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Formáli 

Reynsla af kennslu í alþjóðlegum skólum í Afríku og Evrópu og búseta 

erlendis með börn í leikskóla og grunnskóla voru sterkir áhrifavaldar þegar 

ég hóf meistaranám í menntunarfræði á uppeldis- og menntunarfræðideild 

með fjölmenningu sem sérsvið.  

Í verkefninu er leitast við, með fræðilegum rökstuðningi, að rannsaka 

hvort æskilegt sé að menntakerfi styðjist við hugmyndafræði -

fjölmenningarlegrar menntunar í ljósi hnattvæðingar sem umlykur líf  -

mannskynsins, í flestum samfélögum, í dag. Í ritgerðinni er með hliðsjón af 

hnattvæðingu og hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar fjallað 

um æskilega menntun grunnskólabarna í dag. Áhrif hnattvæðingar á -

samfélög eru tíunduð og bent á tillögur um breytingar, samkvæmt áliti 

valdra fræðimanna, sem þyrftu að eiga sér stað þannig að kennsluhættir, 

efnistök og námsumhverfi komi til móts við þarfir fjölbreyttra -

nemendahópa og nýtist þeim og samfélögunum. Jafnframt eru íslensk 

grunnskólalög og íslensk aðalnámskrá, almennur hluti, skoðuð með tilliti til 

hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og hnattvæðingar. Vægi 

verkefnisins er 20 ECTS. 

Um leið og leitast er við að svara því hvort og hvernig fjölmenningarleg 

menntun sé mikilvæg í hnattvæddum heimi þá er tilgangurinn með -

verkefninu jafnframt sá að umfjöllunin fái fólk, sérstaklega innan -

menntageirans, til að ígrunda hugmyndir sína um tilgang menntunar og 

endurmeta starfshætti og nálgun í kennslu. Mig langar að þakka -

leiðbeinanda mínum Dr. Hönnu Ragnarsdóttur fyrir uppbyggilega gagnrýni, 

hvatningu og faglega ráðgjöf sem og  sérfræðingi verkefnisins sem var -

Hafdís Guðjónsdóttir. 
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Ágrip 

Ritgerðin sem hér um ræðir er verkefni til fullnustu M.Ed.-gráðu á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er heimildarritgerð sem ber 
heitið; Fjölmenningarleg menntun og hnattvæðing. Er fjölmenningarleg 
menntun mikilvæg í hnattvæddum heimi?   

Verkefnið byggist á kennslufræðilegum heimildum, innlendum sem 
erlendum rannsóknum á sviði fjölmenningarlegrar menntunar og 
fræðilegum greinagerðum um áhrif og áskoranir hnattvæðingar á menntun. 
Um er að ræða fræðilega umfjöllun og rökstuðning fyrir breytingum í 
menntakerfum með áhrif hnattvæðingar og þarfir fjölbreytts nemendahóps 
að leiðarljósi. Tilgangur og markmið þessa verkefnis er einkum þríþættur.  Í 
ritgerðinni var fyrst og fremst leitast við að gera grein fyrir því hvort og 
hvernig hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar samræmdist 
hugmyndum valdra fræðimanna um menntun í hnattvæddum heimi.  Í öðru 
lagi að varpa ljósi á  hugmyndir valdra fræðimanna um áherslur í menntun 
með tilliti til áhrifa hnattvæðingar.  Í þriðja lagi voru lög um grunnskóla og 
íslenska aðalnámskráin  skoðuð með hliðsjón af markmiðum og gildum -
fjölmenningarlegrar menntunar og hugmyndum fræðimanna um æskilega 
menntun í hnattvæddum samfélögum . Eftirfarandi rannsóknarspurningar 
voru því hafðar í huga við vinnslu verkefnisins: 

 Samræmist hugmyndafræði fjölmenningarhyggjunnar 

hugmyndum fræðimanna um menntun í hnattvæddum heimi og 

þá hvernig? 

 Hver eru áhrif hnattvæðingar á samfélög og hvaða hugmyndir 

eru uppi um menntun á tímum hnattvæðingar? 

 Er innihald íslenskra grunnskólalaga og íslenskrar aðalnámskrár í 

samræmi við hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og 

áhrif hnattvæðingar og hvað þarf að hafa í huga við gerð 

námskráa sem eiga að koma til móts við þarfir fjölbreytts 

nemendahóps? 

Helstu niðurstöður voru þær að að hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 
menntunar er ákjósanleg í ljósi hnattvæðingar. Ef þessi hugmyndafræði yrði 
þróuð innan skólakerfisins myndu skapast sanngjarnari aðstæður fyrir alla 
nemendur,  óháð uppruna og stöðu. Til lengri tíma litið myndi slík þróun -
stuðla að sveigjanleika, bættum samskiptum, auknum skilningi á 
mismunandi viðhorfum og menningu og þar með meira umburðarlyndi.  
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Abstract 

The following paper is a final thesis for a M.Ed. degree at the University of 

Iceland. School of Education. This essay explores whether multicultural 

education, in primary schools, is important in a globalized world and is 

entitled: Multicultural Education and Globalization. Is multicultural 

education important in a globalized world?  

The project is based on educational sources, Icelandic and international 

research in the field of multicultural education and academic reports on the 

effects and challenges of globalization in education. With theoretical 

discussion and rationale for changes in education systems with the impact 

of globalization and the needs of diverse group of students in mind I seek to 

review the writings of scholars about the extent and implications of 

globalization and the goals and values of multicultural education. The 

purpose with this essay is threefolded. The focus was mainly to explore 

whether the ideology of multicultural education is in line with the views 

that certain scholars have on education in a globalized world. Secondly to 

shed light on the effect and challenges globalisation is having on 

communities and education. Thirdly the Laws on Icelandic schools and the 

national curriculum guides  are examined with regard to the objectives and 

values of multicultural education and the challenges of globalization on  

education for children.   

In order to seek the answer to my main question about whether 

multicultural education is important in a globalized world the main research 

questions are the following: 

• What is the ideology of multicultural education about? 

• What kind of challenges and affects has globalization for societies and 

education?  

• Is the content in the law on schools in Iceland and in the national 

curriculum guides in line with the ideology of multicultural education and  

the affects and challenges of globalization and what kind of changes have to 

be made on the curriculum so that it will meet the needs of all students? 

The main findings were that the philosophy of multicultural education is 

preferable in view of globalization. If this philosophy is developed within 

the school system it would create more equitable conditions for all 

students, regardless of origin and status. In the long run, such development 

would contribute to more flexibility, improved communication, better 

understanding of different beliefs and cultures and in general more 

tolerance. 
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Inngangur 

Samkvæmt áliti fræðimanna er nú að vaxa úr grasi fyrsta kynslóðin í 

mannkynssögunni þar sem að óháð því hvar þau búa verði það sömu 

hnattvæddu, lýðfræðilegu þættirnir og efnahagslegu breytingarnar  sem 

munu hafa áhrif á líf þeirra (Suárez-Orozco og Sattin, 2007). Einnig telja 

fræðimenn að samfélög og menntakerfi sem takast á við og ákveða að 

hugsa hlutina út frá hnattrænu sjónarmiði verði líklegri til að þrífast betur í 

framtíðinni en þau sem eru hliðhollari því staðbundna á kostnað 

hnattvæddra afla (Suárez-Orozco, og Quin-Hilliared, 2004;, Sunaina, 2004). 

Okkur ber að taka yfirlýsingar sem þessar með fyrirvara en það verður 

óneitanlega athyglisvert að fylgjast með þróun mála hinna ýmsu samfélaga í 

framtíðinni. Umfram allt er mikilvægt að rannsóknir fræðimanna haldi 

áfram og að fólk fái tækifæri til að bera saman bækur sínar.  

Kostur þess að menntakerfi styðjist við hugmyndafræði sem tryggir 

jafnrétti allra til náms ætti að vera öllum ljós en mikilvægi þess er e.t.v. að 

aukast. Flæði fólks á milli landa er hluti af hnattvæðingu og hefur verið um 

langan tíma. Fjöldi fólks sem er á hreyfingu, milli landa og svæða, eykst 

hraðar en almenn mannfjölgun. Suárez-Orozco og Sattin (2007) og 

Sϋssmuth (2007) segja að í dag séu innflytjendur og þeir sem hafa ekki 

ríkisborgararétt í því landi sem þeir búa í, vera lítinn hluta mannkynsins en 

ef fram heldur sem horfir eigi þessi hópur eftir að vaxa mjög hratt. Þrátt 

fyrir að innflytjendur séu enn aðeins lítill minnihluti í nær öllum -

þjóðfélögum, að undanskildum þeim fáu ríkjum sem hafa orðið til sem -

innflytjendaríki, t.d. Bandaríkin og Ástralía, þá má víða merkja töluverð 

þjóðfélagsleg átök tengd innflytjendum. Í sumum löndum hafa risið upp 

pólitískar hreyfingar til að berjast gegn innflytjendum, víða hafa ákveðnir 

hópar innflytjenda verið úthrópaðir sem sérstakt vandamál, t.d. Múslimar í 

Bretlandi, og enn víðar hefur orðið umræða um menntun innflytjenda, þar á 

meðal kröfuna um aðlögun að menntun hins nýja lands. Þessi umræða er 

farin að teygja anga sína til Íslands, sem lengi vel var utan slíkra strauma.  

Þann 1. janúar 2010 var 21.701 erlendur ríkisborgari búsettur á Íslandi, eða 

6,8% af mannfjöldanum. Flestir voru erlendir ríkisborgarar 1. janúar 2009 

þegar þeir voru 7,6% mannfjöldans (Hagstofa Íslands). Ísland er hluti af 

alþjóðlegu samfélagi og fer því ekki varhluta af því að um allan heim eru 

samfélög að þróast í átt að fjölmenningu. Með það sem er á undan er talið í 

huga fannst höfundi vert að rannsaka hvort hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar sé mikilvæg fyrir nemendur og samfélög á 

tímum hnattvæðingar.   
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Verkefnið er því unnið með þrjár rannsóknarspurningar í huga: 

 Samræmist hugmyndafræði fjölmenningarhyggjunnar hugmyndum 

fræðimanna um    menntun í hnattvæddum heimi og þá hvernig? 

 Hver eru áhrif hnattvæðingar á samfélög og hvaða hugmyndir eru 

uppi um menntun á tímum hnattvæðingar? 

 Er innihald íslenskra grunnskólalaga og íslenskrar aðalnámskrár í 

samræmi við hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og 

áhrif hnattvæðingar og hvað þarf að hafa í huga við gerð námskráa 

sem eiga að koma til móts við þarfir fjölbreytts nemendahóps? 

Til þess að markmið þessa verkefnis megi nást sem best og -

rannsóknarspurningunum svarað er  leitast við að gera grein fyrir  þremur 

meginatriðum: 

• Að gera grein fyrir því hvað felst í hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar.  

 

• Að fjalla um helstu áhrif hnattvæðingar á samfélög, samkvæmt 

kenningum valdra fræðimanna og gera grein fyrir hugmyndum 

þeirra um áherslur í menntun í ljósi hnattvæðingar. 

 

• Að benda á atriði innan laga um grunnskóla og í íslenskri 

aðalnámskrá sem samræmast ekki fyllilega gildum og 

markmiðum fjölmenningarlegrar menntunar og menntunar í 

hnattvæddum heimi og  hvers konar breytingar á námskrám 

vert er að hafa í huga þannig að komið sé til móts við þarfir allra 

nemenda. 

Rannsóknarefnið tengist námi mínu í uppeldis- og menntunarfræði með 

áherslu á fjölmenningu. Áhugi á efninu er fyrst og fremst sprottinn af 

búsetu minni í þremur heimsálfum og kennslu grunnskólabarna, bæði 

heima og erlendis. Þar að auki er ég móðir þriggja barna sem hafa gengið í 

alþjóðlega skóla í Afríku, Evrópu og Asíu, íslenska og þýska skóla. Það má því 

segja að persónulegur áhugi og hvati til frekari þekkingar á leiðum og 

áherslum í menntun, sem þjóni fjölbreyttum hópi nemenda, hafi verið 

drifkrafturinn í þessu meistaraprófsverkefni. Verkefnið er heimildarritgerð 

og ég afla heimilda í bókum, ritgerðum, greinum, skýrslum og af vefnum. Í 

heimildarvinnunni leitast ég við að dýpka skilning minn á efninu og mynda 

ramma utan um þær kenningar og aðferðir sem æskilegt væri að 

viðgengjust í skólastarfi. Ritgerðinni er skipt í þrjá kafla og hefst fyrsti kaflinn 
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á umfjöllun um hugtakið menntun. Þar er einkum stuðst við skilgreiningu -

heimspekingsins Páls Skúlasonar (1987) á hugtakinu. Þá er fræðileg -

umfjöllun um markmið og gildi fjölmenningarlegrar menntunar sem og í 

stórum dráttum rakin saga og þróun hennar.  Umfjöllunin um hvernig 

fjölmenningarlegir kennsluhættir eru innleiddir snýst að mestum hluta um 

fimm víddir sem Banks (2001b; 2007) leggur til að kennarar noti sér til 

leiðbeiningar. Í lok fyrsta kafla er hlutverk kennara skoðað með hliðsjón af 

hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og fræðileg umfjöllun um 

þýðingu samstarfs heimilis og skóla fyrir nemendann, kennarann og -

foreldra. Í þessari umfjöllun er einkum stuðst við rannsóknir og skrif Banks 

(2001a; 2001b; 2007) og Dr. Hönnu Ragnarsdóttur (2004; 2004b; 2007a; 

2007b; 2010) en auk þeirra er vitnað í fleiri fræðimenn sem hafa rannsakað 

og/eða skrifað á þessu sviði.      

Í öðrum kafla er leitast við að útskýra hugtakið  hnattvæðing og er -

einkum stuðst við skilgreiningar sérfræðinga á sviði mannfræði en þeir hafa 

í auknum mæli rannsakað áhrif hnattvæðingar á samfélög. Fólksflutningar 

innan landa og milli landa er einn hluti hnattvæðingar og er sérstakur kafli 

um málefni innflytjenda. Fjallað verður um menntun í ljósi hnattvæðingar 

og hvaða breytingum og áherslum hún kallar eftir á menntun -

grunnskólabarna. Stuðst er við skrif nokkurra fræðimanna sem hafa 

rannsakað og skrifað um áhrif hnattvæðingar á samfélög og menntun. 

Einkum er fjallað um hvaða þætti í menntun barna þarf að leggja áherslu á 

til að stuðla að farsælli þátttöku þeirra í hnattvæddum heimi.  Í þessum 

hluta verkefnisins eru heimildir einkum byggðar á skrifum og kenningum 

Hugonnier (2007) og Gardner (2004) en einnig verður vitnað í aðra -

fræðimenn. Í þriðja kafla er rýnt í lög um grunnskóla og almennan hluta 

íslensku aðalnámskrárinnar með hnattvæðingu og hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar í huga. Þess utan er einnig komið inn á 

notkun hugtakanna fræðsla og menntun í áðurnefndum skjölum. Þá er 

fjallað um breytingar á námskrám og er þar greint frá fjórum mismunandi 

leiðum í breytingum á námskrám sem  Banks (2001a) hefur borið kennsl á. 

Meðal annars er leitast  við að gera grein fyrir mikilvægi þess að námskrár 

séu útfærðar með fjölbreytileikann að leiðarljósi og að þær stuðli að 

jafnrétti til náms fyrir alla. Í lok verkefnisins er efnið dregið saman, 

niðurstöður settar fram og  umræður. Það er von höfundar að samhliða því 

að færa fræðilegan rökstuðning fyrir mikilvægi fjölmenningarlegrar 

menntunar í hnattvæddum heimi að þá fái verkefnið fólk til að ígrunda 

hugmyndir sínar um hvers konar hugmyndafræði og nálgangir í menntun 

séu æskilegar. 
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1 Fjölmenningarleg menntun: Skilgreiningar, inntak og 
þróun 

Þessi kafli hefst á umfjöllun og skilgreiningu um hugtakið menntun og  í 

kjölfarið er leitast við að skilgreina hugtakið fjölmenning. Fjallað verður um 

markmið og gildi fjölmenningarlegrar menntunar og þá verður stiklað á 

stóru í sögu og þróun fjölmenningarlegrar menntunar. Því næst er umfjöllun 

um fimm víddir sem Banks (2001b; 2007) leggur til að kennarar noti sér til 

leiðbeiningar á innleiðingu fjölmenningarlegra kennsluhátta. Þá er fjallað 

um hlutverk kennara og hverju þeir þurfa sérstaklega að huga að til að 

skapa öllum nemendum sínum jafnrétti til náms. Jafnframt er mikilvægi 

samstarfs heimilis og skóla tíundað og þá sérstaklega með tilliti til 

fjölskyldna sem tilheyra minnihluta og/eða jaðarhópum samfélagsins. 

1.1 Hugtakið menntun 

Þegar orðið menntun ber á góma tengja flestir það við skóla og það starf 

sem þar fer fram. Menntun hefur sérstaka stöðu í nútímasamfélögum því 

margir trúa því að menntun sé til hagsbóta fyrir samfélagið  og jafnframt 

mætir hún væntingum nemenda og foreldra. Við lifum á tímum þar sem 

mikil bjartsýni ríkir um mátt menntunar til að hafa áhrif á velferð 

einstaklinga og þjóðarinnar (Lauder, Brown, Dillabough og Halsey, 2006). 

Heimspekingurinn Páll Skúlason (1987) heldur því fram að menn skilji 

ekki til fulls hugtakið menntun. Hann hefur sett fram skýringu á þeim 

skilningi sem lagður hefur verið í hugtakið  og birtist í kennslu sem 

upplýsingamiðlun. Páll Skúlason (1987) heldur því fram að þessi misvísandi 

skilningur virðist koma fram víða í skólastarfi. Hann gagnrýnir samslátt sem 

orðið hefur á hugtakinu fræðsla annarsvegar og hugtakinu menntun 

hinsvegar. Páll Skúlason (1987) telur að á þessum tveimur hugtökum sé ekki 

gerður skýr greinarmunur og það komi niður á skólastarfi í þeirri mynd að 

fræðsla sé gjarnan talin mennta nemandann. Hann setur fram skýra 

skilgreiningu og aðskilnað á þessum tveimur hugtökum. Á meðan fræðsla 

upplýsir nemandann um ýmsar staðreyndir þá þroskar menntun 

nemandann með tækifærum til þátttöku. Hugtakið fræðsla er frekar 

yfirborðskennt og snýst um námsefnið, ekki um nemandann, til að mynda 

upplýsingagjöf og ýmiskonar utanbókarlærdóm. Fræðsla er aðeins tæki sem 

skilur menn eftir ófullnægða segir Páll Skúlason (1987) en hún er samt í 

vissum skilningi forsenda menntunar, nauðsynleg forsenda, en engan 

veginn nægileg. Því má í raun að segja að fræðsla sér ein gerð þekkingar. En 
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sú þekking segir hvorki nemendum til hvers né hvernig þeir eiga að nota 

hana. Páll Skúlason (1987) segir ennfremur:  

Menntunin ræðst fyrst og fremst af vilja mannsins til að menntast, til að 

ráða sér sjálfur, kunna skil á verðmætum lífsins og tilgangi, læra af 

reynslunni, kunna að vera einn en deila þó lífinu með öðrum, vita hvað er til 

góðs og hvað til ills (Páll Skúlason, 1987, bls. 341). 

Kenningar sem hafa verið settar fram um nám og námsvitund, þar sem 

gert er ráð fyrir því að nemandinn hafi yfir að ráða þremur gerðum 

þekkingar, styðja skilgreiningu Páls Skúlasonar (1987) enn frekar. 

Námsvitund er hægt að skilgreina sem þekkingu á eigin hugsun, þ.e. þekking 

og meðvituð stjórn á beitingu hugsunar og vitsmuna (Woolfolk, Hughes og 

Walkup, 2008). Að mati Schunk (2004) þarf nemandinn að beita þremur 

gerðum þekkingar til að leysa verkefni og ná settum markmiðum í námi. 

Lýsandi þekking segir okkur hvað við lærum, t.d. reglur, upplýsingar, 

staðreyndir og orðaforði. Aðferðaþekking segir okkur hvernig við notum 

þessa þekkingu og þriðja gerðin er þekking á beitingu kunnáttu og aðferða. 

Hún segir okkur hvenær og hvers vegna við notum tilteknar aðferðir og í 

tengslum við hvað. Þriðja gerðin byggir því á fyrstu tveimur og þegar öllum 

þremur gerðum þekkingar er beitt er hægt að segja að nám fari fram. 

Hugtakið fræðsla fellur því í raun undir eina gerð þekkingar, þ.e. lýsandi 

þekkingu. Allt það sem hér á undan er talið styður þær kenningar um nám 

barna að nemandinn sé virkur í eigin námi og að menntun sé virk og 

persónuleg uppbygging í gegnum félagsleg samskipti. Þetta viðhorf til náms 

tilheyrir svokallaðri hugsmíðahyggju og er einkum byggt á rannsóknum 

Piaget, Vygotsky, Bartlett og Bruner (Woolfolk, Hughes og Walkup, 2008). 

Driscoll (2005) tekur undir þetta viðhorf og segir að nemendur séu ekki 

tómir gámar sem bíða eftir því að vera hlaðnir, heldur frekar virkar  lífverur 

sem eru að leita að meiningu. Þeir nota kunnáttuna sem þeir öðlast til að 

tengja við reynslu sína. 

1.2 Fjölmenning 

Hér á undan var leitast við að setja fram skilgreiningu á hutakinu menntun. 

Erickson (2001) heldur því fram að menntun og menning séu samtvinnuð. 

Hann segir að menningin sé í okkur og allt í kringum okkur. Hún er í umfangi 

sínu og dreifingu persónuleg, félagsleg og hnattræn. Menningin mótar 

okkur allt lífið og fólk mótast af ólíkri menningu og tilteknum þáttum 

menningar og það getur gleymt eða vanið sig af menningu. Erickson (2001) 

segir að þó að mismunur sé á milli ólíkra menningar hvað varðar völd og 

virðingu þá séu allir fjölmenningarlegir. Það er því  illmögulegt, fyrir 
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einstakling í nútímasamfélagi, að kynnast ekki annarri menningu en sinni 

eigin. Í starfi, skóla eða í fjölskyldunni kynnast einstaklingar, læra og taka 

þátt í að skapa mismunandi menningu eða menningarkima (Erickson, 2001).   

Að mati Guðrúnar Pétursdóttur (2004) hefur aukið flæði upplýsinga m.a. 

haft þau áhrif að menningarhugtakið hefur öðlast víðari merkingu og felur 

ekki í sér eingöngu siði og venjur þjóðfélagshópa. Allir bekkir í skóla eru 

þannig í raun fjölmenningarlegir þar sem nemendur búa við ólíka -

heimamenningu, alast upp við ólík uppeldisskilyrði, efnahag og 

fjölskyldumynstur. Erickson (2001) segir að ef það er satt að hver 

einstaklingur og hópur sé bæði menningarlegur og fjölmenningarlegur 

mætti ætla að fjölmenningarlegt sjónarhorn á markmið og framkvæmd 

menntunar skipti meginmáli.  

1.3 Markmið og gildi fjölmenningarlegrar menntunar 

Fræðimenn sem aðhyllast kenningar fjölmenningarlegrar menntunar gera 

ráð fyrir að skólinn geti verið og eigi að vera sá vettvangur sem hjálpar 

þjóðum að breiða út almennar grundvallarreglur og – gildi, svo sem 

mannréttindi, virðingu og fjölbreytileika, sem ásamt gagnrýninni hugsun og 

lýðræðislegri þátttáku eru að þeirra mati mikilvægustu grundvallargildi 

skólastarfs (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a).  

Guðrún Pétursdóttir (2004) telur að þótt ýmsar stefnur og straumar í 

samhengi við fjölmenningarlega menntun hafi orðið til í tímans rás, má 

segja að sameiginlegt yfirmarkmið flestra þeirra í dag sé að allir nemendur 

öðlist svokallaða fjölmenningarlega færni þ. e. færni til að lifa og starfa í 

fjölbreyttu/fjölmenningarlegu samfélagi nútímans. Ekki aðeins fjölbreyttu 

hvað varðar uppruna eða þjóðerni íbúanna, heldur fjölbreyttu hvað varðar 

hæfni, áhugamál, þekkingu, getu, efnahag, menntun, lífsviðhorf og 

gildismat svo eitthvað sé nefnt. „ Í hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

menntunar koma fram kenningar um jöfnuð og félagslegt réttlæti á öllum 

stigum skólakerfsins og á þeim grunni er bent á hvers konar umbóta er 

þörf“ (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26). Banks (2001a) 

segir að hinn eiginlegi grundvöllur fjölmenningarlegrar menntastefnu sé því 

sá að allir njóti sömu réttinda til náms óháð kyni, kynþætti, tungumálum, 

trú og menningu. Umrædd menntastefna byggir þannig á hugmyndum um 

samkennd, samstöðu, umburðarlyndi og virðingu fyrir einstaklingnum og 

vinnur markvisst gegn mismunun og fordómum. Nieto (1999) álítur 

fjölmenningarlega menntun fela í sér félagslegt réttlæti fyrir öll börn og 

ungmenni þegar þeim eru veitt jöfn tækifæri og aðgangur að námsferlinu.  
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Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir (2010) fjalla í grein sinni -

Fjölmenning og þróun skóla um hvernig gagnrýnin fjölmenningarhyggja 

hefur í vaxandi mæli verið innleidd sem grundvallarhugmyndafræði skóla 

þar sem fjölbreyttir nemenda- og kennarahópar starfa. Grunnur 

gagnrýninnar fjölmenningarhyggju liggur í gagnrýnum félagsvísindum og 

segja má að markmið þeirra sé í stórum dráttum að tengja saman kenningu 

og framkvæmd á þann hátt að einstaklingar og hópar verði meðvitaðir um 

mótsagnir, skekkjur og óréttlæti í hugmyndakerfum sínum og félagslegum 

athöfnum. Þau segja enn fremur að í þessari hugmyndafræði felist hvatning 

til að breyta því sem breyta þarf. Gagnrýnin fjölmenningarhyggja er því 

grunnurinn að hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar. -

Umbótastarfið á grundvelli hennar felur í sér breytingar í skólum sem stuðla 

að því að nemendur úr öllum stéttum, báðum kynjum og af ólíkum 

uppruna, með mismunandi menningu, tungumál og trúarbrögð hafi jöfn 

tækifæri til menntunar. Banks (2001b) bendir á að hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar feli í sér breytingar og þróun innan 

skólastarfsins í heild en ekki bara einstökum þáttum þess. Með fyrrgreint í 

huga þarf að endurskoða áhersluþætti í skólanámskrám, kennsluefni og 

skólaumhverfi og skoða hvort þeir endurspegli fjölmenningu skólans.  

1.4 Söguleg þróun fjölmenningarlegrar menntunar 

Eftir seinni heimsstyrjöldina tóku einstaklingar og hópar af  ýmsum 

þjóðernum  að setjast að í löndum Evrópu í von um betra líf. Oft voru 

innflytjendurnir frá fyrrum nýlendum viðkomandi landa, til að mynda komu 

margir frá Norður Afríku og Indókína og settust að í Frakklandi. Eins fluttust 

margir frá Vestur Indíum og Suður Asíu til Englands (Banks, 2001b). Fram að 

þessum tíma höfðu samfélög Evrópu verið fremur einsleit þrátt fyrir að 

hvert um sig ætti sína eigin menningu og hefðir (Perotti, 1994).  

Innflytjendum eftirstríðsáranna tókst misjafnlega vel að fóta sig í nýja 

landinu en engin sérstök áætlun var til um aðlögun eða samlögun 

innflytjenda og innfæddra. Á árunum 1960 til 1970 náði tala innflytjenda í 

Evrópu nýju hámarki en þá var í fyrsta skipti farið að ræða um stöðu 

innflytjenda í landinu og hvernig þeir aðlöguðust samfélaginu. Menntun var 

talin lykillinn að aðlögun innflytjenda og voru margvíslegar stefnur í 

menntamálum settar fram í löndum Evrópu sem áttu að hjálpa til við 

aðlögun innflytjendanna og bæta samskipti þeirra og hinna sem fyrir voru í 

landinu (Perotti, 1994; Sierens, 2000). Fram til 1970 réði ríkjum svokölluð 

innflytjendafræðsla. Í henni fólst að innflytjendurnir áttu að samlagast 

algjörlega menningu nýja landsins og gleyma í raun uppruna sínum og 
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menningu. Innflytjendabörn voru sett saman í einn undirbúningsbekk til 

þess að hjálpa þeim að aðlagast en þó voru engin samskipti höfð við 

innfæddu börnin. Þannig fengu innfæddu börnin enga fræðslu um 

menningu og siði aðkomufólksins. Þessar aðferðir gáfust illa og smám 

saman sáu menn nauðsyn þess að allir samlöguðust hinu breytta formi 

samfélagsins og að fjölbreytileiki einkenndist af fleiru en menningu. Það var 

því á  áttunda áratugnum þegar fjölmenningarleg kennsla byrjar að þróast 

sem talið var að gagnkvæmur ávinningur af kennslunni fengist  fyrir 

innfædd börn og börn innflytjenda (Guðrún Pétursdóttir, 1999; 2001; 

Sierens, 2000). Fjölmenningarleg kennsla er uppeldisaðferð sem er um 

margt ólík innflytjendafræðslunni. Fjölmenningarleg kennsla leggur ekki 

einungis áherslu á menntun innflytjenda og einhliða aðlögun þeirra að nýju 

samfélagi líkt og innflytjendafræðslan gerði heldur miðar fjölmenningarleg 

kennsla að því að sýna fram á að engin menning er betri en önnur. Það sem 

skiptir máli er að bæði innflytjendur og innfæddir læra að bera virðingu fyrir 

menningu hvers annars en kennslan hefur snúist frá því að beinast eingöngu 

að minnihlutahópum yfir í að snúast að bæði minnihluta- og -

meirihlutahópnum (Guðrún Pétursdóttir, 1999; 2001).   

Saga fjölmenningarlegrar menntunar í Evrópu er  í nokkrum takt við það 

sem gerðist í Bandaríkjunum. Samkvæmt  Sleeter og McLaren (2009) og 

Banks (2001b) má rekja sögulegan uppruna fjölmenningarlegrar menntunar 

í Bandaríkjunum til  borgaralegrar réttindabaráttu innflytjenda í 

Bandaríkjunum á sjötta áratug síðustu aldar. Markmið borgaralegru 

réttindabaráttunnar var m.a.  að eytt yrði allri mismunun á 

vinnumarkaðnum og í menntastofnunum. Til að byrja með voru það einkum 

litaðir og seinna aðrir hópar, sem fóru fram á það að skólar og aðrar 

menntastofnanir myndu breyta námskrám sínum þannig að þær 

endurspegluðu þeirra reynslu, sögu, menningu og viðhorf (Banks, 2001b; 

Sleeter og McLaren, 2009). Þessir hópar vildu einnig að ráðnir yrðu fleiri 

kennara af öðrum litarhætti en hvítum og börðust fyrir samfélagslegri 

stjórnun á skólunum í hverfunum sínum og fyrir endurskoðun á námsbókum 

með tilliti til fjölbreytileikans. Samkvæmt Banks (2001b) skapaðist því m.a. 

þannig  farvegur fyrir fjölmenningarlega menntun. Til að byrja með var 

hugtakið fjölþjóðleg menntun notað til að brúa bilið milli mismunandi 

kynþátta. Nýtt hugtak var síðan mótað; fjölmenningarleg menntun, þannig 

að það varð víðara og  átti nú einnig við um kyn og annan fjölbreytileika. 

Nýja hugtakið, sem vísar til menningar í stað kynþátta, var sett í umræðuna 

til að ná athygli hvítra menntamanna. Sleeter og McLaren (2009) segja að 

afleiðingarnar hafi þó orðið þær að hvítir menntamenn virðast hafa aðgreint 

hugtakið fjölmenningarleg menntun frá hinni félagslegri baráttu og 
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skilgreint það í þeirri meiningu að markmiðið væri að halda upp á hina ýmsu 

þjóðhátíðardaga og þjóðernislega matargerð. Sviðið hefur stundum verið 

gagnrýnt fyrir það að hafa snúið frá hinni upprunalegu gagnrýni á 

kynþáttafordóma í menntun. Það er því mikilvægt að tengja uppruna 

fjölmenningarlegrar menntunar við réttindabaráttu fyrir frelsi og jafnrétti á 

öllum sviðum samfélagsins. Banks (2001b) heldur því fram að fyrstu 

viðbrögð skóla og menntamanna hafi verið fljótfærnisleg og breytingar hafi 

verið illa ígrundaðar.  

Í kringum upphaf áttunda áratugarins fóru konur í auknum mæli að 

berjast fyrir réttindum sínum m.a. á vinnumarkaði, launamisrétti og 

menntunarmöguleikum. Umfjöllun í sögubókum snérist að mestu um 

styrjaldir og stjórnmál þar sem karlar spiluðu stærsta hlutverkið. Í 

námsbókum og námsskrám voru konur næstum ósýnilegar. Áhersla á 

jafnrétti kynjanna varð því hluti af hugmyndafræði fjölmenningar og í 

tímans rás bættust fleiri hópar og sjónarmið við; börnum með einhvers 

konar fötlun var tryggður aðgangur að námi og lög voru samþykkt um að öll 

skólaskyld börn ættu rétt á sérstökum stuðningi í skólastarfi í samræmi við 

metnar sérþarfir þeirra. Það má því segja að fjölmenningarleg menntun hafi 

þróast vegna mismunandi þátta og úr mörgum áttum (Banks, 2001b). 

Samkvæmt Banks (2001b) urðu menntastofnanir að bregðast við kröfum, 

þörfum og væntingum hinna mismunandi hópa. Þess vegna er ekki hægt að 

flokka fjölmenningarlega menntun sem eina námsgrein heldur frekar sem 

hugtak sem nær yfir allt skólastarf. Þróun fjölmenningarlegrar menntunar 

undanfarna áratugi hefur almennt verið í átt að aukinni gagnrýni á 

kenningar og framkvæmd. Í stað þess að einblína eingöngu á 

minnihlutahópa er áherslan meðal annars núna á hvernig auka á þátttöku 

allra í fjölmenningarlegri menntun (Banks 2001b). Hanna Ragnarsdóttir 

(2007b) segir að fjölmenningarleg menntun hafi þróast undanfarin ár og 

áratugi sem svið í menntarannsóknum og sem stefna í skólaþróun. 

Samkvæmt Banks (2001b) er því æskilegast að hugmyndafræði -

fjölmenningarlegrar menntunar sé notuð til að breyta skólastarfi þannig að 

námið fari fram á grundvelli jafnréttis og sé sniðið að þörfum allra óháð 

uppruna þeirra.  

1.5 Innleiðing fjölmenningarlegra kennsluhátta 

Hanna Ragnarsdóttir og Kristín Loftsdóttir (2010) segja að það sé 

grundvallarviðhorf í kenningum um fjölmenningarlega menntun að ef að 

kennsluhættir eiga að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp þá þurfi 

að felast í kennslunni samsvörun og tengsl við menningarlegt umhverfi, 
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viðmið og gildi sérhvers nemanda, sem og móðurmál hans. Menningarlegur 

styrkleiki hvers og eins ætti að vera nýttur til námsins og menningarlegur 

fjölbreytileiki gerður sýnilegur.  

Eins og áður hefur verið komið inn á er fjölmenningarleg menntun stórt 

hugtak sem inniheldur margar og mikilvægar víddir. Banks (2001b) segir að 

hægt sé að nota fimm leiðir, til leiðbeiningar, við innleiðingu á 

fjölmenningarlegum kennsluháttum. Í fyrsta lagi talar hann um inntak og 

námsefni. Þetta á við um að hve miklu leyti kennarar nota námsefni og 

dæmi frá mismunandi menningarhópum til að kynna fyrir nemendum 

ákveðin hugtök, meginreglur og alhæfingar. Innleiðing á þjóðernislegu og 

menningarlegu efni ætti að vera rökrétt, ígrunduð og vel skipulögð.  

Önnur leiðin er ferli á uppbyggingu þekkingar, sem tengist því að hvaða 

marki kennarar hjálpa nemendum til að skilja, rannsaka og skilgreina 

hvernig óbeinar menningarlegar forsendur, tilvísanir, sjónarmið og 

hlutdrægni geta haft áhrif á sköpun þekkingar. Kennarar ættu samkvæmt 

Banks (2001b) að bjóða nemendum upp á að skoða hlutina út frá fleiru en 

einu sjónarhorni og hvetja þá til ígrundunar. Nieto (1999) tekur undir þetta 

og segir mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að vega og meta 

mismunandi málefni út frá ólíkum sjónarhornum og geta þetta verið 

umræðuefni tengd félagslegu réttlæti, fordómum, virðingu, trúarbrögðum 

og fleiru.  

Í þriðju leiðinni fjallar Banks (2001b) um það hvernig hægt er að koma í 

veg fyrir foróma og/eða eyða þeim og vísar til kennslu og verkefna þar sem 

kennarar geta hjálpað nemendum sínum að þróa jákvætt viðhorf gagnvart 

mismunandi kynþáttum, þjóðernis- og menningarhópum. Margar -

rannsóknir hafa sýnt fram á að kennsla og námsefni sem inniheldur efni um 

mismunandi kynþætti og þjóðernishópa getur hjálpað nemendum til að 

þróa jákvæðara viðhorf milli mismunandi hópa. Banks (2001b) leggur þó 

áherslu á að þetta verði að vera gert undir ákveðnum skilmálum. Kristín 

Loftsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (2010) taka undir þetta og segja að 

þegar fjallað sé um ólíkan uppruna og litarhátt þurfi að huga vel að 

samhenginu og af hvaða ástæðu það er gert. Einnig þurfi að velta fyrir sér 

aldri barna og hvers konar umfjöllun henti fyrir hvern aldurshóp. Banks 

(2007) talar um að markmiðin með vel skipulögðum og ígrunduðum 

verkefnum sem stuðla að betri samskiptum milli mismunandi hópa séu m.a. 

að öðlast jákvæða reynslu af slíkum samskiptum og að læra að líta á fólk af 

mismunandi kynþætti og þjóðerni sem sjálfstæða einstaklinga.  

Í fjórða lagi fjallar Banks (2001b) um jöfnuð og réttlæti í uppeldisfræði. 

Kennarar geta skilgreint kennsluaðferðir sínar og stíl til að komast að því að 
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hve miklu leyti þeir endurspegla fjölmenningarlega þætti og málefni. Banks 

(2007) segir að  hægt er að tala um réttláta kennslufræði þegar kennarar 

haga kennslu sinni á þann hátt að það auki líkurnar á námsárangri hjá 

nemendum af mismunandi kynþáttum, með mismunandi -

menningarbakgrunn, beggja  kynja og nemenda úr öllum stéttum 

samfélagsins. Banks (2001b) bendir á að um margar leiðir sé að ræða sem 

kennarinn getur farið til að auka námsárangur allra nemenda sinna.  

Uppbygging skólamenningar sem eflir er fimmta leiðin. Banks (2001b) 

telur að svo hægt sé að innleiða fjölmenningarlega kennsluhætti verði 

skólamenning og skipulag skólans að hafa í heiðri jafnrétti kynjanna og 

mismunandi kynþátta- og félagshópa. Banks (2001b) leggur áherslu á að 

allir í skólasamfélaginu verði að koma að enduruppbyggingu -

skólamenningarinnar og skipulagi skólans þannig að jafnrétti skapist fyrir 

alla hópa. Skoða verður vel þætti eins og hlutfallslegt vægi mismunandi 

hópa í margskonar verkefnum og athöfnum innan skólans. Einnig verði að 

skoða vel og ígrunda öll samskipti starfsfólks við fjölbreyttan hóp nemenda. 

Banks (2001b; 2007) finnst mikilvægt  að allir sem koma að skólanum taki 

þátt í þessu ferli þar sem menning skólans og skipulag er rannsakað og síðan 

endurbyggt og ef innleiða eigi fjölmenningarlega kennsluhætti og 

fjölmenningarlega menningu innan skóla þá verði að endurmóta og 

umbreyta öllu skólasamfélaginu. Hanna Ragnarsdóttir (2004b) segir að  í 

skólum sem hafa fjölbreytileika, mannréttindi og virðingu að leiðarljósi ætti 

kennslan að byggjast á margbreytileika nemenda og styðja alla nemendur til 

náms, auk þess að efla með þeim gagnrýna hugsun og lýðræðislega 

þátttöku. Banks (2001b; 2007) leggur áherslu á að líta eigi á skóla sem 

félagslegt kerfi þar sem allar helstu breytur þess eru nátengdar. Með því að 

líta á skólann sem félagslegt kerfi göngum við út frá því að við verðum að 

forma og þróa stefnu sem umbreytir öllu skólasamfélaginu. Ekki gengur að 

taka eina breytu í kerfinu fyrir heldur verða breytingar að eiga sér stað í 

öllum þáttum skólasamfélagsins. 

1.6 Hlutverk kennarans 

Kennarinn spilar stórt hlutverk sem mótunaraðili og velur námsefni 

kennslustunda sinna og eyðir miklum tíma með nemendum. Kennarar hafa 

misjafnar skoðanir, koma úr ólíku umhverfi, hafa ólíka trú og svo framvegis, 

rétt eins og nemendurnir. Það er því mikilvægt að þeir séu 

fjölmenningarlega hæfir, skilji forsendur fjölmenningarlegrar kennslu og hafi 

þær að leiðarljósi. Verkefnin sem kennarinn setur fram þurfa að vera 

fjölbreytt og nothæf til fjölmenningarlegrar kennslu. Skipulagning verður að 
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vera góð og kennarinn þarf að kynna sér vel allt efni sem hann leggur fyrir 

nemendur sína. (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Hanna Ragnarsdóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2010).  

Banks (2007) segir að kennarinn sé lykilbreyta í ferlinu þegar innleiða á 

fjölmenningarlega kennsluhætti og í að hjálpa nemendum að þróa með sér 

lýðræðislegt viðhorf  til mismunandi hópa. Kennarar séu mannverur sem 

koma með eigin menningarleg viðhorf, gildi, vonir og drauma inn í 

skólastofuna. Allt saman hefur þetta áhrif á hugmyndir, viðhorf og hegðun 

nemenda. Viðhorf og gildi kennarans hafa einnig áhrif á hvað hann kennir 

sem og með hvaða hætti hann kemur skilaboðum til skila. Kennari sem  trúir 

á yfirburði hvítra manna samanborið við litaða, flytur þessi skilaboð til 

nemenda sinna hvort sem það er visvítandi eða óvart. 

Banks (2007) telur að kennarar sem eru færir í kennslufræði sem byggir á 

jafnrétti hafi tök á að nota fjölbreytileikann til að auðga kennsluna í stað 

þess að hræðast eða forðast hann. Þeir eru færir um að greina, skýra og 

setja fram  persónuleg gildi sem eru tengd menningarlegum fjölbreytileika 

og starfa eftir leiðum sem eru samkvæmar því sem þeir trúa á. Að hafa 

skilning á sjálfum sér, ásamt kunnáttu í sögunni, formlegum einkennum og 

mismunandi samskiptum á milli hópa er raunfærni sem kennari verður að 

búa yfir til að geta innleitt kennslufræði byggða á jafnrétti. Þessa þætti segir 

Banks (2007) vera grunninn fyrir kennara til að bera kennsl á, skapa og 

innleiða kennsluaðferðir sem auki námsárangur fjölbreytts hóps nemenda. 

Auk þess hjálpar þessi raunfærni kennurum að sjá fyrir sér og skapa 

mannlegra og umhyggjusamara samfélags. Banks (2007) álítur að tvö 

mikilvægustu hlutverk kennara séu val á efni sem nýta á við kennslu og að 

ákveða við hvaða kennslufræði skuli styðjast. Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir (2005) segja að val kennara 

á efni og kennsluháttum feli í sér val tiltekinna gilda og sérstakrar 

hugmyndafræði. Kennarinn skipuleggur aðgerðir sínar og er tilbúinn til að 

bregðast við þegar eitthvað kemur skyndilega upp á. Hvert sem tilefnið er 

verður kennarinn ávallt að taka tillit til þeirrar vitneskju sem hann hefur um 

hvern nemanda og einnig þekkingar sinnar á mannlegum eiginleikum. Banks 

(2007) telur að með stöðugri ígrundun á starfi geti kennarar sem taka tillit 

til margbreytileika og ólíkra þarfa nemenda, þróað kennsluhætti sem mæta 

fjölbreyttum þörfum þeirra. Síðast en ekki síst þarf kennarinn að fá tækifæri 

til að byggja starf sitt á samstarfi við aðra starfsmenn skólans, foreldra og 

nemendur. Fullan (2003) og Hugonnier (2007) mæla með því að kennarar 

kynni sér skólastarf í öðrum skólum þar sem góður árangur hefur náðst með 

fjölbreyttan nemendahóp þar sem fjölmenning ríkir. Kennarinn kynnist 

þannig vinnubrögðum sem gætu hentað í skipulagi náms og kennslu í hans 
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eigin nemendahópi. Hanna Ragnarsdóttir (2010) bendir á að á tímum mikilla 

fólksflutninga og hnattvæðingar sé fjölbreytt reynsla, þekking, menning, 

tungumál og trúarbrögð kennara skólasamfélögum mikilvæg auðlind. Þessa 

auðlind, sem býr í fjölbreyttum kennarahópi, má nýta skólastarfi til 

framdráttar. Fjölbreytt reynsla kennara af ólíkum uppruna er mikilvæg í 

skólum þar sem nemenda-hópar eru fjölbreyttir hvað varðar menningu, 

tungumál og trúarbrögð, auk þess sem fjölbreyttir kennarahópar fela í sér 

fyrirmyndir fyrir fjölbreytta nemendahópa. Nieto (1999) segir að  til þess að 

kennari geti stuðlað að góðum árangri á sviði menntunar verði að vera 

raunverulegt og heiðarlegt samræmi á milli þarfa og menningarlegra 

viðmiða nemenda og kennara. 

1.7 Samstarf heimilis og skóla 

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2010) bendir á að í fjölmenningarsamfélagi séu 

fjölskyldur af margvíslegum toga og fjölbreytni þeirra má ekki einungis rekja 

til ólíkrar menningar eða trúarskoðana heldur eru fjölskylduform á ýmsa 

vegu. Fyrir utan svonefndar kjarnafjölskyldur með tveimur -

gagnkynhneigðum foreldrum eru fjölskyldur með einu foreldri, -

samkynhneigðum foreldrum og fjölskyldur með fráskildum foreldrum sem 

taka saman við e.t.v. annað fráskilið foreldri.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2010) segir mikilvægt að koma á farsælu 

samstarfi milli skóla og allra fjölskyldna. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 

samstarf heimilis og skóla eykur líkur á að vel takist til við menntun og 

uppeldi barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; McMillan, 2000). Í -

niðurstöðum rannsóknar sem Hanna Ragnarsdóttir (2007b) gerði á árunum 

2002-2005 kemur fram að rof myndist milli sumra heimila og skóla, þar sem 

samskipti og gagnkvæmur skilningur er takmarkaður. Hanna Ragnarsdóttir 

(2007b) bendir á að nauðsynlegt sé að þróa leiðir til að styrkja stöðu 

innfytjenda og annarra minnihlutahópa í íslensku samfélagi og skólum, og 

almennt þurfi að bregðast við sífellt fjölbreyttari nemendahópi. Í þessu felst 

endurskoðun á skólastarfi þannig að það þróist í átt að þeim raunveruleika 

sem við búum við í dag.  

Samkvæmt Ingibjörgu Auðunsdóttur (2007) er ein af mikilvægum 

forsendum fyrir góðu samstarfi heimilis og skóla sú að kennari afli 

bakgrunnsupplýsinga um nemendur og kynni sér áhugamál þeirra ásamt því 

að kanna styrkleika þeirra á hinum ýmsu sviðum. Hanna Ragnarsdóttir 

(2007b) segir að finna þurfi leiðir til að auka frumkvæði kennara til 

samskipta við foreldrana. Skilaboð til foreldra eigi að vera skýr, þeir þurfi að 

vita til hvers er ætlast af þeim, hvaða ábyrgð þeir bera, en um leið að þekkja 
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réttindin sín og barna sinna. Kennarar geta orðið mikilvægur tengiliður 

foreldra, af erlendum uppruna, við samfélagið þar sem þeir hafa almennt 

þekkingu á ríkjandi tungumáli og menningu.  

Phillips (2005) bendir á nokkrar ástæður fyrir því af hverju samstarf skóla 

og foreldra sé mikilvægt. Þegar foreldrar styðja betur við starf kennara 

finnst þeim að þeir hafi haft áhrif á stefnu og starfsaðferðir skólans. Ef 

kennarar hlusta á foreldrana þá eiga þeir auðveldara með að bera kennsl á 

og aðstoða einstök börn. Með auknu samstarfi við foreldra gætu foreldrar 

öðlast betri aðstöðu til að leggja fram hugmyndir að breytingum innan 

skólans. Aukin þátttaka foreldra getur leitt af sér opnara skólastarf ; bæði 

gagnvart aðstæðum á hverjum stað sem og mismunandi menningu og 

uppruna nemenda.  

Hanna Ragnarsdóttir (2004) fjallar um mikilvægi þess að litið sé á 

heimamenningu og skólamenningu sem samverkandi áhrifavalda í lífi barna 

og ungmenna af erlendum uppruna en ekki andstæða póla. Kennarar eiga 

því að leita jafnvægis milli heimamenningar barnanna og -

meirihlutamenningar samfélagsins. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2010) segir að 

nauðsynlegt sé að koma á viðræðum og semja við fjölskyldur um að hvaða 

markmiðum skólinn eigi að stefna. Þó að gildismat heimilis og skóla sé ekki 

það sama eru samræðurnar leið til að komast að niðurstöðu. Í skrifum 

hennar kemur ennfremur fram að samstarf við foreldra sé leið til að efla 

börnin námslega og félagslega. Skólinn á að vinna að því að afla sér trausts 

og samskiptin verða að fara fram af heilindum. 

1.8 Samantekt 

Hægt er að rekja sögu og uppruna fjölmenningarlegrar menntunar til 

sjöunda áratugs síðustu aldar. Banks (2001b; 2007) leggur áherslu á að líta á 

fjölmenningarlega menntun sem stöðuga þróun. Hann segir ennfremur að 

einn megintilgangur fjölmenningarlegrar menntunar,  sé að hjálpa öllum 

nemendum að öðlast þekkingu, viðhorf og færni til að lifa í lýðræðislegu 

þjóðfélagi og vera í samskiptum við fólk af ólíkum uppruna. Þannig skapast 

fjölmenningarlegt og lýðræðislegt samfélag sem leiðir til góðs.  

Nieto (1999)  álítur fjölmenningarlega menntun fela í sér félagslegt 

réttlæti fyrir öll börn og ungmenni því hugmyndafræði hennar stuðlar að 

jafnrétti til náms og jöfnum tækifærum fyrir alla nemendur. Skólinn getur 

haft áhrif á viðhorf nemenda og kennarar geta barist gegn fordómum og 

alhæfingum. Hlutverk kennara er því mjög mikilvægt og Banks (2007) og 

fleiri leggja áherslu á að kennarar vandi sig sérstaklega við val á 

kennslufræði og námsefni. Rannsóknir hafa sýnt að samstarf heimilis og 
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skóla eykur líkur á velgengni nemenda í námi (Hanna Ragnarsdóttir 2007b; 

McMillan 2000). Hanna Ragnarsdóttir (2004; 2007b) segir mikilvægt að líta 

eigi á heimamenningu og skólamenningu nemendans sem samverkandi 

þætti en ekki sem andstæða póla. Hún leggur sérstaka áherslu á að vel þurfi 

að huga að samstarfi við innflytjendur. 
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2 Hnattvæðing og menntun 

Bloom (2004) heldur því fram að vegna hnattvæðingar muni líf barna, sem 

eru að vaxa úr grasi í dag, verða fyrir miklum áhrifum af hagfræðilegum, 

félagslegum og menningarlegum þáttum á hnattræna vísu. Hnattvæðing 

þýðir áskoranir fyrir menntun en jafnframt ný tækifæri. 

Með aukinni hnattvæðingu hefur flæði fólks á milli landa aukist og hér á 

undan var fjallað um hvernig hugmyndafræði fjölmenningarlegarar 

menntunar geti mótað stöðu barna í skólakerfum.  Í umfjöllun um 

innflytjendur er staða þeirra  í skólum og samfélögum skoðuð. Fjallað er um 

stöðu skóla í ljósi hnattvæðingar og leitast er við að greina í hverju áskoranir 

hnattvæðingar á menntun eru fólgnar. Að lokum eru hugmyndir um 

áherslur í menntun í hnattvæddum heimi settar fram. Einkum er stuðst við 

kenningar og skrif Hugonnier (2007) og Gardner (2004) í umræðunni um 

æskilegar áherslur í menntun á tímum hnattvæðingar.  

2.1 Skilgreining á hugtakinu hnattvæðing 

Suárez-Orozco og Sattin (2007) segja að hnattvæðing sé gildishlaðið hugtak 
og að ótal margar skilgreiningar hafi verið settar fram um inntak þess, með 
mismunandi vægi á hina ýmsu þætti. Hnattvæðingu má t.d. skilgreina sem 
aukna samtenginu jarðarbúa. Þættir sem geta stuðlað að hnattvæðingu eru 
m.a. hreyfanleiki fjármagns, þekkingar, vöru og vinnuafls, ör tækniþróun í 
samskiptum og flutningi. Í hnattrænum heimi getum við litið á efnahag, 
menningu og félagsleika sem síbreytileg og flæðandi fyrirbæri. 
Mannfræðingurinn Appadurai (2008) lítur á hnattvæðingu sem flókið og 
óskipulagt kerfi. Ekki sé um landslag að ræða sem hægt er að kortleggja 
heldur frekar fleka sem rekast saman. Hann leggur til að um fimm víddir sé 
að ræða sem einskonar flæðandi tengsl séu á milli; vídd sem vísar til alls 
kyns fólksflæðis, tæknivídd, fjármálavídd, fjölmiðlavídd og -
hugmyndafræðilega vídd. Kristín Loftsdóttir (2003) segir í grein sinni; 
Hnattvæðing í ljósi menningar, hreyfanleika og nútímans, að hnattvæðing 
feli ekki í sér eingöngu uppbrot og flæði sjálfsmynda og landamæra, heldur 
felur hún samhliða í sér myndun nýrra landamæra og í sumum tilfellum 
endurvinnslu eldri hugmynda í nýju samhengi. Inda og Rosaldo (2008) segja 
ennfremur að hnattvæðing feli í sér endurskipulagningu á tíma og rúmi. Þ.e. 
ný landamæri verða til og önnur eyðast. David Harvey (1989) segir að 
þróunin sé sú að allt gerist hraðar, efnahagslega sem og félagslega. Hlutirnir 
eiga sér stað samtímis um alla jörðina og eitthvað sem gerist á einum stað 
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getur um leið haft áhrif á öðrum stað. Veröldin virðist vera að minnka og við 
verðum að læra að takast á við hlutina í heimi þar sem tilfinningin fyrir 
þjöppun á tíma og rúmi virðist vera að magnast. 

2.2 Innflytjendur 

Suárez-Orozco (2004) segir að með aukinni hnattvæðingu hafi 

fólksflutningar, á heimsvísu, magnast. Meginstraumar slíkra fólksflutninga á 

undanförnum áratugum hafa verið frá þróunarlöndum til Vestur Evrópu og 

Norður Ameríku. Koma innflytjenda inn í land, sem eru af ýmsum 

kynþáttum og þjóðerni og hafa mismunandi menningarbakgrunn, trú og 

tungumál,  getur virkað sem ógnun við menningu meirihlutans. 

Hnattvæðing getur ógnað bæði sjálfsmynd þeirra sem fyrir eru sem og 

innflytjendanna og barnanna þeirra. Suárez-Orozco (2004) segir ennfremur 

að samþætting innflytjenda og kynslóða, sem fylgja í kjölfarið, við 

samfélagið sem tekur á móti þeim sé ein aðal áskorun hnattvæðingar og ef 

illa tekst til gæti það haft langtíma félagslegar afleiðingar.  

Flæði fólks á milli landa er hluti af hnattvæðingu og hefur verið um 

langan tíma. Fjöldi fólks sem er á hreyfingu eykst hraðar en almenn 

mannfjölgun. Í dag eru innflytjendur og þeir sem búa í landi og hafa ekki 

ríkisborgararétt þar, lítill hluti mannkynsins en ef fram heldur sem horfir á 

þessi hópur eftir að vaxa gríðarlega. (Suárez-Orozco, 2004; Suárez-Orozco 

og Sattin, 2007; Sϋssmuth, 2007). Tölur sýna að innflytjendur og flóttamenn 

voru yfir 214 milljónir árið 2010  en fjöldinn í upphafi 21. aldarinnar var 150 

milljónir. Árið 2010 voru innflytjendur Í Bandaríkjunum um 14.2 % 

þjóðarinnar og í Evrópu um 9,5 % íbúa (International Organization for 

Migration, 2010). Suárez-Orozco (2004) heldur því fram að í mörgum 

löndum sé innflytjendum að fjölga og bendir á að Það sé mikilvægt að hafa í 

huga að þessar tölur ná einungis yfir fyrstu kynslóð innflytjenda. Sϋssmuth 

(2007) lítur svo á að mörgum skólum hafi mistekist að taka á móti og vinna 

með stórum hluta af börnum innflytjenda í Evrópu og Norður Ameríku og í  

mörgum löndum í Evrópu, sérstaklega í Þýskalandi, Svíþjóð, Belgíu, Sviss og 

Hollandi sé mikill munur á frammistöðu innfæddra og innflytjenda. 

Niðurstöður PISA 2009 (OECD, 2009) sýndu jafnframt að þó að börn 

innflytjenda séu fædd í landinu, sem þau eiga skólagöngu í, þá standi þau 

enn að baki innfæddum. Þessi sama könnun sýndi samt að nokkrum löndum 

tekst mun betur til og er Finnland í þeim hópi (Sϋssmuth, 2007).  

Þó að í íslenskum lögum og aðalnámskrá sé lögð áhersla á jafnrétti til 

náms og að koma eigi til móts við þarfir allar barna hafa ýmsar íslenskar 

rannsóknir, sem gerðar hafa verið á undanförnum árum, sýnt að mörg 
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innflytjendabörn hafa átt við erfiðleika að etja (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; 

Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). Einnig sýna margar rannsóknir hið sama 

varðandi börn frá Suður Ameríku og hluta asískra barna í Bandarískum 

skólum þar sem þessi börn hætta skólagöngu fyrr en hinn almenni 

Bandaríkjamaður og augljóst mynstur í prófum byggðum á árangri er fyrir 

hendi (Suárez-Orozco og Sattin, 2007). Hugonnier (2007) vill meina að ekki 

hafi verið lagt nægilega mikið upp úr því að koma til móts við þessa 

nemendur. Svo virðist vera m.a. sem menning þeirra hafi verið hunsuð í 

náminu eða verið af mjög skornum skammti. Hugonnier (2007) segir 

ennfremur að í mörgum löndum, sérstaklega í Evrópu, sé atvinnuleysi 

margfalt hærra meðal innflytjenda en innfæddra og mætti ætla að það sé 

óbein eða bein afleiðing af misrétti í menntakerfi þessara landa. Eins og 

áður hefur komið fram virðast menntakerfi almennt ekki undir það búin að 

takast á við þær áskoranir sem fylgja innflytjendum (Cheng, 2007; Suáres-

Orozco, 2004). Sϋssmuth (2007) heldur því fram að menntastofnanir, 

aðferðir og efnistök verði að breytast þannig að minnihlutahópar, 

innflytjendur, börn innflytjenda og innfæddir fái nám og kennslu sem kemur 

til móts við þarfir allra einstaklinga. Þannig verði meiri líkur á því að allir 

nemendur fái tækifæri til að nýta þekkingu sína og reynslu til hins betra út í 

samfélaginu. Samkvæmt  Suáres-Orozco (2004) spilar hið félagslega -

andrúmsloft þjóðfélagsins og aðferðir við móttöku innflytjenda, mikilvægt 

hlutverk þegar kemur að líðan innflytjenda og barna þeirra. Suáres-Orozco 

(2004) segir að því miður virðist óþol og andstaða gagnvart innflytjendum 

vera alltof algeng viðbrögð í löndum út um allan heim. Mismunun gagnvart 

lituðum innflytjendum er sérstaklega útbreidd og djúpstæð á mörgum 

svæðum þar sem tekið er á móti stórum hópum innflytjenda. Ef börn finna 

fyrir neikvæðni þegar þau spegla sig í samfélaginu getur það leitt til 

vonleysis og niðurrifs á sjálfsmyndinni og getur haft neikvæðar afleiðingar á 

skólagöngu þeirra. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) segir að gott sjálfsmat og 

trú á eigin getu séu mikilvægir þættir í sjálfsmynd barna og unglinga og þar 

skipta kennsluaðferðir, viðhorfin í skólunum og öll skólamenningin miklu 

máli. Meiri líkur eru á góðum námsárangri og góðu gengi í skóla hjá börnum 

og unglingum ef þau eru meðvituð um uppruna sinn. M. McAndrew (2007) 

segir að börn séu óvenjulega sveigjanlegar mannverur. Þau geta búið í 

tveimur mismunandi menningarheimum svo framarlega sem ekki er þrýst á 

þau að velja á milli þeirra eða þau fái það á tilfinninguna að annar 

menningarheimurinn sé verri en hinn. Skólinn verður að finna leiðir til að 

styðja þau í þessari flóknu þróun á menningu þeirra sem á betur við þau og 

er í takt við hinn hnattvædda heim. Sϋssmuth (2007) segir:  „Stefna skóla 

ætti ekki eingöngu að snúast um sameiningu eða aðlögun innflytjenda 
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heldur einnig innfæddra, og þar af leiðandi myndu líkurnar minnka á 

aðskilnaði, misskilningi og ofbeldi í samfélaginu“ (Sϋssmuth, 2007, bls. 199). 

Crul (2007) segir að breytt stefna í menntamálum og alþjóðlegt samstarf í 

þessum löndum myndi vera öllum í hag og vera hornsteinn í uppbyggingu á 

réttlátu menntakerfi.  

2.3 Skólar og hnattvæðing 

Sϋssmuth (2007) telur að samfélög, í öllum sínum myndum, eigi það 

sameiginlegt að vilja koma til skila ákveðinni færni og gildum til næstu 

kynslóðar. Hún segir að skólar séu mikilvægar stofnanir í samfélaginu og 

kennarar, námskrár, stefnur, efnistök og fleira innan þessa stofnanna eigi 

mikinn þátt í að móta kunnáttu og menningarvitund barna og unglinga.  

Suárez-Orozco og Sattin (2007) halda því fram að skólar eigi að 

endurspegla menningu og hið félagslega hagkerfi hins raunverulega 

samfélags, sem þeir eru hluti af. Menntastofnanir og menntun almennt 

verður að horfast í augu við veröld sem verður hnattvæddari eftir því sem á 

líður en að sama skapi virðist hún verða ósamhverfari, óréttlátari og 

misskiptari en áður (Suarez-Orozco og Sattin, 2007). En skólar eru 

íhaldssamar stofnanir í eðli sínu og ef fram heldur sem horfir án þess að 

nokkuð sé að gert þá vex ósamræmið á milli þeirra og þess sem er að gerast 

í hinum raunverulega heimi, hinum hnattvædda heimi (Hugonnier, 2007).  

Gardner (2004) virðist vera sammála þessu og bendir á að það sé annars 

vegar hægagangur í menntastofnunum og hins vegar hið öra flæði og 

breytingar sem eiga sér stað félagslega, menningarlega og hagfræðilega í 

samfélögum sem veldur spennu á milli skóla og samfélagsins.  Skólum  og 

menntun, innan þeirra, hefur verið markvisst haldið utan við aðrar stofnanir 

samfélagsins segja þau Suárez-Orozco og Sattin (2007) og vilja meina að 

skólar í dag séu að miklu leyti úr takt við það sem er raunverulega að gerast 

í hinum hnattræna heimi, einmitt þegar ætlast er til meira af hefðbundinni 

skólagöngu en nokkru sinni áður. Cheng (2007) og Suárez-Orozco (2004) eru 

sammála um að það sé að stórum hluta á ábyrgð skólanna að undirbúa 

æskuna undir líf í hnattvæddum heimi.  Hugonnier (2007) spyr sig að því 

hvaða kennsluaðferðir séu árangursríkar til að gera nemendur hnattrænt 

meðvitaða og tryggja þannig þarfir samfélagsins. Hann veltir því einnig fyrir 

sér á hvaða hátt þurfi að aðlaga skóla og menntakerfi til að undirbúa 

einstaklinga fyrir líf í fjölmenningarlegum heimi þannig að þeir verði 

fyrirmyndar heimsborgarar. 
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2.4 Áhrif hnattvæðingar 

Cheng (2007) og Hugonnier (2007) vilja meina að heimurinn hafi breyst 

gífurlega á undanförnum tuttugu árum og á meðan flest hagkerfi hafi 

brugðist við þessum breytingum sé ekki hægt að segja það sama um 

menntunarkerfið, nema í takmörkuðum mæli. Þrátt fyrir að í OECD löndum 

og víðar hafi orðið miklar breytingar í þá átt að leggja áherslu á þekkingu, 

upplýsingatækni og kunnáttu sem framleiðsluþætti þá hafa litlar breytingar 

sem endurspegla þessa þróun verið gerðar á námskrám. Cheng (2007) og 

Hugonnier (2007) segja enn fremur að ein mikilvægasta raunfærnin í dag sé 

upplýsinga- og tæknikunnátta. Í henni felist aðgangur, stjórnun 

framkvæmda, samþætting, mat og endurspeglun á upplýsingum, með 

nútíma tækni. Enn sem komið er eru þessir þættir ekki nægilega stór partur 

af námskrám í mörgum löndum.  

Hugonnier (2007) segir að áskorunum hnattvæðingar á menntun sé 

hægt að skipta í nokkra flokka. Í fyrsta lagi segir hann að með hnattvæðingu 

sé  gagnkvæmt  efnhagslegt ósjálfstæði í heiminum að aukast og að sama 

skapi samkeppnin milli landa. Jafnframt hafa orðið og verða áfram 

breytingar á dreifingu vinnuafls um allan heim. Afleiðingarnar af þessu fyrir 

menntun eru þær að fólk verður að tileinka sér og uppfæra þekkingu sína og 

hæfni mun oftar, en fyrr á tímum og tíðni þess að fólk skipti um störf mun 

aukast. Segja má að fólk verði nemendur til lífstíðar. Jafnframt hefur 

útflutningur á ýmsum varningi aukist jafnt og þétt á síðustu fimmtíu árum 

og heimsviðskipti að sama skapi. Levy, Frank og Murnane (2007) segja að 

ein af beinum afleiðingum hnattvæðingar sé að stöðugt sé verið að skipta 

um staðsetningu fyrir framleiðslu á ýmisskonar varningi og þjónustu. 

Verksmiðjuvinna og einföld störf eru í auknum mæli flutt til landa þar sem 

laun eru miklu lægri heldur en í hinum Vestræna heimi. Hugonnier (2007) 

telur að þróuðu löndin verði núna að einbeita sér að hágæða framleiðslu og 

þjónustu sem kallar þá um leið á aukna áherslu, í menntakerfinu, á tækni, 

stærðfræði og vísindi, auk sköpunar í námi. Cheng (2007) segir að fyrirtæki 

og starfsmenn þeirra verði einnig að búa sig undir sveigjanleika og til að búa 

til sveigjanlega starfsmenn verður menntakerfið einnig að vera sveigjanlegt. 

Hugonnier (2007) tekur í sama streng og segir að starfsmenn verði að hafa 

hæfni til að takast á við ný verkefni, skipta um starfsvettvang, ef til vill í nýrri 

borg eða nýju landi. Í löndum þar sem fyrirtæki, vinnumarkaðurinn og 

menntakerfið er mjög sveigjanlegt eru betri möguleikar á meiri og stöðugri 

vexti en í löndum þar sem sveigjanleiki á þessum sviðum er lítill. Hugonnier 

(2007) heldur því fram að allar þessar breytingar á vinnumarkaðnum og 

heimsviðskiptum kalli á endurskipulagninu í menntamálum, breytingu á 
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námskrám og kennsluaðferðum. Til þess að árangur náist mega þessar 

umbreytingar ekki eingöngu snúast um efnahagslega þáttinn, heldur einnig 

raunfærni einstaklinga og samfélagsins í heild. Suárez-Orozco og Sattin 

(2007) segja að sveigjanleiki, aðlögunareiginleiki, hreyfanleiki, skapandi og 

gagnrýn hugsun, sjálfstæði í námi, stafrænt læsi og hæfileiki til að þróa 

sambönd sé nauðsynlegt að þróa og muni skipta sköpum fyrir fólk að búa 

yfir á vinnumarkaðnum.  

Í öðru lagi heldur Hugonnier (2007) því fram að hnattvæðing muni leiða 

af sér aukin efnahagsleg og menningarleg samskipti á milli landa og meiri  

félagslega fjölbreytni í formi menningar, þjóðernis, tungumála og 

trúarbragða. Hinn félagslegi höfuðstóll (gildi og meginreglur eins og 

umburðarlyndi, samvinna og samstaða) verður að þróast frekar. Vaxandi 

kröfur verða gerðar til einstaklinga um tungumálakunnáttu og þekkingu á 

menningu annarra þjóða. Hugonnier (2007) bendir einnig á að tvær til þrjár 

kynslóðir innflytjenda hafi gengið í gegnum aðlögun í nýjum löndum sem 

gekk út á það að læra tungumál, hefðir, venjur og menningu viðtökulandsins 

en oft á kostnað þeirrar eigin menningar. Skammtímamarkmiðið var 

samlögun en langtímamarkmiðið var aðlögun. Hugonnier (2007) segir Það 

vera staðreynd að samfélög séu að verða fjölmenningarlegri  og því verði að 

leggja áherslu á að allir nemendur eigi þess kost að menning þeirra birtist í 

kennsluefni og skólastarfi á viðeigandi og fullnægjandi hátt. Ef þróun á 

aðskildum samfélögum heldur áfram án þess að brúað sé bilið á milli þeirra 

þá  eru meiri líkur á að félagsleg sundrung verði innan heildarsamfélagsins. 

Breytingar á námskrám er einungis partur af því sem þarf að gera. Allir 

hópar verða að læra að bera virðingu fyrir menningum ólíkum þeirra. 

Hugonnier (2007) segir að sementið sem haldi samfélögum saman sé 

umburðarlyndi, samvinna og samstaða . Ekki eru allir einstaklingar gæddir 

þessum eiginleikum og því er jafn nauðsynlegt fyrir skólana að kenna þessa 

þætti eins og lestur og stærðfræði.  

Í þriðja lagi segir Hugonnier (2007) að hnattvæðing muni auka 

félagslegan og launalegan mismun á kostnað félagslegrar samheldni. Í því 

samhengi má benda á að alþjóðlegur samanburður á lífsgæðum í breiðum 

skilningi, bendir til þess að gæði daglegs lífs séu best í þeim samfélögum þar 

sem jöfnuður og félagslegt öryggi er mest (Sameinuðu þjóðirnar, 2010).  

Hugonnier (2007) heldur því fram að nauðsynlegt og óumflýjanlegt verkefni 

sé því að skapa jafnan rétt fyrir alla til að hafa aðgang að gæðamenntun og 

jafnrétti í námsmati. Hugonnier (2007) segir ennfremur að það hefði mátt 

halda að hagvöxturinn á undanförnum árum myndi minnka fátækt en þvert 

á móti þá hefur launamismunur aukist og bilið milli fátækra og ríkra 

breikkað. Eins og áður hefur verið minnst á þá færa fyrirtæki framleiðslu 



 

33 

sína í auknum mæli til landa þar sem launin eru lág. Þannig að 

hnattvæðingin ógnar félagslegri samstöðu í formi þess að fólki finnst 

samfélagið bjóða upp á færri tækifæri og staða fólks í lágstéttum veikist enn 

frekar (Hugonnier, 2007). Hugonnier (2007) telur að menntakerfið hafi getu 

til að koma með lausn á þessu, að minnsta kosti að hluta til, með því að 

leitast við að vera sanngjarnt fyrir alla. Hugonnier (2007) segir að jafnrétti í 

menntun sé þríþætt og skiptist í jafnan aðgang að menntun fyrir alla, jafnan 

aðgang að gæðamenntun/góðri menntun og jafnrétti í námsmati þar sem 

félagslegur bakgrunnur nemenda hefur lágmarks áhrif í námsmati. 

Hugonnier (2007) bendir á að tvennt þurfi að varast í þessu sambandi og 

það sé annars vegar nám fyrir fáa útvalda og hins vegar magn. Menntakerfi 

eiga að bjóða upp á gæða menntun fyrir fleiri en þá fáu heppnu og 

aðgangur að menntun fyrir alla á ekki að vera á kostnað gæða. Samkvæmt 

niðurstöðum PISA (2009) hafa menntun og tekjur foreldra áhrif á 

frammistöðu barna í námi í mörgum löndum. Hugonnier (2007) segir að það 

sé því um mismunandi áskoranir að ræða í hverju landi fyrir sig. Á meðan 

sumir þurfa að leggja meiri áherslu á gæði á þá ættu aðrir að einbeita sér að 

jöfnum aðgangi að gæðamenntun. 

Í fjórða lagi talar Hugonnier (2007) um að í hnattvæddum heimi ættu 

mál eins og verndun umhverfisins, minnkun fátæktar, smygl á eiturlyfjum 

og vopnum, mansal og hryðjuverk,  að vera áhyggjuefni allra einstaklinga. 

Þetta felur í sér að við getum ekki lengur litið á okkur sem þegna aðeins eins 

lands heldur einnig sem heimsþegna. Hugnonnier (2007) telur mikilvægt að 

við séum öll upplýst um málefni sem þessi og að meðvitund okkar og ábyrgð 

okkar ætti að aukast. Hugonnier (2007) segir að mál sem þessi verði ekki 

lengur leyst innan hverrar þjóðar fyrir sig. Hver þegn hefur ábyrgð að gegna 

og því betur sem almenningur er meðvitaður um mál sem þessi því líklegra 

er að hann beiti auknum þrýstingi á stjórnvöld í sínu landi til að takast á við 

þessi vandamál. Hugonnier (2007) heldur því fram að velferð okkar og 

komandi kynslóða sé hér í húfi og það sé mikilvægt að auka hnattræna 

meðvitund. Þetta sé meiriháttar áskorun á menntakerfin og skólar geti 

spilað stórt hlutverk í því að fræða börn um umhverfismál og byggja upp 

ábyrgð hjá þeim sem þegnar heimsins. Hugonnier (2007) segir að enn sem 

komið er sé þróun í kennslu umhverfismála skammt á veg komin hjá 34 

löndum innan OECD og í námskrám er mjög sjaldan komið inn á almenna 

ábyrgð þegna í heiminum. Hann vill meina að það sé  nauðsynlegt að 

framfarir eigi sér stað í þessum efnum áður en hægt sé að halda því fram að 

öll lönd séu meðvituð um það hversu mikilvægt hlutverk íbúar þeirra geta 

leikið í að móta hnattvæðingu þannig að hún sé öllum í hag.  
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Að lokum bendir Hugonnier (2007) á að hnattvæðing leiði af sér 

alþjóðavæðingu í menntun, sérstaklega á hærri stigum. Þetta getur haft 

hættur í för með sér fyrir nemendur og fyrir vanþróuð lönd í formi lélegra 

gæða eða óviðeigandi efnistaka og þess að bilið breikki menntunarlega. 

Aðgerðir á alþjóðlega vísu eru því nauðsynlegar til að hámarka ávinninginn 

og lágmarka hætturnar. Hugonnier (2007) leggur áherslu á að þarna verði 

að fara fram skipulagt alþjóðlegt samstarf og að samræmi sé í gæðum og 

kröfum. Hann hvetur því til eftirlits og gagnsæis í þessum málum. Umfram 

allt vill hann að vanþróuð lönd verði styrkt og hvött til að koma á fót 

menntakerfi og stofnunum á öllum stigum menntunar. Hugonnier (2007) 

segir að menntakerfin verði að bregðast við áskorunum sem hnattvæðing 

hefur í för með sér. Eins og málin standa í dag sé ástandið mismunandi milli 

landa og innan hvers lands fyrir sig. Það er álit Hugonnier (2007) að 

vanþróuðum löndum hafi verið beint og óbeint haldið niðri og takmörkuð 

geta í menntamálum og ójöfnuður í aðgangi að menntun mun einfaldlega 

takmarka möguleika þeirra á að hagnast og dafna í hnattvæðingunni. 

Hugonnier (2007) segir að það þurfi átak innan hvers lands fyrir sig sem og á 

alþjóðlega vísu til að búa börn sem best undir líf í hnattvæddum heimi og 

spyr sig að því hvort heimurinn geti brugðist við áskorunum hnattvæðingar 

á menntun. 

2.5 Áherslur í menntun í ljósi hnattvæðingar 

Gardner (2004) segir að menntastofnanir breytist hægt og að vissu leyti sé 

það gott því menntun sé eitt af akkerum samfélagsins og við viljum ekki 

fórna börnunum okkur og menntun þeirra í hvert sinn sem eitthvað nýtt 

kemur fram. Hvað sem því líður þá verðum líka að spyrja okkur að því hvað 

ætti að gerast innan menntastofnana þegar stórkostlegar breytingar verða á 

samfélaginu og á öllu sem umlykur það. Að mati Gardner (2004) er það á 

tímum sem þessum sem spennan á milli hraðans á breytingum innan 

menntastofnana og þess sem er að gerast í hinum raunverulega heimi er 

orðin verulega mikil. Markmið og gildi menntunar eru mismunandi milli 

landa og jafnvel innan hvers lands fyrir sig.  

Til að mæta þeim áskorunum sem hnattvæðing hefur í för með sér og 

var lýst hér í kaflanum á undan er rétt að skoða markmið sem Gardner 

(2004) og fleiri leggja til að skólar í framtíðinni hafi að leiðarljósi. 

1. Skilning á kerfi hnattvæðingar og þróun hnattvæðingar; fyrirframséð 

og ófyrirframséðir flutningar eða hreyfing á fólki, fjármagni, 

upplýsingum og menningarformum. Þetta eru m.a. þættir sem 

nemendur þurfa að skilja því þeir búa nú sem og í framtíðinni við 
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hnattrænt samfélag. Börn fræðast um þessa hluti í gegnum fjölmiðla 

en það er einnig nauðsynlegt að formleg fræðsla um þá fari fram í 

skólum(Gardner, 2004). 

2. Getu til að geta hugsað á greinandi og skapandi hátt. Gardner (2004) 

segir að ekki nægi að læra hugtök, upplýsingar og skilgreiningar 

utanbókar. Nemendur verði að vera færir um að geta tekist á við efni 

út frá fleiri en einu sjónarhorni og nýtt sér það við mismunandi 

aðstæður.  

3. Hæfni til að takast á við vandamál og málefni. Gardner (2004) nefnir 

sem dæmi eyðni, hitnun jarðar og innflytjendamál sem dæmi um 

málefni sem þarf að takast á við. Chen (2007) vill sjá menntun barna 

þróast í þá átt að þau fái tækifæri til að þroskast persónulega á þann 

hátt að það muni hjálpi þeim í framtíðinni. Þetta felur í sér umhyggju 

og áhuga á náttúrunni og að vilja láta til sín taka í samfélaginu. 

4. Kunnáttu og hæfni til að eiga friðsamleg og árangursrík samskipti við 

einstaklinga frá mismunandi menningarheimum; innan síns 

samfélags sem og á alþjóðlega vísu. Gardner (2004) segir að 

hnattvæðing þýði að einstaklingar verði að geta hugsað og starfað 

með hver öðrum burt séð frá kynþætti, trú og menningarlegum 

bakgrunni. Gardner (2004) heldur því fram að þessi raunfærni muni 

verða hornsteinninn í menntun lýðræðisríkja sem eigi eftir að fagna 

velgengni  á 21. öldinni. Sϋssmuth (2007) segir að menntakerfi verði 

að aðlaga kennsluhætti sína til að kenna vitsmunalega, 

tilfinningalega, tæknilega og félagslega færni sem ná út fyrir hið 

staðbundna samhengi . Þessa þætti telur Sϋssmuth (2007) vera 

mikilvæga í að kenna fjölmenningarlega færni sem hún telur vera 

nauðsynlega í hinum hnattræna heimi. Sϋssmuth (2007) segir 

ennfremur að þó einstaklingur eigi ekki eftir að búa eða vinna annars 

staðar en í sínu heimalandi þá eru yfirgnæfandi líkur á því að hann 

muni upplifa aðra menningu, tungumál og margskonar önnur 

félagsleg sjónarhorn en hans eigin. Þetta taka Suárez-Orozco (2004) 

og Suárez-Orozco og Quin-Hilliared (2004) undir og segja að  

menntun verði að efla kunnáttu á menningu og hefðum annarra og 

eigi að stuðla að  vilja og færni einstaklinga til að eiga samstarf við 

aðra með mismunandi menningarlegan bakgrunn, innan þeirra eigin 

samfélaga sem og á alþjóðlega vísu. 

5. Jafnri virðingu fyrir eigin menningu og gildum sem og annarra. 

Gardner (2004) vill meina að eitt af erfiðustu og mikilvægustu 

verkefnunum í kennslu á hnattvæðingu verði að stíga þennan 
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línudans á milli þess að læra að bera virðingu fyrir eigin menningu 

jafnframt því að kunna að meta menningu og trú annarra. Fleiri taka 

undir þetta með Gardner og segja ennfremur að nemendur verði að 

kunna að meta hlutina með það fyrir augum að upphefja sig yfir öll 

landamæri um kynþátt, tungumál, þjóðerni og menningu (Suárez-

Orozco, 2004; Suárez-Orozco  og Quin-Hilliared, 2004) 

6. Fögnun margbreytileikans. Gardner (2004) segir að menntun í 

hnattvæðingu felist í því að búa einstaklinga undir það að vinna og 

hugsa þvert á menningarleg landamæri. Tungumálakunnátta og 

fjölmenningarleg færni muni hjálpa nemendum að greina og skapa 

þýðingu innan menningarlegra og félagslegra svæða sem eru 

frábrugðin þeirra eigin. Samfélög sem fagna margbreytileikanum 

eiga meiri möguleika á að dafna undir stjórn komandi hnattvæðingar 

heldur en samfélög sem leggja áherslu á einhliða menningu og 

áráttu fyrir einu tungumáli (Gardner, 2004). Cheng (2007) tekur 

undir þetta og heldur því fram að menntun eigi að þróa þrautseigju 

hjá börnum, hæfni til samskipta og hæfni í öðru og þriðja tungumáli. 

Þau eiga að vilja búa við jafnrétti, fá tilfinningu fyrir réttlæti og 

löngun til að kynnast mismunandi menningarheimum. Þannig 

menntun sé meira í takt við raunveruleikann sem þau búa við í dag 

heldur en sú menntun sem almennt fer fram í skólum. 

7. Hlúa að umburðarlyndi. Samkvæmt Gardner (2004) þarf að kenna 

börnum að umbera ágreining, gefa rúm fyrir efasemdir og jafnrétti. 

Slík áhersla í menntun muni stuðla að jöfnum tækifærum. Gardner 

(2004) bætir því að það sé ólíklegt að framtíðin verði björt nema að 

við verðum miklu betri í umburðarlyndi innan þjóðfélags og utan. 

Í stórum dráttum falla flest atriðin hér að ofan í rauninni undir svokallaða 

hnattræna meðvitund. Mansila og Gardner (2007) segja að það sé mjög 

mikilvægt fyrir nemendur að þróa með sér hnattræna meðvitund og að stór 

hluti af náminu sé að kenna börnum að vera þátttakendur í hnattrænni 

veröld. Þau segja að hún snúist um það að hjálpa nemendum að beita 

hugsunum sínum og athöfnum í nútímanum með sögulegar staðreyndir í 

huga. (Mansila  og Gardner, 2007). Svanborg R. Jónsdóttir (án ártals) 

doktorsnemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands tekur í sama streng og 

skilgreinir hnattræna meðvitund sem umhverfis- og efnahagslæsi og 

félagslega meðvitund. Gardner (2004) segir að þó margir óski þess að 

meginlínur hnattvæðingar hverfi þá séu þær komnar til að vera. Það er erfitt 

að sjá fyrir sér veröld þar sem efnahagsleg þróun, samskiptatækni og 

hreyfing á fólki og menningarleg skilaboð síðustu áratuga muni ganga til 
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baka. Þrátt fyrir þetta munu ákveðin gildi og lifnaðarhættir  ekki endilega 

hverfa. Þvert á móti hefur sagan sýnt að hnattvæðing getur vakið upp 

ströng viðbrögð, stundum í formi ofbeldis en líka jákvæð. Stofnanir sem 

munu geta brugðist við hnattvæðingu, um leið og áhersla er lögð á að bera 

virðingu fyrir fjölmenningu og mismunandi skoðunum, eru líklegastar til að 

þrífast best. Gardner (2004) telur að höfðingi þessara stofnana geti orðið 

menntakerfin, sem verða drifin áfram með áherslu á mikilvægi þeirrar 

framtíðarsýnar sem hnattvæðing hefur í för með sér. Þó að íhaldssemi 

menntastofnana sé að vissu leyti réttlætanlegt þá verða þær að aðlaga sig 

að þeim staðreyndum sem fylgja hnattvæðingu, rétt eins og þær aðlöguðust 

landbúnaðar- og iðnaðarbyltingunum. Gardner (2004) segir ennfremur að 

menntastofnanir verði  að finna leið til að samþætta nýjar vísindalegar 

uppgötvanir og  margþætt markmið menntunar við þróun sögunnar í fortíð 

og nútíð. Þetta verði að vera gert í ljósi gilda og viðmiða sem nemendur 

munu hagnast á. 

2.6 Samantekt 

Hnattvæðing er ekki nýtt fyrirbæri en aukin tækni veldur því að atburðir á 

einum stað geta haft áhrif víða. Kristín Loftsdóttir (2003) segir að 

hnattvæðing stuðli að því að ein landamæri eyðist og önnur myndist. 

Fjölmenningarlegum  samfélögum fjölgar, þau stækka og innflytjendur eru 

stór hluti hnattvæðingar. Skólar hafa ekki farið varhluta af þessari þróun. 

Kannanir og rannsóknir hafa sýnt að í mörgum löndum er árangur 

innflytjenda, og barna innflytjenda, á prófum lakari en hjá innfæddum og 

þau flosna fyrr upp úr skóla (Sϋssmuth, 2007; OECD, 2009). M. McAndrew 

(2007) segir að börn séu óvenjulega sveigjanlegar mannverur en það sé 

mikilvægt að þau séu ekki neydd til að velja á milli menningarheima. Skólinn 

verður að finna leiðir til að styðja þau í að þróa með sér sína eigin menningu 

sem er í takt við þau og hinn hnattvædda heim því hann gegnir mikilvægu 

hlutverki. Þeir verða að vera í takt við það sem er að gerast í samfélaginu og 

koma til móts við áskoranir hnattvæðingar á menntun barna. Hugonnier 

(2007) skiptir áskorunum hnattvæðingar á menntun í fimm flokka. 

Verkefnin eru ærin og hann spyr sig hvort heimurinn sér tilbúinn að takast á 

við þessar áskoranir. Gardner (2004), Cheng (2007)  og Sϋssmuth (2007) 

halda því fram að  krakkar út um allan heim þurfa að vera menningarlega 

meðvitaðir, betri í samskiptatækni og samstarfi við aðra sem og öðlast 

vitsmunalega hæfileika fyrir gagnrýna hugsun.  Gardner (2004) segir að 

þrátt fyrir auknar kröfur um sérþekkingu í samfélaginu þá sé það jafn 

mikilvægt að geta unnið með öðrum og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Einstaklingar verða að vera færir um að þróa með sér 
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fjölmenningarlegan skilning. Hann segir einnig að margir séu á þeirri skoðun 

að í okkar hnattræna heimi sé mikilvægt að einstaklingar búi yfir 

sköpunargáfu og frumleika og geti hugsað út fyrir kassann. Ein 

megináherslan í menntun barna á að vera hnattræn meðvitund, sem 

Svanborg R. Jónsdóttir (án ártals) segir að felist í því að nemendur öðlist 

umhverfis- og efnahagslæsi og félagslega meðvitund. 



 

39 

3 Lög um grunnskóla og íslensk aðalnámskrá grunnskóla 

Íslenska aðalnámskráin er það skjal sem kennurum á Íslandi er skylt að 

starfa eftir og eiga markmiðin í henni  að tryggja að nemendur fái þá 

menntun sem þeir eiga rétt á samkvæmt íslenskum reglum og lögum. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga og 

reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla. Aðalnámskrá tekur til allra 

nemenda og setur sameiginleg markmið í námi og kennslu í öllum 

grunnskólum landsins. Í aðalnámskrá grunnskóla er  fjallað um uppeldis- og 

menntunarhlutverk grunnskólans og sett fram meginstefna um kennslu og 

kennsluskipan. Viðmiðunarstundaskrá, sem sýnir hlutfallslegt vægi milli 

námsgreina og námssviða er hluti af aðalnámskrá. Aðalnámskrá er sett af 

menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir og gegnir margvíslegu 

hlutverki. Hún er stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli 

fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt og safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. (Menntamálaráðuneytið, 

2006). 

Hér á eftir verður skoðað hvernig hugtökin; fræðsla og menntun eru 

notuð í  lögum um íslenska grunnskóla og í  reglugerðum og markmiðum í 

almennun hluta íslensku aðalnámskrárinnar.   Efnið verður skoðað með -

hagsmuni nemenda að leiðarljósi og haft verður í huga hvort innihald þeirra 

samræmist eða tengist hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og 

stuðli að hnattvæddri vitund nemenda.  

3.1 Lög um grunnskóla 

Saga íslenska menntakerfisins er ekki ýkja löng og voru fræðslulög fyrst sett 

árið 1907. Þann 29. maí árið 2008 voru núgildandi lög um grunnskóla 

samþykkt á Alþingi. Þessi nýju lög eru grundvölluð á því meginsjónarmiði að 

börnum á skólaskyldualdri séu búnar kjöraðstæður til náms og þroska. 

Grunnskólar eiga að koma til móts við ólíkar þarfir barna og ábyrgð allra 

sem að koma að grunnskólastarfi á að vera skýr. Skapa á skilyrði til að mæta 

kröfum um þekkingu og færni nemenda svo að menntun þeirra standist 

alþjóðlegan samanburð. Í nýju lögunum er lögð áhersla á velferð barna og 

virkari þátttöku þeirra og foreldra í skólastarfi (Lög um grunnskóla, 2008).  

Að mínu mati hljómar þetta nokkuð vel og ekki síst aukin áhersla á 

þátttöku foreldra í skólastarfi barna sinna. Meginsjónarmið nýju laganna eru 
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mjög almennt orðuð og vert er að rýna betur í innhaldið. Í lögum um 

grunnskóla nr. 2/2008 í kaflanum um markmið, segir eftirfarandi:                       

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi (Lög um 

grunnskóla nr. 2/2008).  

Líkt og áður er minnst á þá samræmist það vart stefnu 

fjölmenningarlegrar menntunar og áskorunum hnattvæðingar á menntun 

að starfshættir grunnskóla eigi að mótast af  kristinni arfleifð. Það kemur 

fram í umfjölluninni hér á undan hversu mikilvægt það sé í námi barna að 

upphefja ekki eina trú yfir aðra (Banks 2001b;, Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010;, Hanna Ragnarsdóttir, 2007b;, Sϋssmuth, 2007). Í 

lögunum kemur fram þversögn í þessu samhengi því í lok 24. greinar segir: 

„Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að 

komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, 

stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti“ (Lög um 

grunnskóla nr. 24/2008). Þó að þarna sé tekið fram, að markmið náms og 

kennslu og starfshættir eigi ekki að mismuna nemendum m.a. vegna 

uppruna og trúar, þá veldur þetta ruglingi þar sem í sömu lögum er sagt að 

starfshættir skólans skuli byggjast á kristinni arfleifð.  

Í annarri grein laganna er komið inn á mikilvægi þess að nemendur öðlist 

skilning á íslensku samfélagi, einkennum þess, gildum og sögu. Þar kemur 

líka fram að stuðla skuli að því að nemendur kynnist skyldum sínum 

gagnvart íslensku samfélagi sem og umheiminum (Lög um grunnskóla, 

2008). Ekki kemur fram að nemendur eigi að öðlast skilning á umheiminum. 

Með hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og hnattræna 

meðvitund í huga mætti e.t.v. taka þessi markmið til endurskoðunar. 

Gardner (2004) líkir þessu við línudans, þ.e. að gefa nemendum tækifæri til 

að öðlast kunnáttu á- og bera virðingu fyrir sinni eigin menningu um leið og 

þeim er kynnt annars konar menningar og trúarbrögð  og að þau séu jafn 

mikils virði og þeirra eigin. Hann segir einnig að það séu meiri líkur á að 

samfélög dafni vel ef margbreytileikanum er fagnað í stað þess að leggja 

áherslu á einhliða menningu.   

Innan laganna  virðist ekki vera gerður skýr greinarmunur á  -

hugtökunum; menntun og fræðslu og í sjöttu grein er fjallað um skyldu 

skólanefndar um að fylgjast með því að að öll skólaskyld börn sem eigi rétt á 

skólavist í sveitarfélaginu njóti lögboðinnar fræðslu (Lög um grunnskóla, 
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2008). Það er í sjálfu sér ekki hægt að setja út á notkun þessa hugtaks ef 

hlutverk skólanefndar er eingöngu það að fylgjast með inntaki kennslunnar, 

þ.e. að nemendur öðlist svokallaða lýsandi þekkingu sem talað var um í 

kaflanum um hugtakið menntun. Öðrum máli gegnir ef þetta markmið snýst 

um að skólanefnd eigi að hafa eftirlit með að nám fari fram. Samkvæmt Páli 

Skúlasyni (1987) og fleirum sem vitnað er í umræðunni um hugtakið 

menntun þá er ekki hægt að segja að nám fari fram nema þegar öllum 

þremur þekkingunum er beitt, þ.e. lýsandi þekkingu, aðferðaþekkingu og 

þekkingu sem segir okkur hvenær og til hvers við notum fyrstu tvær. Í 

öðrum tilfellum sem ekki er notast við hugtakið menntun  er talað um nám 

eða þroska og falla þau hugtök undir skilgreiningu Páls Skúlasonar (1987) á 

hugtakinu menntun. 

3.2 Íslenska aðalnámskráin 

Fyrstu drög að Aðalnámskrá grunnskóla kom út árið 1948. Frá þeim tíma til 

dagsins í dag hefur hún verið endurbætt þrisvar sinnum. Í þau skipti sem 

námskráin var endurbætt og gefin út aftur þá má ætla að markmið höfunda 

hafi verið að þróa menntakerfi í átt að nútímasamfélagi með hag nemenda 

og samfélags, á hnattrænu vísu, að leiðarljósi.   

Aðalnámskrá grunnskóla skapar grunninn sem skólastarfið hvílir á. Í 

henni er útfærsla á því hvernig grunnskólalögum skuli framfylgt. Kennarar 

eru því bundnir af því að fylgja markmiðum aðalnámskrár. Hún leggur 

línurnar um hvað skuli kenna og þangað sækja kennarar viðmiðið fyrir 

kennsluna. Kennarar eru því tenging frá aðalnámskrá til námsefnis til 

nemenda. Aðalnámskrá setur skólastarfi nokkuð ákveðnar skorður og gefur 

kennurum ramma til þess að spila úr þeim efniviði sem hann hefur í 

höndum. Hún ákvarðar líka stefnuna sem nemendum er beint í og hvaða 

gildi þeir eigi að læra. Viðhorfin í aðalnámskrá grunnskóla hafa því beint og 

óbeint áhrif á kennara jafnt sem nemendur og á samfélagið í heild sinni, því 

börnin vaxa úr grasi og verða virkir samfélagsþegnar. Þarna er grunnurinn 

lagður að frekari menntun nemenda og því mikilvægt að vanda til verka.  

Í inngangi íslenskrar aðalnámskrár , í almennum hluta hennar, kemur 

fram eftirfarandi: „Foreldrar og forráðamenn bera ábyrgð á því að 

nemendur innritist í grunnskóla og sæki skólann og skólanefnd fylgist með 

því að öll skólaskyld börn njóti lögboðinnar fræðslu“ -

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 5). Þarna er um að ræða útfærslu á 

sama atriði og gert var athugasemd við í kaflanum um grunnskólalögin. Eins 

og fram kemur í umfjöllun um hugtakið menntun í sérstökum kafla hér á 

undan er fræðsla ekki menntun, heldur einungis hluti af ferli sem getur leitt 
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til menntunar. Páll Skúlason (1987) segir að fræðsla mennti ekki 

nemandann  og samsláttur þessara tveggja hugtaka komi oft niður á 

skólastarfi. Hvergi í inngangi aðalnámskrár er minnst á hugtakið menntun. Í 

kafla um hlutverk og markmið grunnskóla er aftur talað um að nemendur 

eigi að fá fræðslu í skólum en þar kemur hugtakið menntun einnig fyrir 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í kaflanum um starfshætti grunnskóla í aðalnámskrá, almennum hluta, 

segir m.a.:  

Starfshættir í grunnskóla skulu mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs, 

kristins siðgæðis og umburðarlyndis. Helstu gildi lýðræðislegs samstarfs eru: 

jafngildi allra manna, virðing fyrir einstaklingum og samábyrgð. Helstu gildi 

kristins siðgæðis, sem skólinn á að miðla og mótast af, eru: ábyrgð, 

umhyggja og sáttfýsi. Umburðarlyndi tengist lýðræðinu og kristnu siðgæði 

og byggist á sömu forsendum (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 10). 

Hér er áhersla aðalnámskrár á kristið siðgæði ekki beinlínis í takt við 

hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar. Fræðimenn sem vitnað er 

í hér í verkefninu leggja áherslu á það sé ekki hlutverk námskrár að taka 

eina trú fram yfir aðra (Banks, 2001b;, 2007;, Hugonnier, 2007;, Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007b). Hanna Ragnarsdóttir (2007) segir að þó að -

námskráin sé að vissu marki hliðholl fjölmenningu þá sé um leið gengið út 

frá sérstöðu og yfirráðum ríkjandi menningu, tungu og trúarbragða og gætir 

þar því nokkurrar þversagnar.  

Þegar kaflinn um jafnrétti til náms er skoðaður kemur ein þessara 

þversagna glögglega í ljós og reyndar í fleiri köflum.  

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því 

að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að 

spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu 

úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. Verkefnin skulu 

höfða jafnt til drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli sem þéttbýli og 

fatlaðra og ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 9).  

Þarna kemur fram að verkefnin í grunnskólum skuli höfða jafnt til allra 

nemenda, óháð uppruna, trú og litarhætti. Starfshættir byggðir á kristnu 

siðgæði (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 10) gera því lítið úr þessu 

markmiði. 

Í sama kafla, Jafnrétti til náms, kemur fyrir atriði sem er á skjön við gildi 

fjölmenningarlegrar menntunar og áherslur í menntun á hnattrænni 

meðvitund. „Leggja skal grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 
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hæfni þeirra til heilbrigðs samstarfs og samkeppni við aðra“ -

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 9). Samkvæmt þessu á að þjálfa 

nemendur í samkeppni við aðra. Hanna Ragnarsdóttir (2007b) segir að 

nokkur grundvallaratriði fjölmenningarlegrar menntunar séu áherslur á 

samkennd, samstöðu, virðingu og umburðarlyndi. Allport (1954) segir að 

tenging milli hópa stuðli að jákvæðum samskiptum þegar samskiptin 

einkennast af jafnrétti og samvinnu frekar en samkeppni, viðurlögum 

kennarans eða stjórnandans og persónulegum samskiptum þar sem 

nemendur kynnast hver öðrum sem einstaklingar. Áherslur í hnattrænni 

menntun/vitund eru að sama skapi m.a. friður, réttlæti, samstaða og lausn 

átaka (Hugonnier, 2007). Hvort sem um er að ræða huglægt eða hlutlægt 

hugtak þá getur samkeppni varla fallist undir þessar áherslur.  

Næsta tilvitnun er á nokkuð svipuðum nótum en þar kemur fram að 

grunnskólinn eigi að ýta undir það að nemendur reyni að vinna skoðunum 

sínum fylgi. „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“(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 10). Eins og sést í þessu dæmi er 

öllum ætlaður réttur til sjálfstæðra skoðana og fá tækifæri til að tjá þær og 

reyna að vinna þeim fylgi. Sigurlaug Hreinsdóttir (2010) segir að sú aðgerð; -

að vinna fylgi, byggir  meira á kappræðum en rökræðum og kallar á að 

skoðanir hinna mælskustu nái undirtökum fremur en að sameiginleg 

krufning efnisins verði í fyrirrúmi. Eins og kemur fram í köflunum hér á 

undan þá leggja  Hugonnier (2007) og fleiri  áherslu á hversu mikilvægt það 

er að þjálfa  nemendur í samstarfi  og samræðum til að komast að 

ásættanlegri lausn. Samræðan sé leið til að menn læri af hver öðrum og 

eykur þannig hnattræna meðvitund nemendans. 

Hvergi í almenna hluta aðalnámskrár er með beinum hætti minnst á 

hnattræna meðvitund eða að búa eigi nemendur undir líf og starf á 

alþjóðlegum grundvelli. Hluti af einni setningu í almenna hlutanum kemur 

inn á aðra menningar heldur en þá íslensku en þar segir að í grunnskólum 

beri að efla virðingu fyrir menningu annarra þjóða. Í sömu setningu 

hinsvegar er einnig sagt að efla eigi menningarvitund Íslendinga 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Óljóst er hvort aðalnámskráin sé með 

þessu orðalagi að segja að  einungis eigi að efla menningarvitund innfæddra 

barna. Gardner (2004), Suárez-Orozco (2004) og Suárez-Orozco  og Quin-

Hilliard (2004) orða þetta í anda hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

menntunar og segja  að menntun verði að efla kunnáttu á menningu og 

hefðum annarra, sem á að fela í sér vilja og færni til að eiga samstarf við 

einstaklinga með annan menningarlegan bakgrunn innan þeirra eigin 
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samfélaga sem og á alþjóðlega vísu. Jafnframt á að leggja áherslu á að 

menntun eigi að stuðla að kunnáttu og virðingu fyrir eigin menningu  og 

kunna að meta hlutina með það fyrir augum að upphefja sig yfir öll 

landamæri um trúarbrögð, kynþátt, tungumál, þjóðerni og menningu.  

Í kafla um námsgögn og námsefnisgerð kemur eftirfarandi fram: „Við 

gerð námsgagna og val á þeim skal þess gætt að taka mið af jafnrétti og 

mismuna ekki einstaklingum eða hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, 

búsetu, uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar 

stöðu“(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 16). Í þessari málsgrein felst 

nokkur þversögn og ósamræmi því á fleiri en einum stað í  aðalnámskránni 

er kveðið á um að kenna gildi kristinnar trúar en í tilvitnuninni hér á undan 

kemur fram að námsgögn í grunnskólum eigi ekki að mismuna -

einstaklingum eða hópum vegna m.a. trúarbragða. Í flestum grunnskólum 

Íslands er verið að notast við námsbækur í kristinfræði sem hægt er að nota 

til að ýta undir kristna trú nemenda og eins og áður hefur komið fram þá 

eiga íslenskir skólar að efla kristið siðgæði og starfshættir eiga að mótast af 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar.  

Ef miðað er við þær kröfur á einstaklinga sem hnattvæðing hefur í för 

með sér má e.t.v. leiða að því rök að tungumálakennsla, kennsla í 

hnattrænni meðvitund, tækni, vísindum og stærðfræði þurfi að fá stærri 

skerf af stundaskrá nemenda. Gardner (2004)  vill meina að -

tungumálakunnátta og fjölmenningarleg færni muni hjálpa nemendum að 

greina og skapa þýðingu innan menningarlegra og félagslegra svæða sem 

eru frábrugðin þeirra eigin.  

3.3 Breytingar á námskrám 

Námskrá skóla og önnur fjárfesting í menntun verður að gefa skólum kost á 

því að geta upplýst nemendur um þá fjölmenningarlegu og hnattrænu 

veröld sem þeir búa í. Færni í að vera opinn fyrir einstaklingum sem á einn 

eða annan hátt eru ekki eins og viðkomandi og að geta tekist á við 

vandamál á friðsamlegan hátt þarf að vera í námskrám allra menntakerfa 

(Sϋssmuth, 2007).  

Bloom (2004) segir að námskrám í mörgum löndum hafi mistekist að 

halda í við þær breytingar sem hafa orðið í samfélaginu á síðustu áratugum. 

Það eru margar ástæður fyrir þessu og meðal annars má nefna takmarkaðar 

auðlindir, of fáir kennarar, tímaleysi, þröngsýni, pólitík og fleira. Það er þó 

nokkuð ljóst að námskrár ættu að vera, innan hæfilegra marka, í takt við 

það sem er að gerast í hnattvæddu samfélagi. Enn fremur leggur hann 

áherslu á að foreldrar og fólk utan skólans eigi einnig að koma að gerð 
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námskrár. Aukin alþjóðleg samskipti gera kröfu á hnattræna meðvitund í 

samspili við kunnáttu á staðbundinni menningu. Samstarf milli landa getur 

stuðlað að betri námskrá og minnkað líkurnar á að mistök verði gerð í 

námskrárgerðinni þegar fólk ber saman bækur sínar og lærir hvert af öðru.  

Hugonnier (2007) og Gardner (2004). Suárez-Orosco og Sattin (2007) 

telja að námskrár flestra skóla taki ekki tillit til þess að nemendur í dag læra, 

eiga samskipti og búa í umhverfi sem er tengt við mismunandi; gildi, 

menningu, tungumál, efnahagslega þróun og menntakerfi. Hanna 

Ragnarsdóttir (2007b) hefur bent á mikilvægi þess að fjölbreytileiki 

mannlífsins sé sýnilegur á hinum ýmsu sviðum námsins, en námið miðist 

ekki eingöngu við tiltekinn hóp í samfélaginu.  

Banks (2001a) segir að námskrá sem sé miðuð við hóp meirihlutans í 

samfélaginu hafi neikvæðar afleiðingar fyrir nemendur, sem tilheyra þeim 

hópi af því það muni gefa þeim villandi mynd af sambandi þeirra við þá sem 

hafa annan menningarlegan bakgrunn. Slík námsskrá gefur þeim ekki 

möguleikann til að öðlast þekkingu og kynnast sjónarmiðum sem væri 

annars hægt með því að læra um fjölbreytta hópa og aðrar menningar. Hún 

neitar þeim einnig um tækifæri til að skoða sína eigin mennningu út frá 

sjónarmiðum annarra menningarhópa. Banks (2001a) segir enn fremur að 

með því að skoða sína eigin menningu út frá sjónarmiðum annarra 

menningarhópa þá muni það leiða til enn betri skilnings á eigin menningu. 

Nemendur myndu sjá betur þannig hvað sé einstakt við sína menningu um 

leið og þeir koma auga á það sem hún á sameiginlegt með öðrum. 

Nemendur minnihlutans ná ekki að tengjast efninu og það er gert lítið úr 

þeirra reynslu og menningu og þeir ná ekki tengingu við þemað, atburði og 

hugtökin sem námsskrá meirihlutans leggur áherslu á.  

Banks (2001a) hefur borið kennsl á fjórar mismunandi leiðir sem hafa 

verið notaðar til að gera námsskrár fjölmenningarlegri. Fyrst er að nefna 

framlagsaðferðina þar sem hetjum, menningarlegum hlutum, hátíðum og 

öðrum stökum þáttum sem eru kenndir við ákveðna þjóðernis- eða 

trúarlega hópa er bætt inn í námsskrána án þess að uppbyggingu hennar sé 

breytt á nokkurn hátt. Viðbótaraðferðin samanstendur af viðbótum af efni, 

hugtökum, þemum og sjónarmiðum án þess að uppbygging 

námsskráarinnar sé breytt. Í þriðju nálguninni, sem ég kýs að þýða sem 

umbreytingaraðferðin, er uppbyggingu, markmiðum og innihaldi breytt 

þannig að nemendum er gefinn kostur á að skoða hugtök, málefni og 

vandamál út frá mismunandi sjónarmiðum. Fjórða nálgunin, félagslega 

aðgerðaaðferðin, inniheldur alla þætti umbreytingaraðferðarinnar en þar að 

auki gefur hún nemendum kost á að bera kennsl á mikilvæg félagsleg 
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málefni, safna upplýsingum tengdum þeim, skýra gildi þeirra, taka 

ígrundaðar ákvarðanir og vinna verklega út frá því. Tilgangur þessarar 

aðferðar er að  hvetja nemendur til gagnrýnar félagslegrar hugsunar og 

aðgerða.  

Banks (2001a) segir að margir þættir hafa ollið því að námskrár í dag séu 

almennt ekki nægilega fjölmenningalegar; t.d. andstaða við 

hugmyndafræðina, kunnáttuleysi kennara í sögu og málefnum mismunandi 

menningarhópa og hin mikla áhersla á notkun námsbóka í skólum. Banks 

(2001a) bendir á að það væri óraunsæ krafa að breyta námsskrá, sem 

tilheyrir meirihlutanum, í einu skrefi þannig að hún endi í fjórðu nálguninni, 

sem fjallað var um hér á undan. Ennfremur segir Banks (2001a)  að líta eigi á 

umbreytingar á námskrám sem þróun sem endar aldrei.  

3.4 Samantekt 

Mjög margt í lögum um grunnskóla og í almennum hluta íslensku 

aðalnámskrárinnar uppfyllir markmið og gildi fjölmenningarlegrar 

menntunar og kemur til móts við áskoranir hnattvæðingar á menntun. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007) segir að þó að námskráin sé að vissu marki 

hliðholl fjölmenningu þá sé um leið gengið út frá sérstöðu og yfirráðum 

ríkjandi menningu, tungu og trúarbragða og gætir þar því nokkurrar 

þversagnar.  

Í viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrá grunnskólanna er vægi annarra 

tungumála en íslensku e.t.v. of lítið miðað við þá áherslu sem Gardner 

(2004) leggur á mikilvægi þess þáttar í námi í ljósi hnattvæðingar. 

 Nokkuð er um þversagnir í sambandi við trúarbrögð þar sem opinber trú 

Íslendinga inn í markmiðum um nám íslenskra grunnskólabarna stangast á 

við viðleitni aðalnámskrárinnar til að skapa vettvang í skólum þar sem 

engum er mismunað vegna trúar þeirra.  

Notkun hugtakanna fræðsla og menntun í þessum skjölum geta gefið 

misvísandi leiðbeiningar í kennslu og eins og áður hefur komið fram þá telur 

Páll Skúlason (1987) að ekki sé gerður skýr greinarmunur á þessum tveimur 

hugtökum í skólastarfi.  

Í kaflanum um breytingar á námskrám kemur fram að breytinga er þörf 

og er fjallað um fjórar nálgangir í tilraunum til að breyta námskrám. Þessar 

nálganir eru byggðar á skrifum Banks (2001a) og hann segir að það sé 

óraunsætt að breyta námskrám í einu skrefi.  
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4 Samantekt og umræður 

Í byrjun verkefnisins var sett fram skilgreining Páls Skúlasonar (1987) 

heimspekings á hugtakinu menntun. Hann hefur bent á að hugtökunum 

fræðslu og menntun sé oft slegið saman. Hann segir að fræðsla sé undanfari 

menntunar og upplýsi nemendur en menntun þroski nemendann og gefi 

honum tækifæri til þátttöku. Hann segir ennfremur að þessi misskilningur 

komi oft niður á skólastarfi þar sem fræðsla er sjálfkrafa talin mennta 

nemendur.  

Stiklað var á stóru í sögu og þróun fjölmenningarlegrar menntunar og 

samkvæmt þeirri umfjöllun virðast hugmyndir um fjölmenningarlega 

menntun vera sprottnar úr jarðvegi samfélaga þar sem hópar með 

mismunandi hefðir og lífshætti búa saman eða í nágrenni hvers annars. 

Eðlilegt er að slíkt sambýli kalli á svör við spurningum um menntun sem 

henti við þær aðstæður, þar á meðal hvort nýjar aðferðir og 

hugmyndafræði í kennslu og menntamálum séu nauðsynlegar. Sϋssmuth 

(2007) heldur því fram að skólar séu mikilvægar stofnanir í samfélaginu og 

kennarar, námskrár, stefnur, efnistök og fleira innan þessa stofnanna eigi 

mikinn þátt í að móta kunnáttu og menningarvitund barna og unglinga. 

Gardner (2004), Hugonnier (2007) og Suarez-Orozco og Sattin (2007) telja 

það vera að stórum hluta á ábyrgð skólanna að undirbúa æskuna undir líf í 

hnattvæddum heimi og allir ættu að gera sér grein fyrir því að hnattvæðing 

er ekki nýtt fyrirbrigði og er komin til að veraþ Netmiðlar og önnur tækni 

gerir það að verkum að heimurinn virðist minni og við uppgötvum hvað við 

eigum sameiginlegt með öðrum eða hversu ólík við erum. Samtímis gerist 

það að flutningar fólks milli landa virðist vera að aukast sem og meiriháttar 

innanlandsflutningar. Að mestu er hér um að ræða flutninga fólks frá 

fátækari löndum í suðri og austri til Vestur Evrópu og Norður Ameríku 

(Suárez-Orozco, 2004;, Suárez-Orozco og Sattin, 2007;, Sϋssmuth, 2007). 

Þessir flutningar kalla á viðbrögð í þjóðfélögum sem taka við innflytjendum 

og farandverkafólki, og vekja spurningar um menningarlega aðlögun á báða 

bóga. Lykilspurningar í þessu sambandi snúa að menntakerfinu og því 

hvernig það svari best kalli tímans um menntun fyrir þjóðfélög í viðvarandi 

umbreytingum, þjóðfélög þar sem fleiri menningarhópar koma saman.  Í 

umfjölluninni kom einnig fram að við erum öll fjölmenningarleg og það beri 

að varast að hugsa fjölmenningu eingöngu út frá mismunandi þjóðerni 
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(Erickson, 2001). Ástæða er til að undirstrika að í hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar er bæði að finna fræðilega umfjöllun um 

nám sem er hagnýtt út frá almennum hugmyndum um nytsemi, en um leið 

er þarna samfélagsleg umbótakenning, sem á rætur í hugmyndum um 

jafnrétti og gagnkvæmri virðingu, sem sé byggð á mannréttindagrundvelli. 

Lykilboðskapur slíkra hugmynda er að við eigum að bera kennsl á mikilvægi 

gagnkvæmrar virðingar og umburðarlyndis. Þó að á allra síðustu árum hafi 

hugtakið fjölmenning orðið hluti af námskrám og kennsluefni og aðferðum 

þá hafa skref í þá átt verið hingað til of fá og samhengislaus segir Sϋssmuth 

(2007) og vill meina að umfram allt annað þurfi að vera skilningur fyrir því í 

menntastofnunum og samfélögum, í málefnum innflytjenda, að aðlögun 

eða samlögun á við um alla og snýst ekki um að einungis minnihlutahópar 

læri tungumál og aðlagist menningu meirihlutans.  

Suáres-Orozco (2004) vill meina að menningarlegar áskoranir -

hnattvæðingar hafi áhrif á börn innflytjenda og innfæddra á mismunandi 

hátt. Viðfangsefni barna innflytjenda er að þróa með sér eiginleika til að 

geta fléttað þætti úr menningu foreldra sinna saman við þá menningu sem 

þau upplifa í samfélaginu sem tekur á móti þeim og þar við bætist þörfin 

fyrir þátttöku í hinni hnattvæddu menningu æskunnar. Fyrir börn innfæddra 

kalla þessar hnattrænu áskoranir á að þau víkki menningarlegan 

sjóndeildarhring sinn þannig að þau geti tekist á við breytt viðhorf, venjur 

og möguleika. Æskilegt væri því að stefna og hugmyndafræði skóla myndi 

þróast með fjölmenningarlega hugmyndafræði að leiðarljósi þar sem 

fjölbreytileikanum er fagnað og stuðlað er að jafnrétti fyrir alla.  

Fjölmenningarleg menntun er hugtak en ekki ein kennsluaðferð og snýst 

m.a. um breytingar, í rétta átt, á menntakerfinu og kennsluháttum. Eitt 

aðalmarkmið hennar er að allir nemendur, burt séð frá menningarlegum 

uppruna, kyni, stétt og persónueinkennum, skuli hafa jafnan rétt til náms 

(Banks, 2001a, 2001b, 2007;, Cheng, 2007;, Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010;, 

Gardner, 2004; Hanna Ragnarsdóttir, 2004b, 2007a, 2007b; Hugonnier, 

2007; Suárez-Orozco, Carole, 2004; Sϋssmuth, 2007). Banks (2001b, 2007) 

og fleiri segja að til þess að þetta geti orðið að veruleika þurfi allir skólar að 

taka á jafnréttismálum sínum og tileinka sér fjölmenningarlega 

kennsluhætti. Slíkar breytingarnar eiga ekki eingöngu að ná til námskrár 

heldur á hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar að vera 

grunnurinn í öllum greinum. Sϋssmuth (2007), Suáres-Orozco (2004), 

Hugonnier (2007), Gardner (2004) og fleiri halda því fram að  skólar hafi 

mjög mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að því að kenna börnum 

umburðarlyndi og um leið og við undirbúum æskuna fyrir farsæla samveru í 

fjölmenningarlegum heimi þá erum við að undirbúa þau fyrir hlutverk sitt 
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sem hnattvæddir þegnar. Mansila og Gardner (2007) segja að til að takast á 

við áskoranir sem við horfumst í augu við í dag þá þurfi nemendur að þróa 

með sér fjölmenningarlega færni og læra að hugsa hnattrænt. Þau segja 

jafnframt að eitt helsta markmið fjölmenningarlegrar menntunar sé að 

nemendur geti séð kostina við fjölbreytileikann og læri að takast á við hann. 

Nemendur þurfa að sjá að í fjölbreytileikanum felst styrkur og hægt er að 

nýta sér ólíkan styrk mismunandi einstaklinga og hópa. Þannig er líklegra að 

þeir verði fjölmenningarlega hæfir einstaklingar og þannig sjá þeir samvinnu 

sem kost. Hugonnier (2007) segir að þá þurfi átak innan hvers lands fyrir sig 

sem og á alþjóðlega vísu til að búa börnin okkar sem best undir líf í 

hnattvæddum heimi. Búa þarf einstaklinga undir viðeigandi raunfærni í 

upplýsinga- og samskipta tækni sem og hæfileikum í persónulegum 

samskiptum. Aðlaga verður menntakerfi að þeirri staðreynd að 

vinnusambönd byggjast frekar á samskiptanetum, samstarfi og sjálfstæði 

heldur en á stigveldi og stjórnun. Hugonnier (2007) segir að aðlaga þurfi 

menntakerfi að fjölmenningalegu samfélagi og nefnir sérstaklega breytingar 

á námskrám hvað varðar mismunun í trúarbrögðum, uppruna og menningu 

og aukið vægi í kennslu annarra tungumála. Banks (2001a) segir að bæta 

þurfi jafnrétti til náms með því að takmarka áhrif félagslegs- og efnhagslegs 

bakgrunns á árangur nemenda.  

Rökstuðningur þeirra fræðimanna sem stuðst var við í þessu verkefni 

fyrir mikilvægi fjölmenningarlegrar menntunar á tímum hnattvæðingar er 

óyggjandi. Hafdís Guðjónsdóttir (2000) segir að með þessari nálgun sé lögð 

áhersla á nemendamiðaða kennslu en ekki kennaramiðaða. Hún segir einnig 

að ekki sé unnt að kenna algjörlega út frá námskrá eða tilbúnu námsefni. 

Mikilvægt sé að koma til móts við hvern einstakling um leið og tekið sé mið 

af öllum hópnum þannig að stöðugar framfarir eigi sér stað. Þetta er, að 

mínu mati, mjög mikilvægur punktur í umræðunni um kennslu sem byggir á 

réttlæti og þótt innihald námskrár séu enn sem komið er ekki fullkomlega í 

takt við fjölmenningarhyggjuna þá mega kennarar ekki  láta það stöðva sig í 

þróuninni við að skapa nemendum sínum námsumhverfi þar sem -

fjölbreytileiki, mannréttindi og virðing er höfð að leiðarljósi. Samkvæmt 

þessari rannsókn geta kennarar eflt námsvitund allra nemenda sinna ef þeir 

starfa í anda hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar. Til að 

nemandinn öðlist þessar þrjár gerðir þekkingar sem eru nauðsynlegar til að 

nám fari fram, og fjallað var um hér á undan, er æskilegt að notast sé við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem örva nemendur til virkrar þátttöku í sínu 

eigin námi. Mikilvægt er að ekki sé eingöngu um innhverfingu að ræða 

heldur einnig sköpun og að málefni séu skoðuð út frá mörgum sjónhornum 

sem hvetur nemendur til gagnrýnnar hugsunar og ígrundunar. Gardner 
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(2004), Suárez-Orozco og Quin-Hilliard (2004) og fleiri benda einmitt á það 

að getan fyrir vitsmunalegan sveigjanleika til að takast á við margþætta 

sjónarhóla sé að verða sífellt mikilvægari eiginleiki fyrir þegna í hnattvæddu 

samfélagi.   

Ef að marka má reynslu mína af framhaldsnámi á menntavísindasviði HÍ 

þá virðist kennaramenntun á Íslandi vera að þróast í rétta átt. Á 

námskeiðum sem ég hef sótt hefur m.a. verið fjallað um kenningar um nám 

barna og fullorðinna, fjölmenningarlega kennsluhætti og áhrif 

hnattvæðingar.  Kennarar verða að taka þessa visku með sér inn í 

skólastarfið og kennsluna og varast að láta kerfið, hefðir og reglur á 

vettvangi, sem ekki samræmast hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

menntunar, ná yfirhöndinni.  Fullan (2003) segir að þögul þekking kennara 

verði að koma upp á yfirborðið og þeim verður að gefa tækifæri til að koma 

þekkingu sinni og reynslu á framfæri. Eins og minnst hefur verið hér á 

undan virðist þróunin vera hæg en ef fjölmenningarleg fræði og kenningar 

um nám barna og kennsluaðferðir sem skila þeim árangri og koma til móts 

við þarfir allra, fá aukið vægi í menntun kennara á Íslandi verður þróunin 

vonandi jákvæð og færist enn frekar í þá átt að skólastarf muni m.a. 

einkennast af fögnun margbreytileikans.  

Ef þróa á íslenska aðalnámskrá með hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

menntunar að leiðarljósi þá væri æskilegt að leiðréttar verði  þversagnir í 

henni  sem og í  lögum um grunnskóla, sérstaklega hvað varðar trúarbrögð. 

Greinar eins og erlend tungumál og kennsla í hnattrænni meðvitund þyrftu 

að sama skapi að fá aukið vægi í stundaskrá nemenda. Banks (2007) segir að  

fjölmenningarlegir kennsluhættir og fjölmenningarlega færir kennarar geta 

geti skipt sköpum í menntun nemenda. Banks (2001b, 2007) segir að 

breytingar og þróun verði að taka til skólasamfélagsins í heild sinni. Hanna 

Ragnarsdóttir (2004, 2004b, 2007b) og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2010) 

benda, í þessu samhengi,  á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla.  

Hraði hnattvæðingar virðist stöðugt vera að aukast og áhrifa hennar 

gætir nær alls staðar. Það er ljóst, samkvæmt heimildum sem hér hefur 

verið vitnað í, að fjölmenningarleg menntun er mikilvæg í hnattvæddum 

heimi og ákjósanleg fyrir alla.  Þannig má þá segja að hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar sé svar við áskorunum hnattvæðingar um 

menntun í hnattvæddum heimi. Ef þessi hugmyndafræði yrði þróuð innan 

skólasamfélagsins myndu skapast sanngjarnari aðstæður fyrir alla 

nemendur,  óháð uppruna og stöðu. Til lengri tíma litið myndi slík þróun 

stuðla að sveigjanleika, bættum samskiptum, auknum skilningi á 

mismunandi viðhorfum og menningu og þar með meira umburðarlyndi. Til 
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að samfélagsþegnar framtíðarinnar geti tekist á við líf í fjölbreyttum og 

sífellt hnattvæddari heimi, með farsælum hætti, ætti hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar að vera höfð að leiðarljósi í menntun allra 

grunnskólabarna. 
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