eins erfið og höfundur hafði haldið, þeim gekk öllum vel í 

grunnskólanum og bera kennurum og samnemendum sínum afar vel 

söguna. Megin niðurstaðan úr fræðilegu umfjölluninni bendir til að 

grunnskólarnir sem koma við sögu í þessari rannsókn þurfi að breyta 

starfsháttum og kennsluaðferðum talsvert frá því sem nú er til þess að 

þeir geti kallast fjölmenningarlegir skólar. 

Ítrekað skal að hér er einungis um frásagnir sex nemenda að ræða og 

því á engan hátt hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum þó vissulega gefi 

þær góðar vísbendingar. 
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Abstract 

This essay deals with a study in education with emphasis on 

multiculturalism, discussing how to manage teaching methods and work 

at the primary school stage in best accordance with theories concerning 

multicultural education. In the essay theory is discussed, but also there is 

a description of a study where non-Icelandic pupils describe their 

experience of attending an Icelandic primary school. The study was a 

qualitative one, in which six foreign youngsters from five different 

countries were interviewed, all of them being at the time pupils in the 

upper grades of primary school. At present they are 18 to 19 years of age. 

The first part of the essay deals with various aspects that scholars have 

studied and written about concerning children from various countries and 

their school attendance in a foreign setting.  Most of the data used is non-

Icelandic; for the most part obtained from the results of British and 

American studies, but, of course, Icelandic data is also used. 

In the latter part of the essay the study is outlined and also the 

methodology used. Also the outcomes of the interviews with the pupils 

are given and discussed theoretically. The outcome of the study revealed 

that school attendance proved not to be as difficult for the pupils as the 

author of the present study had anticipated. All the pupils did well at the 

primary school and all of them are very positively disposed towards their 

teachers and co-pupils. The main conclusion from the present study 

indicates that the primary schools presented in it need to change their 

approach and teaching methods quite a lot in order that they truly can be 

considered to be multicultural schools. 

It must be kept in mind that the present study is based on interviews 

with only six pupils. Hence, it is not possible to generalize from the 

results obtained, though they still may be thought to give some useful 

pointers. 
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1 Inngangur 

Á síðasta áratug  urðu fremur örar  breytingar á íslenska samfélaginu. 

Mannlífið fékk á sig alþjóðlegra yfirbragð á skemmri tíma en áður hefur 

þekkst. Margskonar erlend fyrirtæki skutu hér rótum, næga atvinnu var að 

fá og erlendar fjölskyldur flykktust hingað í von um að geta aflað tekna 

og betri lífsafkomu fyrir sig og sína. Þó eitthvað hafi nú hægt á því um 

stund má segja að breytingarnar á þjóðfélaginu hafi verið talsverðar hvað 

varðar fjölgun erlendra þegna. Að sama skapi hafa íslenskir grunnskólar 

líklega aldrei gengið í gegnum eins miklar breytingar á jafn skömmum 

tíma. Í fyrsta lagi var það örfáum árum fyrir aldamótin sem rekstur 

grunnskólanna færðist frá ríki yfir til sveitarfélaga, í öðru lagi hélt 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar sem og einstaklingsmiðað 

nám innreið sína og síðast en ekki síst fjölgaði erlendum nemendum svo 

um munaði. Hugtakið fjölmenning varð á allra vörum og ljóst má vera að 

kennarar og skólastjórnendur hafa staðið frammi fyrir því að takast á við 

miklar breytingar á starfsháttum skólanna samfara breytingum á 

þjóðfélaginu.  

Í þessari ritgerð er sjónum einkum beint að þeim þætti 

fjölmenningarinnar sem snýr að erlendum nemendum og skólagöngu 

þeirra í nýju landi. Hvernig skólafólk
1
 þarf að haga störfum sínum til þess 

að mæta fjölbreyttum nemendahópi sem best og hvaða sögu nokkrir af 

þessum erlendu nemendum sem hingað komu hafa að segja um reynslu 

sína af skólagöngunni í grunnskólanum.   

Til að koma til móts við nemendahóp af ólíkum uppruna er ekki 

nægjanlegt að bæta við fleiri þjóðahátíðum eða þemavikum um fjarlæg 

lönd, né fjölga íslenskutímum fyrir erlendu nemendurna. Stokka þarf upp 

starfshætti skólanna í heild sinni svo skólastarfið endurspegli alla daga að 

þar er fjölbreyttur nemendahópur, einstaklingar sem eru misjafnir að 

atgervi og uppruna. 

…niðurstöður rannsókna benda þannig til að horfa þurfi á 

menntakerfin í heild þegar gera á breytingar, ekki nægi að 

breyta í einstökum skólum eða einstökum 

                                                      
1
 orðið skólafólk er hér notað sem samheiti yfir hópinn skólastjórnendur, 

kennarar og allir aðrir sem í skólanum starfa. 
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nemendahópum…Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á þörf 

fyrir skólaumbætur til að mæta vaxandi fjölbreytni í íslensku 

samfélagi hvað varðar menningu, trúarbrögð og tungumál 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls.32). 

Við breyttar samfélagsaðstæður þurfa kennarar og skólastjórnendur að 

ígrunda starfshætti sína. Þeir þurfa að bæta við sig nýrri þekkingu, vera 

tilbúnir til að endurskoða hefðbundnar kennsluaðferðir og tileinka sér 

nýjar leiðir til þess að reyna að tryggja að allir nemendur sitji við sama 

borð. Fjölbreyttur nemendahópur kallar á fjölbreyttar leiðir sem kennarar 

þurfa að fara til að nálgast flókin viðfangsefni og til þess getur þurft að 

raða hlutunum upp á nýtt. Fyrst af öllu þarf þó skólafólkið allt að ígrunda 

eigin viðhorf og átta sig á því að hugur verður að fylgja máli ef 

breytingarnar eiga að heppnast og lifa. Starf kennarans hefur líklega 

aldrei verið jafn krefjandi og nú. Fyrir utan góða kunnáttu í 

kennslufræðum og kennslugreinum þurfa kennarar að vera færir um að 

koma til móts við ólíka nemendur í skóla án aðgreiningar. Þeir þurfa að 

geta tekist á við margvísleg frávik t.d. í þroska, vera læsir á líðan, hátterni 

og hegðun og úrræðagóðir í samræmi við það. 

Valið á viðgangsefninu í þessu lokaverkefni tengist persónulegri 

reynslu minni í starfi. Starf mitt sem aðstoðarskólastjóri felst að stórum 

hluta í því að vera leiðandi í nýbreytni í skólastarfi sem og að vera 

ráðgefandi við kennara varðandi kennslu og önnur málefni er snúa að 

nemendum skólans. Sífellt sækja að manni spurningar á borð við hvort 

við séum að sinna erlendum nemendum
2
 nægjanlega vel, hvort við séum 

að gera rétt í ljósi nýjustu þekkingar og hvernig líðan nemenda sé í 

skólanum. Því vaknaði sú hugmynd að ræða við fyrrverandi nemendur, 

heyra um reynslu þeirra og hvað þeir segja um veru sína í 

grunnskólanum. Tilgáta mín er sú að þetta sé fremur erfið reynsla, a.m.k. 

ef nemendur eru komnir á unglingsaldur þegar þeir koma.  

Rannsóknarspurningin er: 

Hvernig er reynslan af því fyrir börn af erlendum uppruna að vera 

nemendur í unglingadeildum í íslenskum grunnskólum? 

                                                      
2
 Í þessari ritgerð er gengið út frá því að erlendir grunnskólanemendur séu 

nemendur sem eiga báða foreldra erlenda og fluttust ekki til Íslands fyrr en 

a.m.k. eftir 6 ára aldur. 
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Um er að ræða frásagnir sex ungmenna af því hvernig reynsla það var 

að koma frá ólíku heimalandi og skólaumhverfi inn í íslenska skólakerfið.  

Tilgangurinn er að reyna að öðlast betri skilning og þekkingu á 

málefnum erlendra ungmenna í íslenskum grunnskólum. Markmiðið er 

að leita svara við því hvernig viðkomandi skólum tókst til að mati 

nemendanna sjálfra sem og í ljósi fræðanna.   

Auk þess að skoða hvað innlendir og erlendir fræðimenn hafa 

rannsakað og ritað um börn og fjölskyldur sem flytja milli ólíkra 

landa/menningarheima og skólagöngu þeirra í framandi umhverfi, var 

megin viðfangsefnið að ræða við ungmenni af erlendum uppruna um 

upplifun og reynslu þeirra af skólagöngu í efri bekkjum íslenskra 

grunnskóla. 

Skólastarf í anda fjölmenningar hefur mikið verið rannsakað erlendis. 

Þær rannsóknir eiga það sameiginlegt að varpa ljósi á hversu mikilvægt 

það er fyrir börn af erlendum uppruna og börn sem eru í svokölluðum 

jaðarhópum að skólastarfið einkennist af jafnréttishugsun og taki mið af 

fjölbreytileikanum í barnahópnum (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a, bls. 

147). Þeir erlendu fræðimenn sem ég horfi einna mest til eru James A. og 

Cherry A. Banks, Stacey York og Sonja Nieto, en í skrifum sínum um 

fjölmenningarlegt skólastarf bendir Nieto m.a. á að skólastarf þurfi að 

snúast um djúpstæðar breytingar, bæði hjá einstaklingum og í skólum 

sem stofnunum (Nieto,1999, bls. 161). Þá fjallar York m.a. um að 

fjölmenningarlegar kennsluaðferðir séu hugsaðar til þess að fræða 

nemendur um fjölbreytileika mannlífsins, kenna þeim að skilja hann og 

reyna að koma í veg fyrir að hjá þeim kvikni hugmyndir um að einhverjir 

séu öðrum æðri. Þess vegna sé brýnt að kennarar ígrundi hvað þeir eru að 

kenna, hvernig þeir gera það og skoði á gagnrýnin hátt kennsluaðferðir og 

námsefni sem þeir nota (York, 2003, bls. 132). Af íslenskum rannsóknum 

er minna fyrirliggjandi, enda hafa erlendir grunnskólanemendur verið fáir 

þar til nú hin síðari ár. Erlendar rannsóknir skipta því miklu máli til þess 

að byggja undir og styðja við umfjöllunina hér.  Af þeim íslenskum 

fræðimönnum sem hvað mest hafa rannsakað skólastarf í anda 

fjölmenningar nefni ég dr. Hönnu Ragnarsdóttur dósent við Háskóla 

Íslands. Íslenskum rannsóknum fer fjölgandi, en flestar þeirra eru þó 

tengdar lokaverkefnum í háskólanámi (Ragna Lóa Jakobsdóttir, 2007, bls. 

185). 
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Ritgerðin skiptist í tvo hluta ef svo má segja. Fyrri hlutinn er fræðileg 

umfjöllun um fjölmenningarlega menntun, þar sem áherslan er í stórum 

dráttum lögð á hugmyndafræðina sem að baki liggur og kallar á 

breytingar á skólastefnu. Þar er einkum fengist við að draga fram hlutverk 

kennarans, hvaða nálgun er heppilegust við kennsluna og hversu 

mikilvægt er að þekkja vel til uppruna og aðstæðna nemenda. Í síðari 

hlutanum er greint frá rannsókninni, sem er viðtalsrannsókn við sex 

ungmenni af erlendum uppruna á aldrinum 18–19 ára. Þar er nánar greint 

frá aðferðafræðinni, viðmælendunum og sögum þeirra, ásamt 

niðurstöðum, umræðum og ályktunum út frá þeim.  
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2 Staðalímyndir og fordómar 

Það er í raun óhugsandi að fjalla um fjölmenningarlega menntun án þess 

að fjalla líka um fordóma (e. prejudice) og staðalímyndir (e. stereotype). 

Eftirfarandi umfjöllun byggir m.a. á skrifum fræðimanna um hvernig slíkt 

myndast hjá ungum börnum. Það er með vilja gert þar sem höfundur telur 

að lengi búi að fyrstu gerð og þess vegna þurfi unglingakennarar jafnt 

sem aðrir kennarar að vera meðvitaðir um hvernig þessir þættir myndast 

hjá einstaklingnum.  

Enginn fæðist með neikvæðar hugmyndir varðandi annað fólk. Fólk 

lærir að dæma og jafnvel að leggja fæð á ýmislegt í mannlegu fari sem er 

frábrugðið þeirra eigin, s.s. fötlun, framandi þjóðerni og trú. Ef fólk getur 

lært að dæma og leggja fæð á fólk, uppruna þess og lífsmáta, hlýtur á 

sama hátt að vera hægt að læra að virða og skilja að það er ekki bara eigin 

heimur sem er sá eini rétti (Brown, 1998, bls. 11) 

2.1 Skilgreiningar  

Börn byrja að meðtaka ýmis skilaboð nánast í vöggu og hafa þegar mótað 

sér viðhorf til margvíslegra þátta mannlífsins þegar þau byrja í 

grunnskóla. Ýmsir hafa sett fram skilgreiningar á staðalímyndum og 

fordómum. Toshiki Toma prestur innflytjenda á Íslandi segir 

staðalímyndir oftast vera uppsprettu fordóma. Staðalímynd sé ákveðin 

ímynd um tiltekinn hóp, hluti, fyrirbæri eða starfsemi…oftast búin til 

meðvitað í þeim tilgangi að fólk festi hana í minni… (Toma, 2007, bls. 

59). Toma segir jafnframt um fordóma; fordómar eru að taka einhverja 

staðhæfingu sem sjálfgefinn sannleika, án þess að skoða hvaða merking 

liggur þar að baki (Toma, 2007, bls. 58). 

Babette Brown hefur skrifað um hvernig þessi fyrirbæri myndast hjá 

ungum börnum. Hún segir á þessa leið; staðalímynd er einföld alhæfing 

sem ekki er fótur fyrir og í henni felast oftast neikvæðar 

ályktanir…notkun staðalímynda getur haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar svo sem sleggjudóma, óviðeigandi væntingar, fyrirfram gefnar 

ályktanir, neikvæð samskipti og misrétti (Brown, 1998, bls. 30).  

Í bók Banks, Multicultural Education, Issues and perspectives (6. 

útgáfu) er að finna eftirfarandi skilgreiningu á fordómum: Fordómar eru 

mismunandi viðhorf, framkoma eða meðferð (e. treatment) á 
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einstaklingum eða hópum sem byggist á flokkun s.s. eftir kynþætti, 

þjóðerni, kyni, kynhneigð, félagslegri stöðu eða einhverskonar frávikum 

(Banks, 2007c, bls. 474). 

2.2 Þroskaferill barna og mótun viðhorfa  

Börn og ungmenni verða fyrir mótandi áhrifum frá umhverfi sínu og 

tileinka sér ákveðin viðhorf  t.d. til mismunandi kynþátta, fötlunar og 

annarra atriða  í mannlegum margbreytileika (Brown, 1998, bls. 13). Þau 

meðtaka mikið af jákvæðum skilaboðum en einnig rangar upplýsingar , 

staðalímyndir, sleggjudóma og neikvæð viðhorf til annarra t.d. til 

ákveðinna einstaklinga og hópa. Á fyrstu árunum eru foreldrarnir miklir 

áhrifavaldar og  börnin verða snemma meðvituð um viðhorf og lífsgildi 

þeirra. Eftir því sem þau vaxa og þroskast tileinka þau sér meira af yrtum 

og óyrtum skilaboðum frá fullorðnum, öðrum börnum, fjölmiðlum og 

umhverfinu.  Hvaða áhrif þau skilaboð hafa veltur síðan á ýmsum 

atriðum, t.d. hvort þau eru drengur eða telpa, af hvaða kynþætti þau eru, 

hvort þau búa við líkamleg eða andleg frávik, hvernig félagslegar 

aðstæður þeirra eru og fleira. Þeirra eigin persónugerð og lífsreynsla 

hefur einnig áhrif á fyrir hverju þau eru móttækileg (Brown, 1998, bls. 

13). Að mati Brown er mikilvægt að vera meðvitaður um að áhrifin eru 

persónubundin og að engir tveir eru eins. Hún telur einnig að ef viðhorf 

þeirra sem með börnum starfa bera keim af hverskyns fordómum og/eða 

mismunun, sé líklegt að börnin verði fyrir áhrifum frá þeim (Brown, 

1998, bls. 13).  

Margir telja að ung börn taki ekki eftir mismunandi atriðum varðandi 

fólk, s.s. útliti og hátterni. Aðrir hafa komist að því að ýmislegt bendi til 

þess að þau séu meðvituð um margt mjög ung og virðast hafa sterk 

viðhorf til annarra sem og til sjálfra sín. Fræðikonan Stacey York (York, 

2003, bls. 12) spurði foreldra barna á aldrinum 2–5 ára meðal annars um 

þetta í könnun sem hún gerði og 83% foreldra staðfestu að börnin þeirra 

væru meðvituð um ýmis atriði sem eru mismunandi milli fólks. Þau 

spyrðu t.d. um atriði sem tengjast fötluðu fólki, um ýmislegt varðandi 

líkama karla og kvenna og um kynbundin hlutverk s.s. hvað strákar og 

stelpur gera/gera ekki. Þau spyrðu um líffræðilegan mun, s.s. háralit, 

húðlit, augnlit og sérkenni í andliti. Þau veltu fyrir sér mismunandi 

fjölskyldum, menningu og lífsmáta, s.s. ólíkum tungumálum, 

matarvenjum, hátíðum, hverjir búa saman, hvað fjölskyldur gera saman, 
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hvar þær búa og fl. (York, 2003, bls.12; Derman-Sparks, 1989, bls. 1–3). 

Það er því ljóst að börn geta hæglega verið búin að þróa með sér 

staðalímyndir og fordóma um nokkurra ára skeið þegar þau byrja í 

grunnskóla. Með vaxandi þekkingu á því hvernig neikvæð viðhorf 

myndast ættu kennarar að verða betur í stakk búnir til þess að átta sig á 

hvernig börn upplifa mismun, nota staðalímyndir og flokka önnur börn og 

fullorðna.   

Á fyrstu árum barnsins þjónar þróun sjálfsímyndar (e. self-concept) og 

sjálfsmats (e. self-esteem) miklu hlutverki varðandi það að læra að 

þekkja, viðurkenna og samþykkja aðra. Á leikskólaárunum þroskast 

hæfileikinn til að taka eftir mismunandi atriðum sem leiðir til aukinnar 

vitundar barnanna á því hvernig fólk er ólíkt hvert öðru (York, 2003, bls. 

14). Milli 5 og 7 ára aldurs þroskast hugsunin meira. Börn skilja að hlutir 

eru áfram til staðar þó þeir geti breyst í útliti. Þau gera sér ljóst að kyn og 

húðlitur er viðvarandi. Dýpri skilning á menningu sinni öðlast þau frá 

fjölskyldum sínum, þau bæta við sig hugmyndum um hópa, bera þær 

saman við eigin sjálfshugmyndir og skilgreina sig og tilveru sína út frá 

því (York, 2003, bls. 19). Þau geta líka áttað sig á mörgum einkennum á 

sama tíma. Það gerir þeim kleift að skilja að þau tilheyra í senn ákveðinni 

fjölskyldu, þjóð, menningu, stétt, trúarbrögðum og íbúum á ákveðnum 

stað. Börn á þessum aldri fara að skilja tilfinningar eins og skömm og 

hroka og eru fær um að tala um og útskýra þær, þau hafa 

samúðartilfinningu með öðrum og verða færari í að setja sig í annarra 

spor. Eftir tíu ára aldur hefur afstaða til kynþátta tilhneigingu til að standa 

í stað, nema því aðeins að einhverjir atburðir í lífi barnanna breyti því 

(York, 2003, bls. 19–22). 

 Rannsóknir á vitund barna um mannlega fjölbreytni hafa verið að 

þróast undanfarna áratugi. Samkvæmt umfjöllun York eru niðurstöður 

rannsakenda svipaðar og þar af leiðandi hefur orðið til haldgóð þekking á 

því hvernig vitund um mismunandi kynþætti og fordóma þróast hjá 

börnum (York, 2003, bls. 22). Niðurstaða York er sú að ung börn taka 

upp fordóma og staðalímyndir um sjálf sig og aðra, einfaldlega á sama 

hátt og alla aðra skynjun sína af veröldinni. Hún telur að án íhlutunar 

muni ranghugmyndir verða viðvarandi hjá börnunum og jafnvel færast í 

aukana með aldrinum.  Ef skilningur barna á fólki sem er frábrugðið þeim 

sjálfum er byggður á rótgrónum staðalímyndum er líklegt að þau muni 

viðhalda þeirri röngu mynd ævilangt, nema því aðeins að jákvæð skref 

verði tekin til að miðla þekkingu og berjast gegn þessu. Sumar af þeim 
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staðalímyndum sem þau hafa tileinkað sér eru svo inngrónar frá blautu 

barnsbeini að þær eru partur af móðurmálinu samanber t.d. orðið 

gyðingur sem einhverjir þekkja í merkingunni að vera nískur. Skólabörn  

geta rangtúlkað útskýringar út frá gjörðum og viðhorfum sem þau heyra 

og sjá. Því er mikilvægt að vera meðvitaður um orð og gjörðir í umgengni 

sinni við þau. Að mati Brown og Derman Sparks (Brown, 1998, bls. 21–

22; Derman-Sparks, 1989, bls. 1–2) geta jafnvel ung börn verið búin að 

þróa með sér staðalímyndir um atriði eins og kynhlutverk, mismunandi 

kynþætti og  „öðruvísi fólk“. Það gefur okkur vísbendingar um að byrja 

að vinna snemma gegn myndun fordóma og staðalímynda svo slíkt nái 

ekki að festa rætur í grunnskólanum.  

2.3 Að efla nemendur - sjálfsmyndin 

Hvatning, örvun og raunhæfar væntingar til nemenda er talið hafa mikil 

áhrif á myndun viðhorfa hjá börnum og ungmennum, ekki síst á mótun 

sjálfsmyndar. Langt er síðan fræðimenn komust að því að sjálfsmynd og 

velgengni í námi eru samtengd og það hefur mikil áhrif á nemendur 

hvernig þeir upplifa viðhorf kennara til sín (Brown, 1998, bls. 29). Sterk 

sjálfsmynd er af mörgum talin nauðsynlegur grunnur náms og ef ekki er 

litið á hina margslungnu þætti sem áhrif hafa á þróun sjálfsmyndar hjá 

sérhverju barni er um leið litið fram hjá sérkennum þess (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 255). Sjálfstraust barna mótast af því hvernig 

aðrir, ekki síst kennarar þeirra meta þau. Litlar væntingar geta valdið því 

að börn og ungmenni tileinka sér slök vinnubrögð og lélega frammistöðu. 

Ef kennarar hafa litlar væntingar til barna hættir þeim til að fara fram á 

minna vinnuframlag, gagnrýna þau meira, hæla minna og veita þeim 

minni tíma og athygli en hinum (Brown, 1998, bls. 29–30). Ef væntingar 

til barna af sérstökum uppruna eða þjóðfélagshópum grundvallast á 

neikvæðum staðalímyndum, er hætta á að börnin verði brennimerkt sem 

minna hæf og þess ekki vænst að þau nái miklum árangri. Börnin skynja 

og tileinka sér þessi skilaboð ótrúlega fljótt og slíkar neikvæðar 

sjálfshugmyndir hafa áhrif á trú þeirra á eigin getu (e. self-efficacy) og 

þar með á frammistöðu þeirra í námi (Brown, 1998, bls. 29–30). Talið er 

að eftir því sem trú á eigin getu er betri þeim mun hærri markmið og 

erfiðari viðfangsefni velji einstaklingurinn sér (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007, bls. 85). Viðbrögð barna sem verða fórnarlömb staðalímynda  eru 

oft á þann veg að þau draga sig inn í skelina eða bregðast við með því að 

hegða sér á fyrirferðarmikinn og árásargjarnan hátt. Þá eiga þau oftar en 
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ekki erfiðara með að þróa með sér jákvæða ímynd (e. identity) og 

sjálfsvirðingu (e.personal worth) og flosna frekar upp úr skóla en hinir 

(Brown, 1998, bls. 30–31). 

Það virðist vera hægt að hjálpa grunnskólabörnum að venja sig af 

ranghugmyndum og staðalímyndum sem þau hafa búið sér til (Brown, 

1998, bls. 45). Flestir nemendur hafa einhvern tíma upplifað ranglæti s.s. 

orðið fyrir stríðni, útilokun og fl. Hægt er að nýta sér reynslu þeirra með 

því að hvetja þau til þess að ræða um slíka upplifun sína í 

nemendahópnum. Ef þau fá tækifæri til þess að hugsa um og tengja sína 

eigin reynslu af misrétti við misrétti sem aðrir hafa orðið fyrir er líklegra 

að það skili betri árangri en ef kennarinn notar tilbúin dæmi (Brown, 

1998, bls. 45). Í samræðum geta kennarar hvatt þau til þess að byggja á 

reynslu sinni og hvatt þau jafnframt til þess að vera ánægð með hvernig 

þau eru frábrugðin hvert öðru. Æskilegt er að beina athygli þeirra að því 

að ekki þurfi allir að steypast í sama mótið. Hlutverk kennara er að finna 

leiðir, hvernig svo sem samsetning nemendanna í skólanum er og bíða 

ekki með það þar til einhver nemandi sem er „öðruvísi“ en normið birtist. 

Öll börn þurfa að fá tækifæri til þess að hugsa um og tengja umræðuna 

um ólíka menningu og misrétti sinni eigin reynslu og æfa sig í að setja sig 

í annarra spor. Að ræða saman og skiptast á skoðunum um misrétti sem 

aðrir hafa orðið fyrir og tengja við eigin reynslu er líklegra til þess að 

hafa meiri áhrif heldur en að segja nemendum einfaldlega frá menningu 

og siðum annarra (Brown, 1998, bls. 45). Til þess að efla slíkar samræður 

getur þurft að skipuleggja daglegt starf í skólanum upp á nýtt.  Ef það 

mætti gagnast einhverjum, eru nokkrar hugmyndir þar að lútandi að finna 

í viðauka 1. 

2.4 Gegn fordómum og misrétti 

Skólastarf sem hefur fræðslu gegn hverskyns fordómum/misrétti (e. anti-

bias curriculum) að leiðarljósi leggur áherslu á að nemendur séu þjálfaðir 

í að setja sig í spor annarra og skoða málin frá ýmsum sjónarhornum. 

Markmiðið er að efla nemendur sem eru í minnihluta svo þeir öðlist 

öryggiskennd og að þeim finnist þeir eiga heima í skólanum og 

samfélaginu (Brown, 1998, bls. 47).  

Það er lykilatriði að börn læri að virða og viðurkenna ólíka hópa og 

einstaklinga (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 255). Með markvissum 

æfingum og samræðum er líklegra að nemendur þrói með sér víðsýni, 
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jafnframt sem líklegt er að það efli sjálfsmynd þeirra nemenda sem eru í 

minnihluta (Brown, 1998, bls. 47). Kennsluaðferðir sem stuðla að víðsýni 

og jafnrétti ættu að auka skilning barna á fjölbreytileika sem og líkurnar á 

því að þau geti átt góð samskipti við ólíka skólafélaga sína. Með 

aðferðum sem miða að því að skoða málefnin frá mörgum hliðum er 

líklegra að nemendur læri að meta aðra og þori að horfast í augu við 

framandi hugmyndir og hegðun. Í umhverfi þar sem börnum finnst þau 

frjáls að spyrja og gera athugasemdir um hluti eins og fötlun, kyn og 

kynþætti, aukast samræður og skoðanaskipti um málefnin (Derman-

Sparks, 1989, bls. 7). 

Uppspretta fordóma er ekki mismunurinn sjálfur, heldur er 

uppsprettan fólgin í viðbrögðum fólks við því sem er öðruvísi (Derman-

Sparks, 1989, bls. 6). Það eru viðbrögðin við mismuninum sem menntun 

gegn fordómum og mismun (e. anti-bias curriculum) tekst á við. Ef 

kennarar og foreldrar fræða börn ekki um það sem er frábrugðið (e. 

differences) jafnt og það sem er líkt (e. similarities) geta þeir trauðla frætt 

um atriði eins og menningararfleifð (e.heritages) eða mannréttinda- og 

jafnréttisbaráttu. Ef kennarar tala ekki um mismun sem felst t.d. í 

líkamlegri og andlegri getu fá börn ekki tækifæri til samræðna né 

tækifæri til að setja sig í spor annarra, t.d. fatlaðra. Sama gildir um börn 

af ólíkum kynþáttum. Nemendur verða einfaldlega fáfróðir um þessa hluti 

ef þeir eru ekki ræddir (Derman-Sparks, 1989, bls. 6). Eitt mikilvægasta 

verkefni fjölmenningarlegrar menntunar er að vinna á fordómum sem 

fólk hefur þróað með sér allt frá uppvexti sínum. Það er ekki hægt að 

afgreiða umræðuna um hverskyns árekstra, s.s. kynþáttahatur og fordóma 

með því að segja bara: „þetta hefur alltaf verið til“. Hlutverk 

menntunarfræðanna er að vinna að aðferðum og leiðum sem gerir fólki 

kleift að vinna á áunnum fordómum hjá sjálfu sér (Guðrún Pétursdóttir, 

1997, bls. 37).  

2.5 Samantekt – í hnotskurn 

Börn eru mjög ung þegar þau byrja að móta sér jákvæð jafnt sem neikvæð 

viðhorf og skoðanir gagnvart öðrum. Þau verða fyrir mótandi áhrifum frá 

foreldrum, fjölmiðlum, kennurum og öðrum sem þau umgangast. Einnig 

frá ríkjandi gildum í samfélaginu sem þau lifa í. Með rannsóknum hefur 

verið sýnt fram á að hægt er að sporna við og jafnvel venja börn af 

ranghugmyndum sem þau hafa tileinkað sér. Það verður best gert með því 
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að upplýsa þau um staðreyndir s.s. fræða þau um ólíka kynþætti, fötlun 

og allan annan margbreytileika mannlífsins. Það þarf að kenna þeim að 

setja sig í spor annarra, kenna þeim að nýta sína eigin reynslu í 

samræðum og æfa þau í að ræða um málefni sem ekki er alltaf auðvelt að 

ræða. Þekking á misjöfnum aðstæðum fólks og öðru í mannlegri tilveru er 

forsenda skilnings og víðsýni. 
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3 Heimili og skóli – foreldrar, kennarar og 

tungumálið 

Á síðustu árum hafa augu skólafólks í auknum mæli beinst að því hvað 

góð samskipti og samvinna milli skóla og heimila nemenda eru mikilvæg. 

Strax við upphaf skólagöngu allra barna er mikilvægt að leggja grunn að 

góðu samstarfi heimilis og skóla. Það eykur líkurnar á því að skólaganga 

barnanna verði farsæl (Banks, 2007b, bls. 446; Brooker, 2002, bls. 89; 

Epstein, 2002, bls. 7). Þátttaka foreldra í skólastarfinu eykur líkurnar á 

því að mismunandi lífsgildi og sjónarmið fólks séu viðurkennd og fái 

notið sín (Banks, 2007b, bls. 446) og erlendar rannsóknir á stöðu erlendra 

skólabarna benda m.a. til að taka þurfi tillit til aðstæðna hvers nemanda 

fyrir sig til þess að viðunandi árangur náist í menntun hans (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004b, bls.1). Með aðkomu foreldra að skólastarfinu 

opnast leiðir fyrir samvinnu kennara og foreldra við lausn mála sem upp 

geta komið hjá nemendum og það eykur líkurnar á betri árangri og líðan 

þeirra í skólanum. 

3.1 Tengsl heimila og skóla 

Nemendur, foreldrar og kennarar ættu að hafa hag af því ef góð tengsl eru 

þeirra á milli. Foreldrar og kennarar kynnast og læra hvorir af öðrum. 

Foreldrarnir öðlast betri þekkingu á stefnu og starfsháttum skólans og 

kynnast starfsfólkinu. Ef þessir aðilar standa saman og sameinast um 

markmið og leiðir aukast líkurnar á að nemendum farnist vel í skólanum 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 35). Kennarar kynnast foreldrum, 

sterkum og veikum hliðum þeirra, viðhorfum, lífsmáta og trú sem ætti að 

auka skilning þeirra á ólíkum bakgrunni og forsendum sem nemendur 

hafa. Það eflir börnin ef foreldrar sýna skólagöngu þeirra áhuga með 

þessum hætti, þeim gengur betur í skólanum og líklegra er að viðhorf 

þeirra til menntunar verði jákvæðara (Banks, 2007b, bls. 446–447). 

Foreldrar og fjölskylda eru oftast fyrstu og mikilvægustu kennarar 

barnsins. Nemendur koma í skólann með ákveðna þekkingu, lífsgildi og 

trú sem þeir hafa lært af foreldrum og samskiptum við fjölskyldu sína. 

Flestir foreldrar vilja veg barna sinna sem mestan í skólanum og eru 

tilbúnir til að leggja sitt af mörkum til þess. Til að skapa samstillt tengsl 

milli skóla og heimila þarf skólinn að hafa frumkvæðið. Foreldrar þurfa 

upplýsingar um skólann og til hvers er ætlast af  þeim og börnunum. 
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Hvað þau eiga að læra, hvernig kennsluháttum er hagað,  hvernig 

námsmati er háttað og hvernig þeir geta stutt við barnið sem best með 

tilliti til þess. Að sama skapi þurfa kennarar að þekkja til foreldra og 

heimila nemenda sinna og skilja að nemendur þeirra koma frá ólíkum 

heimilum og hafa þar af leiðandi mismunandi bakgrunn. Nauðsynlegt er 

að kennarar séu meðvitaðir um hvaða væntingar foreldrar hafa til 

menntunar fyrir hönd barna sinna. Hvaða tungumál er talað heima, hvaða 

trúarbrögð, lífsgildi og viðmið fjölskyldan aðhyllist og úr hverskonar 

skólaumhverfi börnin eru að koma, hafi þau áður verið í skóla (Banks, 

2007b, bls. 447; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 255). Samkvæmt 

umfjöllun Banks koma kennarar og stjórnendur fram við foreldra af meiri 

virðingu ef þeir þekkja þá og sýna jafnframt börnum þeirra jákvæðara 

viðmót (Banks, 2007b, bls. 447). 

Að mati Banks er einnig mikilvægt að kennarar og stjórnendur leggi 

rækt við opin og góð samskipti við foreldra (Banks, 2007b, bls. 447). 

Góð samskipti þurfa þó ekki endilega að eyða spennu á milli heimilis og 

skóla og góð samskipti eru heldur ekki það að gefa ýmis 

grundvallarmálefni eftir til þess að þóknast foreldrum. Spenna getur t.d. 

myndast þegar kenna á eitthvað í skólanum sem foreldrar telja að sé 

óviðeigandi fyrir börnin þeirra.  Dæmi um slíkt námsefni er t.d. 

kynfræðsla og trúmál svo eitthvað sé nefnt. Ekki er heldur óalgengt að 

spenna myndist vegna hegðunarmála. Sumir foreldrar geta orðið mjög 

áhyggjufullir yfir ýmsu á meðan aðrir eru það ekki. Í þeim tilfellum ættu 

kennarar/stjórnendur að hlusta vel á sjónarmið foreldra og síðan að 

útskýra stefnu skólans og reglugerðir varðandi málefnið og reyna að ná 

málamiðlun. Ef ekki tekst að leysa ágreining með þeim hætti , er 

nauðsynlegt að upplýsa foreldra um hvert þeir geta leitað vilji þeir koma 

máli sínu áfram t.d. til fræðsluyfirvalda á viðkomandi stað. 

3.2 Margbreytileiki fjölskyldna og foreldra 

Aukin aðkoma foreldra að skólastarfinu felur í sér að kennarar þurfa að 

vera viðbúnir því að vinna með ólíkum foreldrum. Til að mynda 

einstæðum foreldrum, öryrkjum, efnalitlum og atvinnulausum foreldrum, 

foreldrum með hátt menntunarstig og öfugt, fötluðum foreldrum, 

foreldrum sem tala ekki tungumál sem kennarinn kann og foreldrum frá 

ólíkum menningarsamfélögum. Að vinna með foreldrum með ólíkan 

menningarbakgrunn krefst innsæis og skilnings á ólíkum og oft flóknum 
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kringumstæðum í lífi fólks (Banks, 2007b, bls. 448; Hanna Ragnarsdóttir, 

2007a, bls. 253–254). Það er mikilvægt að kennarar hafi tilfinningu fyrir 

og skilji hvernig mismunandi þjóðerni og kynþættir hafa mótað nemendur 

og foreldra þeirra. Skil á milli ólíkrar menningar geta líka verið óljós og 

færist í vöxt að börn og foreldrar tilheyri fleiri en einni þjóð. Í því 

sambandi má nefna íslensk börn sem eiga t.d. annað foreldrið íslenskt en 

hitt erlent sem og börn sem ættleidd hafa verið erlendis frá. 

Fjölbreyttur foreldrahópur er oftast mikill kostur fyrir skólana en getur 

þó einnig verið uppspretta árekstra og spennu. Dæmi eru um foreldra sem 

erfitt er að ná til og fá til samstarfs og ástæður þess reynast margvíslegar. 

Í alþjóðlegum könnunum (Banks, 2007b, bls. 450) hefur komið fram að 

tímaskortur er oftast fyrsta ástæðan sem foreldrar nefna. Aðrir foreldrar 

telja að þeir hafi ekki menntunarlegan bakgrunn til þess að taka þátt í 

námi barna sinna og hafa minnimáttarkennd gagnvart kennurum. Enn 

aðrir eru frábitnir skólum vegna neikvæðrar reynslu sem þeir hafa frá 

eigin skólagöngu og trúa því ekki að skólinn geti verið góður staður. 

Samkvæmt Banks eru það einkum þrír hópar foreldra sem standa oftar 

verr að vígi en aðrir. Það eru foreldrar með sérstakar þarfir t.d. öryrkjar, 

einstæðir foreldrar og efnalitlir/atvinnulausir foreldrar (Banks, 2007b, bls. 

450). Sérstaklega þarf að reyna að ná til þessara hópa og leggja sig fram 

um að vinna traust þeirra.  

3.3 Kennarar og ráðgjafar 

Jafnvel þó kennarar segi að þeir vilji meira samstarf við foreldra eru 

þeir oft tortryggnir gagnvart þeim innst inni (Banks, 2007b, bls. 453). 

Sumir verða óöruggir við nærveru þeirra í kennslustofunni og finnst hún 

truflandi. Öðrum finnst þeir of uppteknir við að aðstoða bara eigin börn 

og aðrir telja að þeir hafi ekki nauðsynlega kunnáttu til þess að vinna með 

nemendum. Svo eru kennarar sem langar til að efla samvinnu við foreldra 

en finnst þeir ekki hafa tíma, færni eða þekkingu til þess að koma á 

samstarfi við þá. Eflaust er þetta jafn misjafnt og menn eru margir en það 

hefur þó færst í vöxt undanfarin ár að kennarar leggi sig eftir samstarfi 

við foreldra og nokkrir skólar hafa sett á stað sérstakar áætlanir í þeim 

efnum. Hvort foreldrar eru síðan áhugasamir um samstarf við skóla barna 

sinna veltur að miklu leyti á viðhorfum þeirra sjálfra til skóla sem byggist 

oft á þeirra eigin reynslu af skólagöngu (Banks, 2007b, bls. 453).  
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Það er mikilvægt að skólafólk þekki mismunandi menningu, hefðir og 

siði og sjái hlutina í samhengi þegar leitað er eftir þátttöku foreldra. Að 

mati Banks þurfa kennarar að skilja hvaða hlutverki viðkomandi menning 

þjónar í tilteknum foreldrahópum, þ.e. hvernig hún virkar (Banks, 2007b, 

bls. 453–454). Ef þeir gera það ekki er hætta á að þeir fari að líta á 

einhverja hópa foreldra sem ófullkomna og fari að einbeita sér að því að 

hjálpa þeim að verða „betri foreldrar“. Sérstaklega er hætta á þessu 

varðandi foreldra með ólík lífsgildi og menningarbakgrunn sem og 

efnalitla/atvinnulausa foreldra. Þetta viðhorf getur skapað múra og valdið 

því að kennarar fara að líta á foreldrana sem orsökina fyrir því að 

börnunum gengur ekki sem best í skólanum. Í versta tilfelli geta foreldrar 

og kennarar orðið keppinautar um væntumþykju barnanna (Banks, 2007b, 

bls. 453–454). 

Á Íslandi hefur það færst í vöxt að náms- og kennsluráðgjafar vinni 

með kennurum og foreldrum. Þeir eru þó sjaldnast menntaðir sérstaklega 

í ráðgjöf sem snýr að fjölmenningu. Fjölmenningarleg ráðgjöf er tiltekin 

nálgun við ráðgjöf sem sameinar allar þekktar aðferðir við ráðgjöf sem 

notaðar hafa verið í mismunandi menningarheimum. Fjölmenningarleg 

ráðgjöf er einstaklings- og menningarmiðuð og byggir á skilningi og 

viðurkenningu á því að einstaklingar og umhverfi þeirra er mismunandi. 

Með þessari nálgun er áherslan lögð á mikilvægi fjölskyldunnar og 

menningarlega þætti sem móta og hafa áhrif á lífssýn einstaklingsins 

(Ivey, A.E., D‘Andrea, M., Ivey,M.B., og Simek-Morgan, L., 2002, bls. 

292). Fjölmenningarleg ráðgjöf leggur meiri áherslu á menningarlega 

þætti í hverju tilfelli fyrir sig en aðrar kenningar í ráðgjöf. Horft er á 

hvaða þættir það eru sem mótað hafa einstaklinginn og samfélagið í kring 

um hann og hvað gæti valdið því að hann glímir við tiltekin mál. Líta þarf 

á hvern og einn bæði sem einstakling og hluta af hópi (Ivey og fl. 2002, 

bls. 295). Markmiðið með ráðgjöfinni er að hjálpa einstaklingnum út frá 

hans eigin menningu. Viðfangsefni fjölmenningarlegrar ráðgjafar eru 

meðal annars að fást við alls kyns fordóma, misrétti, kúgun, valdbeitingu 

og neikvæð viðhorf sem verða til og einhverra hluta vegna fá að þrífast í 

félagslegu- og menningarlegu samhengi.  

3.4 Móðurmál og tvítyngi 

Þegar erlendir nemendur koma í íslenskan skóla eru það líklega 

tungumálaörðugleikarnir sem er stærsta hindrunin, að minnsta kosti í 
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upphafi. Í fjölmenningarfræðunum er það almennt talið æskilegt að 

erlendir nemendur geti viðhaldið og iðkað móðurmál sitt í skólanum 

jafnframt því sem þeir eru að læra nýja málið. Það getur þó reynst þrautin 

þyngri þar sem nemendur koma frá öllum heimshornum, oft með 

móðurmál í farteskinu sem fáir íslenskir kennarar kunna. Nokkurn 

blæbrigðamun má finna á eftirfarandi skilgreiningum á móðurmáli: Með 

móðurmáli er yfirleitt átt við málið sem barnið lærir fyrst og talar að 

staðaldri heima hjá sér…móðurmál er ekki endilega það mál sem barnið 

verður leiknast í þegar fram líða stundir (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

103–104). Frummál (e. native language) vísar til uppruna, þ.e. fyrsta 

málsins sem barn lærir. Þetta hugtak er líka þekkt sem upphafsmál (e. 

primary language), móðurmál (e. the mother tongue), eða fyrsta mál (e. 

first language) (Gass, 2001, bls. 5). Móðurmál er málið sem 

einstaklingnum finnst vera móðurmál sitt þ.e. hver tilfinning hans er 

gagnvart því, hvaða mál hann skilgreinir sjálfur sem móðurmál sitt 

(Skutnabb-Kangas, 1991, bls.17–18).  

Talið er að yfir 70% jarðarbúa noti fleiri en eitt tungumál. 

Skandinavískar, kanadískar og amerískar rannsóknir benda til að sterkur 

grunnur í móðurmálinu sé nauðsynleg forsenda þess að læra nýtt 

tungumál (Siraj-Blatchford, 1994, bls. 45–51). Æskilegt er talið að börn 

sem eru af erlendu bergi brotin fái uppruna sinn og tungumál metið að 

verðleikum. Það krefst mikillar færni kennara og þeir þurfa að fá tækifæri 

til þjálfunar og leiðsögn til þess að geta tekist á við fjöltyngi á viðunandi 

hátt. Hlutverk kennara er því veigamikið varðandi það að styðja við 

móðurmál þessara nemenda sinna, en talið er að til þess að barn nái 

góðum tökum á nýju tungumáli sé mikilvægt að skólinn styðji við og 

reyni að viðhalda móðurmáli þess (Siraj-Blatchford, 1994, bls. 45–51). 

Fleiri eru sammála um að  leggja þurfi ríka áherslu á orðaforða, 

fjölbreytta málnotkun og tjáskipti t.d. bendir Elín Þöll Þórðardóttir á að:  

Jafnvel þar sem ekki verður við komið kennslu á báðum 

málunum er vert að gæta þess að barnið finni að móðurmál 

þess þyki mikilvægur hluti af kunnáttu þess og gilt framlag 

sem barnið ætti að vera stolt af. Þetta má gera með því að 

sýna því áhuga þegar barnið segir eitthvað á móðurmál sínu, 

biðja barnið að þýða það sem sagt var eða þýða fyrir það, en 

ekki banna börnum að tala móðurmál sitt eða bregðast við 
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með pirringi þegar það kemur fyrir (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007, bls. 121). 

Þá benda fræðimenn á að brýnt sé að sem flestir grunnskólakennarar 

og kennaranemar fái þjálfun í að kenna íslensku sem annað tungumál í 

greinabundinni íslenskukennslu. Þeir þurfi einnig að fá þjálfun í 

fjölmenningarlegri kennslu og hvernig virkja megi nemendur í samvinnu- 

og þemanámi (Björk Helle Lassen og fl., 2007, bls. 165). 

Ef máltaka tveggja tungumála fer fram samtímis verður barn tvítyngt. 

Ef barn lærir tvö mál samtímis fyrir 11–12 ára aldur verða bæði málin 

móðurmál, en þó eingöngu ef þau eru notuð reglulega. Þetta kallast virkt 

tvítyngi, þ.e.a.s. strax á máltökualdri fær barnið innsæi í tvo 

menningarheima, öðlast svokallaða mál- og menningarfærni og skilur þar 

af leiðandi betur eðli tungumála og áhrif menningar og tungumáls á 

mótun lífsviðhorfa og hátternis fólks (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b, 

bls.11–12). Birna segir einnig að skilgreiningar á tvítyngi séu mjög á reiki 

og í víðustu merkingu megi segja að sá sem hafi tvö tungumál á valdi 

sínu sé tvítyngdur. Steingrímur Þórðarson segir líkt og Birna að 

skilgreiningar á tvítyngi séu ekki algildar vegna ólíkra viðmiða 

fræðimanna. Oftast sé reynt að greina á milli málnotkunar einstaklinga 

annarsvegar og heilla samfélaga hinsvegar. Hann segir fræðimenn horfa 

til fjölmargra þátta þegar þeir reyna að skilgreina hugtakið, s.s. viðhorfs 

og líðan einstaklingsins sjálfs til tungumálsins, flutninga milli landa, 

langskólanáms, þvingana, t.d. vegna trúarofstækis eða landflótta. Nútíma 

skilgreiningar lúti flestar að notkun og/eða færni (Steingrímur Þórðarson, 

2001, bls. 1–3).  

Fram kemur hjá Þórdísi Gísladóttur að mismunandi sé milli 

almennings annasvegar og fræðimanna hinsvegar hvernig tvítyngi sé 

skilgreint. Einnig séu skiptar skoðanir milli fræðimannanna sjálfra og 

algengustu skilgreiningar þeirra megi flokka í fernt eftir því við hvað þeir 

miða. Viðmiðin eru; upprunaviðmið, þ.e. hafi einstaklingur lært tvö 

tungumál samtímis í bernsku, kunnáttuviðmið, þ.e. hversu vel 

einstaklingurinn kann málin, notkunarviðmið, þ.e. hversu vel 

einstaklingur er fær um að tala og skrifa málin við krefjandi og ólíkar 

aðstæður og að síðustu viðhorfsviðmið, þ.e. hvort hann sjálfur álítur sig 

tvítyngdan eða hvort aðrir skilgreina hann tvítyngdan (Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls. 143–148). Elín Þöll Þórðardóttir telur að tvítyngishæfileikar 

fólks séu mismunandi. Ekki þurfi endilega að líta svo á að fólk sé annað 
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hvort tvítyngt eða eintyngt, heldur ætti að horfa á tvítyngishæfileika fólks 

á kvarða sem spannar bilið frá kunnáttu á einu máli eingöngu, yfir í góða 

kunnáttu á tveimur eða fleiri málum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

101–104).  

Sænsk/finnska fræðikonan Tove Skutnabb Kangas segir að það sé 

mikilvægt að líta ekki á móðurmál eða tvítyngi sem varanleg óbreytanleg 

einkenni einstaklingsins. Fremur ætti að líta á þetta sem samsteypu af 

aðferðum eða úrvinnslu sem getur verið í stöðugum breytingum allt eftir 

aðstæðum viðkomandi. Varast ætti að líta á breytingarnar sem ógnun, 

heldur ætti að horfa á þær sem uppsprettu og tækifæri til framfara hjá 

einstaklingnum (Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 19–20). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þekking barna á uppbyggingu og 

hlutverki tungumálsins er betri hjá tvítyngdum börnum en eintyngdum 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 99–102; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 

bls. 104–107). Hæfni tvítyngdra til að greina merkingu orða er mun betri 

vegna þess að þeir hafa margfalt meiri orðaforða. Þetta kemur nemendum 

til góða í hugsun og námi vegna þess að hugtakaskilningur á einu 

tungumáli hjálpar þeim að skilja hugtökin á öðru tungumáli (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 99–102). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram 

á að það fer mikið eftir því hvers konar menning ríkir í skólanum hvernig 

nemendum gengur. Sé viðhorfið og skólamenningin svipuð og á 

heimilunum gengur nemendum yfirleitt betur en ef það er mikill munur 

þar á (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 99–102).  

Í gegnum tíðina hafa margar aðferðir tungumálakennslu snúist um 

minnis- eða utanaðbókarlærdóm (e. memorization) og þýðingu á texta (e. 

translation exercises). Rannsóknir á máltöku annars máls (Gass, 2001, 

bls. 3) hafa hinsvegar opnað augu tungumálakennara fyrir því að 

tungumálanám felst í fleiru, ekki síst í tjáskiptum þar sem nemendur fá 

tækifæri til að láta í ljósi skoðanir sínar og þarfir með samræðum. 

Mikilvægt er að halda töluðu máli sem mest að þeim sem þarf að skilja 

mál og skapa honum tækifæri til þess að taka þátt í samtölum sem allra 

mest (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 146). Á þann hátt þjálfast 

nemendur bæði í að skilja og tala. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um 

marga þætti sem áhrif geta haft á árangur nemenda og jafnframt að 

ígrunda og meta hvaða árangri þeir sjálfir eru að ná í kennslunni. Þeir 

þurfa að skoða með gagnrýnum augum hverskonar nálgun er líkleg til 

árangurs. Einnig þarf að laga námsefnið og kennsluna að hverjum og 
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einum nemanda eins og kostur er, þ.e.a.s. að málfærni og þroska þeirra 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 16–17). Kennarar ættu að vera vakandi 

yfir tækifærum sem gefast til að viðhalda móðurmáli erlendra nemenda 

sinna. Ein leið til þess er að virkja foreldra til samstarfs í skólanum. Til 

dæmis með því að biðja þá að koma reglulega með innlegg í 

kennslustundir, s.s. söngtexta, tónlist, sögur og leikþætti. Einnig að koma 

með hluti sem tengjast þjóðmenningunni og sýna, segja frá menningu, 

hefðum, siðum o. sv. frv. Augljós ávinningur skóla og nemenda er 

fólginn í því að skólinn hvetji og virki foreldra til þátttöku í skólastarfinu 

(Siraj-Blatchford, 1994, bls. 33–42).  

3.5 Máltaka annars máls 

Máltaka annars máls (e. second language acquisition) er margbrotið 

fyrirbæri. Ferlið sem nemandinn fer í gegn um er flókið og oft óljóst. 

Máltaka barns á öðru máli vísar til þess að það hafi þegar tileinkað sér 

móðurmálið, eða hafi tileinkað sér tvö móðurmál (tvítyngi) jafnhliða (e. 

simultaneous) í bernskunni og hafi náð fullu valdi á móðurmálinu eða 

móðurmálunum áður en máltaka á öðru máli hófst (Gass, 2001, bls.100). 

Erfitt er að útskýra hver munurinn á jafnhliða tileinkun tveggja eða fleiri 

tungumála í bernsku og raðbundinni (e. sequential) tileinkun (hvert á eftir 

öðru) er. Upphafs og endapunktur á tímabilinu sem barn er að tileinka sér 

móðurmálið er oftast mjög óljós. Þó er hægt að segja með nokkurri vissu 

að á aldrinum 5–9 ára sé móðurmálið orðið fast eða stöðugt og hafi ekki 

enn orðið fyrir miklum utanaðkomandi áhrifum, s.s. frá fjölmiðlum, 

félögum, slangri og fl. (Gass, 2001, bls.100–101).  

Millimál (e. interlanguage) er fyrirbæri sem myndast og einstaklingur 

notar á máltöku tímabilinu, þ.e.a.s. málið sem hann notar eftir að hann 

hefur náð fullu valdi á eigin móðurmáli og þar til hann hefur náð valdi á 

málinu sem hann er að læra, markmálinu (e. target language) (Gass, 2001, 

bls. 100–101). Gass segir frá fræðimönnum  s.s. Merril Swain (Gass, 

2001, bls. 100–101) sem telja að helsti áhrifavaldurinn á notkun millimáls 

séu kringumstæðurnar sem einstaklingurinn er í, þ.e.a.s. hvort hann er í 

samskiptum við innfædda (e. native-speeking) eða ekki. Þær vilja meina 

að ef einstaklingurinn er í umhverfi þar sem markmálið er talað, verði 

árangurinn í öðru máli betri. 

Gass vitnar líka í fræðimanninn  McLaughlin (Gass, 2001, bls.101) og 

þar kvað við annan tón. Hann taldi að ekki yrði nægjanlegur árangur í 
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máltöku annars máls ef nemandinn væri meðal þeirra sem töluðu 

markmálið. Hugmyndir hans gengu út á, að ef nemandinn væri í umhverfi 

þar sem markmálið er talað væri meiri hætta á að hann tæki upp reglur 

markmálsins eins og um móðurmálið væri að ræða og engin yfirfærsla 

máls ætti sér stað (Gass, 2001, bls.101). McLaughlin setti fram fleiri 

tilgátur. Ein þeirra var hnignunartilgátan (e.regression hypothesis), sem 

gekk út á það að börn notuðu móðurmálsfærni sína sem gagnagrunn fyrir 

seinna mál sem þau eru að læra, á frumstæðan og óþroskaðan hátt. Önnur 

tilgáta hans, ágrips- eða útdráttartilgátan (e.recapitulation hypothesis) fól 

í sér að börn tileinkuðu sér einungis eitthvert ágrip af markmálinu. Hann 

íhugaði líka andstæðar tilgátur og vísaði m.a. til fræðimannsins Wode 

(Gass, 2001, bls.101) í því sambandi, sem benti á að börn gripu öðru 

hverju til formgerðar móðurmálsins til að leysa úr vandamálum sínum 

varðandi máltöku á máli tvö. Það er að segja, eftir því sem formgerðin í 

máli tvö er flóknari, treysti þau meira á það sem þau kunna fyrir og nota 

það við málanámið. McLaughlin taldi (Gass, 2001, bls. 101–102), að 

sama ferli væri gegnumgangandi í allri máltöku. Þessi fullyrðing hans 

gæti falið það í sér að nemendur noti svipaðar aðferðir við að læra 

tungumál, hvort heldur um er að ræða fyrsta eða annað mál (Gass, 2001, 

bls. 101–102). Enda staðfesta fleiri rannsóknir að börn sem byrja að læra 

annað tungumál síðar en móðurmálið virðast hafa tilhneigingu til að læra 

atriði málsins í þeirri ákveðnu röð sem fylgir hverju tungumáli s.s. 

hljóðkerfisfræði og setningafræði (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 108). 

Þá sagði McLaughlin einnig (Gass, 2001, bls. 102)  að oft væri talið að 

börn væru fljótari að læra tungumál en fullorðnir, hann teldi það hins 

vegar ekki rétt, börn hefðu þó oftast næmara og betra hljóðkerfi en 

fullorðnir, en hinir eldri vönduðu sig meira. 

3.6 Samantekt – í hnotskurn 

Í nútíma skólastarfi þar sem áhersla er lögð á að koma til móts við 

einstaklinginn er mikilvægt að skólafólk kynni sér vel bakgrunn, sérstöðu 

og sérkenni nemenda sinna. Það verður best gert með góðu samstarfi og 

samvinnu við foreldra þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að í mörgum tilfellum 

vegnar nemendum betur í skóla ef gott samband og samstarf er á milli 

foreldra þeirra og kennaranna. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því 

að mismunandi aðstæður og atgervi nemenda hefur mikið að segja um 

hvernig þeim vegnar í skólanum. Þess vegna er mikilvægt að hafa alltaf 

jákvæðar væntingar til þeirra og reyna að efla sjálfsmynd þeirra og trú 
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þeirra á eigin getu. Eitt af því sem talið er efla sjálfsmynd erlendra 

nemenda er að þeir geti viðhaldið móðurmálinu og menningareinkennum 

sínum og ein leið til þess er að virkja foreldra þeirra til samstarfs í 

skólanum. Þá er einnig talið að framfarir nemenda í nýju tungumál t.d. í 

hugtakaskilning  felist ekki síst í því að þeir séu örvaðir með samræðum 

og samvinnunámi. 
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4 Ný nálgun – fjölmenningarleg menntun  

Víðsýni, félagsþroski og góð samskiptahæfni er líklega mikilvægasta 

veganestið sem nemendum er gefið út í lífið. Kennsluaðferðir sem vinna 

gegn neikvæðum staðalímyndum ættu að stuðla að þessum þáttum 

(Brown, 1998, bls. 24–25) og huga þarf að meirihlutanum ekki síður en 

minnihlutanum. Meirihlutahópurinn þarf  að læra að horfast í augu við og 

viðurkenna að ríkjandi menning er ekki endilega best þó að hún sé ágæt. 

Meirihlutinn þarf jafnframt að læra að standa við hlið minnihlutans og 

berjast fyrir jöfnum rétti hans. Að sama skapi er mikilvægt fyrir 

minnihlutann að læra aðlögun, sem ekki má þó felast í uppgjöf eigin 

gilda, heldur á þann hátt sem auðveldar honum lífið í flóknu og framandi 

samfélagi (Guðrún Pétursdóttir, 1997, bls. 36). Skólasamfélögin þurfa að 

þróa með sér jákvæð viðhorf til erlendra nemenda og skólamenningin 

þarf að einkennast af viðurkenningu og virðingu fyrir ólíkri menningu, 

trúarbrögðum og tungumálum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 265). 

4.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Meira en áratugur er síðan bandaríska fræðikonan Sonia Nieto  setti fram 

eftirfarandi skilgreiningu á fjölmenningarlegri menntun: 

Fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) er hugmyndafræði 

sem snýst um heildar umbætur á skólastarfi. Fjölmenningarleg menntun 

er menntun fyrir alla nemendur. Fjölmenningarleg menntun hafnar 

kynþáttafordómum sem og allri annari flokkun eða mismunun sem byggð 

er á atgervi og/eða tilveru barna og hugsanlega viðgengst í skólum og 

samfélögum. Fjölmenningarleg menntun styður fjölhyggju (e. pluralism) 

sem hafnar því að mismunur sé yfir höfuð gerður milli fólks t.d. vegna 

mismunandi uppruna, kynferðis, atgervis, mismunandi efnahags og fl. 

(Nieto, 1996, bls. 307). 

 Í fyrrnefndri bók Banks,  Multicultural Education, Issues and 

perspectives (6. útgáfu) er að finna þessa skilgreiningu: Fjölmenningarleg 

menntun er hugmyndafræði eða menntastefna sem miðar að því að öll 

börn njóti sömu tækifæra til menntunar í skólum. Nemendur af ólíkum 

kynþáttum og þjóðerni, nemendur með sérþarfir, nemendur með ólíka 

stéttarstöðu, stúlkur jafnt sem drengir (Banks, 2007c, bls. 474).  

Eftirfarandi skilgreining um þetta efni er líklega með þeim fyrstu sem 

sett er fram af íslenskum fræðimanni  Guðrúnu Pétursdóttur: Með 
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fjölmenningarlegri kennslu  er átt við sameiginlega menntun fólks frá 

mismunandi þjóðum, þeirra sem fyrir eru og þeirra sem flytjast að, fólks 

sem er með mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna. 

Menntunarmarkmiðin snúa bæði að meiri- og minnihlutanum í 

samfélaginu (Guðrún Pétursdóttir, 1997, bls. 36). Sjö árum síðar skrifaði 

Guðrún grein í tímaritið Málfríði þar sem hún er að velta fyrir sér 

svokallaðri fjölmenningarlegri hæfni, en þar segir Guðrún: „…hugtakið 

„menning“ hefur öðlast mun víðari merkingu en aðeins siðir og venjur 

ákveðinna þjóðernishópa. Allir bekkir eru í raun fjölmenningarlegir þar 

sem nemendur búa við ólíka heimamenningu, alast upp við ólík 

uppeldisskilyrði, efnahag, fjölskyldumynstur o.s.frv.“ (Guðrún 

Pétursdóttir, 2004, bls. 15). Eins og sést hefur skilgreining Guðrúnar 

breyst töluvert, orðið víðari og svo virðist sem inntakið í skilgreiningum á 

hugtökunum fjölmenningarleg menntun og  skóli án aðgreiningar sé 

svipað. Til dæmis er sáralítill munur  á skilgreiningu Banks á 

fjölmenningarlegri menntun og skilgreiningu á skóla án aðgreiningar sem 

er yfirlýst stefna í menntamálum á Íslandi í dag.  

Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusion school) verður til hér á 

Íslandi upp úr Salamanca yfirlýsingunni sem fram kom á þingi UNESCO 

á Spáni 1994 og felur í sér að almennir skólar skuli annast menntun allra 

barna hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 8). Eftirfarandi skilgreiningu er að 

finna á vef Reykjavíkurborgar: Skóli án aðgreiningar er skóli sem er fær 

um að sinna öllum nemendum sínum, óháð stöðu þeirra. Grundvallarregla 

skóla án aðgreiningar er að öll börn eigi, hvar sem því verður við komið, 

að læra saman, hvað sem líður muni á þeim og hugsanlegum 

örðugleikum…(Starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík, 2004, fylgiskjal 

37). Þá segja þeir Mel Ainscow og Dave Tweddle eftirfarandi; án 

aðgreiningar (e. inclusion) þýðir ferli … ferðalag án enda í leit að betri 

leiðum til að mæta fjölbreyttum nemendum, án aðgreiningar  snýst um að 

viðurkenna margbreytileika og útrýma múrum …, án aðgreiningar snýst 

um nærveru og þátttöku allra nemenda, án aðgreiningar felur í sér 

sérstaka áherslu á þá hópa nemenda sem geta verið í hættu vegna 

einhverskonar jaðarstöðu eða vanmáttar (Ainscow og Tweddle, 2003, bls. 

173–174). 

Hugtökin fjölmenningarleg menntun, menntun gegn misrétti (e. anti-

bias curriculum/education)  og gagnrýnin uppeldisfræði (e. critical 

pedagogy) eru mjög skyldar hugmyndir. Í einni setningu má kannski 



  

33 

segja að þær miði að leikni í mannlegum samskiptum, víðsýni og 

skilningi á fjölbreyttu mannlífi og að vinna gegn misrétti í 

samfélaginu.Gagnrýnin uppeldisfræði byggir á þeirri trú að málefni og 

vandamál megi skoða frá mismunandi sjónarhornum (Nieto, 1999, bls. 

103–104). Segja má að ofangreind hugtök feli í sér og miði með einum 

eða öðrum hætti að félagslegu réttlæti. Félagslegt réttlæti (e. social 

justice) er í senn ákveðið ferli (e. process) og takmark (e. a goal). 

Takmarkið er að ná jafnri þátttöku allra hópa í samfélagi sem þeir 

sameiginlega móta. Félagslegt réttlæti felur í sér sýn (e. vision) sem snýst 

um úrræði og réttsýni, þá sýn að allir meðlimir samfélagsins séu 

líkamlega og sálarlega öruggir og verndaðir í samfélagi þar sem 

einstaklingar eru hvoru tveggja sjálfsákvarðandi (e. self-determining) og 

háðir hver öðrum (e. interdependent) (Bell, 1997, bls. 1–2).  

4.2 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Eitt af því sem einkennir fjölmenningarlega menntun/námskrá (e. 

multicultural curriculum) eru fjölbreyttar kennsluaðferðir. Misjafnt er 

hvernig tekst að útfæra þær og bent hefur verið á (Derman-Sparks, 1989, 

bls. 7) að stundum sé hætta á að aðferðirnar verði of einhliða, til dæmis 

að nálgunin verði of mikið í anda einskonar ferðamennsku (e. tourist 

curriculum) og snúist meira um það sem er skemmtilegt, framandi og 

spennandi fremur en að takast á við hversdagslegt líf og erfiðari hluti s.s. 

valdníðslu, undirokun og mannréttindi. Það sem kallað er ferðamennsku 

nálgun er þegar kennt er um framandi menningu í gegn um alls kyns 

skemmtilega tilbúna atburði t.d. hátíðahöld sem tengjast ákveðnum 

löndum og/eða trúarbrögðum þar sem fólk kynnist matarmenningu, 

skemmtunum, tónlist, siðum og klæðnaði viðkomandi landa, þ.e.a.s. það 

sem kallað er þjóðahátíðir eða þemadagar hérlendis. Erlendu 

fjölskyldurnar eru þá kallaðar til og fengnar til þess að útbúa dýrindis 

mat, skreytingar og skemmtiatriði. Slíkar fjölmenningarlegar uppákomur 

eru oftast sérstakir viðburðir í skólastarfinu og/eða í samfélaginu og í 

mörgum tilfellum aðskilin frá daglegu starfi. Ekki skal vanmetið að 

nálgun með þessum hætti er vinsæl og skemmtileg tilbreyting en 

hinsvegar leggur hún oftar en ekki áherslu á það sem er heillandi og 

skemmtilegt varðandi muninn milli menningaheima, en tekst síður á við 

raunveruleg dagleg málefni, lífsreynslu og lífsbaráttu mismunandi fólks 

eða hópa. Nemendur kynnast framandi menningu í uppbroti á daglegu 

skólastarfi, en síðan er aftur snúið í kennslustofuna og tekið til við 

daglegt nám sem endurspeglar ríkjandi menningu.  
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Fleiri atriði eru talin geta einkennt of einhliða fjölmenningarlega 

nálgun. Til dæmis að áherslan sé lögð á að kenna um löndin sem slík,  

þ.e.a.s. hefðbundna landafræði, en minni áhersla lögð á að kenna um 

þjóðirnar sjálfar og menninguna í viðkomandi landi. Stundum er ekki 

farið að huga að fjölmenningarlegri nálgun fyrr en „útlendingur“ birtist í 

bekknum og talið að ekki sé þörf á því fyrr (Derman-Sparks, 1989, bls. 

7). Örlítið önnur nálgun, menntun gegn mismunun (e. anti-bias 

curriculum) felur í sér flest allt sem fjölmenningarleg nálgun gerir, 

viðfangsefnin eru svipuð, þó er reynt að forðast þessa ferðamennsku 

nálgun og gengið er lengra í að takast á við fjölbreytileika mannlífsins. 

Þar er m.a. tekist á við misrétti kynja, mismun á líkamlegri og andlegri 

getu, staðalímyndir og hverskyns óréttlæti, kúgun og undirokun 

minnihlutahópa í fortíð og nútíð (Derman-Sparks, 1989, bls. 7–8). 

Stundum virðist foreldrum og kennurum hætta til að fresta því að ræða 

ýmis „óþægileg“ málefni við börn s.s. ýmis einkenni fólks. Kannski 

vegna þess að þeir vilja hlífa þeim eða vegna þess að þeir ætla að gera 

það einhverntíma seinna. Það getur haft í för með sér að þau eru skilin 

eftir með spurningar og málefni sem þau botna ekkert í og reyna því að 

leysa á eigin spýtur, oft með misskilningi og ranghugmyndum (Derman-

Sparks, 1989, bls. 8). Börn eru skynsöm og það er mikilvægt að ræða við 

þau þegar málin koma upp, hlusta á spurningar þeirra, átta sig á hvað þau 

langar til að vita og hlusta á athugasemdir þeirra. Þeim þarf að vera frjálst 

að spyrja um hvað sem er og þurfa tækifæri til skoðanaskipta og 

samræðna. Það er hlutverk kennara að efla sjálfstraust þeirra, gagnrýna 

hugsun og getu þeirra og þor til þess að standa við eigin sannfæringu. 

Kennsla sem byggir á aðferðum gegn mismunun verður að vera samofin 

(e. integrated) öllu skólastarfinu og forðast ætti að líta á þetta sem viðbót 

ofan á það sem fyrir er. Nálgun af þessu tagi hefur áhrif á allt sem 

kennarar gera. Byrjunin er erfið, ekki vegna nýrra viðfangsefna, heldur 

vegna þess að kennarar verða að endurmeta viðhorf og alla starfshætti 

sína, sem þýðir að þeir þurfa að ígrunda og gagnrýna eigin verk og vera 

tilbúnir til að breyta.  

4.3 Mismunandi leiðir að settu marki 

Fræðimenn sem skoðað hafa hvernig kennsluhættir í anda fjölmenningar 

eru framkvæmdir hafa komið auga á ýmsar leiðir. James Banks hefur sett 

fram fjóra flokka nálgana sem hann telur að séu algengastir en Stacey 
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York telur að það séu a.m.k. sex mismunandi nálganir sem notaðar hafa 

verið í fjölmenningarlegri menntun. Flokkun York er eftirfarandi:  

1. Tengslanálgun (e. human relations) sem í megin atriðum  beinist 

að því hvernig hægt er að skapa og viðhalda góðum tengslum 

milli barna með ólíkan bakgrunn, t.d. af ólíku þjóðerni.  

2. Menntun einstakra hópa (e. single-group studies) þar sem gengið 

út frá því að sjálfsþekking sé upphafið að skilningi og 

viðurkenningu á öðrum. 

3. Fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) þar sem 

áherslan er lögð á að styrkleikinn komi frá fjölbreytileikanum og 

kennsluaðferðir eigi að stuðla að því að virðing sé borin fyrir 

fjölskyldum barna, siðum og heimilislífi. Námsefnið þurfi að 

endurspegla allar gerðir af fjölbreytileika, s.s. um stráka og 

stelpur, samsetningu fjölskyldna, kynhlutverk og fl.  

4. Menntun gegn mismunun (e. anti-bias education) sem leggur 

áherslu á að efla einstaklinginn í að beita sér gegn þeim þáttum í 

formgerð samfélagsins er viðhalda misrétti, ójöfnuði og 

staðalímyndum.   

5. Menningartengd menntun (e. culturally specific education) sem 

snýst um menntun tiltekinna  hópa í þeim tilgangi að mæta þörfum 

barna frá öðrum menningarhópum en ríkjandi eru á svæðinu. 

6. Menningarmiðuð menntun gegn fordómum (e. culturally relevant 

anti-bias education), sem eins og nafnið gefur til kynna þarf að 

komast sem næst þörfum nemendanna og væntingum  foreldranna 

fyrir velferð þeirra (York, 2003, bls. 132–143).  

York telur menningarmiðuðu nálgunina æskilegasta en hún sé 

krefjandi og fyrir skólafólk sem vill byrja að fóta sig áfram sé ágætis 

byrjunarreitur að sameina tvær aðferðir t.d. tengslaaðferðina og 

fjölmenningarlegu aðferðina. Nánar má lesa um þessa flokkun í viðauka 

2. 

James A. Banks telur að hefðbundið skólastarf eins og algengast hefur 

verið fram til þessa, viðhaldi og efli falskar tilfinningar meirihlutans um 
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yfirburði. Það geti haft neikvæðar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir 

nemendurna sem fyrir eru og nemendurna sem flytjast að (Banks, 2007a, 

bls. 247–250). Hefðbundið skólastarf og menntakerfi séu svifasein til 

breytinga og því gangi ekki nægjanlega vel að takast á við mismunandi 

gildi. Þar af leiðandi endurspegli það ekki fjölbreytileikann sem skyldi. 

Kennarar hafi í of miklum mæli oftrú á námsbókum, þeir miði árangur of 

mikið við próf og skorti þekkingu í fjölmenningarfræðum (Banks, 2007a, 

bls. 247–250). Banks segir þó að á sl. áratug eða svo hafi námskrárgerð 

og skólaumbætur tekið meira mið af fjölmenningarfræðum en áður. 

Fræðimenn og skólafólk séu sífellt að bæta við sig þekkingu, en betur má 

ef duga skal. Líkt og York hefur hann  skoðað hvernig fjölmenningaleg 

nálgun hefur verið framkvæmd í skólum og hefur sett fram fjórar megin 

leiðir sem hann telur að farnar hafi verið. Þær eru: 

1. Viðbótarnálgunin (e. contributions approach), þar sem 

söguhetjum, sérstökum menningaratburðum, hátíðisdögum og 

öðrum stökum þáttum sem tengjast ákveðnum þjóðahópum er 

bætt við hefðbundnu námskrána sem fyrir er, án þess að 

breyta formgerð hennar, það er aðeins er bætt við gömlu 

uppistöðuna. 

2. Íblöndunarnálgunin (e. additive approach), sem samanstendur 

af mismunandi sjónarmiðum, hugmyndum og þemum sem er 

bætt við eða blandað saman við það sem fyrir er, uppbygging 

námskrárinnar sem slíkrar er enn óbreytt, nýju er blandað 

saman við gömlu uppistöðuna án þess að breyta henni.  

3. Breytinganálgunin (e. transformation approach), formgerð, 

markmiðum og eðli námskrárinnar er breytt til þess að 

auðvelda nemendum að virða fyrir sér hugmyndir, málefni og 

vandamál frá sjónarhorni fjölbreyttra þjóða.  

4. Félagsvirkninálgunin (e. social action approach) inniheldur 

alla þætti breytinganálgunarinnar og jafnframt þætti sem 

auðvelda nemendum að koma auga á mikilvæg félagsleg 

málefni, safna upplýsingum sem tengjast þeim, gera gildi sín 

skýr, taka íhugandi ákvarðanir og vera virk í að koma 

skoðunum sínum á framfæri. Þessi nálgun leitast við að gera 

nemendur félagslega sterka, gagnrýna og íhugandi þegna.  

(Banks, 2007a, bls.251–261).  
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Banks telur að viðbótar- og íblöndunar leiðirnar séu algengastar en 

það séu hinsvegar  breytinga- og félagsvirkni leiðirnar sem ætti að fara. 

Ef einhverjir vilja skoða þetta nánar er til einskonar gátlisti sem Banks 

hefur sett fram um  inntak fjölmenningarlegra kennsluhátta sem gæti 

hjálpað kennurum að samþætta betur málefni ólíkra kynþátta.  Sjá í 

viðauka 3. 

Sonia Nieto (Nieto, 1999, bls. 47–71) telur að það sé að minnsta kosti 

þrennt sem þurfi að undirstrika sérstaklega þegar innleiða á 

fjölmenningarlega kennsluhætti. Í fyrsta lagi sé mikilvægt að skólinn 

þekki vel til nemenda (e. students identification) og viðhaldi upprunalegri 

menningu (e. native culture) þeirra og tungumáli. Að geta viðhaldið 

móðurmáli og menningu er mikilvægt fyrir alla einstaklinga og talið hafa 

jákvæð áhrif á framfarir í bóklegu námi (Nieto, 1999, bls. 47–71). Nieto 

segir jafnframt að rannsóknir tveggja síðustu áratuga hafi ítrekað leitt í 

ljós að nemendur sem fá tækifæri og eru örvaðir til að iðka móðurmál sitt 

og menningu í skólanum sýni meiri framfarir í námi. Í orðræðu af sama 

tagi leggur Elín Þöll Þórðardóttir ( 2007, bls. 104) þó áherslu á að 

kennarar þurfi að hafa hugfast að mikill einstaklingsmunur sé á 

tvítyngdum börnum s.s. mismunandi bakgrunnur, málnotkun og 

málþroski. 

Í öðru lagi segir Nieto kennara vera í lykilhlutverki til að efla 

nemandann í námi. Hún segir að í rannsóknum hafi það komið fram 

(Nieto, 1999, bls. 47–71) að kennarar eiga stóran þátt í því hvort og 

hvernig nemendur læra. Það hlutverk kennarans að miðla nemendum 

mismunandi menningu sé mjög mikilvægt. Í mörgum tilfellum þurfi 

kennarar að hjálpa börnum sem koma úr ólíkum áttum að aðlagast 

skólaumhverfinu og beinlínis kenna þeim hvernig á að vera í skóla. Þetta 

á sérstaklega við um börn sem koma úr framandi umhverfi og börn sem 

koma úr fjölskyldum sem af einhverjum orsökum standa höllum fæti. 

Þessa nemendur þurfi að efla sérstaklega (Nieto, 1999, bls. 47–71). 

Í þriðja lagi sé mikilvægt að horfa á nemendahópinn og allt 

skólastarfið sem eina heild. Aðhæfing (e. accommodations) nemenda 

með ólíkan bakgrunn krefst breytinga á skoðunum og viðhorfum kennara 

og stjórnenda sem og framkvæmdar á allri skólastefnunni í viðkomandi 

skóla (Nieto, 1999, bls. 47–71). Þá segir hún líkt og Banks að 

smávægilegar breytingar á fyrirkomulaginu sem fyrir er eða 

einhverskonar viðbætur við ríkjandi kennsluaðferðir sé engan veginn 
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nægjanlegt. Það þurfi að endurskoða starfsemi skólans í heild til þess að 

tryggja að allur staðblær skólans endurspegli fjölmenningu (Nieto, 1999, 

bls. 47–71). 

4.4 Félagslegt réttlæti og skóli án aðgreiningar. 

Sonia Nieto telur að fjölmenningarleg menntun sé menntun í átt að 

félagslegu réttlæti (e. social justice) (Davidman, 2001, bls. 68) 

Fjölmenningarleg menntun þurfi nefnilega að takast á við erfiðu málefnin 

líka s.s. ójöfnuð, útilokun, mannréttindi og fl. Kennsla og samræður milli 

nemenda og kennara um slík málefni þurfi að fara fram í skólanum. Ef 

fjölmenningarleg menntun á að standa undir nafni þýði ekki að fara eins 

og köttur í kring um heitan graut varðandi átakamálin, en Nieto telur að 

ójöfnuð lifi og sé jafnvel viðhaldið af stofnunum eins og skólum vegna 

þess að þær hætti sér ekki út í viðkvæm mál sem geta valdið deilum og 

árekstrum (Davidman, 2001, bls. 69). Félagslegt réttlæti er hinsvegar 

flókið hugtak og félagslegt réttlæti og félagsleg ábyrgð (e. social 

responsibility) geta hugsanlega verið talin sömu merkingar. Það er 

hinsvegar munur þar á, félagsleg ábyrgð krefst þess að mannlegar þarfir 

hafi forgang yfir hefðbundin viðmið í samfélaginu. Félagslegt réttlæti 

krefst þess að allir þegnarnir hafi jafnan rétt og njóti jafnra tækifæra til 

almennrar velferðar í samfélaginu, svo sem félagsþjónustu, heilsugæslu 

og menntunar (Davidman, 2001, bls. 69).  

Svokölluð Salamanca yfirlýsing sem fjallar um úrbætur og jöfnuð til 

handa fötluðum börnum til jafns við ófatlaða kom fram árið 1994 

(Salamanca yfirlýsingin, 1994). Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. 

inclusion school) varð til hér á Íslandi upp úr þessari yfirlýsingu og er 

útlagt í stórum dráttum á þann veg í Aðalnámskrá grunnskóla að skólinn 

skuli vera fyrir alla nemendur og hann skuli haga störfum sínum í 

samræmi við þroska og þarfir hvers og eins nemanda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006, bls. 8). Þessi yfirlýsta stefna í menntamálum á Íslandi 

er metnaðarfull og kveður í raun á um jafnan rétt allra barna að því er best 

verður séð. 

4.5 Gagnrýnin uppeldisfræði og valdefling 

Gagnrýnin uppeldisfræði (e.critical pedagogy) er hugmyndafræði sem 

snýst um það hvernig nemendur og kennarar tengjast í náminu og ná 

sameiginlegri sýn á heiminn. Gagnrýnin uppeldisfræði felur líka í sér 
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framkvæmd og þróun sem stuðlar að félagslegri virkni, víðsýni og 

jákvæðum og opnum huga, sem er undirstaðan í mótun lýðræðislegra 

viðhorfa og samfélags (Nieto, 1999, bls. 103–104). Gagnrýnin 

uppeldisfræði á að stuðla að því að einstaklingar læri að nota víðsýni sína 

til þess að hafa áhrif á og breyta mynstrum yfirráða og undirokunar. 

Gagnrýnin uppeldisfræði eða menntun er ekki línulaga feril frá þekkingu 

til framkvæmda né vélrænn eða tæknilegur ferill, heldur leið opinnar 

hugsunar og gagnrýni um nám. Gagnrýnin uppeldisfræði er ekki tilbúið 

staðlað þjálfunarform, heldur ígrunduð afstaða sem einstaklingur hefur 

vald á þegar hann stendur frammi fyrir margvíslegu námsframboði. 

Samkvæmt Paulo Freire (Nieto, 1999, bls.103–104) er gagnrýnin 

uppeldisfræði mótsögnin við svokallaðar ítroðsluaðferðir, þar sem 

nemendur taka umhugsunarlaust við því sem að þeim er rétt. Með 

gagnrýninni menntun er þess vænst að nemendur taki þátt í námi með 

öðrum, séu forvitnir og spyrjandi og takist sameiginlega á við að leysa 

mál, vegna þess að gagnrýnin uppeldisfræði byggir á þeirri trú að hægt sé 

að sjá málefni og vandamál frá mismunandi sjónarhornum og sjaldan sé 

eitt rétt svar við spurningunum. Þegar nemendur fá tækifæri til að velta 

fyrir sér málefnum frá mismunandi sjónarhornum og byrja að skilgreina 

og varpa fram spurningum um nám sitt, eru þeir farnir að beita 

gagnrýninni hugsun og ígrundun (Nieto, 1999, bls.103–104). Það er á 

ábyrgð skólanna að fræða nemendur á sem víðtækastan hátt. Ekki bara að 

kenna þeim að lesa og skrifa, heldur að kenna þeim að lesa og skrifa 

gagnrýnið og í þágu samfélagsbreytinga. Án gagnrýninna sjónarmiða er 

„veruleikinn“ iðulega kynntur sem gefinn og hugsanlegir árekstrar og 

vandamál eru naumast rædd.  

Valdefling (e. empowerment) er bæði tilgangurinn og útkoman úr 

gagnrýninni uppeldisfræði, þ.e.a.s. bæði fræið sem sáð er og ávöxturinn, 

ef svo má segja. Efling er hin hliðin á peningnum varðandi yfirráð (e. 

domination) og völd. Vald tengist hvoru tveggja, í yfirráðum er það notað 

til stýringar og í eflingu er það notað til frelsunar (Nieto, 1999, bls.105; 

Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 34). Yfirráð auðkennast af yfirvaldi og 

eru oft bendluð við auðmagn, ofbeldi og valdaklíkur. Efling auðkennist 

hinsvegar af valdi gegn yfirráðum (Nieto, 1999, bls.105).  

Gagnrýnin uppeldisfræði, valdefling og fjölmenningarleg menntun eru 

skyldar hugmyndir. Á einfaldasta hátt má segja að fjölmenningarleg 

menntun gangi einfaldlega út á að skipta um inntak og aðferðir í 

hefðbundinni námskrá. Nýtt inntak sem tekur mið af fjölmenningarlegu 
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sjónarhorni getur verið í mótsögn við hefðbundna námskrá. Ef nýtt inntak 

er byggt upp án gagnrýni, verður lítil breyting á því hvað og hvernig 

nemandinn lærir (Nieto, 1999, bls. 129). Mannréttindi, virðing og 

fjölbreytileiki eru mikilvæg grundvallargildi í skólastarfi í 

fjölmenningarsamfélagi. Gagnrýnin hugsun og lýðræðisleg þátttaka eru 

einnig mikilvægir þættir sem nauðsynlegt er að þjálfa með börnum frá 

unga aldri (Hanna Ragnarsdóttir, 2007c, bls. 111).  

4.6 Samantekt – í hnotskurn 

Fjölmenningarleg menntun snýst um að undirbúa nemendur fyrir þátttöku 

og líf í fjölbreyttu samfélagi þar sem sérhver einstaklingur er 

viðurkenndur og metinn á sínum forsendum. Með fjölmenningarlegri 

menntun er stefnt að því að nemendur öðlist sterka sjálfsmynd, víðsýni og 

réttlætiskennd og séu óhræddir við að standa  með minnihlutanum jafnt 

sem meirihlutanum. Fjölmenningarlegir kennsluhættir kalla á talsverðar 

breytingar á skólastarfi, ekki síst viðhorfsbreytingar hjá skólastjórnendum 

og kennurum. Staðblær skólans ætti að einkennast af viðurkenningu og 

virðingu fyrir ólíkri menningu og ólíkum einstaklingum og horfa þarf á 

nemendahópinn og allt skólastarfið sem eina heild. Það krefst hugrekkis 

og dugnaðar því þetta er ekki létt verk og mörg ár getur tekið að þróa 

starfsemi sem þessa.  
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5 Rannsóknin 

Í þessum síðari hluta ritgerðarinnar er sagt frá viðtalsrannsókn við sex 

erlend ungmenni sem nú eru á aldrinum 18–19 ára og reynslu þeirra af 

skólagöngu í efri bekkjum grunnskólans. Greint er frá aðdraganda 

rannsóknarinnar, aðferðafræði, siðfræðilegum atriðum, atriðum er varða 

viðmælendurna sem og niðurstöðum og ígrunduðum umræðum þeim 

tengdum. 

5.1 Markmið og tilgangur  

Eins og fram kom í inngangi er tilgangur rannsóknarinnar sá að reyna að 

öðlast betri skilning og þekkingu á málefnum erlendra ungmenna í 

íslenskum grunnskólum og leita svara við því hvernig 

skólunum/kennurum hefur tekist til. Það er gert með því að spegla 

frásagnir fyrrverandi nemenda í ljósi fyrirliggjandi rannsókna og fræða 

sem fjallað er um í fyrri hlutanum. Markmiðið er að komast að nýrri 

þekkingu með því að skoða skólastarfið frá fleiri hliðum en oftast er gert, 

þ.e.a.s. frá sjónarhóli nemendanna sjálfra. 

5.2 Kveikja – tilgátur 

Kveikjan að rannsókninni er sprottin af starfsvettvangi höfundar, en tvær 

megin spurningar hafa búið í undirmeðvitundinni lengi. Þetta eru 

spurningarnar: „ Erum við að beita fjölmenningarlegri nálgun í 

skólastarfinu?“  og  „Hvernig ætli erlendir nemendur upplifi skólann og 

kennsluna?“ Höfundur er þeirrar skoðunar að til þess að ná árangri í námi 

þurfi nemendum að líða vel, þeir þurfi að hafa öryggiskennd, falla inn í 

nemendahópinn og ráða við námsefnið og kröfurnar sem til þeirra eru 

gerðar. Í gegnum tíðina hefur höfundur skynjað talsvert óöryggi kennara 

gagnvart kennslu erlendra nemenda, sem að hans mati lýsir sér einna 

helst í því að þeir hafa tilhneigingu til að ýta ábyrgðinni á þessum 

nemendum yfir á aðra. Segja má að það sé einmitt sú tilfinning sem 

kveikti tilgátuna um að skólagangan væri fremur erfið fyrir erlendu 

nemendurna. Því vaknaði sú hugmynd að ræða við nemendurna. Hvaða 

sögu hafa þeir að segja? 
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5.3 Um rannsóknaraðferðina 

Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) en 

rannsóknaraðferðir af því tagi eru taldar heppilegar m.a. þegar skoða á 

reynslu af einhverjum atburðum  í lífi fólks í þeim tilgangi að auka 

skilning, bæta samskipti, félagsleg tengsl og aðstæður einstaklinga (Flick, 

2006, bls. 11–12; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249–250).  

Ýmsar nálganir eru innan eigindlegra rannsóknaraðferða en í þessari 

rannsókn var að mestu stuðst við svokallaða Vancouver aðferð í 

fyrirbærafræði þar sem gagna var eingöngu aflað með samræðum (e. 

dialogues). Þessi aðferð er talin hentug til að rannsaka tiltekna reynslu og 

áhrif hennar á fólk (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249–250). Rökin 

fyrir því að þessi aðferð var valin eru þau að höfundur er að leita eftir 

upplifun einstaklinga af tiltekinni liðinni lífsreynslu og taldi þessa 

rannsóknaraðferð hentugasta í þeim tilgangi. Sú skoðun er viðurkennd í 

félagsvísindum að ekki sé hægt að skilja ákveðnar aðstæður fólks nema út 

frá sjónarhóli þeirra sem lifað hafa í þeim (Choen, o.fl., 2000, bls.19). Í 

þessari nálgun eru oft notaðar opnar spurningar en í þessu tilfelli notaði 

höfundur talsvert hálfopnar spurningar líka þar sem verið var að ræða við 

unga einstaklinga og leita sérstaklega eftir nokkrum ákveðnum atriðum 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 68). Höfundur var þó meðvitaður um að 

stýra viðtölunum ekki um of.  

Áður en formlegt rannsóknarviðtal fer fram er nauðsynlegt að gefa sér 

góðan tíma til að spjalla við viðmælendur, kynna sjálfan sig, verkefnið og 

í hvaða tilgangi það er gert og reyna þannig að brjóta ísinn. Mikilvægt er 

talið að reyna að byggja upp traust og þægilegt andrúmsloft og einbeita 

sér að virkri hlustun (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 68; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 252–254 )  

Velja þarf einstaklingana í rannsóknarúrtakið  með tilliti til þess efnis 

sem rannsaka á og skilyrði er að þeir hafi upplifað atburðina sjálfir.  Þetta 

nefnist markmiðs úrtak (e.purposive sampling) þar sem valið er í úrtakið 

út frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar ( Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 251–252).  

Áður en samræður fara fram þarf samþykki viðmælenda til þátttöku að 

liggja óyggjandi fyrir. Einnig verður að upplýsa þá um rétt þeirra, hvað sé 

í vændum, hvernig viðtölin fara fram, að fullum trúnaði sé heitið, 

nafnleynd sé virt og þess sé gætt að hylja atriði sem vísað geti á 

heimildarmenn. Fá samþykki fyrir að viðtöl verði hljóðrituð, gera grein 
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fyrir að upptökum og afritum verði eytt að notkun lokinni og að rétturinn 

til að svara spurningum eða hætta í viðtalinu sé algerlega þeirra. Fús og 

frjáls vilji einstaklings til þátttöku í viðtali þarf að liggja óyggjandi fyrir 

áður en hafist er handa (Sigurður Kristinsson, 2003, bls.163–167).  

Í viðtalsrannsókn er mikilvægt að rannsakandi fullvissi sig um að hann 

hafi skilið meginatriði samræðna með sama hætti og viðmælendur. Þess 

vegna er gott að bera niðurstöður sínar undir viðmælendur og tala aftur 

við þá. Einnig þarf að athuga allt sem getur ógnað réttmæti 

rannsóknarinnar, þ.e. hvort myndin af fyrirbærinu er orðin nægjanlega 

skýr eða hvort skekkja sé í úrtakinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 

259–261). Ítarleg gögn, ásamt því að rannsakandinn leggi sig fram um að 

sannreyna að skilningur hans og viðmælandans sé sá sami eru hornsteinar 

réttmætis rannsóknargagna (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80).  

5.4 Rannsóknarspurningin  

Rannsóknarspurningin er þessi: 

 Hvernig er reynslan af því fyrir börn af erlendum uppruna að vera 

nemendur í unglingadeildum í íslenskum grunnskólum? 

Höfundur hafði einnig hjá sér minnislista með fjölda atriða sem hann 

hafði áhuga á að heyra um og leiddi samræðurnar að þeim ef á þurfti að 

halda (sjá í fylgiskjali 2). 

5.5 Val viðmælenda - afmörkun á úrtaki – rök 

Stór hluti þeirra erlendu barna sem flust hafa til Íslands hafa komið frá 

Austur- Evrópu og Asíu. Ljóst er að menningarheimurinn er ólíkur og 

tungumálaörðugleikar hafa háð samskiptum verulega, a.m.k. í upphafi. 

Úrtakið var markmiðsúrtak og megin útgangspunktarnir í leit að 

viðmælendum voru: Að nemendur hefðu komið frá fyrrnefndum 

heimshlutum, hefðu helst ekki kunnað ensku, væru núna á aldrinum 18–

20 ára og hefðu helst verið orðnir 10 ára gamlir þegar þeir komu. Reynt 

var sérstaklega að finna einstaklinga sem komu í sjötta til áttunda bekk á 

sínum tíma. Það tókst í öllum tilvikum nema einu, einn nemandi var sjö 

ára þegar hann kom og byrjaði í fyrsta bekk.  

Rökin fyrir vali á viðmælendum með ofangreind skilyrði voru: Í fyrsta 

lagi, samkvæmt reynslu höfundar af samræðum við kennara í dagsins 

önn, hafði vaknað tilfinning fyrir því að eftir því sem erlendu börnin væru 
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eldri þegar þau koma í grunnskólann, þeim mun erfiðara væri það bæði 

fyrir þau og kennarana.  Í öðru lagi, vegna þroska þessara nemenda og 

reynslu þeirra frá a.m.k. tveimur samfélögum og skólakerfum taldi 

höfundur að þeir gætu betur séð og metið hlutina frá fleiri hliðum en 

yngri börn. Auk þess taldi höfundur nauðsynlegt að eitthvað væri umliðið 

frá því þeir luku grunnskóla svo meiri líkur væru á raunsæi og ígrundun 

þegar litið væri yfir farinn veg. Í þriðja lagi, var forvitnilegt að slægjast 

eftir því hvernig þau upplifðu umskiptin á milli grunnskólans og 

framhaldsskólans. 

5.6 Leitin að viðmælendum og siðferðileg atriði  

Í upphafi var byrjað að leita til námsráðgjafa í tveimur framhaldsskólum. 

Útbúið var blað með helstu upplýsingum um höfundinn, lýsingu á 

verkefninu og tilgangi þess (sjá í fylgiskjali 1). Að fengnu samþykki 

nemanda gaf námsráðgjafinn upp nafn og símanúmer viðkomandi. Þannig 

tókst að afla fjögurra viðmælenda sem síðan hjálpuðu til við að afla fleiri 

viðmælenda. Reyndar var haft samband við alls tíu nemendur sem voru 

til með að taka þátt í rannsókninni, en að lokum voru valdir sex. 

Kynjahlutfall er jafnt, þrír piltar og þrjár stúlkur á aldrinum 18–19 ára. 

Tveir komu frá Serbíu, einn frá Eistlandi, einn frá Rúmeníu, einn frá 

Filippseyjum og einn frá Póllandi. Fjórir nemendanna hafa reynslu úr 

einum íslenskum skóla hver. Einn býr yfir reynslu úr þremur skólum og 

einn úr tveimur skólum. Einhverjir höfðu verið í sömu skólunum, svo það 

eru alls sex mismunandi grunnskólar sem koma við sögu, tveir á 

höfuðborgarsvæðinu og fjórir á Eyjafjarðarsvæðinu. Allir viðmælendur 

eiga það sameiginlegt að koma frá heilum fjölskyldum, þ.e. foreldrar 

þeirra búa hér líka og hafa ekki skilið að skiptum. Það er tilviljun og kom 

ekki í ljós fyrr en höfundur fór að greina viðtölin. 

Áður en viðtöl fóru fram var útskýrt fyrir viðmælendum hver 

tilgangurinn með viðtölunum væri, að dulnefni yrðu notuð og ekki kæmi 

fram í hvaða skólum þeir voru eða eru nú. Einnig var nemendum gerð 

grein fyrir að upptökum svo og skrifuðum viðtölum yrði eytt að notkun 

lokinni. Alls var haft samband við nemendur 4-5 sinnum. Fyrst var haft 

samband í síma þar sem höfundur kynnti sig og verkefnið og spurði hvort 

nemandinn vildi gefa kost á sér. Ef svo var, voru þeir spurðir hvort taka 

mætti viðtalið upp og greint frá því samhliða að um algeran trúnað og 

nafnleynd væri að ræða. Ekki var farið lengra út í þá sálma á þessum 
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tímapunkti, en nemendur beðnir að velta rannsóknarefninu fyrir sér í 

nokkra daga, síðan yrði aftur haft samband og stund og staður ákveðinn. Í 

öðru símtali voru nemendur spurðir hvort þeir hefðu nokkuð skipt um 

skoðun – og í framhaldi af því var staður og stund sem þau sjálf ákváðu 

valinn. Öll viðtölin voru tekin upp og fóru fram á heimilum nemenda, 

utan eitt sem fór fram á heimili höfundar. Heimsóknirnar tóku í allt um 

klukkustund en viðtölin sjálf tóku um 35 mínútur flest. Höfundur gaf sér 

góðan tíma í upphafi til spjalla við nemendur áður en upptaka hófst.  

Seinna viðtalið var stytta og óformlegra, talað var við alla, suma hitti 

höfundur aftur en við aðra var rætt í síma. Þar var farið yfir það helsta 

sem komið hafði fram og spurt nánar út í nokkur atriði. Nokkur tími leið 

þar til seinni viðtölin fóru fram – eða eftir að höfundur hafði greint fyrra 

viðtalið og skráð hjá sér hvað væri hugsanlega hægt að ræða betur.  

5.7 Trúverðugleiki - styrkleikar og veikleikar 

Áður en farið var af stað með rannsóknina hafði höfundur íhugað 

„hvernig“ nemendur hann vildi ræða við. Ljóst var að afmarka yrði val 

viðmælendanna sem best í samræmi við rannsóknarspurninguna og 

umfang verkefnisins. 

Varðandi takmarkanir á rannsókninni er ljóst að rannsóknin er lítil, 

viðmælendur fáir og skólarnir því fáir líka. Íslenskir grunnskólar geta 

verið mjög ólíkir þó þeir starfi undir sömu lögum og reglum og því eru 

niðurstöðurnar sem þessi rannsókn leiðir í ljós einungis til vitnis um 

viðkomandi skóla og ekki hægt að alhæfa út frá þeim. Vonandi geta þó 

niðurstöðurnar engu að síður gefið einhverjar vísbendingar sem eru þess 

virði að velta þeim fyrir sér.  

Að mati höfundar felast styrkleikarnir í fyrsta lagi í viðmælendunum, 

sem að hans mati reyndust trúverðugir. Að því er virðist búa þeir við 

félagslegt öryggi og aðhald foreldra, þeir eru allir í framhaldsskóla og 

gengur vel þar. Einungis einn hefur skipt um framhaldsskóla. Í öðru lagi 

telur höfundur að vandað hafi verið til rannsóknarinnar, viðtölin verið vel 

undirbúin, marglesin yfir eftir að þau voru vélrituð upp og unnið úr þeim 

samkvæmt bestu samvisku. 
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6 Niðurstöður 

Í eftirfarandi frásögnum er nöfnum allra viðmælenda breytt og reynt að 

fela öll þau atriði sem gætu gefið vísbendingar um hverjir 

viðmælendurnir eru eða í hvaða skólum þeir voru.  

6.1 Saga Jens  

Jens er 18 ára og kom frá Eistlandi þegar hann var 14 ára. Hann byrjaði í 

8. bekk og var öll unglingsárin í sama skólanum og er núna á öðru ári í 

framhaldsskóla. Jens vissi ekkert um Ísland þegar hann flutti hingað, en 

foreldrar hans eru tónlistarkennarar og komu hingað vegna vinnu. Þau eru 

hér enn, eru að vísu flutt á annan stað svo hann býr nú einn á 

nemendagörðum. Hann á einn miklu eldri bróður sem býr í Eistlandi.  

Jens kunni og talaði ensku þegar hann kom, en hann hafði byrjað að 

læra ensku í Eistlandi 5 ára gamall hjá einkakennara. Honum fannst ekki 

erfitt að byrja hér í skóla og segist strax hafa fallið inn í nemendahópinn. 

Hann talaði ensku mest til að byrja með og segir að þessvegna hafi 

krakkarnir og kennararnir getað talað við hann. Samskipti við kennarana 

gengu vel og sagðist hann fljótt hafa skilið hvað hann átti að gera. 

Samskiptin við skólafélagana hafi líka verið góð öll árin.  

Jens hafði ekki neinar bækur á eistnesku í skólanum, en hafði komið 

með eistneska stærðfræðibók með sér og notaði hana í skólanum. Hann 

var kominn talsvert lengra í stærðfræðinni en íslensku krakkarnir. Í 

náttúrufræði gekk honum fremur illa að skilja og það var erfitt, hann var 

aldrei viss hvort hann væri að skilja rétt eða ekki. Hann nefndi 

náttúrufræðikennarann sinn sérstaklega og sagði að hann hefði látið sig fá 

glósur um helstu orð og hugtök sem voru þýdd af íslensku yfir á ensku:  „ 

…það var mjög gott og hjálpaði mikið, það mætti gera meira svoleiðis í 

hinum greinunum líka eins og í samfélagsfræði, þar var svo erfitt að skilja 

... “ en samfélagsfræðin gekk bæði vel og illa, ýmis hugtök var erfitt að 

skilja, en hann gat þó stundum notað ensk/ íslenska orðabók þar.  

Jens fékk sérstaka íslenskukennslu nokkra tíma á viku og fór þá út úr 

bekknum og var með öðrum útlendingum. Það var gott sagði hann, en 

honum fannst skipt allt of oft um kennara:  „ … það var mjög skrýtið, það 

voru alltaf nýir kennarar ég held fjórir á þessum þremur árum og þess 

vegna þekktu þeir mann ekki neitt …“. Íslensku-sérkennslan fór fram 
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þegar bekkurinn var í dönsku og einnig í hluta af íslenskutímum 

bekkjarins. Honum fannst vanta betri og fleiri bækur til að læra 

íslenskuna, hann hafi fengið mikið af ljósritum og blöðum af netinu:  „ … 

það var eitthvað svona úr öllum áttum, það væri betra að fá alvöru svona 

bók … nei ég talaði aldrei eistnesku í skólanum, það er alveg nóg bara 

fyrir mig að tala hana heima “. Honum finnst hann ekki hafa tapað 

eistneskunni niður en segist þó oftast hugsa á ensku og hann talar líka 

stundum á ensku við íslenska vini sína. Almennt segir hann að lítið hafi 

verið um hóp- og samvinnunám og nemendur hafi ekki mikið verið látnir 

ræða saman. Einstaka sinnum hafi verið hópvinna í stærðfræði og 

náttúrufræðinni og þá hafi nemendur talað saman – það var ágætt fannst 

honum. Hann telur að slíkar aðferðir séu góðar til að læra tungumál en 

það fari þó eftir því hvort nemandinn er feiminn eða ekki. 

Skólinn í Eistlandi er strangari og miklu stærri en skólinn sem hann 

var í hér, í skólanum hans úti voru 2000 nemendur í 12 bekkjum frá 8 ára 

aldri til 20 ára, grunn- og framhaldsskóli saman. Hann sagði það samt 

ekki hafa verið mikil viðbrigði að koma í skólann hér: „ … það var ekkert 

mál sko, þetta var bara fínt … já, já ég eignaðist vini strax og krakkarnir 

voru fínir … nei, nei aldrei neitt svoleiðis [stríðni eða einelti] …“. 

Hann segist ekki muna eftir neinu sem honum hafi þótt sérstaklega 

erfitt: „ … það var miklu erfiðara í Eistlandi. Þar eru stórir bekkir, svona 

40 krakkar í bekk kannski og kennararnir hafi engan tíma til að hjálpa … 

það er raðað í bekki í A B C og þannig … allir taka sama próf og svo er 

raðað eftir hvað þú getur mikið … hér þora krakkarnir meira að tala við 

kennarana … þar þarf að bíða og bíða kannski 20 mínútur stundum með 

hendina upp … svo eru líka mjög gamlar bækur, svona 20 eða 30 ára 

gamlar … hér er miklu betra “. 

Hann segist einu sinni hafa fengið það verkefni að segja frá Eistlandi 

og lífinu þar í bekkjartíma í íslensku en umsjónarkennarinn hans kenndi 

íslensku. Annars hafi lítið verið rætt um Eistland og eistneska menningu. 

Það var heldur ekkert í stofunni sem minnti á Eistland ekki fáni eða 

myndir:  „ … það var líka gott það hefði bara bent á að þarna væri 

útlendingur og það vil ég ekki … ekki að vera vekja athygli á því … ég 

vil vera bara eins og hinir, það bendir bara á það“. Það var alltaf gott 

samband á milli skólans og foreldra hans:  „ …mamma var fljót að læra 

íslensku hún talaði bara íslensku við kennarann … já, það gekk alltaf vel 

“. 
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Trúmál voru aldrei neitt vandamál fyrir Jens, fjölskylda hans er 

Lúterstrúar og það voru engir árekstrar þess vegna, trúmál voru yfir höfuð 

lítið sem ekkert rædd í skólanum minnti hann. Skóladagurinn er álíka 

langur hér og í Eistlandi, sagði hann, en mun minni heimavinna hér. 

Hinsvegar sé heimavinnan í Eistlandi ekkert skoðuð, það er bara farið yfir 

hana á töflu og ekkert athugað meira hvort þau vinni hana. Þar fá þau líka 

mjög litla persónulega hjálp frá kennurum og þau þurfa meira að stóla 

hvert á annað með hjálp fyrir utan tímana:  „ … og það er mjög ólíkt eða 

hér, hér eru kennararnir svo duglegir að hjálpa manni … já þeir eru mjög 

fínir hér “. Honum finnst mjög gott að vera hér. Fjölskyldan fer á hverju 

sumri til Eistlands. Honum fannst ekki erfitt að byrja í 

framhaldsskólanum og gengur vel þar og er aðeins farinn að hugsa um 

framtíðina, segist jafnvel vera að hugsa um að læra lögfræði, en hann er 

þó ekki viss.  

6.2 Saga Nönnu  

Nanna er 19 ára og kom frá Serbíu þegar hún var 13 ára. Hún var ásamt 

foreldrum sínum og yngri bróður í hópi flóttamanna sem hingað kom á 

sínum tíma. Hún er fædd í Króatíu en flutti til Serbíu þegar hún var 5 ára. 

Hún byrjaði í 8. bekk:  „ … ég var mjög stressuð þegar ég kom í skólann 

fyrst ... en krakkarnir tóku mjög vel á móti okkur … ég varð aldrei vör 

við fordóma eða neitt svoleiðis öll árin …ég er rosa ánægð … já ég á enn 

vini úr skólanum“. Nanna var í hópi fleiri nemenda frá Serbíu:  „ … við 

fengum sérstakan kennara sem kenndi okkur íslensku fyrstu tvö árin, við 

vorum öll saman … þessi kennari var frábær og við erum góðir vinir enn 

í dag … því miður er hún flutt á annan stað núna“. Hún sagði að þau 

hefðu ekki skilið neitt til að byrja með:  „ … en kennarinn var mjög snjall 

og hún teiknaði bara myndir og gerði svona leik [látbragð] því við 

kunnum ekki ensku heldur “. Í öðrum tímum fylgdi Nanna bekknum 

sínum og hrósar mikið öllum kennurunum sínum:  „ … þeir voru bara 

mjög duglegir að útskýra og notuðu allskonar svona til þess ... “. Í 

samfélagsfræðinni segir hún að erfitt hafi verið að skilja hugtök og annað 

en henni gekk vel í náttúrufræði, sagðist líka hafa verið sterk í henni fyrir 

og sagðist hafa verið fljót að komast inn í hana. Svo voru valgreinar í 10. 

bekk og það gekk mjög vel: „ …ég skil ekki hvað allt gekk vel og hvað 

ég var fljót að læra íslenskuna mér finnst allt hafa gengið ótrúlega vel … 

ég held samt að það sé Selmu kennara að þakka, ég á henni svo mikið að 
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þakka: … “ og geðshræring var í rödd Nönnu þegar hún talaði um þennan 

kennara.  

Nanna hafði verið í skóla í Serbíu, en vildi ekki tala mikið um það. 

Fjölskyldan hafði búið í flóttamannabúðum um átta ára skeið og foreldrar 

hennar gengið í gegnum miklar hörmungar þar á undan. Þau eru bæði 

öryrkjar á miðjum aldri núna og geta ekki unnið. Hún lagði áherslu á að 

hún vildi ekki fá samúð eða það væri litið á þau sem minnimáttar. Hún 

býr með foreldrum sínum og bróður og segir að þau tali serbnesku á 

heimilinu en þegar þau systkin séu með öðrum krökkum tali þau alltaf 

íslensku, líka þó flestir krakkarnir séu Serbar og kannski bara einn 

íslenskur. Hún segir að þau hafi byrjað að læra ensku hér og hún sé orðin 

góð í henni og stundum tali hún ensku við bróður sinn. Hún er farin að 

velta háskólanámi fyrir sér og langar að læra lögfræði.  

Hún segist muna lítið um námsbækur, en eitthvað hafi hún fengið á 

serbnesku hér, hana minnir í landafræði og sögu – en segir bróður sinn 

hafa fengið meira af bókum á serbnesku t.d. ljóðabækur á serbnesku sem 

þau eiga enn. Hún man ekki eftir því að í bekkjartímunum hafi verið 

hópa- eða samvinna, eða nemendur verið látnir tala mikið saman og 

sagðist ekkert geta sagt um hvort það væri gott eða slæmt, hún þekkti 

ekki svoleiðis vinnu nóg til að geta sagt það. Serbnesk/íslenskar 

orðabækur eru til og hún segir að það hafi mikið hjálpað þeim í upphafi. 

Hver fjölskylda hafi fengið eintak af slíkri orðabók. Hún segist finna fyrir 

því að henni hraki í að lesa serbnesku, hún finni greinilega fyrir því. Hún 

segir líka að þegar foreldrar hennar t.d. biðja hana að þýða að þá eigi hún 

erfitt með að útskýra fyrir þeim á serbneskunni, hún skilji orðin en sé 

einhvern veginn tóm þegar hún ætlar að útskýra hvað þau þýða – hún 

heldur að hún sér farin að hugsa á íslensku jafnt sem serbnesku. Það sé 

helst í stafsetningu sem hún sé ekki góð. Þau ná serbnesku sjónvarpi en 

hún segist mjög lítið horfa á það – en hún horfi mikið á breska og 

bandaríska þætti enda hefur henni gengið mjög vel að læra enskuna. 

Trúmál segir hún aldrei hafa verið vandamál hér, hún er óskírð og 

ófermd en segir að það sé kaþólsk trú þar sem hún var í Serbíu, en trúmál 

skipti litlu máli fyrir hana. 

Nína segir umskiptin yfir í framhaldsskólann hafa gengið vel, hún hafi 

verið dálítið kvíðin, hún sé feimin að eðlisfari – en það hafi verið óþarfa 

áhyggjur. Sem fyrr gekk allt mjög vel og hún er nú komin á þriðja ár þar. 
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Talar mjög vel um kennarana og námsráðgjafa sem hún hefur átt 

samskipti við í framhaldsskólanum. 

Fyrst eftir að flóttamannahópurinn kom fengu allir íslenskukennslu 

saman, börn og fullorðnir. Hópurinn hafði komið undir vorið og um 

sumarið voru þau í íslenskukennslu alla virka daga. Hún telur það hafi 

skipt sköpum hvað þau voru fljót að ná íslenskunni og hvað þeim í raun 

hefur öllum vegnað vel. Einnig telur hún það skipta máli að allir sem 

voru að vinna með þeim þekktu sögu þeirra áður en þau komu. Það sé 

öðruvísi en yfirleitt þegar erlendir nemendur koma og þess vegna hafi 

þeim kannski gengið svona vel. Hún segir að í skólanum hafi ekki verið 

mikið sjáanlegt upp á veggjum s.s. fáni, myndir eða annað sem minnti á 

að þar voru nemendur sem komu erlendis frá. Segist samt muna eftir að 

hafa skrifað ritgerð um Serbíu og menninguna þar í 8. bekk og lesið fyrir 

bekkinn sinn – en hún hafi ekki haft gaman af því og lagði ríka áherslu á 

að hún vildi alls ekki að fólk færi kannski að vorkenna henni fyrir það 

sem hún þurfti að þola. Hún vill ekki að það sé verið mikið að tala um 

gamla landið og menninguna þar og vill bara hugsa um lífið þar sem hún 

er núna og falla inn í samfélagið hér: „ … ég vil alls ekki að krakkar séu 

til dæmis með mér bara af því þeir vorkenna mér“.  

Þakklæti og gleði einkennir þessa duglegu stúlku. Hún vinnur mikið 

með skólanum og hjálpar foreldrum sínum fjárhagslega til þess að þau 

geti borgað af mjög fallegri blokkaríbúð sem þau keyptu fyrir fáum árum. 

Þau hafa aldrei heimsótt gamla landið, en langar til þess einhvern tíma ef 

þau geta safnað fyrir ferð þangað. Hún telur að þau muni aldrei flytja til 

baka. Hún er sérstaklega þakklát öllum kennurunum sem kenndu henni í 

grunnskólanum.  

6.3 Saga Samúels 

Samúel er 18 ára og kom frá Serbíu þegar hann var 12 ára, í sama 

hópnum og Nanna. Hann byrjaði í 7. bekk og var öll árin í sama 

grunnskólanum. Hann er á öðru ári í framhaldsskóla og hefur skipt einu 

sinni um framhaldsskóla. Fyrst byrjaði hann í framhaldsskóla þar sem er 

bekkjarkerfi og féll eftir fyrsta árið. Þá færði hann sig yfir í áfangaskóla 

til þess að þurfa ekki að sitja í sama bekknum aftur. Hann á ekki systkini 

og býr með foreldrum sínum sem eru hér í vinnu. Hann vissi ekkert um 

Ísland þegar hann kom: 
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„… það var mjög skrýtið að koma í skólann … mér fannst skrýtið að 

kennararnir voru ekki eins strangir og úti … það mátti gera svo margt hér 

eins og til dæmis tala í tímum. Að grípa frammí fyrir kennara í Serbíu 

getur þýtt að maður er rekinn eða að vera dregin niður í einkunn…það 

voru samt ekkert stærri bekkir…“. Samúel segir íslensku kennarana mjög 

góða og duglega að hjálpa nemendunum. Hann fékk líkt og Nanna 

sérstaka íslenskukennslu með öðrum krökkum frá Serbíu og voru ekki 

aðrir útlendingar með þeim í íslenskukennslunni: „ … bækurnar voru 

svona mjög einfaldar svona eins og fyrir litla krakka … mér fannst mjög 

skrýtið fyrst … kennarinn talaði bara íslensku og við svöruðum á 

serbnesku og skildum ekki neitt, ekki neitt … við sögðum bara já og ókey 

og sögðum ókey við öllu bara og vissum samt ekkert hvað við áttum að 

gera … skildum ekkert “. Eftir 2–3 mánuði sagði hann að þau hefðu verið 

farin að skilja dálítið og búin að ná helstu lykilorðum. Hann segist halda 

að það hafi skipt sköpum að þau fengu mikla íslenskukennslu í upphafi 

og höfðu líka túlk. Þess vegna hafi margir úr hópnum verið svona fljótir 

að ná íslenskunni. 

Samúel sagði að bekkurinn hans hefði tekið honum mjög vel og hann 

hafi aldrei fundið fyrir fordómum eða orðið fyrir einelti – hann eignaðist 

fljótt vini og á þá enn í dag. Hann sagði að þau í serbneska hópnum hefðu 

lítið talað serbnesku í skólanum, þau hafi alltaf talað íslensku nema þegar 

þau voru saman bara ein og engir íslenskir krakkar, þá notuðu þau 

serbneskuna. Engin af þeim kunni ensku nema bara örfá orð. 

Honum fannst stundum erfitt í námsgreinum þar sem þurfti að kunna 

flóknari orð og hugtök eins og í samfélagsfræði og náttúrufræði, en sagði 

samt að þau hefðu verið svo heppin að það eru til serbnesk/íslenskar 

orðabækur. Þá segir hann að honum gangi illa í stærðfræði og segir að 

stærðfræðikennslan hér sé öðruvísi en úti. Íslensku kennararnir noti of 

margar og flóknari leiðir til þess að reikna: „ … úti var kennt að fara bara 

eina leið og þá einföldustu að lausninni … mér finnst það allavega betra 

svoleiðis, hitt er svo flókið “. Hann segist ekki hafa notað serbneskar 

stærðfræðibækur, hvorki útvegað sér þær sjálfur né skólinn útvegað 

honum. 

Hann segir kennsluaðferðir sem kennarar nota hér ekki eins og úti. Úti 

útskýri kennararnir mest fyrir bekknum frá töflunni og síðan áttu að læra 

það betur heima og kunna það í næsta tíma. Hér sé hverjum og einum 

einstaklingi hjálpað meira. Honum finnst hvorutveggja gott og getur ekki 
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gert upp á milli aðferða. Hann sagði að hóp- og samvinnunám hafi ekki 

verið notað í skólanum sem hann var í og nemendur hafi ekki verið látnir 

tala mikið hver við annan í tímum. Hann gerir sér ekki grein fyrir hvort 

það er gott eða slæmt, segist aldrei hafa verið í svoleiðis kennslu og þekki 

það því ekki. Þá voru trúmálin aldrei vandamál hér, þau eru í 

rétttrúnaðarkirkjunni en það hefur ekki valdið neinum árekstrum hér.  

Samúel segir að í minningunni hafi ekkert verið erfitt við 

skólagönguna nema bara stærðfræðin og svo íslenskan rétt í byrjun. 

Heima talar fjölskyldan saman á serbnesku en hann talar íslensku í 

skólanum og við vini sína. Honum finnst hann ekki vera farinn að gleyma 

serbneskunni og hann segist hugsa á serbnesku. Hann segist ekki muna 

eftir því að Serbía eða serbnesk menning hafi verið neitt sérstaklega 

kynnt í grunnskólanum, hvorki af honum né foreldrum hans eða öðrum úr 

hópnum og man ekki eftir að þau hafi verið beðin um það. Hann segir að 

sér sé alveg sama þó það hafi ekki verið gert og telur að margir viti lítið 

um löndin og stríðið á Balkanskaga. Margir þekki þetta bara sem 

Júgóslavíu.  

Heimanám var ekki mikið nema í íslensku. Honum fannst gott að vera 

í skólanum og kennararnir mjög góðir langflestir: „ … nei ég man ekki 

eftir neinu sem hefði verið betra öðruvísi … já ég á líka mjög góða vini 

þaðan, þeir eru líka með mér í skólanum núna “. Fjölskyldan hefur ekki 

farið til Serbíu síðan þau komu og hann segist reikna með að þau verði 

hér áfram, alla vega á meðan foreldrar hans hafa vinnu. Fjölskyldunni 

hefur gengið vel á Íslandi og líður vel. Hann er lítið farinn að hugleiða 

nám að loknum framhaldsskólanum og segir að sér líði mjög vel á 

Íslandi. Hann er ekki að vinna með skólanum. 

6.4 Saga Kötu  

Kata er á 19. ári og var 11 ára þegar hún kom til Íslands. Hún kom frá 

Rúmeníu og byrjaði í 5. bekk í skóla A á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar 

hennar komu hingað vegna atvinnu. Kata var í þessum skóla í 5. og 6. 

bekk en fór svo í skóla B í 7.– 8. bekk – ekki vegna þess að hún flutti 

heldur vegna þess að skólunum er aldursskipt þannig í þessu hverfi sem 

hún bjó í. Síðan flytur hún í annan landshluta og er í þriðja og síðasta 

skólanum í 9. og 10. bekk. Hún var í skóla í Rúmeníu þar til hún kom 

hingað og lærði auk þess ensku í 18 vikur í einkakennslu áður en hún 

kom til Íslands. Kötu fannst mjög erfitt fyrst að koma í skólann vegna 
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þess að: „… það skildi mig enginn og ég skildi engan … ég skildi bara 

táknmál svona bendingar og teikningar … en svo gekk það bara fljótt 

ágætlega “. Hún sagði aðeins hafa borið á stríðni eða áreitni þegar hún 

var í 6. bekk og telur að það hafi verið af því að hún var frá Rúmeníu, hún 

leit öðruvísi út, er dekkri á brún og brá en Íslendingar almennt, svo talaði 

hún auðvitað bjagaða íslensku. Hún vill samt ekki flokka það undir 

fordóma eða einelti og lítur á þetta sem fíflaskap í krökkunum: „ … þær 

létu bara eins og hálfvitar … þetta voru aðallega stelpur en þær voru 

ekkert að pæla í þessu meðvitað held ég “. Í þessum fyrsta skóla fékk 

Kata sérkennslu í íslensku tvisvar sinnum í viku og var þá ein með 

sérkennara og segir að þessi kennari hafi bannað hinum kennurunum að 

tala ensku við hana. Hún segir að sér hafi fundist það leiðinlegt þá, en 

segist sjá það núna að það hafi verið rétt og hafi án efa hjálpað sér að ná 

íslenskunni fyrr en ella hefði orðið. Í sérkennslunni voru notaðar einfaldar 

barnabækur og henni fannst það bara fínt. Hún á góðar minningar úr 

skóla A fyrir utan þessa stríðni sem hún segist hafa fundið fyrir í 6. bekk. 

Kennararnir hafi verið mjög hjálpsamir og ágætir. Eftir þessi tvö ár fékk 

Kata lítinn stuðning eða sérkennslu í íslenskunni, rétt fyrst eftir að hún 

kom í skóla B segist hún muna eftir 1-2 tímum á viku þar sem hún fór út 

úr bekknum og var þá aðallega í málfræðikennslu. Hún segist aldrei hafa 

notaði rúmenskar bækur í skólanum en foreldrar hennar hafi látið hana 

læra í rúmönskum skólabókum heima og það var gert svo hún myndi ekki 

dragast afturúr en þau vissu aldrei nema frá ári til árs hvað þau yrðu lengi 

á Íslandi: „ En ég gafst upp eftir tvö ár vegna þess að ég gat bara ekki 

meir ég þurfti að læra svo mikið, alveg tvöfalt, fyrst í skólanum 

íslenskubækurnar og svo þetta rúmenska heima … ég var líka mikið í 

fimleikum og á æfingum … svo þau leyfðu mér að hætta … heima tölum 

við saman á rúmönsku … það kemur fyrir að ég hugsa á íslensku, ensku 

eða rúmönsku … ég hugsa oftast á íslensku, annars skiptist þetta ef ég er 

heima hugsa ég á rúmönsku annars á íslensku í skólanum … það er ekkert 

mál ég skipti bara eftir því hvar ég er …“. 

Kötu fannst gott að skipta um skóla og komast í 7. og 8. bekk í skóla 

B. Í 6. bekk segist hún hafa verið beðin að segja frá Rúmeníu og lífinu 

þar. Hún þurfti að standa fyrir framan bekkinn sinn og tala og henni 

fannst það ágætt en var feimin. Hún var eini útlendingurinn í sínum bekk 

í öllum skólunum allan tímann:  „ … nei það var ekki neitt á veggjum 

[sem minnti á að hún var frá öðru landi] …og mér fannst það líka betra 

… mér fannst mjög óþægilegt þegar kannski sagt var þetta er Kata og hún 
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er útlendingur … mér finnst það stundum svoleiðis að ef fólk veit að 

maður er útlendingur þá vill það ekki tala við mann ... kannski af því það 

heldur að maður viti ekki mikið eða kannski viti of mikið … það verður 

svona vandræðalegra … ég vil ekkert að fólk viti hvaðan ég er, ég vil 

bara falla inní … ef fólk heldur að maður sé Íslendingur að þá er það 

miklu betra finnst mér “. 

Í fyrstu fannst Kötu mjög erfitt að flytja í annan landshluta og byrja í 

skóla C:  „ … það var mjög erfitt fyrst en lagaðist svo þegar ég kynntist 

krökkum og eignaðist vini … fyrst þegar ég kom í skólann voru nokkrir 

krakkar sem bögguðu mig … já bæði stelpur og strákar … það kom mér á 

óvart ég hélt það væru bara stelpur sem gerðu svona en strákarnir létu 

eins og fífl … svo lagaðist það og allt var bara ágætt þegar ég kynntist 

krökkunum betur… “. Þegar Kata kom í 9. bekk í skóla C var hún búin að 

vera fjögur ár á Íslandi og orðin býsna góð í íslenskunni: „ … það var 

furðulegt … krakkarnir töluðu fyrst við mig á ensku og ég svaraði þeim á 

íslensku … krakkarnir urðu mjög hissa – ha, talar hún íslensku … og þau 

vissu ekkert um mig og að ég var búin að vera svona lengi á Íslandi … 

svo skiptu þau yfir í íslenskuna þegar þau föttuðu það … “.  

Í skóla C man Kata ekki að nokkurn tíma væri minnst sérstaklega á 

Rúmeníu eða hún beðin að segja eitthvað frá landinu eða öðru þaðan og 

foreldrar hennar komu aldrei í skólann til að kynna landið og menningu 

sína. En hún er mjög ánægð með það, hún segist ekki vera mikið fyrir að 

sýna að hún sé útlendingur. Minningar hennar úr skóla C eru fínar nema 

hvað hún þurfti að vera í dönsku sem henni fannst fáránlegt en segir það 

svo sem hafa nýst sér þegar hún kom í framhaldsskólann. Þar er hún á 

málabraut og þurfti að taka stúdentspróf í dönsku eins og um Íslending 

væri að ræða. Henni fannst ekki mjög erfitt að fara úr grunnskóla í 

framhaldsskólann og hafði búist við að það yrði erfiðara. Námið þar 

gengur vel, hún er í öllum fögum eins og íslensku nemendurnir og lýkur 

þriðja árinu í vor.  

Henni finnst grunnskólinn hér miklu léttari en í Rúmeníu: „ …í 

Rúmeníu er svona 10 sinnum erfiðari en hér … það sem ég lærði í 4. 

bekk þar í stærðfræði var ég að læra hér í 10. bekk … en ég held kannski 

að ég hafi fengið að sleppa léttar hér en hinir út af því ég er útlendingur… 

“. Agi er miklu harðari í Rúmeníu og segir hún að þar eigi að læra 

undanbragðalaust það sem kennt er í skólanum, enda sé miklu meiri 

heimavinna þar en hér. Henni finnst skrýtið hvað krakkar hér þurfa að 
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læra lítið heima. Hún segir foreldra sína kröfuharða og þeir hafi haldið 

henni stöðugt við efnið: „ … og þeim fannst að ég ætti að fá 8 og 9 hér 

líka alveg sama þó ég væri útlendingur skilurðu … bara alltaf yfir 8 … og 

ég er ennþá þannig … ég vil alls ekki fá undir 8 … nei, það er ekki svo 

erfitt [þegar spurt var hvort hún hefði fundið fyrir félagslegri einangrun 

vegna þess] vegna þess ég lenti alltaf með nördunum … ég er ekki nörd 

skilurðu en mér finnst betra að vera með þeim … þeir vilja vera háir líka 

og þá passa ég betur með þeim …“. Í grunnskólum í Rúmeníu er hægt að 

falla milli bekkja, líka þó maður sé bara í 1. bekk í grunnskóla og hún 

telur að óttinn við að falla hafi drifið sig áfram. 

 Henni finnst ekki mikill munur á kennsluaðferðum kennara hér og í 

Rúmeníu, en þar hafi þó verið heldur meira kennt frá töflunni og maður 

átti að læra heima og kunna næsta dag það sem var kennt. Hún segist 

muna eftir að í samfélagsfræði í skóla C hafi verið umræður um ólíka 

menningu: „ … sumir krakkar sögðust alveg vera á móti útlendingum og 

þeir þorðu alveg að segja það fyrir framan mig, skilurðu … nei mér 

fannst það allt í lagi vegna þess allir hafa rétt á að hafa sína skoðun, 

skilurðu … já það var alveg umræðuefni um útlendinga og krakkar 

skiptust á skoðunum og mér fannst það bara fínt því þá vissi ég alveg 

hverjir það voru sem voru á móti útlendingum … og þá var ég bara ekkert 

með þeim … það voru nokkrir í bekknum mínum [í skóla C] sem voru á 

móti útlendingum en ég fann ekki svo mikið fyrir því og ákvað bara að 

taka ekki eftir því … núna er ég hætt að finna fyrir svona, tek bara ekki 

eftir því “. Kata segir trúmál aldrei hafa verið vandamál hér: „ … að vísu 

erum við í orþodox kirkjunni og það er engin svoleiðis kirkja hér … það 

var smá í kring um ferminguna ,ég er ekki fermd og ég var smá leið af því 

vinkonur mínar fengu svo mikinn pening en ég ekki neitt [mikill hlátur] 

… en nei, nei, ekkert mál, ég syng meira að segja í kirkjukórnum hér og 

það er bara fínt “. 

Viðmót kennara segir hún alltaf hafa verið gott í öllum skólunum og 

þeir hafi verið hjálpsamir. Hún segist vera mjög ánægð hér á Íslandi, 

ætlar að klára menntaskóla hér og sjá svo til hvert hún fer í háskóla en 

hún stefnir á háskólanám. Hana langar ekki heim til Rúmeníu í háskóla 

og segist annað hvort vilja fara til Bandaríkjanna eða Englands. Kata á 

tvö yngri systkini og fjölskyldan býr saman, hún er aðeins að vinna með 

skólanum við fimleikakennslu.  



  

57 

6.5 Saga Jakobs  

Jakob er á 19. ári og flutti hingað frá Filipseyjum með móður sinni þegar 

hann var sjö ára. Fjórum árum síðar kom svo faðir hans, en hann hafði 

orðið eftir úti: „ … það var mjög erfitt að þurfa að yfirgefa pabba … og 

mamma var lengi að safna fyrir ferðinni hans hingað … hann er arkitekt 

og var að vinna við það úti og það er leitt að hann getur ekki notað það 

hérna á Íslandi hann er að vinna hér í fiski …“. Jakob segir ástæðuna fyrir 

því að þau fluttu hingað þá að þau hafi verið að leita að betri lífsafkomu. 

Móðursystir hans var komin hingað og hún hjálpaði þeim að koma til 

Íslands. Þau bjuggu hjá henni þar til Jakob var 14 ára. Hann er einbirni og 

býr með foreldrum sínum. Hann hefur reynslu úr tveimur íslenskum 

grunnskólum, öðrum í sveit þar sem hann byrjaði og var til loka 8. 

bekkjar og síðar í kaupstað þar sem hann var í 9. og 10. bekk. 

Miðað við aldur er Jakob ári á eftir í skóla. Það er vegna þess að 

ákveðið var að hann færi í 1. bekk en ekki 2. eins og aldur hans sagði til 

um. Hann kom að sumri til og var aðeins búinn að vera einn mánuð á 

landinu þegar skólinn byrjaði: „ … það var talið betra upp á íslenskuna … 

já mér finnst það hafa verið rétt ákvörðun “. Þetta var í þéttbýlli sveit og 

var hann í skólanum þar, alveg þar til í 9. bekk er fjölskyldan flutti í 

kaupstað. Hann kunni ensku og segir að það sé kennd enska og móðurmál 

á Filipseyjum strax frá upphafi skólagöngu. Hann lætur mjög vel af fyrstu 

skólaárunum hér:  „ … nei nei ég fann aldrei fyrir fordómum frá 

krökkunum, þau voru mjög skemmtileg og það var fyndið, þau reyndu að 

tala við mig ensku en þau kunnu bara nokkur algeng orð í ensku og 

töluðu við mig eins og hund … hey sit down og eitthvað … mjög fyndið 

[mikill hlátur] … já, kennararnir töluðu fyrst við mig ensku en reyndu 

samt að tala íslensku svo ég myndi læra eitthvað … ég var fyrst í svona 

sérkennslu, íslenskukennslu á hverjum degi … og ég held bara að ég hafi 

verið fyrsti útlendi nemandinn þarna á þessum tíma [1997] … síðan 

bættust fleiri við…“. Jakob segir að það hafi verið lögð mikil áhersla á að 

kenna honum íslenskuna í skólanum í sveitinni og hann hafi átt mjög 

góðan tíma þar og góða vini. Hann skilur íslensku vel og segist oftast 

hugsa á íslensku núorðið. Fjölskyldan talar filipseysku heima og þau 

viðhalda þannig móðurmálinu heima. Foreldrum hans finnst hann hafa 

tapað niður og:  „ þá segi ég ekki furða, ég er búin að vera hér í 11 ár 

[mikill hlátur]“. 
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Svo kom að því að fjölskyldan þurfti að flytja og hann fór í 9.og 10. 

bekk í öðrum skóla í kaupstað. Hann segist hafa kviðið því mjög, það hafi 

verið stórt skref fyrir sig: „ … ég þekkti bara einn í skólanum og hann var 

yngri en ég en svo ég tók mig bara til og var bara hress og það virkaði 

mjög vel … ég kynntist öllum bara strax og allir tóku mér vel … ég tók 

þetta bara á léttleikanum … ég vil vera jákvæður og jafningi og reyndi 

ekki að vera svalari en hinir … ef einhver er neikvæður, reyni ég bara að 

ræða það t.d. segja bara hey af hverju ertu að gera svona mikið úr þessu 

… foreldrar mínir eru þannig og þannig er fólk alið upp á Filipseyjum, 

fyrst kemur kurteisin og svo kemur aginn … það er mjög mikill munur á 

uppeldi hér og þar finnst mér … þar fylgir maður reglunum … pabbi er 

mjög góður í mannlegum samskiptum og getur talað sig upp úr öllu, hann 

er ótrúlegur gæinn og ég reyni að vera eins og hann … ég er meðvitaður 

um að reyna alltaf að vera kurteis og hress … ég er gæinn sem er vinur 

allra, ég get aldrei verið óvinur, þá líður mér illa “. Hann segir skóla á 

Filipseyjum miklu strangari en hér:  „ þar er mjög mikil áhersla lögð á 

námið enda hafa margir náð mjög langt þar … hér eru of margir 

áhugalausir og nenna ekki að læra “.  

Jakob segir íslenska kennara góða:  „ … þeir eru mjög ljúfir og miklu 

ljúfari en úti á Filipseyjum þeir eru hrikalega strangir þar og þar er sko 

reynt á agann … ég held það þurfi smá aga og það er betra fyrir mann að 

alast upp þannig … kennarar hér leyfa allt of mikið en þeir eru mjög 

góðir og hjálplegir og engir fordómar “. Jakob segir að þegar hann líti yfir 

farinn veg hafi sjaldan verið hópa- og samvinna nemenda í tímum. 

Kennararnir hafi mest kennt frá töflunni og síðan gengið á milli og 

hjálpað hverjum og einum. Hann segist oft hafa sagt frá Filipseyjum og 

lífinu þar þegar hann var lítill en mamma hans vildi ekki koma mikið í 

skólann, hún er feimin og var léleg í íslenskunni á fyrstu árunum. Myndir 

frá Filipseyjum eða fáni var ekki uppi á veggjum svo hann muni alla hans 

skólatíð. Hann sagði að það skipti sig ekki máli:  „ … það fer nú alveg 

eftir persónuleikanum hvort krökkum finnst þeir tilheyra hópnum eða 

ekki … það er nú bara hvernig persónuleiki þú ert … en auðvitað er 

gaman að sjá fánann sinn upp á vegg, það er ekki það “. Fjölskyldan er 

kaþólsk og það hafa aldrei orðið árekstrar vegna trúmála. Jakob segist 

hafa verið mjög stressaður þegar hann byrjaði í framhaldsskóla og hann 

valdi skóla sem hefur orð á sér fyrir að vera fremur erfiður. En það 

reyndist ekki eins erfitt og hann hélt, reyndar hefur hann skipt einu sinni 

um braut en aldrei fallið og gengur vel.  
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Þegar Jakob var spurður hvort hann vildi að grunnskólinn væri 

eitthvað öðruvísi en hann upplifði – sagði hann: 

... það sem ég vildi helst að væri öðruvísi er að það væri 

meiri agi og krakkar væru kurteisari og vissu betur hvernig 

ætti að koma fram við aðra upp á að samskiptin geti verið 

góð. Kennararnir eru að gera góða hluti en það er oft erfitt 

fyrir þá af því að agaleysið er svo mikið. Kennurum er alltaf 

kennt um að krakkarnir séu ekki að læra og ég hef staðið 

sjálfan mig að því að hafa orðið fyrir áhrifum, en krakkarnir 

gera of mikið af því að drulla yfir kennarana, afsakaðu 

orðbragðið. Það þarf meiri aga til að kennararnir fái 

vinnufrið, já hafa reglur og fara eftir þeim (Jakob, 5. mars, 

2009). 

6.6 Saga Indu  

Inda er nýorðin 18 ára. Hún kom frá Pólland með fjölskyldu sinni þegar 

hún var 14 ára, það var í aprílmánuði og hún byrjaði strax í 8. bekk. Hún 

man vel eftir fyrstu dögunum og segir það hafa verið dálítið erfitt. Hún 

hafi ekki skilið neitt og hún kunni ekkert í ensku. Hún sagðist líka hafa 

verið með heimþrá og skældi mikið fyrstu vikurnar, en svo var það búið. 

Hún vissi aðeins um Ísland þegar hún kom, aðallega landslag, loftslag og 

þess háttar. 

Þau voru þrjú systkinin saman í skólanum og byrjuðu öll í sínum 

bekkjum, en voru þó mikið með stuðningsfulltrúa þarna um vorið sem fór 

með þeim í göngutúra og kenndi þeim á umhverfið. Stuðningsfulltrúinn 

kenndi þeim líka íslensku. Krakkarnir í bekknum tóku henni mjög vel og 

hún fann aldrei fyrir fordómum: “ … nei, nei, það var aldrei neitt 

svoleiðis ekki neitt, nei … “.  

Inda var í sérkennslu í íslensku og þau öll systkinin saman bæði árin 

sem Inda var í grunnskólanum. Það kom ekki túlkur nema í 

foreldraviðtölin en foreldrar hennar kunnu ekki ensku. Hún segist hafa 

verið farin að skilja vel og getað talað talsvert í lok 9. bekkjar: „ … 

kennslan í íslenskutímunum var góð og ég lærði mikið … kennararnir 

voru mjög duglegir að hjálpa … ég var mjög ánægð með þessa kennslu “. 

Inda mælir með sérstakri íslenskukennslu fyrir erlenda krakka og telur að 

hún væri ekki svona góð í íslensku ef hún hefði ekki verið í þessum 
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tímum. Í samfélagsfræði og náttúrufræði var dálítið erfitt fannst henni, 

hugtökin erfið og hún skildi illa en gat þó notað orðabækur. 

Kennslubækur á pólsku fékk hún líka og fékk að lesa pólskar bækur sem 

henni voru útvegaðar, bæði kennslubækur og sögubækur sem hún las í 

tímum, þegar t.d. var náttúrufræði eða samfélagsfræði. Stærðfræðin var 

fín nema orðadæmin sem hún skildi illa: „ …en ég var komin aðeins á 

undan í stærðfræði … í Póllandi er alveg stranglega bannað að nota 

reiknivélar og þar er allt strangara í skólanum “. Inda kunni lítið í ensku, í 

Póllandi er ekki byrjað að kenna ensku fyrr en í 7. bekk svo hún gat ekki 

notað ensku hér. 

Kennsluaðferðir kennaranna hér og í Póllandi sagði hún að sumu leyti 

ólíkar, í Póllandi er kennt meira frá töflunni. Hér hafi stundum verið 

hópavinna, mest í ensku en mjög lítið t.d. í stærðfræði. Henni fannst 

hópavinnan mjög góð og hefði viljað að meira væri kennt þannig. Það 

hafi hjálpað sér mjög mikið og krakkarnir voru dugleg að tala við hana og 

útskýra fyrir henni. Hún telur hópavinnu góða leið til að læra. Í 

íslenskutímum bekkjarins var hún oft í sérkennslunni en stundum þó með 

bekknum, en þá var eiginlega aldrei hópavinna og mest vinnubókavinna. 

En í enskunni var hinsvegar lögð áhersla á að þau töluðu saman. Þegar 

systkinin voru saman í sérkennslunni segir hún að þeim hafi verið bannað 

að tala saman á pólsku og hún telur að það hafi verið rétt. Pólskuna notaði 

hún því aldrei í tímum í skólanum nema þegar hún var komin í 10. bekk. 

Þá var hún fengin til að túlka þegar fleiri nýir bættust í hópinn. Það fannst 

henni mjög skemmtilegt, sagðist hafa mjög gaman af því að hjálpa öðrum 

og þarna hefði hún fengið tækifæri til að nota pólskuna, auk þess að 

þjálfast í íslenskunni líka.  

Hún fékk að segja frá landinu sínu í skólanum, segja frá menningunni 

og þess háttar. Aðrir Pólverjar komu ekki við sögu í því og foreldrar 

hennar komu heldur aldrei í tímana til að kynna eða segja frá. Í 

bekkjarstofunni var ekkert sem minnti á Pólland, engar myndir eða fáni 

eða neitt slíkt: „ … já það hefði verið skemmtilegt ef það hefði verið, ég 

hefði alveg viljað það “. 

Inda talar ótrúlega góða íslensku. Henni gekk vel í 10. bekk og tók 

ensku og stærðfræði í samræmdu prófunum. Hún segist samt hafa verið 

kvíðin og beðið um að fá að vera einn vetur enn og aftur í 10. bekk en 

kennararnir hafi hvatt hana til að halda áfram og hún segir það hafa verið 

rétta ákvörðun. Hún fór í framhaldsskóla sem reyndist henni ekki erfitt og 
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henni gekk mjög vel á fyrsta árinu. Hún þurfti að gera hlé á náminu í 

vetur vegna persónulegra ástæðna en ætlar að halda áfram næsta haust. 

Trúmál segir hún aldrei hafa verið vandamál, þau séu kaþólsk og engir 

árekstrar hafi orðið vegna þess. 

Indu finnst skólafélagarnir alltaf hafa verið góðir og hjálplegir í 

hennar garð og hún var fljót að eignast vini. Henni finnst ekki mikill 

munur á krökkum hér og í Póllandi. Skóladagurinn þar er álíka langur 

nema hver tími þar er 45 mínútur. Hún er mjög sátt og getur ekki bent á 

neitt sem hún hefði viljað að væri öðruvísi gert. Hún segir alla kennarana 

hafa verið mjög góða og hjálpsama, sér hafi liðið vel í grunnskólanum og 

hefði vel getað hugsað sér að vera lengur þar. Hún segir hópavinnu og 

samræður mjög góða leið til að læra tungumál og mælir með að meira sé 

gert af því. Hún nefndi líka að mjög gott hefði verið að fá pólsku 

bækurnar og hvetur til þess að erlendum krökkum séu útvegaðar 

kennslubækur á þeirra máli. Foreldrar hennar eru hér báðir í vinnu og 

gengur vel. Þau hafa eignast fjórða barnið og eru ekkert á förum frá 

Íslandi. 

6.7 Rauði þráðurinn – sameiginleg þemu í frásögnunum  

Mörg atriði reyndust vera samhljóma í frásögnum nemendanna sex þó 

ýmislegt komi auðvitað fram hjá sumum sem ekki kemur fram hjá öðrum. 

Rauða þráðinn úr öllum frásögnunum má draga saman í eftirfarandi 

atriði:  

 Allir töluðu um að lítið sem ekkert hafi verið sýnilegt í skólunum 

sem gaf til kynna að þar væru nemendur frá öðrum þjóðlöndum. 

 Lítið sem ekkert hafi verið gert af því að fá foreldra eða aðra til að 

koma í kennslustundir og kynna löndin, menninguna o.þ.h. 

 Öll töluðu um að lítil sem engin áhersla hafi verið lögð á 

samræður, hóp- eða samvinnunám í kennslunni. 

 Öll nefndu að erfitt hefði verið að átta sig á hugtökum og orðum í 

samfélags- og náttúrufræði. 

 Enginn nemendanna átti kost á að iðka móðurmál sitt að neinu 

marki í grunnskólanum, það var helst Inda sem hafði aðgang að 
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bókum á sínu móðurmáli auk þess sem hún fékk tækifæri til að 

túlka fyrir aðra samlanda sína. 

 Öll voru sammála um að sérkennsla í íslensku væri mikilvæg fyrir 

erlenda nemendur og allir sögðust hafa mjög góða reynslu af því 

úr skólunum sínum. 

 Allir mátu það svo að þeir hefðu aldrei fundið fyrir fordómum eða 

neikvæðum viðhorfum hvorki frá nemendum eða skólafólki, né að 

nokkurn tíma hafi orðið árekstrar vegna trúarbragða. 

 Öllum bar saman um að íslenski grunnskólinn væri léttari og ekki 

eins strangur og grunnskólinn í heimalandinu. 

 Allir sögðu að ekki hefði verið eins erfitt að fara úr grunnskóla í 

framhaldsskóla og þeir höfðu haldið. 

 Öllum nemendunum leið vel í grunnskólanum og bera 

skólafélögunum og kennurunum einkar vel söguna– öllum bar 

saman um að kennararnir væru góðir og hjálplegir 
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7 Umræða um niðurstöðu 

Eins og greint er frá í inngangi er tilgangurinn með þessu lokaverkefni sá 

að reyna að öðlast betri skilning og þekkingu á málefnum erlendra 

ungmenna í íslenskum grunnskólum og leita svara við því hvernig 

skólunum hefur tekist til í ljósi fræðanna sem og að mati nemendanna 

sjálfra. Í upphafi tel ég nauðsynlegt að ræða stuttlega þá stefnu sem öllum 

íslenskum grunnskólum er gert að starfa eftir, þ.e.a.s. Aðalnámskrá 

grunnskóla. Tilgangurinn með því er að sjá hvort aðalnámskráin og þar 

með jarðvegurinn fyrir fjölmenningarlega menntun sem ætti að vera til 

staðar í skólunum sé í takt við það sem fram kemur í 

fjölmenningarfræðunum. Síðan eru meginatriðin úr frásögnum 

nemendanna rædd í samhengi við það.  

7.1 Aðalnámskrá grunnskóla í ljósi fræðanna - ígrundun  

Aðalnámskrá grunnskóla slær upphafstóninn í þeirri stefnu sem skólarnir 

síðan skapa sér hver og einn með skólastefnu sinni og útfærslu á kennslu. 

Þegar almennur hluti aðalnámskrár grunnskólans er skoðaður verður ekki 

betur séð en þær hugmyndir um fjölmenningarlega menntun sem fjallað 

var um í fyrri hlutanum hér að framan falli að mörgu leyti vel að námskrá 

grunnskólans eins og hún er í dag. Ný námskrá fyrir grunnskóla er frá 

árinu 2006, gefin út af Menntamálaráðuneytinu og tekur smám saman 

gildi á árunum 2007–2010. Almenni hluti námskrárinnar hefur nú þegar 

tekið gildi og þar segir meðal annars:  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við 

öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag 

eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, 

afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr 

afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem 

skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan 

hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 8). 
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Hér kveður á um skýra skyldu grunnskólans til þess að veita öllum 

börnum menntun í einni og sömu menntastofnuninni – og þá væntanlega 

samkvæmt sömu menntastefnu fyrir alla. Þessi tilvitnun úr aðalnámskrá 

samrýmist bæði hugmyndum Banks og Nieto þar sem þau segja (sjá 

t.d.bls. 33) m.a. að fjölmenningarleg menntun sé menntun fyrir alla 

nemendur, fjölmenningarleg menntun hafni kynþáttafordómum sem og 

allri annari flokkun eða mismunun sem byggð er á atgervi og/eða tilveru 

barna. Fjölmenningarleg menntun sé hugmyndafræði eða menntastefna 

sem miði að því að öll börn njóti sömu tækifæra til menntunar í skólum. 

Nemendur af ólíkum kynþáttum og þjóðerni, nemendur með sérþarfir, 

nemendur með ólíka stéttarstöðu, stúlkur jafnt sem drengir.  

Segja má að orðalagið sjálft, fjölmenningarleg menntun sé helst það 

sem ekki kemur fram í námskránni. Spyrja má hvort skóli án aðgreiningar 

og fjölmenningarleg menntun sé ekki í raun sama hugmyndafræðin. 

Hugmyndafræði sem runnið hefur saman í eitt og byggðist í upphafi á 

réttlæti og jafnrétti, annarsvegar til handa fötluðum og þeirra sem minna 

mega sín og hinsvegar þeirra sem koma frá ólíkum 

menningarsamfélögum, jaðar og minnihlutahópum. 

Ef vikið er að inntaki menntunarinnar er að finna eftirfarandi 

tilvitnanir í Aðalnámskránni: 

…Almenn menntun á að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun 

hjá einstaklingum og hæfileika til þess að bregðast við 

nýjum aðstæðum...Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að 

tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu máli í námi. Þeir þurfa 

að geta látið skoðanir sínar í ljós, vera óhræddir við 

breytingar og geta borið ábyrgð á gerðum sínum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 8). 

…Það verður að ætla öllum rétt til sjálfstæðra skoðana og 

tækifæri til að tjá þær og reyna að vinna þeim fylgi, að því 

tilskildu að það sé gert á heiðarlegan hátt og réttur annarra til 

hins sama virtur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.10). 

Þessar tilvitnanir má vel heimfæra að hugmyndum Derman-Sparks 

(sjá bls. 34) um að nemendur þurfi að fá tækifæri til að tengjast 

raunverulegum samræðum við börn sem fullorðna, þau fái að leggja 

eitthvað til málanna, sjálfstraust þeirra sé eflt sem og gagnrýnin hugsun. 
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Einnig má vel tengja þessar tilvitnanir við hugmyndir Nieto (sjá bls.37–

39) um að með gagnrýninni uppeldisfræði sé stuðlað að því að 

einstaklingurinn læri að nota víðsýni sína til þess að hafa áhrif til 

breytinga. En gagnrýnin uppeldisfræði felur í sér að unnið sé með 

nemendum á þann hátt að þeir þrói með sér víðsýni og jákvæðni og þori 

jafnframt að láta í ljós skoðanir sínar. 

Lítum á fleiri tilvitnanir úr Aðalnámskránni: 

Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu 

fyrir náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla 

heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, 

náungakærleik og verðmætamat (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006, bls. 8). 

…Einnig er mikilvægt að nemendum lærist að þekkja og tjá 

eigin tilfinningar og kunni jafnframt að virða tilfinningar 

annarra og tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú, 

kynhneigð eða fötlun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 

9). 

Þetta fer t.d. ágætlega saman við hugmyndir Brown (sjá bls. 16–17) 

þar sem hún ræðir um að æskilegt sé að beina athygli nemenda að því að 

ekki þurfi allir að vera eins og hversu mikilvægt það er að nemendur fái 

tækifæri til að ræða saman og skiptast á skoðunum um málefni er varða 

ólíka einstakinga sem og allt annað sem er mismunandi hjá fólki. 

Grunnskólinn skal stuðla að því að nemendur temji sér 

víðsýni og efli skilning sinn á mannlegum kjörum og 

umhverfi …(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 9). 

...Kennsluaðferðir skulu taka mið af jafnrétti og mega ekki 

mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, 

litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, kynhneigð eða félagslegri 

stöðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 15). 

...Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að 

taka tillit til markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og 

getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis 

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum 
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einstakra nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar, 

eykur líkur á árangri (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, 

bls.15). 

Þá er samhljómur í þessum tilvitnunum og því sem fram kemur bæði  

hjá Derman-Sparks  og Brown (sjá bls. 17–18) að kennsluaðferðir sem 

stuðla að víðsýni og jafnrétti séu líklegar til að auka skilning barna og þar 

með aukist líkurnar á því að þau geti átt góð samskipti við ólíka 

einstaklinga. Nemendur þurfi að læri að meta fólk og horfast í augu við 

framandi hugmyndir og hegðun án þess að mynda sér neikvæð viðhorf. Í 

umhverfi þar sem börnum finnst þau frjáls að spyrja og gera 

athugasemdir um hluti eins og fötlun, kyn og kynþætti, aukast samræður 

og skoðanaskipti um málefnin. Einnig fellur þetta að hugmyndum York 

(sjá t.d. bls. 35 og viðauka 2) þar sem fjallað er um að kennsluaðferðir 

eigi að vinna gegn mismunun og stuðla að því að virðing sé borin fyrir 

ólíkum fjölskyldum svo dæmi sé tekið. Einnig talar York um (sjá. bls.35) 

að námsefni skuli endurspegla allar gerðir fjölbreytileika s.s. samsetningu 

á fjölskyldum, líkamlegum mun og fl. Auk þess má svo geta þess að 

megin útgangspunkturinn varðandi einstaklingsmiðaða kennsluhætti sem 

margir skólar hafa tileinkað sér er einmitt að laga aðferðirnar og 

námsefnið sem best að þörfum hvers nemanda eins og t.d.  Birna 

Arnbjörnsdóttir bendir á (sjá bls. 27–28). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku segir svo: 

Mikilvægt er að nemendur í grunnskólum með annað 

móðurmál en íslensku viðhaldi móðurmáli sínu eftir því sem 

kostur er. Það er mikilvægt fyrir sjálfsmynd þeirra að tekið 

sé tillit til þekkingar þeirra á eigin móðurmáli en ekki 

eingöngu einblínt á færni þeirra í íslensku (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007, bls. 20). 

Þessi tilvitnun er í takt við t.d. skrif Siraj-Blatchford (sjá bls. 25 ) þar 

sem hún segir að auk þess sem það sé styrkur fyrir sjálfsmyndina að geta 

viðhaldið móðurmálinu, bendi rannsóknir til þess að sterkur grunnur í 

móðurmáli sé nauðsynleg forsenda þess að læra viðbótarmál. Yfirhöfuð 

er sterk sjálfsmynd talin ein af forsendum þess að nemendum vegni vel í 

námi sbr. Brown og Hönnu Ragnarsdóttur ( sjá bls. 17–18). 
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7.2 Niðurstaða í hnotskurn 

Hér hefur verið stiklað á stóru. Í heildina séð gefur aðalnámskrá 

grunnskólans ágætar vísbendingar um að hverju skuli stefnt í menntun 

grunnskólabarna, gallinn er kannski sá að fjölmenningarleg menntun er 

ekki skilgreind þar sem slík. Líkast til getur það verið mjög misjafnt 

hvernig einstakir skólar túlka og framkvæma aðalnámskrána. Það veltur á 

mörgum þáttum og líklega ekki síst á þekkingu og hugarfari stjórnenda 

og kennara.  Þá getur vel verið að það velti jafnframt á ýmsum ytri 

aðstæðum s.s. fámenni í sveitarfélögum og jafnvel fjárhagslegri stöðu 

skólanna sem getur valdið því að erfitt er fyrir stjórnendur og kennara að 

afla sér menntunar, fá leiðsögn, að halda úti t.d. sérkennslu í íslensku, 

kaupa fjölbreytt námsefni, fá aðstoð túlka og annarra utanaðkomandi sem 

geta hjálpað við kennsluna o.s.frv. Ekki verður farið lengra út í þá sálma 

hér, en það er mín skoðun að aðalnámskrá grunnskólans sem slík sé í takt 

við hugmyndir fræðimanna um fjölmenningarlega menntun þó orðið 

fjölmenning komi þar sjaldan fyrir. Ég tel að námskráin sé ágætis 

leiðarvísir fyrir grunnskólana að finna sína leið og útfærslur á 

fjölmenningarlegri nálgun og niðurstaða mín er því sú að jarðvegurinn í 

grunnskólunum eigi að vera fyrir hendi samkvæmt stefnu yfirvalda í 

menntamálum. 

7.3 Frásagnir nemendanna í ljósi fræðanna - ígrundun 

Ef fyrst eru skoðuð þau sameiginlegu atriði sem fram koma hjá 

nemendunum fær maður tilfinningu fyrir því að skólafólkið í viðkomandi 

skólum hafi fremur lítið þekkt til fjölmenningarfræðanna, sérstaklega ef 

horft er til atriða sem ætti að vera tiltölulega auðvelt að framkvæma. 

Í fyrsta lagi sögðu nemendur að lítið sem ekkert hafi verið sýnilegt í 

skólunum sem gaf til kynna að þar væru nemendur frá öðrum þjóðlöndum 

– sem og lítið sem ekkert hafi verið gert að því að fá foreldra eða aðra til 

að koma í kennslustundir og kynna löndin, menninguna o.þ.h. Samkvæmt 

fyrri umfjöllun t.d. Sirja-Blatchford (sjá bls.28) er talið mikilvægt að 

menning allra nemenda sé sýnileg í skólanum t.d. í formi mynda og hluta 

sem og að virkja foreldra og skyldmenni til þess að koma í skólana til að 

kynna, segja frá, sýna hluti o.s.frv. Einnig hafa fleiri t.d. Banks, Brooker 

og Epstein (sjá t.d. bls. 21–22) bent á að  þátttaka foreldra í skólastarfinu 

auki líkurnar á því að mismunandi lífsgildi og sjónarmið fólks séu 

viðurkennd sem og að skólaganga barnanna verði farsæl. Nú nefndu 
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reyndar flestir nemendur að þeim fyndust þessi atriði ekki skipta máli og 

sumir voru jafnvel fegnir að ekki væri verið að vekja of mikla athygli á 

þeim eins og t.d. Kata og Jens. Það er ekki ólíklegt að það sé 

persónubundið hvað nemendum fellur vel eða illa eins og Jakob benti svo 

skemmtilega á og Brown bendir á líka (sjá bls. 14). Þó hún sé að tala um 

yngri börn þá er líklegt að það eigi við um eldri líka og ekki ólíklegt að 

einhver munur sé á því hvernig nemendur upplifa þetta eftir því á hvaða 

aldri þeir eru. Hugsanlegt er að þetta sé mikilvægara ef nemendur eru 

yngri þar sem yngri nemendur eru oft sjálflægari, en margir unglingar 

vilja aftur á móti falla inn í hópinn. Frá þeim sjónarhóli er þetta skiljanleg 

afstaða nemendanna. 

Í öðru lagi vakti það athygli að samneyti kennara við foreldra þessara 

barna virtist vera í lágmarki. Lítið sem ekkert virðist hafa verið leitað til 

þeirra með að koma í skólann til að fylgjast með, sýna muni eða segja frá. 

Virðist sem kennarar hafi ekki kynnt sér bakgrunn nemendanna að neinu 

marki nema hjá Nönnu og Samúel sem komu úr flóttamannahópnum og í 

því tilfelli er líklegt að það hafi verið Rauði krossinn og/eða 

verkefnastjórar í viðkomandi sveitarfélagi sem höfðu frumkvæðið að því 

að upplýsa skólann. Að mati Banks og fl. (sjá bls. 21–22) eru það 

hinsvegar skólarnir sem þurfa að hafa frumkvæðið að því að kynna sér 

slíkt og koma á samskiptum.  Það var t.d. dapurlegt í tilfelli Kötu sem 

byrjaði í nýjum skóla í 9. bekk að enginn virtist vita hvaðan hún kom eða 

hversu lengi (4 ár) hún hafði verið á Íslandi áður en hún byrjaði í þessum 

skóla. Reyndar kom það fram hjá Jakob, sem er eini viðmælandinn sem 

byrjaði í grunnskólanum þegar hann var lítill að móðir hans vildi ekki 

koma í skólann á þeim tíma til þess að kynna þeirra menningu, vegna 

þess að hún er feimin og kunni á þeim tíma lítið sem ekkert í íslensku. 

Hér vaknar sú spurning hvort kennarar leggi sig frekar eftir að kynnast 

foreldrunum eftir því sem nemendurnir eru yngri þegar þeir koma í 

skólann. 

Í þriðja lagi kom á óvart að nemendur töluðu allir um að lítið hefði 

verið um samræður, hóp- og samvinnunám, en það eru kennsluaðferðir 

sem taldar eru ákjósanlegar í fjömenningarlegri nálgun. Til dæmis bendir 

Elín Þöll Þórðardóttir á að leggja ætti áherslu á fjölbreytta málnotkun (sjá 

bls.25) og Sigurður Konráðsson talar um að halda þurfi töluðu máli sem 

allra mest að nemendum s.s. að skapa tækifæri til skoðanaskipta (sjá bls. 

27) en á þann hátt þjálfist nemendur bæði í að tala og skilja.  Þetta er 

sérstaklega athyglisvert vegna þess að mörg ár og áratugir jafnvel eru 
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liðnir síðan farið var að kynna slíkar kennsluaðferðir almennt. Það var 

helst Inda sem sagði hópavinnu einstaka sinnum hafa verið í sínum bekk, 

helst í enskukennslunni sem henni fannst mjög gott. Það er 

umhugsunarefni hvort hópavinna og samræður hefðu t.d. ekki auðveldað 

nemendum að skilja betur samfélags- og náttúrufræðina sem þau töluðu 

öll um að hefðu verið erfið fög í fyrstu. Sérstaklega í samfélagsfræðinni 

er líklegt að samræður séu góð leið fyrir alla nemendur til að útskýra og 

skilja betur flókin hugtök og viðfangsefni.  

Í fimmta lagi sögðust nemendur ekki hafa iðkað móðurmál sitt í 

skólanum, utan Inda aðeins, sem fengin var til að túlka þegar hún var í 

10. bekk og fleiri samlandar hennar komu í skólann. Það var snjöll leið 

hjá skólanum og gott tækifæri fyrir nemandann að iðka samtímis 

móðurmálið og markmálið með þessum hætti, en eins og áður hefur 

komið fram t.d. að mati Siraj-Blatchford og Elínar Þallar Þórðardóttur er 

það talið mikilvægt (sjá kafla 3.4). Hinsvegar er skoðun mín sú að 

mörgum skólum sé vorkunn ef ætlast er til að þeir geti viðhaldið 

móðurmáli allra. Það er hægara sagt en gert hér í strjálbýlinu á Íslandi að 

skapa nemendum með framandi tungumál nægjanleg tækifæri til að 

viðhalda málinu sínu. Til þess eru nemendur og aðstandendur þeirra í 

mörgum tilfellum of fáir. Íslendingum hættir stundum til að bera sig 

saman við milljónaþjóðir sem búa ákaflega þétt og það passar auðvitað 

ekkert í öllum tilvikum. Hinsvegar eiga skólar ætíð að gera sitt besta og 

það ætti a.m.k. í flestum tilfellum að vera hægt að útvega bækur á 

móðurmáli nemenda. Inda sker sig aðeins úr að því leyti. Henni voru 

útvegaðar bækur og hún fékk líka tækifæri til að túlka í skólanum sínum 

– en þegar betur er að gáð gæti sérstaða hennar falist í því að hún er pólsk 

en Pólverjar hafa einmitt verið lang fjölmennastir innflytjenda á Íslandi 

hin síðari ár og hafa verið búsettir út um allt land. 

Í sjötta lagi var ánægjulegt  að heyra hvað nemendur voru ánægðir 

með sérkennsluna í íslensku sem þeir allir fengu í upphafi. Það vakti 

athygli að nemendurnir úr flóttamannahópnum sögðust báðir hafa undrast 

hvað þeir voru fljótir að ná íslenskunni en báðir þessir nemendur töldu að 

það væri þeirri miklu sérkennslu að þakka sem þeir fengu í upphafi. Það 

gefur vísbendingar um að slík kennsla sé mikilvæg. Til gamans má geta 

þess að talað var  óformlega við tvo aðra nemendur úr þessum hópi sem 

ekki eru þátttakendur í þessari rannsókn og þeir höfðu sömu sögu að 

segja. Þá vaknaði sú spurning hvort hugsanlega væri munur á framförum 

og málgetu nemenda sem koma í svona hópum og fá strax mikla og 
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markvissa íslenskukennslu – og hinum sem koma einir héðan og þaðan. 

Gaman væri að einhverjir skoðuðu það. 

Í sjöunda lagi er umhugsunarvert að ekkert þeirra taldi að þau hefðu 

orðið vör við fordóma eða neikvæð viðhorf í sinn garð. Það er auðvitað 

persónubundið hvernig fólk upplifir og bregst við skoðunum og 

viðhorfum annarra. Í því sambandi má til dæmis velta frásögn Kötu fyrir 

sér, en hún sagði að málefni innflytjenda hefðu verið rædd í bekknum 

hennar og þar hefðu nokkrir nemendur lýst því yfir að þeir væru á móti 

útlendingum. Henni fannst það í lagi og sagði fólk hafa rétt á að hafa sína 

skoðun. Einhver annar hefði hæglega getað upplifað þetta sem höfnun og 

fordóma. Eins og Brown bendir á (sjá bls. 14–15) veltur það á ýmsum 

atriðum hvernig börn bregðast við neikvæðum athugasemdum, ekki síst 

persónugerð þeirra og lífsreynslu. 

Þá kom frekar á óvart hvað nemendunum fannst í raun auðvelt að 

byrja í framhaldsskólann. Hinsvegar kom í ljós þegar farið var að tala við 

þá að þeir virðast allir eiga sterkt bakland í foreldrum sínum sem hafa 

mikinn metnað fyrir þeirra hönd. Þá lítur út fyrir að allar þessar 

fjölskyldur séu komnar til að vera og hafi hugsanlega einsett sér að 

samlagast samfélaginu sem best. Þá komu allir nemendurnir fyrir sjónir 

sem metnaðarfullir og félagslega sterkir, þeir glíma ekki við 

námserfiðleika, virðast hafa mikla aðlögunarhæfni og stefna allir að 

áframhaldandi námi. Jafnframt var það upplifun allra að íslenski 

grunnskólinn væri léttari en skólarnir þeirra í heimalandinu sem gæti 

verið hluti af ástæðunni–  þau virtust öll koma úr kröfuharðara 

skólaumhverfi en hér er.  

7.4 Niðurstaða í hnotskurn 

Það virðist vanta nokkuð upp á að kennararnir/skólarnir hafi tileinkað sér 

fjölmenningarlega nálgun. Sérstaklega virtist skorta á að umhverfið í 

skólunum  endurspeglaði fjölbreytileika. Einnig virðast 

kennsluaðferðirnar hafa verið fremur einhæfar sem og að lítið hafi verið 

gert að því að útvega nemendum bækur á sínu móðurmáli, sem ætti að 

vera tiltölulega auðvelt í dag. Einnig virðist samstarf við foreldrana hafa 

verið lítið. Það er eins og engu hafi verið beytt þó þessir nemendur kæmu 

í skólana og engu líkara en þeim hafi einfaldlega verið kippt inn fyrir 

dyrnar og hafðir með í því daglega starfi sem fyrir var – fyrir utan 

sérkennsluna í íslensku sem þau fengu öll. Það er mat mitt að samkvæmt 
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fræðunum eigi viðkomandi skólar langt í land með að geta talist 

fjölmenningarlegir. Einna helst væri hægt að flokka skólastarfið í þessum 

skólum undir tengslanálgunina sem York bendir á (sjá bls. 35 og nánar í 

viðauka 2) sem gengur út á að skapa og viðhalda góðum tengslum á milli 

nemenda með ólíkan bakgrunn, eða þá undir viðbótarnálgunina sem 

Banks bendir á (sjá bls. 36) og gengur út á að stökum þáttum sem tengjast 

ákveðnum þjóðahópum er bætt við hefðbundið skólastarf. Í raun tel ég þó 

hvorugt varla hægt – það vantar of mikið uppá til þess. 
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8 Niðurstaðan dregin saman  

Í upphafi var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Hvernig er reynslan af því fyrir börn af erlendum uppruna að vera 

nemendur í unglingadeildum í íslenskum grunnskólum?  Þá var tilgáta 

höfundar sú  að reynslan væri fremur erfið. 

Nemendunum sex sem í úrtakinu voru leið vel í grunnskólanum, 

öllum bar saman um það.  Þó kom fram að byrjunin var erfið og allir 

sögðust hafa kviðið fyrir að byrja í skólanum, en það hefði fljótlega 

breyst. Þeir bera skólafélögum sínum og kennurum afar vel söguna. 

Sögðu kennarana mjög hjálpsama og góða. Þá sögðust þeir strax hafa 

fallið inn í nemendahópinn og verið fljótir að eignast vini. Reynsla þeirra 

af skólagöngunni í grunnskólanum var góð.  Niðurstöðurnar benda því til 

að tilgáta höfundar hafi ekki verið rétt – heldur þvert á móti. Titill 

ritgerðarinnar  „Kennararnir eru góðir“ er lýsandi fyrir þá hjálpsemi, 

umhyggju og viðmót sem viðmælendurnir voru sammála um að þeir 

hefðu upplifað frá hendi kennaranna.  

Markmið verkefnisins var að leita svara við því hvernig viðkomandi 

skólum tókst til að mati nemendanna sjálfra – sem og í ljósi fræðanna.   

Eins og fram hefur komið var reynsla nemendanna af skólagöngunni í 

heildina tekið góð –  svo að þeirra mati tókst skólunum/kennurunum vel 

til. Í ljósi fræðanna vantaði hinsvegar mikið upp á að skólastarfið í 

viðkomandi skólum gæti talist á fjölmenningarlegum nótum – þó 

jarðvegurinn til þess ætti að vera fyrir hendi, samanber það sem fram 

kemur í aðalnámskránni. 

8.1 Ígrundun um niðurstöður 

Hér skal ítrekað að um lítið úrtak er að ræða, einungis sex nemendur. 

Spyrja má hvort úrtakið hafi verið of lítið eða of einsleitt?  Stærð 

úrtaksins er í samræmi við umfang verkefnisins. Einnig voru í upphafi 

sett nokkur skýr skilyrði fyrir vali á einstaklingum. Hinsvegar kom í ljós 

þegar farið var að ræða við þá að þeir höfðu á margan hátt svipaðan 

bakgrunn sem gerir það að verkum að úrtakið reyndist þegar upp var 

staðið að sumu leyti einsleitt. Þau atriði sem ég tel vega þyngst varðandi 

það hversu sammála nemendur voru um að reynslan væri góð eru: Þeir 

búa við sterkt bakland og öryggi sem felst í foreldrum þeirra. Þeir eru 
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félagslega sterkir, gengur vel í námi og eiga góða vini. Ólík sjónarmið og 

siðir t.d. vegna trúar hafa ekki valdið árekstrum. Spyrja mætti hvort 

niðurstöðurnar hefðu orðið á annan veg ef t.d. komið hefði í ljós að 

einhver þeirra hefðu glímt við námserfiðleika, búið við fátækt og/eða 

félagslegt óöryggi, félagslega einangrun eða strangari og ólíkari 

trúarbakgrunn.   Engu að síður gefur þessi rannsókn ágætis vísbendingar 

um að kennararnir og skólarnir eru að mörgu leyti að gera vel – og gefur 

líka ágætis vísbendingar um hvað þyrfti að bæta t.d. varðandi 

kennsluhætti og fjölmenningarlega hugsun. Hér er um frásagnir sex 

trúverðugra einstaklinga að ræða sem lýstu persónulegri reynslu sinni af 

skólagöngu í samtals níu skólum. Á þeim er vel hægt að taka mark. 
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9 Lokaorð  

Tilgangur minn með þessu verkefni var að reyna að öðlast betri skilning 

og þekkingu á málefnum erlendra ungmenna í íslenskum grunnskólum. 

Samræðurnar  við þessi glæsilegu ungmenni gáfu mér mest. Það var 

sérstaklega gaman að kynnast þeim og fá örlitla innsýn í líf þeirra um 

stund. Það sem ég sá voru einstaklingar sem voru jákvæðir, duglegir og 

þakklátir fyrir það sem þeir höfðu fengið. Ég hafði ekki búist við að 

frásagnir þeirra yrðu með jafn jákvæðum hætti og raun ber vitni og það 

skal viðurkennt að ég varð frekar hissa þegar ég stóð uppi með þessar 

niðurstöður. Hvers vegna veit ég ekki – en kannski er ég á köflum 

kröfuhörð í garð okkar kennara og tel að við gerum aldrei nægjanlega vel. 

Mér lærðist að skilja að kennarar geta gert vel þó þeir geti ekki allt. 

Ýmsar vísbendingar komu fram sem ég get nýtt mér í starfi mínu sem 

vonandi getur nýst öðrum líka.  Þar vil ég helst nefna að skólafólk ætti að 

íhuga hvort það þurfi ekki að efla þekkingu sína á  fjölbreyttum 

kennsluháttum og fjölmenningarlegri hugsun – ekki bara vegna erlendu 

nemendanna heldur vegna allra nemenda í skóla án aðgreiningar. Þá er 

spurning hvort skólafólk þurfi ekki að íhuga hvort skólastarfið hjá þeim 

sé nægjanlega vel í takt við fræðilega þekkingu hverju sinni.   

Að lokum eru nokkur atriði sem eru mér efst í huga og ég held að væri 

til bóta að leggja meiri rækt við í skólunum. Í fysta lagi að stórefla 

samræðuformið sem kennsluaðferð í öllum námsgreinum og öllum 

bekkjum, ekki síst í félagsgreinum þar sem álitamál eru líkleg til að bera 

á góma. Þá tel ég heppilegt að kennarar leggi sig fram um að kynna sér 

bakgrunn nemenda sinna og efla tengsl sín við foreldra þeirra. Loks þarf 

að standa vörð um sérkennslu í íslensku fyrir erlenda nemendur og 

jafnvel efla hana enn frekar – en allir viðmælendur mínir voru sammála 

um að hún hefði skilað þeim miklu. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

 

Akureyri 12. janúar 2009. 

Ágæti framhaldsskólanemandi. 

 

Ég heiti Svanhildur Daníelsdóttir og er aðstoðarskólastjóri í 

Oddeyrarskóla á Akureyri. Í vetur er ég að ljúka M.Ed. (meistaraprófi) í 

menntunarfræðum frá Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt fjallar um 

hvernig upplifun það er fyrir unglinga frá ólíku landi, menningu og skóla 

að koma í grunnskólann á Íslandi. Mig langar til að ræða við ungt fólk 

sem hefur þessa reynslu, hlusta á frásagnir þeirra af því hvernig þetta var, 

hvað var erfitt, hvað var auðvelt og svo framvegis.  

Tilgangurinn með verkefninu er að reyna að skilja þessa 

lífsreynslu og skoða hvað kennarar í grunnskólunum gætu gert 

öðruvísi og betur til að hjálpa erlendum nemendum sem flytja til 

Íslands. 

Ef þú vilt tala við mig um þetta yrði ég mjög þakklát. Þetta er ekkert 

erfitt og þú mátt ráða hverju þú segir mér frá og þarft ekki að svara öllu 

sem ég kem til með að spyrja um nema þú viljir það. Nafnið þitt, í hvaða 

skóla þú varst eða nöfn á kennurum, öðru fólki eða hvaðan þú kemur mun 

aldrei koma fram. Algerum trúnaði er heitið. 

 

Ef þú vilt segja mér sögu þína bið ég þig að gefa Ásdísi Birgisdóttur 

námsráðgjafa VMA leyfi til að senda mér nafnið þitt og netfang/GSM 

númer og ég mun hafa samband við þig. 

Með von um góðar undirtektir 

bestu kveðjur,   

Svanhildur Daníelsdóttir 

 

Ég gef samþykki mitt fyrir því að Ásdís námsráðgjafi VMA megi 

gefa Svanhildi upp nafn mitt, netfang og/eða GSM númer. 

 

Nafn:___________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 

Minnispunktar fyrir viðtöl  

 

 Aldur 

 Uppruni 

 Hvað gamall/gömul þegar þú komst til Íslands 

 Í hvaða skóla varstu 

 Manstu eftir fyrstu dögunum - lýsa 

 Hvernig voru krakkarnir í skólanum – viðmót 

 Hvernig voru kennararnir – viðmót – hvatning og hjálpsemi  

 Hvernig fannst þér námsefnið, varst þú lengra komin en íslensku 

krakkarnir t.d. í stærðfræði 

 Hvað með námsefni og kennslubækur 

 Hvernig var kennslan - lýstu kennsluaðferðunum, samvinna, 

samræður, hópvinna 

 Var rætt um ólíka menningu – ólíkt fólk – fordóma 

 Varst þú einhvern tíma beðin að segja frá eða kynna heimalandið 

þitt og segja frá gamla skólanum þínum  

 Voru verkefni, myndir og annað sem tilheyrði menningu og 

landinu þínu hengd upp í stofunni eða á göngum skólans t.d. fáni 

 Komu foreldrar þínir eða einhverjir aðrir einhvern tíma í bekkinn 

til að segja frá t.d. menningu og siðum í gamla landinu ykkar 

 Hvernig gekk með móðurmálið þitt, hvaða mál talar þú  

 Gastu notað þitt tungumál, voru t.d. einhverjar námsbækur 

útvegaðar á þínu máli 

  Hvernig gekk með íslenskuna – túlkur - sérkennsla 

 Hvernig gengu samskipin við kennara og krakkana – lýsa því 

 Hvernig gekk að skilja kennara og krakka – lýsa því 
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 Varstu misskilinn mikið - lýsa 

 Fékkstu einhverja sérstaka kennslu, hvernig – lýsa því 

 Hvernig gekk að eignast vini 

 Eru siðir og venjur íslenskra krakka ólík og í gamla landinu – 

hvað með útivistartíma, peningaráð og tómstundir  

 Hvað með trúmál, hverrar trúar ertu og hvernig kom það út fyrir 

þig í skólanum 

 Agamál, hvernig finnst þér aginn hér – hvernig er hann í gamla 

landinu- er munur á krökkum þar og hér 

 Hvernig fannst þér skóladagurinn, langur, stuttur – eða svipað og 

í gamla landinu - heimanámið 

 Hvernig fannst þér umhverfið í skólanum, húsnæðið, frímínútur, 

matur í mötuneyti , starfsfólkið almennt 

 Fordómar, fannstu fyrir þeim – lýsa, ræða 

 Einelti – áreiti, var eitthvað svoleiðis í gangi 

 Hvernig leið þér í grunnskólanum, fannst þér þú falla inn í 

hópinn eða ekki – lýsa  

 Sáttur eða ósáttur við að flytja til Íslands – viðhorf þitt til íslenska 

grunnskólans, hvernig var það - lýsa 

 Hafðir þú einhverjar hugmyndir um Ísland áður – vissir þú 

eitthvað um skólana hér áður en þú komst hingað 

 Hvað hefði skólinn/kennarar átt að gera betur/öðruvísi – lýsa – 

ræða  

 Hvernig var að koma í framhaldsskólann lýsa - hvernig hefur 

gengið þar 

 Eitthvað eitt sem þú vilt segja að lokum 



  

86 

Viðauki 1 

 

Nokkrar hugmyndir um skipulagningu á daglegu starfi í 

skólanum. 

 

 Ígrundið núverandi kennsluaðferðir ykkar þ.e. hvernig þið 

hvetjið börnin til þess að læra. Kennsluaðferðir þurfa að 

byggjast á samstöðu og samstarfi allra kennara.  

 Viðurkennið að oft er eitthvað í starfsháttum ykkar sem getur 

valdið mismunun gagnvart vissum börnum og fjölskyldum 

þeirra. Mótið skýra og metnaðarfulla áætlun um 

kennsluaðferðir sem vinna gegn fordómum (e. anti-

discriminatory approach) helst í samvinnu við foreldra og 

áhrifamenn í samfélaginu/sveitarfélaginu.  

 Verið meðvituð um stefnu skólans og grundvallaratriði sem 

starfið í skólanum stendur fyrir sem ekki er hægt eða ætlunin 

að gefa eftir þó upp komi ágreiningur milli foreldra og 

skólans. Það sem skiptir máli er hvernig þið nálgist lausnina 

á þeim ágreiningsatriðum sem upp koma. 

 Viðurkennið að þó þið ráðist í viðamikil tímabundin verkefni 

til kynningar á löndum og menningu annarra, t.d. þemavikur 

eða þjóðahátíðir að þá er það ekki nægjanlegur undirbúningur 

eitt og sér fyrir börnin til að lifa í fjölþjóða samfélagi (e. 

multi-ethnic socily). 

 Ígrundið og reynið að skilja hvernig mismunandi staða og 

undirokun hefur áhrif á líf barna og fjölskyldna þeirra. Til 

dæmis, líf fatlaðra barna. Fötlunin hefur áhrif ekki aðeins á 

getu einstaklingsins til náms í skólanum, heldur einnig á 

lífsgæði hans og stöðu í samfélaginu um alla tíð. Fötlun 

einstaklings hefur jafnframt áhrif á alla fjölskyldumeðlimi 

viðkomandi. 

 Nálgist fræðsluna þannig að hún byggi á fortíð og nútíð, 

þannig að hún segi eitthvað um líf og réttindi fólks fyrr og 

nú, t.d. kvenna, svartra, fatlaðra og svo framvegis. 
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Jafnréttishugsunin þarf alltaf að vera innan seilingar og grípa 

þarf hvert tækifæri sem gefst til samræðna um þessi mál við 

börnin. Ekki slá á frest góðum tækifærum til samræðna við 

nemendur, af því að „það var ekki tími til þess“. 

 Verið meðvituð um þá staðreynd að mjög ung börn geta tekið 

upp neikvæð viðhorf gagnvart öðrum börnum og fullorðnum. 

Grípið inn í strax og þið verðið vör við slíkt t.d. þegar þið 

heyrið setningar á borð við að það sé betra að vera ríkur en 

fátækur, hvítur en svartur, drengur en stúlka o.sv.fr. Þá 

minnka líkurnar á þróun staðalímynda. 

 

(byggt á Brown, 1998, bls. 46, staðfært af SD) 
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Viðauki 2 

 

Flokkun Stacy York á fjölmenningarlegri menntun 

  

Tengslanálgun 

Þessi aðferð beinist að því hvernig hægt er að skapa og viðhalda góðum 

tengslum milli barna með ólíkan bakgrunn, t.d. af ólíku þjóðerni. Lögð er 

áhersla á þróun jákvæðra sjálfshugmynda og færni barna til að skapa og 

viðhalda vináttu og umhyggju sem og hvernig megi nálgast aðra út frá 

því. Börnin eru frædd um það sem er líkt og ólíkt með mannfólkinu og 

um líðan og tilfinningatengd atriði s.s. að uppnefni og ljót orð særa 

tilfinningar fólks. Luise Derman Sparks hefur gagnrýnt þessa nálgun 

(vitnað eftir York, 2003, bls.132) og kallað hana litblindunálgunina vegna 

þess að hættan sé sú að í kennslunni sé sjálfkrafa en óviljandi þó, gengið 

út frá þeim lífsgildum og viðmiðum um manngæsku sem ríkjandi eru í 

samfélaginu og skólanum og þar af leiðandi verði þau gildi ósjálfrátt æðri 

(York, 2003, bls.132). Megin markmiðin með tengslanálguninni er að 

efla sjálfsvitund, jákvætt sjálfsmat og samskipta- og félagsfærni 

nemenda. 

 

Menntun einstakra hópa 

Með nálgun af þessu tagi er gengið út frá því að sjálfsþekking sé upphafið 

að skilningi og viðurkenningu á öðrum. Þessi leið er notuð við eflingu 

ákveðinna hópa fólks, s.s. kvenna sem hafa sætt undirokun í samfélögum 

sínum. Markmiðið er að auka samkennd, styrkja sjálfsmynd 

einstaklinganna og stolt þeirra yfir að tilheyra hópnum. Jafnframt að efla 

menningarlega vitund og örva einstaklingana til að standa með sjálfum 

sér og sínum og grípa til aðgerða fyrir hönd hópsins ef á þarf að halda. 

Fræðslan snýst um hvernig sagan hefur haft áhrif á þróun menningarinnar 

og ríkjandi málefni. Þessi aðferð er stundum kölluð fjögur f aðferðin sem 

vísar til ensku orðanna food (matur), festivals (hátíðir), folk tales 

(þjóðsögur) og fun (gaman). Ef þessari aðferð væri beitt í bekkjarkennslu 

myndu nemendur fyrst og fremst læra um menningu annarra en ekki sína 

eigin. Það gæti verið menning sem er sýnileg og þau kannast við úr 

skólanum og samfélaginu, eða menning sem þau hafa enga reynslu né 
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upplifun af (York, 2003, bls. 133). Skólar hafa notað þessa aðferð á þann 

hátt að kennslan hefur verið framkvæmd í gegn um einstaka viðburði eða 

þemu sem hafa einskorðast við einn hóp í einu, t.d. tælenskar- eða 

indverskar þemavikur. Það var Luise Derman Sparks sem kallaði þessa 

nálgun ferðamannanálgun eða aðferð vegna þess, að hennar mati lítur 

þessi framsetning út eins og stutt ferðalag (vitnað eftir York, 2003, bls. 

133). Á samþjöppuðum tíma fara nemendurnir í einskonar útsýnisferð. 

Fræðast um land og þjóð, s.s. atvinnuvegi, tungumál og landafræði, 

smakka framandi mat, skoða þjóðbúninga og kynnast þjóðlegu handverki, 

sjá heillandi dansa og njóta tónlistar. Í enda vikunnar er ferðalagið á enda, 

nemendur yfirgefa landið, námsefninu er pakkað saman og geymt þar til á 

sama tíma að ári. Derman Sparks telur að nálgun með þessum hætti sé of 

yfirborðsleg og ekki sé tekist nægjanlega á við öll markmið 

fjölmenningarlegrar menntunar (vitnað eftirYork, 2003, bls.133). Megin 

markmiðin með þessari aðferð eru að efla hnattræna meðvitund, efla 

sjálfsmynd og læra um og meta eigin menningu sem og menningu 

annarra (York, 2003, bls.133–134). 

 

Fjölmenningarleg menntun 

Þessi nálgun leggur áherslu á að styrkleikinn komi frá fjölbreytileikanum. 

Fjölmenningarleg menntun á að gefa þau skilaboð að það sé allt í lagi að 

vera öðruvísi, að fjölbreytileiki sé kostur en ekki galli og fólk eigi rétt á 

að vera eins og það er. Þessi nálgun hvetur til jafnréttis og að allar 

manneskjur verðskuldi sömu tækifæri án tillits til kyns, kynþáttar, stéttar, 

trúarbragða, aldurs, hæfileika eða kynhneigðar (York, 2003, bls.134). 

Kennsluaðferðir í þessum anda eiga að vinna gegn mismunun og stuðla 

að því að virðing sé borin fyrir fjölskyldum barna, siðum og heimilislífi. 

Nemendur eru fræddir um hvað viðkomandi menning getur lagt fram til 

að auðga samfélagið sem fyrir er og hvaða góðu áhrif geta hlotist af því. 

Þeir læra um eiginleika menningarinnar ef svo má segja og hvernig hægt 

er að nýta sér fjölbreytnina til góðs. Nemendur eru hvattir til að nota fleiri 

en eitt tungumál og reynt er að efla tungumál allra í bekknum ef hægt er. 

Námsefni í fjölmenningarlegri menntun á að endurspegla allar gerðir af 

fjölbreytileika, s.s. um stráka og stelpur, samsetningu fjölskyldunnar, 

kynhlutverk, líkama og fl. (York, 2003, bls.134). Megin markmiðin eru 

að þekkja og virða það sem er líkt og ólíkt hjá mannverunum og að þróa 

með nemendum færni til að lifa í fjölbreyttu samfélagi. 
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Menntun gegn mismunun 

Þessi nálgun leggur áherslu á að efla einstaklinginn í að beita sér gegn 

þeim þáttum í formgerð samfélagsins er viðhalda misrétti, ójöfnuði og 

staðalímyndum. Aðrar aðferðir aftur á móti ganga frekar út frá því að 

breyta viðhorfum fólks – sem muni leiða til þess að formgerð 

samfélagsins breytist. Þessi leið byggist á þeirri trú að ef formgerð 

samfélagsins sé breytt - muni viðhorf fólks breytast líka. Nemendum er 

kennt að taka afstöðu gegn ójöfnuði og ranglæti sem viðgengst í 

samfélaginu og þeir eru efldir í lýðræðislegum vinnubrögðum og hugsun. 

Í skólastofunni er þessi aðferð í hnotskurn sú að kennarar leita eftir áliti 

allra nemenda t.d. við ákvarðanatöku. Allar minnstu breytingar svo sem 

að endurraða í skólastofunni eru teknar á lýðræðislegan hátt. Börnin hafa 

val t.d. um verkefni og aðferðir, er kennt að bera ábyrgð á vali sínu og fá 

tækifæri til samvinnu. Þeim er kennd færni í að leysa vandamál ein, eða í 

hóp, gagnrýnin hugsun og félagsleg virkni. Megin markmiðin eru að hlúa 

að sjálfsmyndinni, vellíðan og samskiptum ólíkra einstaklinga og efla 

gagnrýna hugsun og þor til að standa með sjálfum sér og öðrum gagnvart 

hverskyns misrétti (York, 2003, bls.135). 

 

Menningartengd menntun 

Stacy York segir frá því að á seinni árum hafa margir skólar t.d. í 

Bandaríkjunum snúið sér að fræðslu tengdri tiltekinni menningu í þeim 

tilgangi að mæta þörfum barna frá öðrum menningarhópum en ríkjandi 

eru á svæðinu. Þetta hafi komið til af því að foreldrum þessara barna hafi 

ekki fundist börnin ná viðunandi árangri miðað við þá skólastefnu sem 

ríkjandi hefur verið í skólum (York, 2003, bls.136). Áherslunum í 

skólastarfinu hafi þá verið breytt og þær miðaðar meira að tilteknum 

hópum t.d. börnum af afrískum uppruna ef þau eru fjölmenn í skólanum. 

Markmiðin í þessari tilteknu menningarlegu nálgun eru að leggja meiri 

áherslu á menningarleg einkenni minnihlutahópanna, reyna að viðhalda 

menningu þeirra og tungumáli og reyna að koma á traustum böndum milli 

skólans og samfélags viðkomandi menningar (York, 2003, bls. 136). Ef 

þetta væri heimfært upp á Ísland mætti hugsa sér að á sumum 

landsvæðum hefði sérstök áhersla verið lögð á pólska menningu umfram 

aðra, þar sem stærstur hluti innflytjenda hin síðari ár hafa verið Pólverjar. 
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Menningarmiðuð menntun gegn fordómum 

Eins og nafnið gefur til kynna, þarf nálgunin að vera sniðin að eða 

komast sem næst þörfum nemendanna og fjölskyldna þeirra. Nálgunin 

þarf að taka tillit til og uppfylla sem best væntingar foreldranna fyrir 

velferð barnanna. Umhverfið og staðblærinn í skólanum þarf að 

endurspegla fjölbreytileika og ólíka menningu nemendanna, nota þarf 

kennsluaðferðir sem eru í takt við heimamenningu (e. childrens’ home 

cultures) barnanna. Ef þess er nokkur kostur þarf að iðka tungumál allra 

barnanna í bekknum og útfæra skólaverkefnin á þann hátt að nemendur 

nái sem bestum framförum. Þannig mun sjálfstraust þeirra eflast (York, 

2003, bls. 137). Helstu markmið eru að hjálpa nemendum að rækta með 

sér virðingu og jákvætt hugarfar gagnvart margbreytileika, vinna gegn 

myndun staðalímynda og misréttis og læra að vinna með öðrum.  
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Viðauki 3 

 

Viðmið Banks um inntak fjölmenningarlegra kennsluhátta 

 

Banks setti fram eftirfarandi fjórtán viðmið í einskonar gátlista sem eru 

ætluð til þess að hjálpa kennurum að samþætta betur málefni ólíkra 

kynþátta.  

1. Kennarar er lykilpersónur í breytingum á inntaki og framkvæmd 

kennslunnar. Þeir þurfa að búa yfir þekkingu, innsæi og hæfni til 

að grípa tækifærið þegar þeir standa frammi fyrir hinum ýmsu 

málefnum er varða mismunandi kynþætti t.d. rasisma sem birtist 

t.d. í námsefninu eða í yfirlýsingum og hegðun nemenda. Þeir ættu 

að nýta slík tækifæri til að kenna mikilvæg atriði um mismunandi 

þjóðerni, kynþætti, menningu o.s.frv. 

2. Kennarar þurfa að lesa sér til um menningu og sögu erlendra 

nemenda sinna. Þekking á þjóðum og þjóðerni er mjög mikilvæg 

til að geta kennt um það á sannfærandi hátt.  

3. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um viðhorf sín til mismunandi 

kynþátta, hegðun og yfirlýsinga sem þeir gefa um þjóðir og 

þjóðahópa. Vanda skal allt sem látið er út úr sér varðandi þessi 

mál í skólastofunni.  

4. Umhverfið í skólastofunni ætti að endurspegla jákvæða og 

samþætta hugmynd um mismunandi þjóðernishópa. Það er hægt 

að gera t.d. með því að hengja upp úrklippur, plaköt, dagatöl og 

annað sem gefur til kynna fjölbreytt mannlíf og þjóðerni. 

5. Kennarar þurfa að vera vakandi gagnvart viðhorfum nemenda og 

láta ekki óátalið neikvæðar athugasemdir í garð annarra t.d. 

varðandi útlit. Muna þarf að mjög ung börn eru meðvituð um 

mismunandi kynþætti. Ekki horfa með blinda auganu á 

„útlendingana“ og reyna alltaf að bregðast við fjölbreytninni á 

jákvæðan og nærgætinn hátt. 

6. Kennarar þurfa að vera gagnrýnir í vali og notkun á námsefni. Í 

sumu námsefni geta falist staðalímyndir ef grannt er skoðað. 

Vekja þarf athygli nemenda á því þegar þjóða-, kynþátta- 

menningar- eða tungumálahópar eru gerðir að einhverskonar 

staðalímyndum eða hreinlega sleppt úr í námsefninu. 

7. Fjölbreytt efni er nauðsynlegt og æskilegt til viðbótar við 

námsbækur, s.s. tímarit, bæklingar, kvikmyndir, geisladiskar og 

hvað eina sem kennurum dettur í hug að nota. Í mörgum 
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heimildum af þessu tagi geta verið góðar hugmyndir og 

fjölbreyttari umfjöllun en í skólabókunum. 

8. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um eigin menningu og 

menningararfleifð jafnt sem nemenda sinna og skapa skilyrði til 

þess að allir geti deilt sínu í bekknum, það hjálpar nemendum að 

íhuga eigin menningu og rætur ekki síður en annarra. 

9. Kennarar þurfa að vera undir það búnir að hugsanlega geta sprottið 

upp deilur út frá einhverju í námsefninu og geta brugðist við með 

því að koma efninu á framfæri með öðrum hætti, t.d. með því að 

finna annað námsefni sem nálgast málefnið frá öðru sjónarhorni. 

10. Námsefni sem tengist þjóðerni, menningu og framandi 

tungumálum þarf að taka mið af þorska nemenda hverju sinni. 

Námsefni fyrir börn í leikskólum og fyrstu stigum grunnskóla ætti 

að vera nákvæmt , áþreifanlegt og afmarkað. Nemendum á þessum 

aldri hentar að læra um atriði s.s. það sem er líkt og ólíkt, óréttlæti 

og mismunun. Á efri stigum fara þau að ráða betur við huglæga 

þætti s.s. rasisma og kúgun. Skáldsögur og ævisögur eru 

ákjósanleg tæki til að kynna hugmyndir fyrir nemendum í 

leikskólum og á fyrstu stigum grunnskóla. Eftir því sem fram líða 

stundir er hægt að kynna fyrir þeim flóknari hugmyndir, dæmi og 

verkefni. 

11. Allir nemendur, ekki síst þeir sem eru í minnihluta eða standa 

höllum fæti þarfnast kennara sem trúir á að þeir geti náð árangri 

og eru fúsir til að hjálpa þeim. Bæði rannsóknir og kenningar gefa 

til kynna að nemendur eru líklegri til að vinna vel og ná árangri ef 

kennarar þeirra hafa miklar væntingar til þeirra. 

12. Flestir foreldrar eru mjög áhugasamir um menntun barna sinna og 

vilja veg þeirra sem mestan í skólanum, jafnvel þó þeir sjálfir séu 

ekki spenntir fyrir skólanum. Ekki má leggja að jöfnu menntun og 

skóla. Margir foreldrar sem hafa miklar væntingar til skólagöngu 

barna sinna hafa sjálfir blendnar tilfinningar til skóla og slæmar 

minningar um eigin skólagöngu. Vinna þarf að stuðningi þessara 

foreldra og fá þá til samstarfs við kennarana. 

13. Samvinnunám og hópavinna eru góðar aðferðir til að hrista 

nemendahópinn saman. Rannsóknir hafa gefið til kynna að þegar 

námshópar eru vel þjálfaðir í samvinnu, þróa nemendur meiri 

vinskap hverjir við aðra og tengslin á milli þeirra batna. 

14. Í öllum viðburðum skólans, s.s. hátíðarsýningum, opinberum 

samkomum og öðrum formlegum sem óformlegum viðburðum 

þarf að vera tryggt að allir hafi jafnan hlut. Annað getur gefið 

ákveðna forgangsröðun til kynna. 

 (Banks, 2007, bls. 262–265, staðfært af SD.) 


