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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman tvo danska grunnskóla með tilliti til 

samstarfs heimilis og skóla þar sem heimilin eru tvítyngd. Þá var lögð áhersla á að athuga 

hvernig samstarfið fer fram og hverjar áherslur þess eru. Rætt var við þrá kennara í 

tveimur grunnskólum. Rannsóknin var eigindleg og beitt var opnum viðtölum. Í ljós kom 

að skólarnir nota báðir foreldrafundi- og samtöl til að byggja upp samstarf við heimilin. 

Áherslurnar í samstarfinu, það sem foreldrarnir eiga erfiðast með að sætta sig við,  

tengjast böðun og vettvangsferðum í báðum skólum. 

Helsti munurinn á skólunum tveim er að hversu miklu leyti þeir notast við túlka og svo 

fyrirhöfn þeirra við að fá tvítyngda foreldra til að mæta á foreldrafundi og foreldrasamtöl. 
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1 Inngangur 

Samstarf heimilis og skóla er afar mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Ein af 

grunnkröfunum sem gerðar eru til kennara, er að þeir vinni með foreldrum nemenda sinna 

sama hvaðan þeir koma, hverjar hefðir þeirra eru og tungumál (Froberg og Luna 2003:3).  

Fjöldi innflytjenda í Danmörku hefur stigið töluvert seinustu ár. Árið 2000 var fjöldi 

innflytjenda og afkomenda þeirra 378.162 og árið 2006 hafði talan stigið í 463.235 

(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006:14).  

Í ljósi þessa langaði mig að kanna hvernig samstarf heimilis og skóla fer fram þar sem 

um tvítyngd heimili er að ræða og vita hvar áherslurnar liggja, það er, hvað er efst á baugi 

hjá hinum tvítyngdu foreldrum varðandi skólastarfið. Mér þótti því kjörið að bera saman 

tvo danska grunnskóla með tilliti til þessa og sjá hvort einhver munur væri á samstarfinu 

milli skóla. 

Rannsóknarspurningin er því: Hvaða áherslur eru í samstarfi tvítyngds heimilis og skóla 

og hvernig fer það fram? -Samanburður tveggja grunnskóla. Markmið ritgerðarinnar var 

því að bera saman tvo grunnskóla með það í huga að finna  sameiginlega og ólíka þætti 

og leitast við að svara rannsóknarspurningunni. 

Samstarf heimilis og skóla þar sem heimilin eru tvítyngd hefur áður verið rannsakað hér 

í Danmörku. Árið 2004 gaf Mirjam Lehmkuhl út bók sem fjallaði um rannsókn hennar á 

efninu. Bókin heitir „Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik´...“ og er 

greining á foreldrasamtölum bæði tvítyngdra sem og innfæddra foreldra (Lehmkuhl 

2004:7). Önnur rannsókn sem gerð var á samstarfi heimilis og skóla fór fram í leikskóla. 

Hún tók á foreldrasamstarfinu á breiðum grundvelli og var rannsóknin gefin út sem bók 

undir nafninu Tværkulturelt forældresamarbejde (Nørskov og Sperschneider 2004:7). 

Þessi rannsóknarritgerð byggist þannig upp að í fyrri hluta hennar er að finna fræðilega 

kafla um menningu, samskipti, fordóma, þekkingu og væntingar erlendra foreldra til 

skólans. Þá er nokkrum hugtökum sem tengjast efni ritgerðarinnar gerð skil og þau 

útskýrð. Einnig er fjallað um það stuðningsefni sem í boði er fyrir kennara og foreldra 

varðandi samskipti heimilis og skóla. 

Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um skólana tvo sem bornir eru saman. Þar er þeim 

þáttum sem komu fram í viðtölunum og skiptu máli fyrir rannsóknina gerð skil. Þá er 
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dregin upp mynd af samstarfi skólanna við hin tvítyngdu heimili, hvernig það fer fram og 

hvar áherslurnar liggja. 

Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman í stuttu máli og niðurstaða 

rannsóknarinnar kynnt, loks lokaorð.  

 

2 Rannsóknin 

Rannsókn þessi fór fram í Danmörku og á dönsku. Markmið hennar var að bera saman 

tvo danska grunnskóla með tilliti til foreldrasamstarfs við foreldra tvítyngdra barna. 

Rannsóknarspurningin var: Hvaða áherslur eru í samstarfi tvítyngds heimilis og skóla og 

hvernig fer það fram? -Samanburður tveggja grunnskóla. 

 

2.1 Rannsóknaraðferð, úrtak og þátttakendur 

Sú rannsóknaraðferð sem beitt var kallast eigindleg viðtalsrannsókn. Þá er rannsóknin 

framkvæmd undir eðlilegum, náttúrulegum aðstæðum, það er, ekki á rannsóknarstofu eða 

öðrum stað þar sem umhverfinu er stýrt af rannsakanda. Eigindlegar rannsóknir ganga 

einnig út á það að fara dýpra í efnið sem rannsakað er, til dæmis með persónulegum 

viðtölum við fólk. Leitast er við að fá útskýringu á skoðunum, lýsa aðstæðum og skilja 

viðhorf ákveðins hóps eða einstaklings (McMillan 2004:9-10).  

Beitt var opnum viðtölum við rannsóknina, þar sem spurningarnar voru ekki 

fastmótaðar fyrirfram eða í ákveðinni röð. Viðtal er aðferð þar sem rannsakandi spyr 

þátttakanda spurninga og svörin eru skrásett. Leitast var við að byggja viðtalið upp sem 

spjall í stað formlegs viðtals vegna rannsóknar. Þá var spurt nánar út í atriði sem voru 

óljós eða vöktu athygli á einhvern hátt, á fagmálinu kallað eftirfylgni (McMillan 

2004:167-168). Notast var við upptökutæki á meðan viðtölunum stóð. 

Í úrtaki rannsóknarinnar voru tveir grunnskólar á Sjálandi, Danmörku. Beitt var 

svokölluðu hentiúrtaki. Ástæða þess að einmitt þessir tveir skólar urðu fyrir valinu var að 

hlutfall tvítyngdra nemenda sem stunda nám þar er um og yfir 20% af heildarfjölda 

nemenda. Þetta hefur mikla þýðingu fyrir rannsóknina þar sem hún gengur út á að fá 

mynd af samstarfi við foreldra þessara nemenda.  
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Þáttakendur rannsóknarinnar voru þrír kennarar sem eru allir sérmenntaðir í dönsku 

sem annað tungumál eða „dansk som andetsprog“. Þeir starfa allir með tvítyngdum 

börnum og sjá um samstarf við foreldra þeirra. 

 

2.2 Úrvinnsla  

Hvert þeirra þriggja viðtala sem tekin voru tóku um það bil klukkustund. Þau voru öll 

tekin upp á stafrænan hljóðupptökubúnað með samþykki þátttakenda. Einnig voru 

punktaðar niður athugasemdir eftir viðtölin. Viðtölin voru svo slegin inn í ritvinnsluforrit 

orðrétt og kóðuð með númerum og litum til að auðvelda aðgengi að upplýsingum úr 

þeim. Með kóðun er átt við að fundin eru út helstu atriði viðtalsins og þau sett í flokka. 

Hver flokkur fær svo sitt númer og lit. Til að mynda gæti flokkurinn viðhorf foreldra 

verið rauður númer eitt og þá er skrifaður tölustafurinn 1 með rauðum lit á spássíuna þar 

sem þátttakandi talar um það (McMillan 2004:267-268). 

 

3 Hvers vegna er samstarf heimilis og skóla mikilvægt? 

Foreldrar eru mikilvægustu samstarfsaðilar grunnskólans. Ef foreldrar eiga að vera 

jákvæðir gagnvart þeim skóla sem barnið þeirra gengur í þurfa þeir að upplifa að þeir séu 

metnir að verðleikum og virkir þátttakendur í starfi skólans. Foreldrar eru stór 

áhrifavaldur í lífi barna sinna hvað varðar nám og þroska og því er nauðsynlegt fyrir 

skólann að koma á jákvæðum samskiptum við heimilið. Snúist samskiptin einungis um 

kvart og vandamál er varðar skólagöngu barnsins er hætta á að viðhorf foreldra til skólans 

verði neikvætt og því einnig hætta á að sú neikvæðni smitist til barnsins (Bregengaard 

2000:95-96). 

Samstarf heimilis og skóla þar sem um er að ræða heimili innflytjenda eða tvítyngdra er 

einnig afar mikilvægt. Samstarf heimilis og skóla verður ekki mikils virði ná kennarar 

aðeins góðu sambandi við þá foreldra sem eru best settir hvað varðar tungumálakunnáttu 

og aðlögun að breyttri menningu. Mikilvægt er fyrir skólann að eiga gott samstarf við 

heimili hvernig svosem þau eru stödd með tilliti til tungumáls og aðlögunar. Foreldrar eru 
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nefnilega, eins og áður kom fram, stór áhrifavaldur í lífi barna sinna, burtséð frá þjóðerni 

(Poulsen 1998). 

 

4 Menning og fjölmenning 

Í ljósi umfjöllunar ritgerðarinnar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvað menning og 

fjölmenning eru og hvað felst í hugtökunum. 

 

4.1 Hvað er menning? 

Sem meðlimir samfélags lærir fólk ákveðna hegðun. Það tileinkar sér vissan 

hugsanagang, þekkingu og færni. Því er í stórum dráttum hægt að segja að meðlimir sama 

samfélags eigi sömu menningu. En það má ekki gleyma því að innan samfélagsins eru 

einstaklingar og hver einstaklingur er einstakur (Eriksen og Sørheim 1999:44). 

Þótt fólk deili menningu spilar persónuleiki hvers og eins stórt hlutverk. Það er ekki 

nóg að þekkja menningarlegan bakgrunn manneskju og út frá því ætlast til að þekkja 

manneskjuna. Að sjálfsögðu segir menningarlegur bakgrunnur fólks okkur alltaf eitthvað 

um það, og það getur hjálpað okkur í samskiptum við viðkomandi (Eriksen og Sørheim 

1999:44). 

Menning breytist sífellt. Hún er í sjálfu sér afstætt hugtak því fólk tileinkar sér oft aðra 

hætti og skoðanir með nýrri reynslu og þekkingu. Vegna þessa er erfitt að setja menningu 

landamæri og fastsetja hvar ein menning endar og næsta byrjar. Það gæri verið milli 

landa, á borgarmörkum eða innan stéttaskiptingar. Menning er of flæðandi og huglæg til 

þess að setja henni skýr mörk (Eriksen og Sørheim 1999:46). 

Samkvæmt Kromayer 1995 er menning afstrakt hugtak sem er notað til að lýsa 

einhverju sem við getum ekki snert eða séð. Hún segir að ekki sé hægt að benda á eða 

lýsa menningu eins og hægt er að benda á eða  lýsa til dæmis landi eða manneskju og líta 

verði á menningu sem flókið samspil margra þátta. Jafnframt, segir Kromayer 1995 , er 

hægt að skipta menningu í tvö lög. Annars vegar lag sem er heildarmenning samfélags 

(til dæmis danskt samfélag) og hins vegar lag sem er persónuleg menning (til dæmis 

dani) (Kromayer 1995:41-42). 



 8 

Banks og Banks 2004 segja menningu vera vanabundna. Við notum menningu okkar 

daglega án þess að hugsa mikið um það. Smám saman verður hún því að vana og með 

tímanum verða þessar venjur okkur að mestu ósýnilegar. Menning er því eitthvað sem við 

notum bæði meðvitað og ómeðvitað (Banks og Banks 2004:32). 

 

4.2 Hvað er fjölmenning? 

Hægt er að tala um fjölmenningarlegt samfélag án þess að ólíkir kynþættir komi við sögu. 

Það er til dæmis hægt að líta á Danmörku sem fjölmenningarlega án þess að innflytjendur 

séu teknir með í dæmið. Svokallaðir „vagabondar“ (sérstakur hópur fólks í Danmörku, 

heimilislausir flakkarar) deila til að mynda líklegast ekki menningu með ríkum 

viðskiptajöfrum frá „viskíbeltinu“ (svæði norðan Kaupmannahafnar þar sem velmegandi 

fólk býr). Og fólk sem býr í Kaupmannahöfn á sjálfsagt meira sameiginlegt með fólki 

sem býr í Lundúnum heldur en jóskum bændum (Eriksen og Sørheim 1999:46). 

Í bók sinni Ære og skam segir Naser Khader að í fjölmenningarlegu samfélagi séu það 

ekki ólíkir menningarhættir sem mætist, heldur einstaklingar með mismunandi 

menningarlegan bakgrunn. Einstaklingurinn er sá sem á að vera í brennidepli, ekki 

samfélagið og menningin sem hann kemur frá (Khader 2002:295). 

Per Bregengaard segir að það sem þurfi til að samfélag geti kallast fjölmenningarlegt 

er, að allir meðlimir þess hafi forsendur til að taka þátt í því og hafa áhrif á það. 

Fjömenningarlegt samfélag gengur því ekki út á það að þurrka út það sem er ólíkt meðal 

einstaklinganna og menningar þeirra og gera þannig alla eins. Fjölmenningarlegt 

samfélag gangi út á það að einstaklingarnir laga sig hvor að öðrum, taka tillit og fagna 

fjölbreytileikanum. „Fólk er ekki plöntur með rætur. Við erum fædd til að nota fætur 

okkar til að hreyfa okkur fyrir hvoru öðru.“ 1   

 

                                                 
1 „Mennesker er ikke planter med rødder. Vi er født til at bevæge os for hinanden på vore fødder.” 
(Bregengaard 2000:71) 
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5 Menning og skólinn 

Taka þarf sérstaklega tillit til menningaraðstæðna fólks í skólastarfi. Það hefur mikið að 

segja fyrir samskipti og samstarf hvaðan fólk kemur og hvaða hefðir og reglur það þekkir 

og lifir eftir. Hér er farið í gegnum hvaða áhrif menning hefur á samskipti sem og hvaða 

áhrif skoðanir kennarans og væntingar foreldranna hafa. 

 

5.1 Menning og samskipti 

Þegar við hittum útlendinga byrjum við oft á því að spyrja viðkomandi útúr um vinnu, 

fjölskyldu, áhugamál og aðra þætti sem hjálpað geta við samskipti. Við reynum eftir 

bestu getu að finna eitthvað sameiginlegt með útlendingnum. Við berum saman okkar 

menningu og hans, finnum þá þætti sem líkjast okkar eigin hefðum og siðum (Eriksen og 

Sørheim 1999:49-50). Við eigum það einnig til að líta á viðkomandi sem sendiherra 

sinnar menningar og trúar. Andlit hópsins út á við (Khader 2002:295). 

Það skal hinsvegar ekki vanmeta það, að menningarmunur getur valdið erfiðleikum í 

samskiptum. Ólíkar hefðir í samskiptum, ólíkar skoðanir og ólík tungumál geta valdið 

misskilning og samskiptaörðugleikum (Eriksen og Sørheim 1999:49-50). 

En hver hefur valdið í samskiptunum, hver stjórnar gangi mála og er í „betri stöðu“? Í 

samskiptum milli innflytjanda og innfædds liggur valdið hjá hinum innfædda. Það er 

hann sem kann tungumálið, þekkir menninguna og er á heimavelli. Það er einnig hann 

sem þekkir kóða tungumálsins, kaldhæðnina, undirliggjandi meiningar og dulið innihald 

þess sem sagt er. Tungumál er því sterkt litað af menningu landsins og því er ekki nóg 

fyrir innflytjanda að kunna málfræði og framburð tungumálsins að fullu, hann þarf líka að 

þekkja eitthvað til menningarinnar (Eriksen og Sørheim 1999:152-153). Í samskiptum 

skóla og heimilis þar sem foreldrarnir eru innflytjendur er því mikilvægt að kennarinn 

geri sér grein fyrir þessu og taki tillit til þess. 

Í grein sinni Lærere og forældre på tværs af sprog og kulturer nefnir Bergþóra S. 

Kristjánsdóttir þrjár kenningar sem fjalla um það hvernig samskiptin milli erlendra 

foreldra og kennara geta gengið: 
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1. Vöntunarkenningin: Hér er athyglinni beint að vanhæfni foreldranna með tilliti 

til tungumáls og menningar. Það getur valdið pirringi meðal kennara að þeir geti 

ekki notast við tungumál meirihlutans, í þessu tilfelli dönsku, í samskiptum við 

foreldrana (sem eru innflytjendur og því í minnihluta). Það getur einnig valdið 

pirringi að í mörgum innflytjendafjölskyldum ríkja aðrar hefðir og siðir en danir 

eiga að venjast. Það eru siðir í sambandi við böðun, mataræði og klæðaburð. 

2. Samhengiskenningin: Hér er athyglinni beint að kostum og styrk 

innflytjendanna. Hvaða hefðir og kunnátta frá heimalandi innflytjendanna kemur 

meirihlutanum að góðu (aftur eru danir meirihlutinn í þessu samhengi) og hvernig 

er hægt að nýta kunnáttu þeirra í samskiptum heimilis og skóla? 

3. Samspilskenningin: Hér er áherslan lögð á að það er á ábyrgð allra sem koma að 

samskiptum heimilis og skóla að samskiptin gangi vel. Þá er litið svo á að það er 

ekki aðeins aðilar minnihlutahópsins sem eru „vanhæfir“ eða skortir færni í 

tungumáli og menningu, heldur eru það einnig aðilar meirihlutahópsins sem eru 

„vanhæfir“. Þetta þýðir að kennarinn (aðili meirihlutans) deili valdinu í 

samskiptunum með foreldrunum (aðilar minnihlutans) og taki tillit til og semji við 

þá um óskir þeirra og væntingar (Bergþóra S. Kristjánsdóttir 1994:108-111). 

 

Á þessum kenningum má því glöggt sjá hversu auðvelt það í raun er að taka meðvitaða 

ákvörðun um að láta samskiptin ganga vel. Ef kennari fer eftir vöntunarkenningunni og 

getur aðeins séð það sem er að í samskiptunum er samvinnan líkast til dauðadæmd frá 

upphafi. Fari hann hinsvegar eftir samspilskenningunni er líklegra að samskiptin og 

samvinnan gangi vel. 

 

5.2 Að skilja og þekkja menningarlegan bakgrunn fjölskyldna 

Það er mikilvægt fyrir kennara að þekkja eitthvað til bakgrunns fjölskyldu nýs nemanda 

þegar kemur að samskiptum við heimilið. Þá hefur fjölskylda sem komið hefur til 

landsins (hér er átt við Danmörku) sem flóttamenn ekki sömu forsendur til samskipta og 

fjölskylda sem flutt hefur til landsins vegna vinnu eða menntunar. Það er einnig 

mikilvægt að kennarinn sýni aðstæðum fjölskyldunnar skilning, hvernig svosem þær eru. 
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Kennarinn þarf að sýna að hann sé opinn fyrir hefðum og siðum sem eru ólíkir hans eigin 

og að hann beri virðingu fyrir þeim. 

Kambiz K. Hormoozi er með íranskar rætur og faðir skólabarns. Hann segir að til að 

stuðla að snuðrulausum samskiptum þurfi meðal annars þekking á mismunandi 

menningarheimum, trú, ástandi í löndum og bakgrunni einstaklinga að vera til staðar 

(Hormoozi 2005:67). 

Naser Khader tekur í sama streng og Hormoozi. Hann segir að mikilvægt sé að hafa 

skilning fyrir innflytjendum og bakgrunni þeirra. Hann tekur þó jafnframt fram að 

skilningur sé ekki endilega það sama og samþykki. Það er að segja, þó að fólk sýni 

menningarlegum bakgrunni innflytjenda skilning sé það ekki endilega þar með að 

samþykkja hann. Hann vill þó meina að þekking og skilningur skapi möguleikann á að 

fólk verði opnara fyrir hinum ólíku háttum og að það auðveldi samskipti (Khader 

2002:294). 

5.2.1 Þekking og fordómar 

Það að dæma manneskju fyrirfram út frá menningu viðkomandi er ekki óalgengt. Fólk 

hefur ákveðnar hugmyndir um vissa hluti sem það byggir dóm sinn á. En það má ekki 

gleyma því sem er mikilvægast þegar við hittum aðra manneskju sem hefur 

menningarlegan bakgrunn ólíkan okkar. Það er nefnilega einmitt manneskjan sem við 

eigum að einbeita okkur að en ekki menningu hennar (Khader 2002:295). 

Að sama skapi dæma sumir kennarar samskipti við heimili innflytjenda eða tvítyngdra 

fyrirfram sem erfið og tímafrek. Fordómarnir taka völdin. Allskyns hindranir vaxa 

kennurum í augum, svo sem ólík tungumál og ólík menning.  

Ef fyrirfram þekking kennarans á menningu og bakgrunni foreldranna er lítil eða engin 

og fyrirfram þekking foreldranna á dönsku og dönsku samfélagi að sama skapi er lítil eða 

engin skapast eðli málsins samkvæmt hindranir sem erfitt getur reynst að yfirstíga sé 

viljinn ekki fyrir hendi. Afleiðing þessa þekkingarleysis bæði foreldra og kennara er kvíði 

og óöryggi fyrir því óþekkta og því erfitt að skapa vettvang fyrir jákvæð samskipti milli 

heimilis og skóla (Bougessas 2005:29-30). 
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5.2.2 Væntingar foreldra til skólans 

„Nemandinn og foreldrar hans hafa oft mjög óraunhæfar væntingar til  danska 

menntakerfisins. Loks er flótti þeirra á enda og þau eru komin til eins af heimsins 

best skipulögðu löndum hvað varðar skóla og menntastofnanir.“ 2 

 

Sumir foreldrar vilja að barnið þeirra fari beint í venjulegan bekk í stað þess að fara í 

móttökubekk. Aðrir vilja gjarnan að barnið þeirra verði þar í stuttan tíma áður en það fær 

að fara í hefðbundinn bekk. Ástæða þessa er að foreldrar líta á móttökubekkinn sem 

hindrun á menntunarvegi barnsins og óþarfa vesen. Í slíkum tilfellum eru það 

foreldrunum mikil vonbrigði fái barnið ekki að fara í venjulegan bekk. 

Barnið kynnist fljótt reglum og siðum í dönsku þjóðfélagi og danskri menningu með 

skólagöngu sinni. Í ljósi þess getur það upplifað sig í menningarlegri klemmu milli 

foreldra sinna og skólans. Skólinn væntir þess að barnið taki þátt í ýmsu starfi varðandi 

skólann en það stríðir jafnvel á móti reglum foreldranna. Því endar það með að barnið 

tekur þátt í starfinu án þess að segja frá því heima (Kjeldsen og Kristensen 1994:75-76).  

 

6 Stuðningsefni fyrir kennara og foreldra 

Hægt er að fá stuðningsefni fyrir kennara varðandi foreldrasamstarf við tvítyngda 

foreldra. Einnig geta tvítyngdir foreldrar fengið bækling sem fjallar almennt um danska 

grunnskólann. Þetta stuðningsefni er aðgengilegt á skrifstofum sveitarfélaga, 

skólaskrifstofum og á veraldarvefnum. 

 

6.1 Bæklingar fyrir kennara 

Það stuðningsefni sem kennarar geta sótt sér varðandi efnið er meðal annars bæklingurinn 

Forældresamarbejde i den flerkulturelle skole. Þar er til að mynda fjallað um hvernig 

                                                 
2  „Eleven og forældrene har meget ofte nogle helt urealistiske forventninger til det danske 

uddannelsessystem. Endelig er deres flugt forbi og de er kommet til et af verdens best organiserede lande 

med hensyn til skoler og uddannelsesinstitutioner.“ (Kjeldsen og Kristensen 1994:75) 

 



 13 

ákjósanlegt er að fyrsti fundur kennara og tvítyngdu foreldranna fari fram og hvað eigi að 

ræða. Þar stendur meðal annars: 

 

Það er eru ekki allir foreldrar sem vita að þess er beinlínis krafist að þeir taki þátt í 

hinum daglegu verkefnum skólans. Byrjið þess vegna á að halda kynningarfund þar 

sem foreldrarnir fá að vita að hverju þeir skuldbinda sig þegar þeir eiga barn í 

grunnskóla. 3 

 

Í bæklingnum er einnig farið í gegnum hvers kennarinn eigi að spyrja foreldranna og 

hvaða upplýsingar hann á að gefa þeim. Þá er fjallað um það að nota túlk i samstarfinu og 

farið sérstaklega í umfjöllun um böðun, íþróttir, kristinfræðikennslu, kynfræðslu og 

vettvangsferðir (Froberg og Luna 2003:4-18). 

Kaupmannahafnar borg gaf einnig út bækling er varðar samstarf heimilis og skóla og 

ætlaður er kennurum. Þó hann taki mið af stefnu borgarinnar í þessari samvinnu eru þar 

prýðilegir kaflar sem allir kennarar geta notað sér til stuðnings. Þessi bæklingur fjallar 

ekki eingöngu um tvítyngda foreldra og samvinnu við þá, eins og hinn bæklingurinn, en 

þar er þó að finna sérstakan kafla um málið. Bæklinginn má finna á vefnum.  

 

6.2 Bæklingur fyrir foreldra 

Bæklingur sem fjallar almennt um grunnskólann í Danmörku heitir Rettigheder og pligter 

i folkeskolen. Hann er aðgengilegur fyrir foreldrana á flestum skrifstofum sveitarfélaga, á 

veraldarvefnum og á sumum skrifstofum grunnskóla. Hann er einnig fáanlegur þýddur 

meðal annars á urdu og farsi. 

Í bæklingnum er meðal annars farið í gegnum skyldur og ábyrgð skólans, réttindi 

nemenda og foreldra og hvaða áhrif foreldrar geta haft á skólastarfið. Einnig er farið 

sérstaklega í tilgang vettvangsferða, böðun og heimilisfræði. Í bæklingnum er lögð 

                                                 
3  „Det er ikke alle forældre, der er klar over, at det ligefrem forventes, at de blander sig i skolens hverdag 

og opgave. Start derfor med et indledende møde, hvor forældrene får at vide hvad de forpligter sig til, når 

de har børn i folkeskolen.“ (Froberg og Luna 2003:4) 
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áhersla á mikilvægi samstarfs skóla og heimilis og sagt frá því að það stuðli að betri 

skólagöngu barnsins. Bæklinginn er hægt að nálgast á vefnum.  

Kaupmannahafnar borg gefur einnig út bækling sem er sérstaklega ætlaður tvítyngdum 

foreldrum og heitir Deltag i skolelivet: Til forældre. Þó að bæklingurinn sé miðaður við 

Kaupmannahöfn er margt í honum almenns eðlis og getur nýst tvítyngdum foreldrum þó 

þeir búi annars staðar en í borginni. Bæklinginn er hægt að nálgast á vefnum.  

 

7 Aðlögun erlendra íbúa 

Aðlögun erlendra íbúa, eða integration, er hugtak sem flestir danir þekkja og tengja við 

írakska, tyrkneska og íranska innflytjendur. Í hugtakinu felst að hversu miklu leyti hinn 

erlendi íbúi er tilbúinn að laga sig að nýja þjóðfélaginu. Hversu mikið af eigin menningu, 

hefðum og tungumáli hann vill varðveita og hversu mikið af nýju menningunni, hefðum 

og tungumáli hann vill tileinka sér. Undir hugtakinu aðlögun (integration) heyra þrjú 

önnur hugtök; samlögun (assimilation), aðskilnaður (segregation) og þjóðfélag þar sem 

ólíkar skoðanir þrífast (pluralistisk integration) (Kromayer 1995:13). 

 

7.1 Samlögun (assimilation)  

Samlögun  þýðir að einstaklingur snýr baki við öllum þáttum eigin menningar og 

tileinkar sér hina nýju menningu, hefðir, siði og tungumál algerlega. Segja má að 

viðkomandi skeri á eigin rætur. Samlögun getur gerst að eigin ósk og með vilja 

einstaklings en einnig er hægt að þvinga því upp á viðkomandi. 

Það sem getur gerst ef fólk er þvingað til samlögunar er að þeim finnist því sjálfu, 

rótum þess, menningu og öllu sem það kann og þekkir ógnað. Þetta getur annaðhvort leitt 

til þess að fólk leyfi nýja samfélaginu algerlega að „yfirtaka“ sig  (fólk gleymir öllu um 

eigin bakgrunn) eða að fólk snúist gegn hinu nýja samfélagi og varðveiti og stundi eigin 

siði og hefðir á ýktan hátt (Bougessas 2005:34).  

Í sinni hreinustu mynd þýðir samlögun að heill þjóðflokkur hverfi. Að hann einfaldlega 

falli inn i nýtt samfélag og ógreinanlegt sé að þar hafi verið til hópur af öðru þjóðerni. 
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Þetta gerist þó ekki á einni nóttu, heldur tekur nokkrar kynslóðir fólks (Eriksen og 

Sørheim 1999:89). 

 

7.2 Aðskilnaður (segregation)  

Hugtakið aðskilnaður  þýðir að einstaklingur snýr baki við hinni nýju menningu og hinu 

nýja samfélagi og stundar eigin hefðir og siði af auknum krafti. Fólk getur jafnvel orðið 

meira tyrkneskt eða írakskt í hinu nýja samfélagi en það var þegar það bjó í 

heimalandinu. Oft grípur fólk til þessarar leiðar finnist því sér og menningu sinni ógnað. 

Það mætti því segja að þetta sé ákveðið form sjálfsvarnar og sjálfverndar. Öryggið finnst 

í því þekkta og ógnin í því óþekkta. 

Í aðskilnaði felst einnig að fólk einangrar sig frá hinu nýja samfélagi og umgengst 

aðeins fólk af sama þjóðerni. Í skólanum birtist þetta í þeirri mynd að börnin umgangast 

aðeins önnur börn af sama þjóðerni í frímínútunum og í frítíma sínum og þykir mörgum 

kennurum þetta vera vandamál. Nourreddine Bougessas 2005 vill meina að hér sé meðal 

annars að finna rætur vandamála í samvinnu heimilis og skóla (Bougessas 2005:30-31). 

 

7.3 Þjóðfélag þar sem ólíkar skoðanir þrífast                  

(pluralistisk integration) 

Hér fá einstaklingar tækifæri til að aðlaga sig nýju samfélagi á eigin forsendum. Þá er 

talað um að minnihlutahópurinn (innflytjendurnir) finni sig í samfélaginu til jafns við 

meirihlutahópinn (innfæddir). Þetta er ferli sem einstaklingurinn sjálfur stjórnar með 

tilliti til hversu hratt það gerist, hversu mikið af hinum nýju siðum og hefðum hann 

tileinkar sér og svo hversu mikið af eigin siðum og hefðum hann varðveitir. 

Einstaklingurinn samþykkir ákveðna þætti hins nýja samfélags en viðheldur jafnframt 

ákveðnum þáttum eigin hefða (Bougessas 2005:33). 

Mikilvæg forsenda þess að þjóðfélag þar sem ólíkar skoðanir þrífast gangi farsællega er 

að meirihlutasamfélagið (innfæddir) sé tilbúið að taka á móti nýjum hugmyndum frá 

minnihlutasamfélaginu (innflytjendunum). Þannig leiðir þjóðfélag þar sem ólíkar 

skoðanir þrífast til fjölmenningarlegs samfélags (Bougessas 2005:35). 
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8 Skóli A 

8.1 Kynning 

Skóli A er staðsettur á Sjálandi í Danmörku. Í honum eru 527 nemendur, þar sem um 37-

40%  þeirra eru tvítyngdir. Í skólanum eru sérstakar deildir fyrir nemendur með sérþarfir 

vegna fötlunar. Það eru ellefu bekkjardeildir á tveimur stigum í skólanum, sem er rekinn 

af sveitarfélaginu. Það er ekki móttökubekkur eða móttökudeild fyrir tvítyngda nemendur 

í skólanum. Flestir tvítyngdu nemendanna eru arabískir eða tyrkneskir og eru múslimar. 

Ég talaði við kennara, héreftir kölluð „Anna“, sem kennir dönsku sem annað tungumál 

(dansk som andetsprog) við skólann. Hún er með sérmenntun á sviðinu frá 

kennaraháskóla eftir að hafa sérhæft sig í dönskukennslu tvítyngdra barna. Hér eftir 

verður talað um „dansk som andet sprog“ sem dansk 2. 

Við áttum saman klukkustundar spjall um tvítyngda nemendur við skólann og samstarf 

við foreldra þeirra.  

 

8.2 Þegar nýjir tvítyngdir nemendur hefja nám við skólann 

Ég spurði Önnu að því hvernig tekið væri á móti nýjum tvítyngdum nemendum við 

skólann. Hún sagði að ef um væri að ræða nemendur sem kæmu beint frá heimalandi sínu 

færi þau í annan skóla í bænum, en þar er móttökubekkur. Það er kennsluráðgjafi 

(tosprogskonsulent) hjá sveitarfélaginu, sem fer með mál slíkra nemenda og metur 

hvernig best er að taka á móti þeim. Ef um væri að ræða nemanda frá öðrum dönskum 

skóla, þess vegna ekki nýr í landinu, kæmi hann í skóla A. Skólaritarinn fær þá leyfi frá 

foreldrum nemandans varðandi það að skólinn megi fá upplýsingar um nemandann, hvort 

og hvaða sérkennslu og dansk 2 kennslu hann hafði fengið. Hún sagði jafnframt að þessir 

nemendur væru ekki prófaðir hvað varðar dönskukunnáttu þegar þeir hæfu nám við 

skólann. Þeir eru skráðir í „venjulegan“ bekk þar sem þeir fá sinn bekkjarkennara sem 

tengilið við heimilið, rétt eins og aðrir nemendur.  

Þegar ég spyr Önnu um fyrsta fund bekkjarkennarans og foreldra nýja nemandans, segir 

hún að það sé misjafnt hvernig staðið sé að því. Stundum er fundað með foreldrum og 

einhverjum af yfirmönnum skólans um bakgrunn nemandans, skólagöngu þeirra og hvort 
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það sé eitthvað sérstakt sem þurfi að taka tillit til í sambandi við nemandann. Það getur 

verið að sum barnanna, eða foreldra þeirra, hafi orðið fyrir sálrænu áfalli ef þau koma frá 

stríðshrjáðum svæðum. Hún tekur jafnframt fram að það sé enginn sérstakur 

spurningalisti sem lagður er fyrir nýja nemendur sem hefja nám við skóla A. Slíkur listi 

sé hinsvegar til hjá kennsluráðgjafanum sem farið er í gegnum ef um er að ræða 

nemendur sem eru nýkomnir til landsins.  

Það er alltaf hægt að fá túlk þegar haldnir eru fundir með foreldrum, og er oftast nær 

notast við slíka þjónustu til að koma í veg fyrir misskilning (Munnleg heimild 8. feb. 

2007). 

8.2.1 Bæklingurinn 

Þegar nýr nemandi hefur nám við skólann segir Anna að hann og foreldrar hans hafi 

yfirleitt fengið einskonar bækling um danska grunnskólann. Það hafi ekki verið um að 

ræða sérstakan bækling fyrir skóla A, heldur almennan bækling um helstu atriði er varða 

danska grunnskólakerfið. Þegar hún ætlaði að nálgast bæklinginn hjá ritara skólans svo 

ég gæti fengið eintak, fékk hún hinsvegar að vita að núorðið væri fólki einfaldlega vísað á 

heimasíðu skólans (Munnleg heimild 8. feb. 2007). 

 

8.3 „Etnisk råd“ “ “ “  og skólastjórnin 

Í skóla A er starfandi svokölluð skólastjórn eða „skolebestyrelse“. Hún samanstendur af 

átta foreldrum nemenda í skólanum sem eru lýðræðislega kosnir í stjórnina. Hana sitja 

einnig skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, tveir fulltrúar kennara og starfsfólks og einn 

fulltrúi nemanda. 

„Etnisk råd“ er samsett af sex til sjö foreldrum tvítyngdra barna í skólanum. Það var 

stofnað fyrir um það bil tíu árum með það að markmiði að virkja tvítyngda foreldra í 

skólastarfinu. Þá var foreldrum tvítyngdra barna boðið á sérstaka fundi til að ræða 

skólamálin og þau hvött til að vera með í skólastjórninni. Markmiðinu var náð í þar 

síðasta kjöri þegar arabískur faðir var kosinn í stjórnina, en hann var einnig kosinn inn í 

síðasta kjöri ásamt öðrum arabískum föður. Þetta tímabil sitja því tveir foreldrar 

tvítyngdra barna í stjórninni.  
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Í ljósi þess að tilganginum með stofnun „Etnisk råd“ náðist leystist það hálfpartinn upp, 

segir Anna, en undanfarið hafa fundir ekki verið haldnir með ráðinu (Munnleg heimild 8. 

feb. 2007). 

 

8.4 Kynfræðsla og kristinfræðikennsla  

Helsta ástæða þess að arabíski faðirinn náði kjöri í skólastjórnina var 

kynfræðslumyndband sem notað var í skólanum. Myndband þetta, sem tilheyrir 

fræðsluröð um líkamann, sýndi meðal annars myndir af samförum og viðtal við 

samkynhneigðan mann. All flestir arabísku foreldrarnir voru á móti þessu myndbandi og 

vildu að það yrði bannað. Því bauð einn arabískur faðir sig fram til skólastjórnar og fékk 

kosningu. Þeir foreldrar sem voru á móti myndbandinu afhentu svo skólastjórninni 

undirskriftalista þar sem þess var krafist að það yrði bannað. Kennararnir eru nú hættir að 

sýna myndbandið og nota þess í stað teiknimynd sem er ekki eins umdeild. 

Eftir hryðjuverkin 11. september 2001 á Bandaríkin drógu margir af foreldrum 

tvítyngdu nemendanna börn sín úr kristinfræðikennslu. Samkvæmt lögum um danskan 

grunnskóla er forráðamönnum heimilt að taka barn úr kristinfræðikennslu (Lov §6. Stk. 

2/2006 om folkeskolen, 30. november).  

Anna segir svo frá því að fyrir einu til tveimur árum hafi verið sett regla fyrir þá sem 

vilja draga börn sín úr kristinfræðikennslu. Foreldrarnir eru boðaðir á fund skólastjóra þar 

sem þeim er gert ljóst hvað kennt er í tímunum. Þeim er m.a. sagt að þetta séu ekki 

kennslustundir þar sem verið er að stunda trúboð, heldur sé þetta í raun trúarbragðafræði 

frekar en kristinfræði. Samkvæmt kennsluáætlun er fjallað um önnur trúarbrögð en kristni 

og jafnframt er foreldrum sagt frá því að í þessari kennslu sé viðamikill orðaforði sem 

börn þeirra fara annars á mis við þar sem hann er bundinn við fagið. Samt sem áður, segir 

Anna, velja margir foreldrar að taka barn sitt úr þessum tímum (Munnleg heimild 8. feb. 

2007).  
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8.5 Foreldrafundir – foreldrasamtöl 

Í skóla A eiga foreldrar rétt á einni klukkustund á ári í foreldraviðtal. Þá eru foreldrarnir 

einir með kennaranum og ræða um barnið sitt, hvernig því gengur og svo framvegis. Þá 

er einnig einn almennur foreldrafundur þar sem öllum foreldrum bekkjarins er boðið á 

fund til að ræða námskrá og almenna hluti er varða bekkinn. 

Þegar ég spyr Önnu um hvort foreldrar tvítyngdu barnanna séu duglegir að mæta á 

þessa fundi segir hún að það sé misjafnt. Þeir mæti nánast alltaf þegar í foreldrasamtölin 

þar sem aðeins á að ræða barnið þeirra, en að mæting á almennu foreldrafundina sé verri. 

Hún bætir við að þetta eigi líka við um dönsku foreldrana. „Þar sem foreldrar helst vilja 

koma og þar sem við höfum næstum því 100% mætingu, það er þegar við höldum 

foreldrasamtöl. Þá koma þau og heyra um sitt eigið barn...“ 4 

8.5.1 Vettvangsferðir 

Kennarar geta einnig boðað til sérstakra foreldrafunda, einskonar fræðslufunda, einkum 

ætluðum foreldrum tvítyngdu nemendanna. Þetta er gert ef bekkurinn er til dæmis að fara 

í vettvangsferð þar sem á að gista, í svokallaðar skólabúðir eða lejrskole. Þar búa 

nemendurnir saman í nokkra daga og læra, rétt eins og í skólanum. Það mætti því segja að 

skólinn sé fluttur á annan stað þessa daga, einfaldlega breytt um umhverfi. Þessar ferðir 

hafa einnig félagslegt gildi þar sem nemendur og kennarar eru saman allan sólarhringinn, 

læra, borða og skemmta sér saman.  

Þetta fyrirbæri er hinsvegar óþekkt meðal arabísku foreldranna og vegna þessa eru þeir 

ekki hrifnir af því. Til að koma í veg fyrir að tvítyngdum nemendum sé bannað að fara 

með halda kennararnir þessa fundi til að upplýsa foreldrana nákvæmlega um hvað þetta 

er.  

 

                                                 
4  „Der hvor forældre helst vil komme og der hvor vi stort set har 100% møde det er når vi har 

forældresamtaler. Der kommer de og hører om deres eget barn...“ (Munnleg heimild 8. feb. 2007) 
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„Og við bjóðum yfirleitt, ef það á að fara í útilegu eða skólabúðir þar sem við segjum 

frá því sem gerist, þar sem við getum útskýrt eitthvað af þeim hlutum sem 

foreldrarnir eiga erfitt með...“ 5 

 

Anna segir jafnframt að kennarar við skólann sýni því almennt skilning að skoðanir og 

hefðir fólks séu misjafnar. Hún segir kennarana reyna eftir fremsta megni að koma til 

móts við beiðnir foreldranna og leita lausna í stað þess að líta neikvæðum augum á málið. 

„Við höfum ekkert slæmt samband við foreldrahópinn okkar, þau eru jú misjöfn eins og 

allir aðrir...“ 6 

8.5.2 Túlkar 

Þegar haldnir eru foreldrafundir eru alltaf túlkar viðstaddir, einn arabískur og einn 

tyrkneskur. Anna segir reyndar að þetta geti valdið óróleika á fundum þar sem við eitt 

borð sitja arabískir foreldrar með túlk og við annað borð sitja tyrkneskir foreldrar með 

túlk. Hún segir að þetta sé truflandi og fólki finnist þetta óþægilegt, en að þetta sé 

nauðsynlegt svo að allt komist rétt til skila. 

Þegar haldin eru foreldrasamtöl geta foreldrar tvítyngdra nemenda alltaf beðið um að 

hafa túlk með. Kennarinn þurfi þá að biðja um leyfi á skrifstofu skólans sem svo pantar 

túlkinn. Í tilfelli skóla A borgar sveitarfélagið fyrir túlka, en það er misjafnt eftir 

sveitarfélögum hver fær reikninginn. Anna segir að kennarar skólans hafi aldrei fengið 

neitun um túlk, enda sé þetta nauðsynleg þjónusta við bæði foreldra og kennara. Þetta 

tryggir að upplýsingar komist rétt til skila og fyrirbyggir misskilning. 

                                                 
5 „Og vi vil typisk invitere hvis der er en hyttetur eller lejrskole hvor vi skal fortælle hvad der skal ske, 

hvor vi kan afdramatisere nogle af de ting som sommetider er svært for forældrene...“ (Munnleg heimild 8. 

feb. 2007) 

 
6 „Vi har da ikke noget modsætningsforhold til vores forældregruppe, de er jo forskellige ligesom alle 

andre...“ (Munnleg heimild 8. feb. 2007) 
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8.6 Café kvöld 

Í skólanum var eitt sinn reynt að halda svokallað café kvöld fyrir tyrkneska og arabíska 

foreldra. Þar átti að gefa þeim tækifæri til þess að ræða skólamálin, skiptast á skoðunum 

og fá svör við þeim spurningum sem þeir kynnu að hafa. Send voru út boðskort, eða 

tilkynningar, varðandi samkomuna og skráðu sig margir. Þegar kom að kvöldinu sjálfu 

voru fjórir kennarar viðstaddir sem „gestgjafar“ en aðeins tvennir foreldrar létu sjá sig.     

Anna segir að fólk hafi þá líklegast skráð sig fyrir kurteisissakir en aldrei ætlað sér að 

koma en auðvitað væri erfitt að slá slíku föstu. Einhverjir hefðu sjálfsagt líka gleymt 

samkomunni þar sem tilkynningin var send út talsvert löngu áður en hún var haldin. 

Kennurunum fannst þetta of mikil vinna fyrir svo lélega þátttöku og hefur ekki verið 

reynt að halda slíka samkomu aftur (Munnleg heimild 8. feb. 2007). 

 

9 Skóli B 

9.1 Kynning 

Skóli B er staðsettur á Sjálandi í Danmörku. Í honum eru 597 nemendur, þar af eru um 

20% tvítyngdir. Það eru tíu bekkjardeildir í skólanum á tveimur til þremur stigum. 

Skólinn er rekinn af sveitarfélaginu. Það er móttökubekkur í skólanum ætlaður 

tvítyngdum nemendum sem eru nýfluttir til landsins og kunna ekki tungumálið. Flestir 

tvítyngdu nemendanna eru arabískir eða tyrkneskir og eru múslimar. 

Ég talaði við tvo kennara, héreftir kallaðar „Magnea“ og „Erna“, en þær eru báðar 

dansk 2 kennarar. Erna sér um móttökubekkinn. Ég átti um klukkustundar spjall við 

hvora þeirra um tvítyngda nemendur við skólann og samstarf við foreldra þeirra. 

 

9.2 Þegar nýjir tvítyngdir nemendur hefja nám við skólann 

Þegar nýr tvítyngdur nemandi hefur nám við skólann, segir Magnea að það byrji með 

foreldrasamtali. Foreldrarnir koma í skólann ásamt barninu, sjá skólastofuna þar sem 

móttökubekkurinn er og eiga samtal við kennarann. Farið er í gegnum spurningalista þar 

sem spurt er um bakgrunn barnsins, móðurmál, skólagöngu og svo framvegis.  
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Magnea talar einnig um að foreldrarnir séu oft ringlaðir, enda sé fjölskyldan gjarnan 

nýkomin til landsins. Hún segir það mjög mikilvægt að sýna þeim jákvæðni og 

vingjarnleika og vera opinn gagnvart þeim. Það létti mjög samskiptin, einnig til lengri 

tíma litið. „...þau vilja bara að það gangi vel, þetta er jú  líka allt nýtt fyrir þeim...“ 7 

Erna segir hinsvegar að hún fari alltaf heim til fjölskyldna sem eru nýfluttar til landsins. 

Þetta geri hún svo að hún geti lesið í fólkið og börnin á þeirra heimavelli, hún geri þetta 

ekki til þess að sjá hvort að heimilið sé hreint. Hún talar þá bæði við barnið og foreldrana. 

Hún hefur spurningalista með sér sem hún fer í gegnum til að fá sem mest að vita um 

bakgrunn fjölskyldunnar og barnsins. Hún segir að oft séu þessar fjölskyldur flóttafólk 

sem er búið að þvæla landa á milli og því sé mikilvægt að fá sem mestar upplýsingar um 

þau. Allt hafi þetta áhrif á skólagöngu barnsins. Erna hefur yfirleitt ekki túlk með sér í 

þessar heimsóknir. Ef samskiptin ganga illa metur hún það og kemur aftur mánuði seinna 

ásamt túlki (Munnleg heimild 28. feb 2007).  

9.2.1 Fyrsti fundurinn – Spurningalistinn 

Spurningalistinn sem notaður er (fylgiskjal I), tekur á ýmsum þáttum er varðar barnið og 

fjölskyldu þess. Það er skrásett hversu margir eru viðstaddir fundinn, hvort sem hann fer 

fram í skólanum eða á heimili fjölskyldunnar. Spurt er um hversu mörg systkini barnið á 

og aldur þeirra. Erna segir að ef langt sé á milli einhverra systkina spyrji hún nánar út í 

það. Það gæti þá hugsast að eitt systkini hefði látist og það séu því upplýsingar sem 

nauðsynlegt sé að fá.  

Spurt er um móðurmál barnsins, hversu mörg ár það hefur verið í skóla og hvort það 

kunni að synda. Þá er einnig spurt hvort að fjölskyldan hafi orðið fyrir einhverju sem gæti 

haft áhrif á hegðunarmynstur barnsins en eins og ég sagði áður, þá eru margar þessara 

fjölskyldna flóttamenn og hafa upplifað aðstæður sem fæstir vildu upplifa. Erna segir 

m.a. að sum barnanna gætu verið hrædd við hermenn, en herstöð er í bænum þar sem 

                                                 
7 „...de vil bare have at det går godt, det er jo også alt nyt for dem...“ (Munnleg heimild 28. feb. 2007) 
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skólinn er staðsettur.  „Sum þeirra eru líka hrædd ef þau heyra skothvell. Við höfum haft 

hermenn hérna. [...] Sum þeirra eiga hræðilegar minningar af hermönnum.“ 8 

Allar þessar spurningar gefa því kennaranum mynd bæði af barninu, foreldrunum og 

fjölskyldunni í heild. Ef fjölskyldan hefur orðið fyrir einhverjum sálrænum áföllum 

verður að taka tillit til þess bæði við barnið sem og í samskiptum við foreldrana 

(Munnleg heimild 28. feb 2007). 

 

9.3 Væntingar erlendra foreldra til skólans 

Magnea segir að við fyrsta fundinn komi oft í ljós væntingar foreldranna til skólans. Þau 

koma í mörgum tilfellum frá löndum þar sem samvinna milli skóla og heimilis þekkist 

ekki. Foreldrarnir búast því við að skólinn sendi einkunnarblöð heim einu sinni eða 

tvisvar á ári, og að kennaranir rassskelli börnin ef þau eru til vandræða. Hún segir að það 

sé því mikil vinna að fá foreldrana til þess að átta sig á því að svoleiðis gengur það ekki 

fyrir sig í Danmörku, að það sé sameiginlegur vilji kennara skólans og foreldranna að 

barnið eigi sem besta skólagöngu.  

Sumir foreldranna vænta þess barnið þeirra fari beint í hefðbundinn bekk í stað þess að 

byrja í móttökubekknum. Magnea segir að það sé vegna þess að foreldrarnir séu orðnir 

þreyttir á vera mismunað og settir á bás sem innflytjendur. Þau vilji einfaldlega að barnið 

þeirra fari í hefðbundinn bekk svo að þau geti upplifað sig sem „venjuleg“ í samfélaginu. 

„Sumir eru orðnir mjög þreyttir á að vera mismunað. ...þau vilja bara fá danska íbúð, 

vinnu og að börnin þeirra séu í venjulegum bekk.“ 9 

 

 

                                                 
8 „Der er også nogen af dem der er bange hvis de hører skud. Vi har da haft soldater lige her ude. [...] 

Nogen har haft forfærdlige oplevelser med soldater.“ (Munnleg heimild 28. feb. 2007) 

 
9 „Der er nogen der er blevet smadder trætte af at være forskelsbehandlet. ...de vil bare have en dansk 

lejlighed, et job og deres barn i en almindelig klasse.“ (Munnleg heimild 28. feb. 2007) 
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9.4 Fordómar kennara 

Magnea talaði einnig um að á sumum kennarastofum, meðal annars á kennarastofu skóla 

B, heyrðust fordómafullar raddir gagnvart tvítyngdum nemendum og foreldrum þeirra. 

Hún segir að henni finnist kuldi og algjört afskiptaleysi dana óhugnanlegt. Þá heyrist 

athugasemdir um að nú sé kominn tími til að foreldrarnir læri dönsku, að faðirinn hafi 

ekki einu sinni vinnu og móðirin mæti ekki á dönskunámskeiðið. Hún segir að fólk leiði 

ekki hugann að því að þetta séu manneskjur sem hafi jafnvel orðið fyrir pyntingum eða 

annarri hræðilegri lífsreynslu. Það sé einfaldlega eitthvað sem þessir kennarar nenna ekki 

að hugsa út í. 

 

„En það er enginn sem talar um að þetta sé  jafnvel fólk sem hafi orðið fyrir 

pyntingum eða, það nennir enginn að hugsa um, ég meina, það er  bara svo 

óhugnanlegt hversu kaldir og afskiptalausir við danirnir getum verið.“ 10 

 

9.5 Foreldrafundir – foreldrasamtöl 

Eins og áður kom fram, þá eru margir foreldranna alls ekki vanir því að skóli og heimili 

vinni saman. Samkvæmt þeirra reynslu kallar kennarinn aðeins til foreldrasamtals ef 

eitthvað er að. Því, segir Magnea, skilja þessir foreldrar ekki að kennarinn vilji bara tala 

um hvernig barninu gangi í skólanum og vilji fá að heyra hvað foreldrunum finnist 

sjálfum. Þess vegna þurfi hreinlega að segja foreldrunum að þau verði að mæta í 

samtalið, annars láta þau einfaldlega ekki sjá sig. Mikilvægt sé einnig að gera 

foreldrunum það algerlega ljóst að kennarinn vilji barninu þeirra það besta, rétt eins og 

þau. Til þess séu þessi samtöl. 

Magnea segir það allt annar handleggur með foreldrafundi þar sem allir foreldrar koma, 

bæði danskir og tvítyngdir. Þar geti verið erfitt fyrir foreldra tvítyngdu nemendanna að 

fylgjast með og skilja það sem sagt er, sérstakleg ef þeir eiga efitt með tungumálið. Í 

                                                 
10 „Men der er ingen der snakker om at det måske er nogen der har været udsat for tortur eller, det kan man 

simpelthen ikke tage sig af, altså, det er simpelthen så uhyggeligt den kulde og ligegyldighed vi danskere 

kan have.“ (Munnleg heimild 28. feb. 2007) 
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ofanálag vita tvítyngdu foreldrarnir ekki hvernig þessir fundir ganga fyrir sig og eru því 

hálf smeykir og óöruggir við að koma (Munnleg heimild 28. feb 2007). 

9.5.1 Túlkar 

Í tilfelli skóla B er það skólinn sjálfur sem þarf að borga ef notast á við túlk. Það getur 

verið afar dýrt að panta túlk og ekki óalgengt að reikningurinn hljómi upp á 1200 danskar 

krónur. Því reyna kennararnir eftir bestu getu að sleppa við túlk nema nauðsyn krefji. 

Þegar ég spyr Ernu nánar út í túlka og hvort það sé boðið upp á túlk til að mynda við 

foreldrafundi segir hún að í raun séu til þrjár mismunandi aðstæður varðandi þetta; Þegar 

um er að ræða venjulega foreldrafundi segir hún að fólk megi sjálft taka með sér einhvern 

sem getur túlkað. Ef um er að ræða foreldrasamtal þar sem aðeins foreldrar eins nemanda 

og kennari eru viðstaddir má fólk gjarnan taka einhvern með sem getur túlkað, finnist 

þeim þess þörf. Ef hinsvegar er um að ræða erfitt samtal, það er, samtal þar sem ræða þarf 

vandamál í sambandi við barnið er pantaður túlkur frá miðlun. Þá mega foreldrarnir og 

túlkurinn ekki þekkjast svo að foreldrarnir eigi það ekki á hættu að mæta viðkomandi úti í 

búð. Það gæri orðið vandræðalegt bæði fyrir túlkinn og foreldrana (Munnleg heimild 28. 

feb 2007). 

 

9.6 Café kvöldin 

Fyrir nokkrum árum sótti skóli B um þátttöku í verkefni á vegum 

menntamálaráðuneytisins. Markmið verkefnisins var að stuðla að betri samskiptum milli 

foreldra tvítyngdu nemendanna og skólans. Erna segir að skóli B hafi þegar verið 

byrjaður að móta „café kvöldin“ þegar sótt var um þátttöku, og vegna þessa hafi þau 

verið valin. Þau höfðu þá þegar haldið nokkrar slíka samkomur og voru að prófa sig 

áfram í hvernig best væri að framkvæma þetta. 

Þegar ég spurði hana hvort þau hafi sótt um vegna þess að þeim þótti samskiptin við 

foreldra tvítyngdu nemendanna ábótavant sagði hún að það hafi ekki verið. 
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„...við vildum gjarnan vita meira, við vildum gjarnan verða betri [...] 

menntamálaráðuneytinu fannst það spennandi sem við vorum að gera og því urðum 

við fyrir valinu.“ 11 

 

Það eru sér café kvöld fyrir arabíska foreldra og sér fyrir tyrkneska foreldra. Reynslan 

hefur sýnt þeim að það gefst best. Hvað varðar aðra foreldra tvítyngdra nemenda segir 

Erna að reynt hafi verið að halda svona samkomu fyrir þá, en nánast enginn hafi komið 

eða sýnt því áhuga. Hún vill meina að ástæðan sé sú að menningarmunurinn sé svo mikill 

milli Tyrklands og arabísku landanna og Danmerkur, en að menningarmunurinn milli 

annarra Evrópulanda og Danmerkur sé ekki svo dramatískur. 

Þegar efnt er til café kvölds hringir Erna heim til allra foreldranna sem hafa verið boðin 

og hvetur þau til að koma. Þetta gerir hún vegna þess að foreldrarnir eru ekki vanir því að 

skólinn sýni heimilinu og foreldrunum áhuga og því þurfi að útskýra fyrir þeim hvers 

vegna það sé mikilvægt að þau komi. Hún segir þeim að þeirra skoðun skipti máli og að 

þau geti fengið svör við mörgum af sínum spurningum á svona kvöldi. Hún segir 

jafnframt að þetta sé mikil vinna, en það verði að gera þetta, annars koma foreldrarnir 

ekki. 

Það er alltaf dagskrá við þessar samkomur. Það eru ákveðin efni sem ræða á, en 

foreldrar eru einnig velkomnir til að ræða eitthvað annað finnist þeim þess þörf. Efnið 

sem ræða á er sent heim til foreldranna bæði á dönsku og þeirra tungumáli svo að þeir viti 

fyrirfram hvað er á dagskrá. 

Á sjálfu kvöldinu er foreldrunum skipt í fjögurra manna hópa, einn er skipaður ritari, og 

hópunum er dreift um. Þeir ræða svo málið sem er á dagskrá, en það getur verið böðun, 

foreldrafundir, vettvangsferðir eða hvað sem er. Eftir ákveðinn tíma er öllum safnað 

saman og ritararnir segja frá því að hverju þeirra hópur komst. Þar sem samkoman er 

haldin á vegum skólans er skólastjórinn viðstaddur ásamt tveim kennurum og starfsmanni 

bókasafnsins (Munnleg heimild 28. feb 2007). 

                                                 
11 „...vi ville godt vide noget mere, vi ville godt blive dygtigere [...] undervisningsministeriet syntes det vi 

lavede i forvejen var spændende så vi blev udvalgt.“ (Munnleg heimild 28. feb. 2007) 
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Erna segir að þessi kvöld séu fyrst og fremst til að fá foreldrana til að tala um skólann 

og segja sínar skoðanir. Ef upp koma vandamál gera kennararnir sitt besta til að bjóða 

fram lausnir. Ef til að mynda eitt foreldri er óánægt með að barnið þess eigi að fara í 

sturtu eftir leikfimi vegna þess að það má ekki sýna sig nakið, útskýra kennaranir fyrir 

viðkomandi að það séu reglur skólans og þeim eigi að fylgja. Barninu sé hinsvegar 

velkomið að klæðast sundfötum eða fara fyrr úr tíma til að baða sig, en reglunum verði 

ekki breytt. Hún segir þessar samkomur prýðisvettvang fyrir foreldrana að fá svör við 

spurningum sínum og skiptast á skoðunum.    

Þessar samkomur eru haldnar um það bil tvisvar á ári, það er að segja, tvisvar fyrir 

arabísku foreldrana og tvisvar fyrir tyrknesku foreldrana. 

9.6.1 Túlkar 

Það er alltaf túlkur viðstaddur café kvöldin. Það er gert til að gefa foreldrunum tækifæri 

til að tjá sig á sínu eigin móðurmáli, bæði munnlega og skriflega. Í hópunum skrifar 

ritarinn á sínu móðurmáli og túlkurinn þýðir það eftir á. 

Stundum geta pólitískar skoðanir komið í veg fyrir að foreldrar komi. Erna tók sem 

dæmi að ef haldin yrði slík samkoma fyrir foreldra frá fyrrum Júgóslavíu, dygði að hafa 

einn túlk sem talaði serbó-króatísku, það myndu allir skilja. Það myndi hinsvegar ekki 

falla í góðan jarðveg af pólitískum ástæðum, en slíku tæki skólinn alls ekki þátt í. Það 

yrðu ekki keyptir fleiri túlkar sökum þessa, fólk yrði þá bara að vera heima hjá sér. 

„Við viljum ekki borga fyrir pólitískar skoðanir þeirra.... Við viljum ekki taka þátt í 

neinu pólitísku. Og mín langa reynsla með tvítyngdum að,  segir,  að ef við byrjum á 

því þá erum við virkilega í vandræðum.“ 12 

 

                                                 
12 „Vi vil ikke betale for deres politiske holdninger.... Vi vil ikke gå ind i noget politik. Og det er min lange 

erfaring med tosprogede at, som siger det, at hvis vi begynder på det så får vi virkelig problemer.“ 

(Munnleg heimild 28. feb. 2007) 
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10 Samantekt 

Samstarf heimilis og skóla er afar mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Foreldrarnir eru þeir 

aðilar sem flest börn samsama sig fyrst með og líta upp til. Það er því áríðandi að skólinn 

hafi gott samband við foreldrana og að þeim finnist þeir vera mikilvægur hluti af 

skólastarfinu. Ef foreldrarnir eru neikvæðir gagnvart skólanum er hætt við að sú 

neikvæðni smitist til barnsins. 

Menning er afar stór hluti af lífi okkar. Meðlimir sama samfélags deila vissulega 

menningu, en ekki má gleyma því að innan þessa samfélags eru einstaklingar sem allir 

eru einstakir á sinn hátt. Menning er því afstætt hugtak og erfitt er að setja henni 

landamæri, það er, að segja til um hvar ein menning endar og næsta byrjar. Hún er 

eitthvað sem við notum á hverjum degi og verður því vanabundin. Smám saman verða 

þessar venjur okkur ósýnilegar og ómeðvitaðar. 

Fjölmenningarlegt samfélag er það samfélag sem hefur að geyma fólk með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn. Slíkt samfélag fagnar fjölbreytileikanum og setur 

einstaklinginn, fremur menningu hans, i brennidepil. 

Í samskiptum skiptir menning miklu máli. Þegar tveir einstaklingar með gjörólíkan 

menningarbakgrunn mætast til að eiga samskipti er eðlilegt að upp komi vandamál og 

hindranir. Það fer svo eftir því hvernig fólk tekur á þessum hindrunum hvort samskiptin 

gangi vel eða illa, hvort lagður sé grunnur að jákvæðum eða neikvæðum samskiptum í 

framtíðinni. 

Í ljósi þessa er mikilvægt að þekkja og skilja menningarlegan bakgrunn hvers annars, 

sérstaklega í skólastarfi þar sem leggja á grunn að samvinnu við tvítyngda foreldra. Tillit, 

virðing, skilningur og það að vera opinn eru lykilorð við slíkar aðstæður. Fordómar og 

neikvæðni eiga þar ekki heima. 

Væntingar foreldra tvítyngdra nemenda geta á stundum verið öðruvísi en innfæddir eiga 

að venjast. Það þarf því að útskýra vel hverjar skyldur og ábyrgðir skólans eru sem og 

hverjar skyldur og ábyrgðir foreldranna eru. Til er stuðningsefni í Danmörku bæði fyrir 

tvítyngda foreldra svo og kennara varðandi þetta, og það hvernig best er stuðlað að 

jákvæðum samskiptum við heimilin. 
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Þegar skólarnir tveir í þessari rannsókn eru bornir saman með tilliti til hvað er gert þegar 

nýr tvítyngdur nemandi hefur nám við skólann er munurinn mikill. Það er sökum þess að 

skóli A hefur ekki móttökubekk og því ekki í þeirra höndum að eiga fyrsta fund með 

nýfluttum foreldrum. Skóli B hefur hinsvegar móttökubekk og því er viðameiri móttökur 

þegar nýr tvítyngdur nemi kemur. Þar er ýmist farið heim til fjölskyldunnar eða hún 

boðuð á fund í skólanum. Þessi fyrsti fundur virðist hinvegar lausari í reipunum í skóla A.  

Í báðum skólum var talað um að foreldrar tvítyngdra barna væntu þess að tekið yrði 

tillit til krafna þeirra, hefða og þarfa. Það er sérstaklega í sambandi við vettvangsferðir, 

böðun og mataræði.  

Það voru engin vandræði varðandi foreldrafundi og foreldrasamtöl í skóla A. Kennarinn 

þar tók fram að nánast 100% mæting væri í foreldraasamtölin. Í skóla B var hinsvegar 

talað sérstaklega um að reka þyrfti á eftir foreldrum að mæta í þessi samtöl og að útskýra 

þyrfti fyrir þeim tilgang þeirra. 

Þegar bornir eru saman skóli A og skóli B er það sem snýr að túlkaþjónustu það sem er 

áberandi ólíkt. Í skóla A fá kennarar og foreldrar túlk eins og þeir hafa þörf fyrir og 

sveitarfélagið borgar reikninginn. Í skóla B er það hinsvegar skólinn sjálfur sem borgar 

brúsann og því reynt að spara við sig eftir fremsta megni að notast við þessa þjónustu. 

Reynt var að halda café kvöld fyrir tyrkneska og arabíska foreldra í skóla A, en það féll 

því miður um sjálft sig. Samskonar samkomur voru haldnar í skóla B sem gáfust vel, 

bæði kennurum og foreldrum. Þar eru haldnar slíkar samkomur nokkrum sinnum á ári, á 

meðan þær hafa verið lagðar niður í skóla A.  

Það sem gert var í skóla A til að kveikja áhuga tvítyngdu foreldranna á skólastarfinu var 

að stofna svokallað „etnisk råd“. Þá var foreldrum boðið á fundi þar sem ræða átti 

skólamálin og gafst það afar vel. Það varð til þess að tveir arabískir feður sitja nú í 

skólastjórninni. Ekkert tvítyngt foreldri situr í skólastjórn skóla B. 
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11 Niðurstaða og lokaorð 

Mestur er munurinn á skólunum tveim ef tekið er mið af túlkanotkun og foreldrafundum. 

Í ljósi þess að skóli B þarf sjálfur að borga fyrir túlk er eðlilegt að kennarar spari það við 

sig eins og unnt er. Það eykur hinsvegar möguleikann á misskilning ef enginn túlkur er til 

staðar þar sem tungumálið er hindrun. Ef foreldrarnir skilja ekki alveg það sem sagt er 

geta auðveldlega komið upp árekstrar. Það er samt sem áður áhætta sem kennarar í skóla 

B eru tilbúnir að taka. 

Það sem vakti einnig athygli mína var hversu kennararnir í skóla B þurfa að hafa fyrir 

því að fá foreldrana til að mæta foreldrafundi á meðan kennarar í skóla A upplifa ekki 

þetta vandamál. Skólarnir gera þó báðir sitt besta til að stuðla að virku foreldrasamstarfi 

við foreldra tvítyngdra nemenda með jákvæðu yfirbragði. Mér fannst það einnig 

athyglisvert að kennarinn í skóla A, Anna, vildi alls ekki kannast við fordóma af neinu 

tagi gagnvart foreldrum tvítyngdra nemenda. Magnea, kennarinn í skóla B, talaði 

hinsvegar sérstaklega um þennan þátt, og það af fyrra bragði. Þetta er auðvitað viðkvæmt 

mál og misjafnt hversu opið fólk er að ræða það. 

Ég hef líka velt fyrir mér hvers vegna café kvöldið fór forgörðum í skóla A, en 

heppnaðist svona vel í skóla B. Ástæðan getur verið sú að í skóla B var, og er, ýtt á eftir 

foreldrunum að mæta. Þess er vandlega gætt að foreldrarnir vita hvað á að ræða og hringt 

er heim til að reka á eftir þeim. Þetta virðist hinsvegar ekki hafa verið gert í skóla A. 

Kennararnir í skóla A lögðu reyndar mikla vinnu í „etnisk råd“ sem gafst vel. 

 

Í upphafi ritgerðarinnar var lögð fram rannsóknarspurningin: Hvaða áherslur eru í 

samstarfi tvítyngds heimilis og skóla og hvernig fer það fram? -Samanburður tveggja 

grunnskóla. Rannsóknin hefur leitt mig til eftirfarandi svars. 

Á heildina litið virðast skólarnir báðir vera áhugasamir um að rækta sambandið við 

foreldra tvítyngdra nemenda og leggja mikla vinnu í það að hjálpa þeim að skilja danska 

skólakerfið. Samstarfið í báðum skólum fer að mestu fram með fundum og samtölum við 

foreldrana. 

Áherslurnar í samstarfinu eru svipaðar hjá báðum skólum, á böðun og vettvangsferðir. 

Það eru þau atriði sem erfiðast virðist fyrir tvítyngdu foreldrana að sætta sig við. Báðir 
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skólar leggja jafnframt áherslu á að upplýsa foreldrana um þessi atriði á sérstökum 

fundum eða samkomum.  

Þegar niðurstöðurnar líta svona út er freistandi að draga þá ályktun að svona sé þetta í 

flest öllum dönskum grunnskólum. En þetta eru hinsvegar aðeins tveir af þeim 

fjöldamörgu og mismunandi grunnskólum sem er að finna í Danmörku og því 

fjarstæðukennt að alhæfa út frá því. Einhverja mynd gefur þessi rannsókn þó, þó ekki sé 

nema af afmörkuðu svæði á Sjálandi. 
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