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Útdráttur  

Ritgerð þessi er til fullnaðar B.Ed.-gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hún byggir 

á eigindlegum viðtölum við þrjá erlenda foreldra sem allir eiga börn í Oddeyrarskóla á 

Akureyri og ráðgjafa móttökudeildar innflytjenda í sama skóla. Viðtölin voru tekin í desember 

2011. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á viðhorfum erlendu foreldranna 

og kennara móttökudeildarinnar til daglegs samstarfs. Horft er eftir þáttum sem geta haft áhrif 

á samstarfið, eins og ólíkri menningu og tungumálaörðugleikum, en einnig hvort erlendu 

foreldrarnir hafi frumkvæði að samskiptum við skólann.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þrátt fyrir að ólík menning hafi að 

einhverju leyti áhrif á dagleg samskipti erlendu foreldranna við skólann þá eru það 

tungumálaörðugleikarnir sem aftra þeim frá því að hafa frumkvæði að samskiptunum. Þeir 

vilja gjarnan hafa samband en eru óöruggir um hvers sé vænst af þeim og eru hræddir við að 

misskilja eitthvað vegna tungumálaörðugleika. Það er því ljóst að brýnt er að kynna vel 

kröfur, væntingar og siði fyrir erlendum foreldum og styðja vel við bakið á þeim í upphafi 

skólagöngu barna þeirra. Að lokum er vert að nefna að allir foreldrarnir voru ánægðir með 

samstarfið eins og það er í dag, finnst þeir velkomnir í skólann hvenær sem er og treysta 

starfsfólkinu fyrir börnum sínum. 

Abstract 

This essay is the final assignment for a B.Ed.-degree from the  Faculty of education at 

Akureyri University. It is a qualitative study based on interviews with three immigrant parents 

who have children in the primary school Oddeyrarskóli in Akureyri, and one teacher who acts 

as a counsellor at the immigrants department at the same school. All the interviews were 

conducted in December 2011. The goal of this study is to understand the attitudes immigrant 

parents and the teachers display as regards their cooperation. To do so special notice was 

taken of if and how cutural and linguistic differences can affect this cooperation. Also it was 

noted whether or  not the immigrant parents initiate contact with the school. 

The main result of this research is that even though cultural differences do have some 

influence it is linguistic problems that mainly prevent immigrant parents from taking the 

initiative to contact the school. They would like to take the initiative but they feel insecure 

and are afraid that mutual misunderstanding might emerge. It is therefore necessary to clearly 

present what the school expects from immigrant parents, as well as the school's various 

customs different customs, and to support the parents as their children start their schooling. At 

last it is necessary to mention that all the immigrant parents are happy with things the way 
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they are now; they feel that they are welcome to their children's school at any time and trust 

the staff to educate their children. 
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Þakkarorð  

Ritgerð þessi er lokaritgerð til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Verkefnið 

er unnið frá 2011–2012. Leiðbeinandi minn við ritgerðina var Ingibjörg Auðunsdóttir og fær 

hún bestu þakkir fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu og dygga leiðsögn. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér tíma til að hitta mig og deila með mér reynslu 

sinni en án þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika. Finnur Friðriksson fær auk þess 

sérstakar þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar. Síðast en ekki síst langar mig að þakka syni 

mínum Haraldi Loga og fjölskyldu minni fyrir að hafa stutt við bakið á mér og haft óbilandi 

trú á því sem ég er að gera. 



1 

 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 3 

2. Hvað er fjölmenningarsamfélag? ........................................................................................... 4 

3. Foreldrasamstarf ..................................................................................................................... 5 

3.1 Hvað segja lögin um samstarfið ....................................................................................... 5 

3.2 Daglegt samstarf ............................................................................................................... 6 

3.3 Leiðir að bættu samstarfi .................................................................................................. 7 

3.4 Ólík menning .................................................................................................................... 8 

3.5 Viðhorf til menntunar ....................................................................................................... 9 

3.6 Ástæða fyrir samskiptaleysi erlendu foreldranna ............................................................. 9 

3.7 Tungumálaörðugleikar ................................................................................................... 10 

3.8 Viðhorf kennara til daglegs samstarfs ............................................................................ 11 

4. Stefna Akureyrarbæjar í málum innflytjenda ....................................................................... 12 

4.1 Móttökudeild .................................................................................................................. 13 

4.2 Gallar móttökudeilda ...................................................................................................... 13 

4.3 Móttökuáætlun í grunnskólum ....................................................................................... 14 

5. Framkvæmd rannsóknar ....................................................................................................... 16 

5.1 Rannsóknarspurningin .................................................................................................... 16 

5.2 Val á þátttakendum ......................................................................................................... 16 

5.2.1 Kennari .................................................................................................................... 17 

5.2.2 Foreldrar .................................................................................................................. 17 

5.3 Bakgrunnur foreldra ....................................................................................................... 17 

6. Helstu niðurstöður ................................................................................................................ 19 

6.1 Daglegt samstarf − kennari móttökudeildar Oddeyrarskóla .......................................... 19 

6.2 Tungumálaörðugleikar ................................................................................................... 20 

6.3 Menning ......................................................................................................................... 21 



2 

 

6.4 Daglegt samstarf − erlendu foreldrarnir. ........................................................................ 21 

6.5 Tungumálaörðugleikar ................................................................................................... 24 

6.6 Ólík menning .................................................................................................................. 25 

7. Umræða ................................................................................................................................ 28 

7.1 daglegt samstarf .............................................................................................................. 28 

7.2 Tungumálaörðugleikar ................................................................................................... 30 

7.3 Ólík menning .................................................................................................................. 31 

8. Tillögur að bættu samstarfi .................................................................................................. 34 

8.1 Vinafjölskylda ................................................................................................................ 34 

8.2 Heimsókn umsjónarkennara ........................................................................................... 34 

8.3 Mentor ............................................................................................................................ 35 

8.4 Menntun kennaranema ................................................................................................... 35 

Lokaorð .................................................................................................................................... 37 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 38 

 

  



3 

 

1. Inngangur  

Hröð hnattvæðing undanfarna áratugi er staðreynd og virðist hún síst vera í rénun. Flæði 

fólks, fjármagns, vöru og upplýsinga eykst sífellt og með auknum tengslum eykst þörfin fyrir 

skilningi og virðingu fyrir fjölbreytileika mannkyns. Fólk flyst búferlum, landamæri þjóða eru 

sveigjanlegri en áður og samfélög breytast. Samfélög eru víða fjölbreytilegri en áður og í því 

tilliti er talað um fjölmenningu og fjölmenningarleg samfélög (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, 

bls. 109–111; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). Fjölmenningarlegt umhverfi er orðið að 

veruleika í íslenskum skólum en því til staðfestingar má benda á tölur frá Hagstofu Íslands 

sem sýna að árið 2011 voru 21.143 erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Þess vegna er brýnt að bæði samfélög og skólar taki upp fjölmenningarstefnu til að 

auðvelda móttöku erlendra barna og samstarf við foreldra þeirra. Með innflytjendum koma 

mismunandi hefðir og menning og því er lykilatriði að kennarar séu opnir fyrir fjölbreytileika 

hinna ólíku menningarheima sem foreldrar skólabarna koma frá en það getur auðveldað 

samstarfið til muna.  

Ástæðan fyrir því að samstarf erlendra foreldra við grunnskólann varð fyrir valinu er 

sú að ég sat námskeið í foreldrasamstarfi vorið 2011 og efnið vakti áhuga hjá mér. Mig 

langaði að dýpka skilning minn á því hvernig daglegt samstarf erlendra foreldra við skólann 

færi fram og fræðast um hvort þeir hefðu frumkvæðið í samstarfinu eða hvort þættir eins og 

ólík tungumál og menning hindruðu samstarfið. 
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2. Hvað er fjölmenningarsamfélag? 

Orðið fjölmenning er sjaldan notað eitt og sér heldur kemur það oftast fyrir í samhengi með 

öðrum orðum, svo sem fjölmenningarleg kennsla eða fjölmenningarlegt samfélag. En hvað 

felst í hugtakinu fjölmenningarlegt samfélag? Í íslenskri orðabók er fjölmenningarsamfélag 

skilgreint sem „samfélag þar sem fjölmenning ríkir, þ.e. ólíkar menningarhefðir og hópar 

þrífast hlið við hlið“ (Íslensk orðabók, 2007). Til að skilgreina það betur má segja að 

fjölmenningarleg samfélög séu samfélög þar sem fólk sýnir hvert öðru umburðarlyndi og ber 

virðingu fyrir ólíkum lífsháttum og gildismati ásamt því að opin og gagnvirk samskipti 

einkenna mannlífið. Allt þetta er óháð því að á landsvæðinu búa einstaklingar af mismunandi 

uppruna, með mismunandi menningarlegan bakgrunn, af ólíku þjóðerni og með ólíka 

trúarsiði. Í fjölmenningarlegu samfélagi eru allir mikilvægir og jafnrétti er haft að leiðarljósi 

og fjölbreytileiki mannlífsins er viðurkenndur og nýttur á jákvæðan hátt til að auðga 

síbreytilegt samfélagið (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 155; Kristín Loftsdóttir, 2001). Einnig 

má segja að allir skólabekkir séu í raun fjölmenningarlegir ef tekið er tillit til þess að allir 

nemendur alast upp við ólíka heimamenningu, uppeldisskilyrði, fjölskyldumynstur og efnahag 

(Guðrún Pétursdóttir, 2004, bls. 15).  

Varast ber þó að rugla saman fjölmenningarlegum samfélögum og 

margmenningarlegum samfélögum. Í því síðarnefnda býr margbreytilegur hópur fólks með 

ólíkan bakgrunn, líkt og í fjölmenningarlegum samfélögum, en þar eru samskipti á milli hópa 

ekki virk heldur takmarkast við það sem nauðsyn krefur. Ólíkir hópar fólks sem búsettir eru á 

sama landsvæði umbera hver annan og deila opinberri þjónustu en þar eru ekki allir jafnir. 

Fólk í minnihlutahópum nýtur ekki jafnmikillar virðingar og þeir sem tilheyra meirihlutanum 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 158).  

Ég tel að íslenskt samfélag falli enn sem komið er frekar undir þá skilgreiningu að 

vera margmenningarlegt samfélag heldur en fjölmenningarlegt þar sem minnihlutahópar njóta 

víða ekki sömu virðingar og meirihlutinn. Þessu tel ég að verði ekki breytt nema allt 

skólastarf markist af því að borin sé virðing fyrir margbreytileika mannlífsins og sá auður sem 

felst í fjölbreytileikanum verði nýttur.  

  

https://ex2.unak.is/owa/redir.aspx?C=35d01778fe27433a88f81781be8347d6&URL=http%3a%2f%2fwww.snara.is%2f
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3. Foreldrasamstarf  

3.1 Hvað segja lögin um samstarfið  

Oft er talað um að þrír hópar myndi skólasamfélagið, það er að segja foreldrar/forráðamenn, 

nemendur og starfsfólk skólans. Að auki er rætt um mikilvægi þess að þessir aðilar vinni vel 

saman en til þess að samstarfið virki þurfa þeir allir að sýna virðingu og samábyrgð. 

Skólanum ber að skapa tækifæri til samstarfs við foreldra á jafnréttisgrundvelli, en þannig 

eiga foreldrar að fá tækifæri til að móta skólasamfélagið með þátttöku í foreldrastarfinu. 

Skólanum ber að hafa samskipti við foreldra með kynningarfundum, foreldraviðtölum eða á 

annan hátt. Ef gagnvirkt traust ríkir á milli foreldra og skóla getur það virkað sem öflug 

forvörn gegn óæskilegri hegðun eins og fíkniefna- og áfengisneyslu barna, auk þess sem það 

getur stuðlað að betri námsárangri barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 51).  

Foreldrar eiga rétt á að innrita barnið sitt í þann grunnskóla sem þeim hentar innan síns 

sveitarfélags. Þeim ber einnig að gæta velferðar barna sinna og eiga gott samstarf við skólann, 

kennara og skólasamfélagið. Þá segir að foreldrar eigi að taka þátt í foreldrastarfi til að þeir 

geti betur fylgst með og borið ábyrgð á námi barna sinna. Foreldrar þurfa auk þess að veita 

skólanum allar þær upplýsingar um barnið og líðan þess sem skipt geta máli í daglegu starfi 

skólans en með því auka þeir líkurnar á að þeir verði virkari þátttakendur í skólastarfinu sem 

getur haft jákvæð áhrif á námsárangur og almenna líðan barnsins. Foreldrar eiga síðan rétt á 

að njóta túlkaþjónustu við ráðgjöf og miðlun annarra upplýsinga sem geta skipt máli er varðar 

nám barna þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23, 33, 51).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla ber grunnskólum að mennta öll börn og haga 

störfum sínum í samræmi við þarfir einstaklinga. Taka ber tillit til minnihlutahópa sem hafa 

sérstöðu eins og ólíkt þjóðerni, menningu og tungumál (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Í ljósi þessa er athyglisvert að í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennum hluta kemur orðið fjölmenning aðeins þrisvar fram í einhverri mynd. 

Fjallað er um fjölmenningu undir köflum um jafnrétti og sjálfbærni, sem eru tveir af 

grunnþáttum menntunar. Þrátt fyrir að fjölmenning sé nefnd í þessum köflum virðist meira 

vera lagt upp úr fræðslu um fjölmenningu heldur en að fjölmenning sé sem rauður þráður í 

skólastarfinu í heild.  

Því þarf að huga vel að minnihlutahópum eins og erlendum foreldrum og kynna þeim 

strax réttindi sín og skyldur við skólasamfélagið, og koma til móts við þarfir hverrar 

fjölskyldu fyrir sig með tilliti til ólíkrar menningar og væntinga til menntunar. Þá er ekki síður 

mikilvægt að hvetja erlenda foreldra til að eiga góð samskipti við skólann þar sem það getur 
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skipt verulegu máli varðandi velferð og nám barna þeirra. Enda segir í 2. gr. Laga um 

grunnskólann að lögð sé áhersla á gott samstarf milli heimilis og skóla og þannig sé reynt að 

tryggja velferð nemenda. Í 19. gr. segir að: „Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber 

þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og kennara þeirra“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

3.2 Daglegt samstarf 

Í maí árið 2008 var samþykkt ný löggjöf um skólastigin þrjú. Samþykktin varðaði tímamót í 

menningarsögu landsins en þetta er í fyrsta skipti sem slík heildstæð löggjöf er samþykkt. 

Með henni var meðal annars hnykkt á mikilvægi aðkomu foreldra að skólastarfinu vegna þess 

að það eru foreldrar sem þekkja börnin sín best og bera ábyrgð á námi þeirra. Þarna er horft á 

hið óformlega daglega samstarf sem er mikilvægt fyrir alla aðila að takist vel. Með 

gagnkvæmri virðingu og trausti er hægt að koma á góðu samstarfi þar sem foreldrum finnst 

þeir velkomnir í skólann (Gunnar E. Finnbogason, 2009, bls. 105–106).  

Til þess að skilgreina nánar hvað felst í óformlegu daglegu samstarfi milli foreldra og 

skóla má rýna í bók Nönnu Kristínar Christiansen (2011:70), Skóli og skólaforeldrar: ný sýn á 

samstarfið um nemandann, en þar segir hún að meðal annars: „Samstarf felst í því að tveir eða 

fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt markmið sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega 

ábyrgð á.“  

Brown (2009:127) telur að til þess að skólar geti gert sér hugmynd um hvað 

foreldrasamstarf sé þurfi þeir fyrst að skoða hvað felst í slíku samstarfi. Hingað til hafi 

skólinn einblínt á samstarfið út frá forgangsverkefnum og markmiðum skólans. Ef skólin 

viðurkennir ekki hlutverk foreldra í menntun barna getur það virkað sem hindrun í 

samstarfinu. Skólar þurfi því að byrja á því að viðurkenna hlutverk foreldra í menntun barna 

til þess að eitthvert samstarf geti orðið. Nelson og Guerra (2010:67–68) taka undir orð Brown 

og telja að skólarnir hafi hingað til verið einráðir um menntun barna sem geri það oft að 

verkum að foreldrum, og þá sérstaklega erlendum foreldrum, finnist þeir lítils metnir og telja 

að skólinn ráðskist með þá. Þessu þurfi að breyta og gefa foreldrum aukið vald í samstarfinu 

við skólann. 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna sýna fram á að ef gott samstarf er á milli foreldra og 

skóla er það lykillinn að velgengni barna. Ef samskiptin eru góð treysta foreldrar einnig 

kennurum frekar fyrir því að gæta hagsmuna barna sinna. Setji foreldrar og skóli sig hvorir í 

spor annarra og skilja mikilvægi samstarfsins munu þeir átta sig á þeim jákvæðu áhrifum sem 

þeir geta haft á menntun barna. Báðir aðilar þurfa þó að gera sér grein fyrir því að það tekur 

tíma að byggja upp traust og farsælt samstarf (Elín Thorarensen, 2006, bls. 5; Nanna Kristín 
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Christiansen, 2006, bls. 25; Nelson og Guerra, 2010, bls. 68). Banks (2010:419) bætir við 

þetta að með því að eiga gott samstarf kynnist foreldrar starfsfólki og stefnu skólans enn 

frekar. Foreldrar megi heldur ekki gleyma að með auknu samstarfi við skólann fá þeir meiri 

tíma með börnum sínum.  

3.3 Leiðir að bættu samstarfi  

Nanna Kristín Christiansen (2011:70–72) telur að börnin séu það mikilvægasta sem foreldrar 

eiga og því verði þeir að fá að taka þátt í námi þeirra. Því til stuðnings tekur hún dæmi um 

þrjú þrep til bætts foreldrasamstarfs: Í fyrsta þrepi er minnst á mikilvægi þess að bæði 

foreldrar og skóli veiti nauðsynlegar upplýsingar sem varðað geta velferð barnsins. Í öðru 

þrepi er komið inn á mikilvægi umræðna á milli foreldra og kennara um málefni sem snúa að 

námsumhverfi og skólaþróun og hversu mikilvægt foreldrum finnist að á þá sé hlustað. Í 

þriðja og síðasta þrepinu setja báðir aðilar sameiginleg námsmarkmið fyrir barnið. Nanna 

telur þó að fæstir skólar séu komnir á þriðja þrepið og það stafi sennilega af ótta kennara við 

að missa vald sitt gagnvart foreldrum. 

Banks (2010:426–432) og Epstein (2002:14) hafa svipaðar grunnhugmyndir um leiðir 

til að auðvelda samstarf milli heimilis og skóla. Þegar þær eru skoðaðar má að sjá að 

árangursrík gagnkvæm samskipti eru þeim ofarlega huga. Þá þurfi kennarar að hvetja foreldra 

áfram en ekki að bíða eftir að þeir hafi samband að fyrra bragði. Tryggja þurfi stuðning fyrir 

kennara frá öðru stafsfólki, nemendum og samfélagi svo þeir geti unnið sem best í þágu 

foreldra og barna. Jafnframt þurfi að finna úrræði til að auðvelda foreldrum þátttöku í 

heimanámi barna og Epstein (2002:14) bætir við þetta leiðum til að aðstoða foreldra við að 

skapa skilyrði til náms heima. Einnig telur hún að aukið samstarf við samfélagið sé mikilvægt 

þannig að allar bjargir og þjónusta sé aðgengilegri fyrir foreldrana. Þrátt fyrir að ofangreindar 

úrlausnir séu góðar og gildar fyrir almennt samstarf foreldra og skóla ber að hafa í huga að 

foreldrar með ólíkan menningarlegan bakgrunn hafa eflaust aðrar hugmyndir um samstarfið. 

Að lokum er vert að nefna jákvæðar niðurstöður þróunarverkefnis sem Ingibjörg 

Auðunsdóttir (2008) hafði yfirumsjón með. Verkefnið felur í sér heimsóknir umsjónarkennara 

til nemenda í 1. og 8. bekk. Oddeyrarskóla. Markmiðið með heimsóknunum var að efla tengsl 

heimilis og skóla og byggja upp traust og virkt samstarf sem myndi leiða til þess að foreldrar 

tækju aukinn þátt í námi nemenda og skólastarfinu almennt. Skemmst er frá því að segja að 

kennurum fannst heimsóknirnar hafa jákvæð áhrif á bæði nám nemenda og aukið samstarf við 

foreldra. Auk þess fannst þeim þeir skilja betur aðstæður nemenda, sem auðveldaði þeim 

meðal annars að finna lausnir á námsaðlögun þeirra. Heimsóknirnar virtust einnig hafa 

hvetjandi áhrif á foreldrana sem höfðu jákvæðara viðmót gagnvart skólanum og starfseminni 
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þar. Þeir virtust auk þess verða ófeimnari við að hafa samband (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, 

bls. 20–26). Heimsóknir eins og þessar eru án efa kjörin leið til þess að hvetja erlenda foreldra 

til virkara samstarfs og gætu í raun skipt sköpum um tenginguna á milli heimilis og skóla. 

3.4 Ólík menning 

Í lýðræðissamfélagi er gert ráð fyrir að mannréttindi og ólík sjónarmið séu viðurkennd. Þá er 

einnig brýnt að skólar taki upp fjölmenningarstefnu til þess að auðvelda innflytjendum að 

aðlagast skólasamfélaginu. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) segir í grein sinni 

„Fjölmenning og sjálfbær þróun: Lykilatriði skólastarfs eða óþægilegir aðskotahlutir?“ að 

gera verði fjölmenningu hærra undir höfði í íslensku skólakerfi. Auk þess segist hann: „... 

vilja gera fjölmenningu og menntun til sjálfbærrar þróunar að þungamiðju skólakerfisins....“ 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). 

Í skýrslu Evrópunefndarinnar (European Commission) kemur fram að erlendir 

foreldrar eigi síður frumkvæði að samskiptum við skólann og að börn þeirra eigi oftar við 

vandamál að stríða í skólanum auk þess sem líklegra sé að þau hætti í skóla. Í skýrslunni 

kemur einnig fram hversu mikilvægt það sé fyrir foreldra og skóla að eiga gott samstarf og þá 

sérstaklega þegar í hlut eiga erlendir foreldrar þar sem þeir hafi ekki þekkingu á skólakerfinu í 

nýja landinu og eigi því á hættu að finnast þeir utangarðs í skólasamfélaginu (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007, bls. 87−88; Nesse, 2008, bls. 48–53). 

Það er því ljóst að erlendir foreldrar þurfa að finna að þeir séu metnir að verðleikum 

fyrir sérstöðu sína og að skólakerfið sé sveigjanlegt og komi til móts við þá. Það getur haft 

neikvæð áhrif að ætlast til þess að erlendar fjölskyldur leggi menningu sína til hliðar.  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á reynslu og stöðu tíu innflytjendafjölskyldna á 

Íslandi á árunum 2002–2005, þar sem meðal annars voru rannsakaðar félagslegar aðstæður, 

kom í ljós að skólarnir voru ekki undir það búnir að taka á móti auknum fjölda nemenda af 

erlendum uppruna, menningu þeirra eða tungumáli. Það kemur einnig fram að foreldrum 

fannst gerðar óraunhæfar kröfur til sín um að aðlagast samfélaginu og skólanum. Foreldrar 

sögðust leggja sig fram en fá litla aðstoð frá skóla og samfélagi og þeir glímdu líka við 

erfiðleika í samskiptum við börnin sín þegar þau fóru að aðlagast íslensku samfélagi. Börnin 

hættu að virða hlutverk og skyldur sem tengdust menningu og hefðum heimalands þeirra eins 

og þau höfðu áður gert (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 260–265). Banks (2010, bls. 419–

420) tekur undir þetta og segir jafnframt að sé skólinn ekki í takt við heimili og samfélag geti 

það orðið til þess að börnin verði slitin úr tengslum við sína eigin fjölskyldu og menningu.  
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3.5 Viðhorf til menntunar 

Þær Nelson og Guerra (2009: 65–66) telja að foreldrar og kennarar beri báðir ábyrgð á námi 

barna og að gert sé ráð fyrir gagnkvæmum samskiptum milli foreldra og skóla. Taka þurfi þó 

tillit til þess að sumstaðar sé menntun talin til forréttinda og ekki sé heldur sjálfsagt að 

foreldrar geti aðstoðað við heimanám vegna tungumálaörðugleika. 

Viðhorf og væntingar erlendra foreldra til menntunar eru heldur ekki alltaf sýnilegar 

kennurum en til þess að skilja hverjar þær eru verður að skoða hvað liggur þar að baki. Einnig 

þarf að taka tillit til ólíkrar menningar- og trúarlegra gilda og hafa í huga hvaða væntingar 

foreldrar gera til menntunar barna sinna. Margir fræðimenn telja að það fari eftir menningu 

hvort venja sé að gagnkvæm samskipti eigi sér stað á milli foreldra og skóla. Það sé almennt 

litið svo á að þeir foreldrar sem ekki eiga nein samskipti við skólann hafi engan áhuga á 

menntun barna sinna. Kennarar verði hins vegar að vita hvaða væntingar foreldrar beri til 

námsins og skólans og hvernig aðstæður eru heima fyrir. Mýta eins og að kennarar séu betri 

uppalendur en foreldrar og að það sé foreldrum að kenna ef barni gengur illa námslega getur 

skapað ágreining á milli heimils og skóla. Í stað þess að ýta undir þessa mýtu væri nær að 

aðstoða aðila til að vinna saman að menntun barnsins (Banks, 2010, bls. 420–422 og 426; 

Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 145; Nesse, 2008, bls. 48). 

3.6 Ástæða fyrir samskiptaleysi erlendu foreldranna 

Rannsóknir sýna fram á að ástæður þess að minni samskipti eru á milli erlendra foreldra og 

skólans eru margar og tengjast innbyrðis. Erlendu foreldrunum finnst þeir til dæmis ekki 

metnir að verðleikum og þeir ekki njóta sömu virðingu kennara og aðrir foreldrar. Þeim sé 

kennt um ef barninu gengur illa námslega og að óskir þeirra um upplýsingar séu oft 

hundsaðar. Sumum erlendum foreldrum finnst þeir varnarlausir vegna neikvæðrar framkomu 

kennara og starfsfólks skóla við börn þeirra. Enn öðrum foreldrum finnst þeir ekki hafa næga 

menntun til að taka þátt í námi barna sinna. Þeir hafa minnimáttarkennd gagnvart kennurum 

og finnst að þeir eigi bara að sjá um kennsluna. Enn aðrir foreldrar hafa slæma reynslu úr 

skóla frá yngri árum og trúa því jafnvel að skólinn styðji ekki við væntingar þeirra til 

menntunar barna sinna (Banks, 2010, bls. 422; Meyer, Bevan-Brown, Park og Savage, 2010, 

bls. 349; Nesse, 2008, bls. 48).  

Auk ofangreindra ástæðna er vert að minnast á aðrar sem tengjast beint ólíkri 

menningu. Meyer o.fl. (2010, bls. 349–350) segja að það virðist sem foreldrar færist undan 

samskiptum við skóla vegna ónærgætni við menningu þeirra, trúarskoðanir og 

fjölskylduhefðir. Kennarar hafi tilhneigingu til að flokka nemendur eftir þjóðerni og gera 

vandamál úr fjölbreytileikanum í stað þess að meta það sem hann hefur upp á að bjóða. Aðrir 
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segja að stærsta vandamálið sé skortur kennara á þekkingu á ólíkri menningu og að þeir 

viðurkenni ekki að þeirra eigin menning og viðhorf hafi áhrif á kennsluna, en um það eru þó 

alls ekki allir sammála. Ef kennarar og foreldrar hafa ólíkar hugmyndir um menningu og gildi 

getur það ýtt undir árekstra og misskilning á milli þeirra (Meyer o.fl., 2010, bls. 349–350). 

Síðan líta aðrir foreldrar svo á að það sé kennarinn sem sé sérfræðingurinn og það sé 

virðingarleysi af foreldrum að skipta sér af kennsluaðferðum hans og þá skipti ekki máli hvort 

þeir séu sammála þeim eða ekki. Að lokum má nefna fjárhags- og atvinnuerfiðleika foreldra 

þar sem margir innflytjendur vinna láglaunastörf sem taka ekki tillit til þess að foreldrar þurfi 

að skreppa frá vegna funda eða annarra þátta sem tengjast börnum þeirra og skólinn kemur 

heldur ekki til móts við þá með sveigjanlegum tímasetningum (Meyer o.fl., 2010, bls. 349–

350). 

3.7 Tungumálaörðugleikar 

Meyer o.fl. (2010, bls. 349–350), Nesse (2008, bls. 48–53), Nelson og Guerra (2009, bls. 8) 

og Hanna Ragnarsdóttir (2004, bls. 151) eru sammála um að tungumálaörðugleikar ráði hvað 

mestu um það hvort erlendir foreldrar hafi einhver samskipti við skólann eða ekki. Í 

niðurstöðu skýrslu Evrópunefndarinnar (European Commission) segir ennfremur að erlendir 

foreldrar hafi aðrar hugmyndir varðandi skólastarfið og séu feimnir og óframfærnir vegna 

skorts á skilningi á tungumálinu. Þá telja (Nesse, 2008, bls. 48) og Meyer o.fl. (2010, bls. 

349–350) einnig að það sé erfitt fyrir erlendu foreldrana ef námsefni, úrlausnir og önnur 

skólagögn ekki á þeirra móðurmáli. Brown (2009, bls. 127) bætir við að það sé mikilvægt 

fyrir erlenda foreldra að vita að þeir hafi ókeypis aðgang að túlk og mæti skilningi með 

sveigjanlegan fundartíma ef þörf er á vegna atvinnu.  

Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (2010, bls. 86) bæta við þetta að erlendu 

foreldrarnir vilji gjarnan hafa túlk í viðtölum enda gætu ekki nein samskipti átt sér stað án 

þeirra. Þær segja einnig að fyrir utan þessi viðtöl hafi erlendu foreldrarnir almennt ekki 

samband, jafnvel þótt þeir hafi fengið bréf sent heim vikulega með upplýsingum um 

skólastarfið. Nelson og Guerra (2009:8) segja ennfremur að þrátt fyrir að erlendir foreldrar 

eigi erfitt með að aðstoða börnin sín við heimanám vegna tungumálaörðugleika krefjist þeir  

þess samt að börnin klári heimavinnuna. Í ljósi þessa er óhætt að segja að það verði að gefa 

foreldrum af erlendum uppruna tíma til að aðlagast samfélaginu og kynnast menningu, 

tungumáli og þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra frá skólasamfélaginu áður en farið er að 

gera of miklar kröfur til þeirra.  
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3.8 Viðhorf kennara til daglegs samstarfs 

Breytt samfélagsmynd kallar einnig á breyttar áherslur innan skólans. Umsjónarkennari gegnir 

lykilhlutverki í samstarfi heimils og skóla og er í raun og veru tengiliðurinn þar á milli, og 

þess vegna ber honum að kynnast foreldrum og aðstæðum heima fyrir til að auðvelda 

samstarfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Þetta gengur þó ekki alltaf 

upp því innflytjendur birtast oft fyrirvaralaust á haustin í skólanum og því gefst lítill tími til að 

skipuleggja skólastarfið með þeim eða undirbúa aðra nemendur fyrir komu þeirra í bekkinn. 

Margir kennarar hafa litla eða enga reynslu af kennslu innflytjenda og takmarkað framboð 

hefur verið af námsgögnum fyrir þá en mikilvægast er þó að taka vel á móti öllum nýjum 

nemendum því fyrstu kynni þeirra af skóla og kennara geta haft mikil áhrif á viðhorf þeirra til 

námsins (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 12). Því er mikilvægt að kennarar kynni sér ólíka 

menningarheima og reyni að skynja þær breytingar sem fjölmenning hefur í för með sér til 

þess að foreldrastarfið verði sem farsælast (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

8–9).  

Til þess að úr verði traust og gott samstarf á milli erlendra foreldra og skólans þurfa 

kennarar að mæta hverju foreldri fyrir sig á þess eigin forsendum, en með aukinni þátttöku 

foreldra í skólastarfi þurfa kennarar að búa sig undir að vinna með foreldrum úr öllum stéttum 

og með ólíkan menningarbakgrunn. Það er því ekki síður mikilvægt að gefa kennurum 

tækifæri og tíma til að þróa samstarfið (Banks, 2010, bls. 421).  

Þrátt fyrir að kennarar vilji fá foreldrana meira inn í skólastarfið eru þeir oft óöruggir 

gagnvart þeim. Þeir vita ekki til hvers foreldrarnir ætlast af þeim og finnst jafnvel heimsóknir 

þeirra hafa truflandi áhrif. Banks (2010, bls. 425–426) telur einnig að ef kennarar hafi 

neikvætt viðhorf til barns hafi hann það líka gagnvart foreldrum þess. Því má svo við bæta að 

þrátt fyrir kröfur um aukið samstarf heimilis og skóla er ekki verið að gagnrýna störf 

kennarans heldur er verið að byggja upp samstarfið nemendum til hagsbóta. Kennarar koma 

til með að græða á samstarfinu með meiri vitneskju um barnið, heimilisaðstæður og menningu 

þess (Meyer o.fl., 2010, bls. 348). 
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4. Stefna Akureyrarbæjar í málum innflytjenda  

Stefna Akureyrarbæjar í fjölmenningarmálum er unnin í samstarfi við Eyþing (Samband 

sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum). Hún fer saman við stefnu ríkisstjórnarinnar en 

þar er meginmarkmiðið að skólar skuli stefna að því að hvetja erlenda foreldra til þátttöku í 

skólastarfi þar sem menntun barna sé sameiginlegt verkefni heimils og skóla. Foreldrar skulu 

hvattir til að sækja foreldrafundi og aðra fundi er varða nám og hagsmuni barna þeirra. Auk 

þess eiga skólayfirvöld að sjá til þess að stöðluð bréf og skilaboð séu þýdd á móðurmál sem 

flestra þannig að foreldrar viti hvers ætlast er til af þeim. Ennfremur segir að samskiptin þurfi 

að einkennast af gagnkvæmri virðingu og upplýsingamiðlun og að gagnkvæmt traust þurfi að 

ríkja í samskiptunum (Velferðarráðuneytið, 2007, bls. 5 og 15).  

Það má því segja að þættir eins og lýðræði, mannréttindi og samábyrgð séu hafðir að 

leiðarljósi í stefnunni. Auk þessara markmiða segir í stefnu Akureyrarbæjar að: „Grunngildi 

samfélagsins einkennast af víðsýni, virðingu og samkennd þar sem litið er á ólíkan bakgrunn 

íbúanna sem auðlind“ (Eyþing, 2009a, bls. 5). Taka skal vel á móti öllum innflytjendum og 

þeir eiga að finna að þeir séu velkomnir í samfélagið. Þar segir ennfremur að upplýsa skuli 

foreldra um skólakerfið og þá starfsemi sem þar fer fram, og veita upplýsingar um réttindi, 

siði og skyldur. Að lokum segir að stuðla skuli að þátttöku erlendra foreldra í skólastarfi til 

þess að forða þeim frá því að einangrast (Eyþing, 2009a, bls. 5–10). Auk 

fjölmenningarstefnunnar hefur Akureyrarbær í samvinnu við Eyþing mótað móttökuáætlun 

innflytjenda í skóla en nánar verður sagt frá henni í næsta kafla.  

Brown (2009:127) tekur í sama streng og segir að besta leiðin til að virkja foreldra sé 

að skólinn bjóði alla foreldra velkomna í skólasamfélagið með jákvæðu viðhorfi og meðtaki 

ólíka menningu þeirra. Samstarfið á ekki einungis að snúast um hvað foreldrar geta gert fyrir 

skólann heldur þarf að taka inn í viðhorf foreldra til uppeldis barna sinna, fjölskyldusögu og 

skilning þeirra á viðhorfum til menntunar barnanna. Samstarfið á líka að snúast um 

gagnkvæma virðingu beggja aðila gagnvart sameiginlegum námsmarkmiðum, skoðunum, trú 

og gildi allra þátttakendanna. Þegar erlendar fjölskyldur reyna að aðlagast nýju umhverfi eru 

þær oft óöruggar varðandi réttindi sín og skyldur. Ef fjölskyldan er með börn á skólaaldri 

vandast málið enn frekar. Nokkur sveitarfélög hafa stofnað móttökudeildir til að auðvelda 

utanumhald og aðstoð við erlenda foreldra og börn en það er mikilvægt að þeim finnist þau 

vera velkomin í skólasamfélagið.  
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4.1 Móttökudeild 

Það er að mörgu að huga þegar tekið er á móti innflytjendum í nýtt samfélag. 

Skólastjórnendur og kennarar þurfa því að taka höndum saman og styðja hver annan og það 

mætti gera með móttökuáætlun, fundum og skipulögðu samstarfi við foreldra. Akureyrarbær 

hefur starfrækt móttökudeild fyrir innflytjendur í Oddeyrarskóla frá árinu 2001. Skólinn hefur 

haft það hlutverk að sinna íslenskukennslu innflytjenda, veita öðrum skólum ráðgjöf í 

málefnum innflytjenda og sjá um félagslega aðlögun barnanna (Gunnar Gíslason, 2012).  

Nú er svo komið að fjöldi innflytjenda í Oddeyrarskóla hefur aukist til muna miðað 

við aðra skóla í bænum. Það var hins vegar ekki hugsunin með móttökudeildinni heldur áttu 

nemendur að byrja þar og ná tökum á málinu og flytja síðan í sína heimaskóla. Þessi þróun 

samræmist ekki skóla án aðgreiningar samkvæmt skilgreiningu Aðalnámskrár grunnskóla, en 

þar segir meðal annars að í skóla án aðgreiningar skuli manngildi og lýðræði ríkja svo allir fái 

jöfn tækifæri til náms. Þar segir einnig: „Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi 

þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum 

mismununar og aðgreiningar í skólum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). 

Þetta fyrirkomulag hefur heldur ekki stuðlað að því að börn innflytjendanna eigi auðveldara 

með að aðlagast samfélaginu. Starfsemi móttökudeildarinnar hefur nú verið tekin til 

endurskoðunar og reiknað er með að hún verði lögð niður haustið 2012. Skipuð hefur verið 

nefnd til að endurskoða hvernig fyrirkomulagi á móttöku innflytjenda sé best hagað. Nefndin 

á að hafa lokið störfum ekki síðar en 30. apríl 2012 (Gunnar Gíslason, 2012).  

4.2 Gallar móttökudeilda 

Er rétt að aðgreina erlend börn frá íslenskum börnum og eru móttökudeildir að búa til tvo 

hópa innan skólans? Um þetta eru ekki eru allir sammála en það virðist þó gjarnan loða við 

erlendu börnin frá upphafi skólagöngu að þau hafi þurft að vera í sérhóp og þurfi séraðstoð 

sem getur gert þeim erfitt uppdráttar innan jafningjahóps. Hanna Ragnarsdóttir (2004, bls. 

147–148) segir að það leiki enginn vafi á því að erlendu börnin þurfi séraðstoð fyrstu árin í 

grunnskóla en þess verði þó að gæta að setja þau ekki undir einn hatt þar sem um fjölbreyttan 

hóp sé að ræða sem þarf mismikla aðstoð. Þegar á þetta er litið má velta fyrir sér hvort ekki sé 

kominn tími til að allir skólar taki upp fjölmenningarstefnu og setji í gang virka 

móttökuáætlun þar sem hver og einn nemandi fær þá aðstoð sem hann þarf inni í almennum 

bekk og ekki verði litið á erlend börn sem einsleitan hóp. 
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4.3 Móttökuáætlun í grunnskólum 

Með tilliti til kaflans um móttökudeild má vera ljóst að það er mikilvægt að allir skólar komi 

sér upp virkri móttökuáætlun og séu þannig í stakk búnir að takast á við aðlögun erlendra 

fjölskyldna. Slíkt fer enda saman við stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda en þar 

segir að allir grunnskólar hér á landi eigi að hafa mótað sér áætlun um móttöku barna með 

annað móðurmál en íslensku (Velferðarráðuneytið, 2007, bls. 15). Þetta fer saman við það 

sem segir í 16. gr. Laga um grunnskóla en þar kemur fram að skólar eða sveitarfélög skuli 

vera með móttökuáætlun fyrir nemendur hvort sem þeir eru af erlendum uppruna eða ekki 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Skólastjóri ber ábyrgð á bæði innritun og móttöku nýrra nemenda. Það er þó ekki síður 

áríðandi að annað starfsfólk skólans sé meðvitað um hvernig ferlið virkar þar sem 

móttökuáætlunin felur í sér undirbúning fyrir allt starfsfólk skólans. Það er að mörgu að huga 

í móttökuviðtali en þó er mest áríðandi að skólinn og erlendu fjölskyldurnar skiptist á 

mikilvægum upplýsingum hvort um annað. Í móttökuviðtalinu eiga foreldrar rétt á 

túlkaþjónustu og upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna sinna (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í þessu fyrsta viðtali er einnig mikilvægt að skapa traust hjá 

foreldrum og kynna samskiptaleiðir og tryggja þannig að samskiptin verði góð, en það getur 

haft áhrif á nám og velferð barnsins hvernig til tekst (Eyþing, 2009b, bls. 7–14). Auk þessa er 

vert að benda á mikilvægi þess að fjölskyldum standi til boða áframhaldandi stuðningur á 

meðan þær eru að aðlagast samfélaginu. Í stefnu Eyþings er mælt með stöðufundi með 

foreldrum eftir að að reynsla er komin á skólagöngu barnsins. Einnig er reglulega boðið upp á 

kynningarfundi fyrir erlenda foreldra með túlk ef þarf (Eyþing, 2009b, bls. 15).  

Það verður ekki of oft sagt hversu mikilvægt það er að taka vel á móti nýjum 

nemendum, hvort sem þeir eru af erlendum uppruna eða ekki. Oft eru það fyrstu kynnin sem 

setja markið um framhaldið en því til staðfestingar er rannsókn sem gerð var í tveimur skólum 

á Austurlandi. Þar kom í ljós að foreldrar voru miklu öruggari í þeim skóla þar sem var virk 

móttökuáætlun. Þar fengu foreldrarnir kynningarviðtal í upphafi og reynt var að tryggja að 

foreldrar og börn fengju allar þær upplýsingar um skólann sem þau þurftu á að halda. Einnig 

var reynt var að fá sem flestar bakgrunnsupplýsingar um barnið svo skólinn fengi sem 

skýrasta mynd af því og gæti þá komið til móts við það. Þessir foreldrar reyndu líka eins og 

þeir gátu að fylgjast með námi barna sinna þrátt fyrir tungumálaörðugleika. Í hinum skólanum 

var ekki móttökuáætlun en þar eru flestir erlendu foreldrarnir pólskir og þeir telja sig fylgjast 

eins vel með námi barna sinna og þeir geta en samskipti við skólann eru ekki eins mikil og í 

þeim skóla sem er með virka móttökuáætlun (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010, 
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bls. 297–301). Í ljósi þessa er óhætt að fullyrða að virk móttökuáætlun sé lykilatriði í 

farsælum samskiptum erlendra foreldra og skólans.   
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5. Framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknarspurningunni og rannsóknaraðferð. Sagt er frá 

markmiðum rannsóknarinnar, aðferðum við gagnaöflun, siðferðileg álitamál og úrvinnslu 

gagna. Að lokum verða  þátttakendur rannsóknarinnar kynntir. 

5.1 Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurningin er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á samstarf erlendra foreldra og 

grunnskólakennara. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á viðhorfum erlendu 

foreldranna og kennara til samstarfsins og komast að því hvaða áhrif ólíkir menningarheimar 

hafa á það. Reikna má með því að ég fái ólík svör við spurningum mínum þar sem 

þátttakendur mínir eru ólíkir og hafa eflaust misjafnar skoðanir á efninu. Til þess að styðja við 

rannsóknarspurningu mína útbjó ég viðtalsramma með nokkrum þemum. Ég tel að eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henti rannsókn minni og með henni muni ég fá sem nákvæmastar 

upplýsingar frá viðmælendum mínum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Með því að safna 

gögnum um viðfangsefnið með viðtölum hafði ég möguleika á að bæta spurningum við í 

viðtalinu sjálfu. Viðtöl eru mikilvæg fyrir gagnaöflun þegar skoða á reynslu fólks (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 67).  

Eftir að hafa kynnt mér efnið útbjó ég viðtalsramma með ákveðnum þemum og tók 

síðan hálfstöðluð einstaklingsviðtöl í desember 2011. Til þess að treysta tengslamyndun er 

nauðsynlegt að sýna viðmælanda virðingu og traust en það getur leitt til dýpra og opnara 

viðtals (Bell, 2005, bls. 157; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73–75). Helstu ókostir slíkra viðtala 

eru hversu tímafrek þau eru og það að spyrjandi og viðmælandi hafa ekki sömu stöðu í 

samtalinu sem getur haft truflandi áhrif því það getur verið erfitt að vera hlutlaus og þá er 

hætta á því að spyrjandi geti haft áhrif á svör viðmælanda (Bell, 2005, bls.157; Helga 

Jónsdóttir, 2003). Áður en viðtölin voru tekin og til að gæta siðferðilegra atriða fékk ég 

tilskilin leyfi hjá Persónuvernd, Skóladeild Akureyrarbæjar, Oddeyrarskóla, ráðgjafa 

móttökudeildar innflytjenda og foreldrum. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og afrituð 

strax auk athugasemda minna en þær komu sér vel þegar ég fór að þemagreina viðtölin. 

Áhersla var lögð á að upplifun foreldranna kæmi fram og að fyrirframgefnar hugmyndir mínar 

um samstarfið hefðu sem minnst áhrif á túlkun mína á niðurstöðunum. Niðurstöður 

greiningarinnar voru síðan bornar saman við fyrri rannsóknir um sambærilegt efni. 

5.2 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum lá beinast við að hafa samband við Oddeyrarskóla á Akureyri en þar 

er staðsett móttökudeild fyrir innflytjendur sem starfrækt hefur verið síðan 2001. Skólinn er 

grunnskóli með um 200 nemendur. Hann starfar eftir fjölmenningarstefnu Eyþings og er auk 
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þess með virka móttökuáætlun (Oddeyrarskóli, e.d.). Reyndar er Oddeyrarskóli eini 

grunnskólinn á Akureyri með starfandi móttökudeild fyrir innflytjendur. Með því að velja 

Oddeyrarskóla taldi ég mig fá þær upplýsingar sem myndu nýtast sem best markmiði 

rannsóknar minnar.  

5.2.1 Kennari 

Mikilvægt er að fá sjónarhorn kennara á samskiptunum og því tók ég viðtal við Hrafnhildi 

Guðjónsdóttur, en hún er ekki aðeins ráðgjafi móttökudeildar innflytjenda Oddeyrarskóla 

heldur kennir hún einnig við deildina. Hrafnhildur útskrifaðist árið 2000 sem kennari og hefur 

unnið sem ráðgjafi síðan 2008. Reynsla hennar bæði sem kennara og ráðgjafa kemur sér vel, 

einkum og sér í lagi í tengslum við daglegu samskiptin við erlendu foreldrana. Hrafnhildur 

aðstoðaði mig auk þess við val á foreldrum.  

5.2.2 Foreldrar 

Allir foreldrarnir eiga það sameiginlegt að vera innflytjendur á Íslandi og eiga börn á ólíkum 

aldri í Oddeyrarskóla. Foreldrarnir eru frá Póllandi, Lettlandi og Rúmeníu, en með því að 

velja mismunandi lönd voru meiri líkur á því að fá sem ólíkastan uppruna, trú, menningu og 

hefðir. Það var skilyrði að báðir foreldrar væru erlendir. Foreldrarnir, tveir karlar og ein kona, 

töluðu einhverja íslensku og ensku og því var ekki þörf á að hafa túlk í viðtölunum.  

 Eftir að hafa mælt okkur mót hitti ég viðmælendur mína, einn í einu, og tók við þá 

óþvingað og þægilegt viðtal þar sem ég lagði fyrir þá nokkrar spurningar um daglegt samstarf 

við grunnskólann. Viðtölin fóru fram ýmist á íslensku eða ensku í fundarherbergi í 

Oddeyrarskóla og á skrifstofu eins viðmælandans. Reynt var að hafa sem minnsta 

utanaðkomandi truflun og var viðmælendum gefinn nægur tími til þess að ekki skapaðist 

tímaþröng. Ég gerði foreldrunum grein fyrir hvers vegna þeir urðu fyrir valinu og að öllum 

gögnum yrði eytt að vinnslu lokinni. Foreldrum var lofað að gætt yrði nafnleyndar og fá því 

ný nöfn hér. Ég hélt þeim möguleika opnum að fá frekari viðtöl ef mig vantaði upplýsingar 

við úrvinnslu gagna.  

5.3 Bakgrunnur foreldra 

Sara er menntuð í félagsráðgjöf og er frá Lettlandi. Maðurinn hennar er frá Þýskalandi og þau 

hafa búið á Íslandi í tæp átta ár. Þau eru bæði í góðum störfum; hann er kennari og hún vinnur 

við að aðstoða innflytjendur, túlka og fleira. Þau eiga þrjú börn, það elsta er á yngsta stigi 

grunnskóla en hin eru í leikskóla. Þau hjónin tala og skilja íslensku ágætlega. Heima fyrir er 

töluð enska, lettneska, þýska eða íslenska.  
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Pálmi er pólskur og er giftur pólskri konu. Þau eiga tvö börn, annað á elsta stigi grunnskóla og 

hitt í leikskóla. Þau fluttust til Íslands fyrir um fimm árum. Hvorugt þeirra hjóna talar góða 

íslensku, Pálmi getur þó bjargað sér en hann segir konu sína ekki tala góða íslensku og því sé 

það hann sem hafi samband við skólann. Þau hjónin eru bæði í fullu starfi.  

Halldór hefur búið lengst á Íslandi eða í um ellefu ár. Hann og konan hans eru frá Rúmeníu og 

þau eiga tvö börn. Annað er á elsta stigi grunnskóla og hitt í háskóla. Þau tala bæði góða 

íslensku og eru bæði þjálfarar. 
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6. Helstu niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem stuðst 

verður við svör viðmælenda og ráðgjafa móttökudeildar innflytjenda í Oddeyrarskóla. Eins og 

kom fram í kaflanum um framkvæmd rannsóknarinnar er markmiðið með henni að öðlast 

dýpri skilning á viðhorfum erlendra foreldra og kennara til daglegs samstarfs og afla vitneskju 

um hvaða áhrif ólík menning og tungumál hafa á það. Niðurstöðurnar eru flokkaðar í þá þrjá 

efnisflokka sem virtust skipta máli í daglegum samskiptum erlendu foreldranna við skólann. 

Flokkarnir eru daglegt samstarf, tungumálaörðugleikar og menningarlegur mismunur. Aðrir 

þættir sem fram komu í viðtölum við foreldrana eru venjur og siðir, kynjahlutverk og viðhorf 

foreldranna til uppeldis.  

6.1 Daglegt samstarf − kennari móttökudeildar Oddeyrarskóla 

Þegar nýir nemendur koma í Oddeyrarskóla er unnið eftir móttökuáætlun Eyþings og reynt að 

hafa samskiptin eins auðveld og hægt er. Í upphafi eru móttökuviðtöl þar sem foreldrar hafa 

túlk ef þeir vilja og þar er farið yfir skólareglur og annað sem tengist skólasamfélaginu. Síðan 

eru myndaðir vinahópar fyrir nýja nemendur og boðið upp á að umsjónarkennari barnsins og 

ráðgjafi móttökudeildar innflytjenda heimsæki fjölskylduna. Hrafnhildur talar um að 

heimsóknirnar hafi reynst vel og „... þá fær maður aðra innsýn, maður hittir báða foreldra sem 

maður gerir ekki alltaf og maður sér í hvaða aðstöðu þau eru heima fyrir.“ Hrafnhildur nefnir 

að það sé stefna Akureyrarbæjar að það verði verði virk móttökuáætlun í öllum skólum 

bæjarins og loka eigi móttökudeildinni í Oddeyrarskóla „... og það er ekki góð þróun, alls 

ekki.“ Það muni auka álagið á öllum. 

Samkvæmt Hrafnhildi fer daglegt samstarf við erlenda foreldra aðallega fram með 

tölvupósti og einstaka símtölum ef eitthvað kemur upp á. Hrafnhildur segir: „Við erum alltaf 

að senda eitthvað, einhvern póst og fáum ekkert á móti en framfarirnar hafa þó verið mjög 

miklar á þessum fjórum árum sem ég er búin að vera hérna,“ þrátt fyrir að enn vanti mikið 

upp á að erlendu foreldrarnir sýni frumkvæði, áhuga eða taki þátt í skólastarfinu. Hrafnhildur 

talar einnig um að foreldrar treysti of mikið á kennarana og geri sér ekki grein fyrir að þeir 

sjálfir geti haft áhrif á nám barnsins og skólastarfið. 

Að sögn Hrafnhildar finnur hún mikinn mun á börnunum ef þau hafa verið í leikskóla 

áður en þau koma í grunnskólann því þá skilji þau íslenskuna. Hún talar einnig um að erlendu 

nemendurnir séu helst ekki lengur en tvö ár í sérdeildinni og útskrifist á þeim forsendum að 

þeir séu tilbúnir að halda áfarm í almennum bekk. Hrafnhildur segir að passa þurfi sig á að 

nemendur séu ekki of lengi í sérdeildinni en þá „... verður þetta svolítið hreiður ef þau verða 

of lengi og þá finnst nemendunum kröfurnar líka vera of litlar.“ Í raun eru því gerðar svipaðar 
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kröfur til erlendu nemendanna og til þeirra íslensku, nema í íslensku. Hrafnhildur segir að 

sum þurfi þó að vera lengur vegna þess að þau tala jafnvel ekki neitt fyrsta árið:  

Þau bara þegja fyrsta árið, segja kannski bara klósettið, matur, frímínútur og svo bara fara þau 

að gráta ef þau eru beðin að gera eitthvað og þá er ég ekki að tala um neinar kröfur heldur bara 

að tala um að lita blátt þar sem stendur blátt.  

Þetta eigi samt frekar við þá nemendur sem eiga samlanda í skólanum sem geta talað fyrir þá. 

6.2 Tungumálaörðugleikar  

Að sögn Hrafnhildar er samstarfið við erlendu foreldrana ekki erfitt nema ef þeir vilja ekki 

samlagast skólanum. Þeir sýni þó ekki mikinn áhuga á skólastarfinu né eigi þeir frumkvæði að 

samskiptum. Þeim finnst þeir oft standa utan við skólasamfélagið og bera fyrir sig 

tungumálaörðugleikum. Þetta eigi þó sérstaklega við um Pólverjana en þeir eiga það til að 

halda hópinn. Hrafnhildur segir: „Margir eru búnir að vera hérna í mörg, mörg ár og tala ekki 

íslensku.“ Hún telur að það séu tungumálaörðugleikar sem stjórna því hversu lítið erlendu 

foreldrarnir hafa samband. Hún sagði: 

Svo er það bara samstarfið við heimilin er erfiðara vegna tungumálaörðugleika og það er dýrt 

að fá túlk þannig að maður getur ekki verið með túlk í hverri viku, sem sagt á pólsku. 

Foreldrarnir treysta kannski einum of á túlka. Það er ekki það að íslenskunámskeið sé svo dýrt 

af því ef fólk er í vinnu þá borgar stéttarfélagið. Þetta er bara hræðsla að þora ekki að tjá sig og 

við erum bara komin í þann pakka að ef við þurfum einhverjar mikilvægar upplýsingar eða að 

fá einhvern á fund þá höfum við túlk sem við þurfum að hringja í og hann hefur samband við 

foreldrana og lætur þá vita. 

Kennararnir reyna að koma til móts við tungumálaörðugleikana með því að senda tölvupóst 

heim sem þeir hafa þýtt með aðstoð tungumálaforritsins google. Hrafnhildur sagði: „Við 

vitum alveg að þau liggja kannski og hlæja allan tímann því þau skildu ekkert af því sem var 

verið að segja.“ Þau reyni þó og séu auk þess alltaf að bjóða foreldrunum að koma í heimsókn 

og vera með dagspart. Foreldrunum finnist það erfitt vegna þess að þeir vinna flestir mikið og 

margir í vaktavinnu. 

Í sambandi við heimanám telur Hrafnhildur að almennt fái erlendu nemendurnir ekki 

aðstoð við heimanám hjá foreldrum. Hún sagði: „Af því þau skilja ekki heldur, það eru alltof 

margir foreldrar sem skilja ekki og tala ekki íslensku.“ Greinilegt er samkvæmt Hrafnhildi að 

það þarf hvatningu og velvilja frá skólanum til þess að erlendu foreldrarnir þori að taka 

frumkvæðið í samstarfinu. Það þurfi að byggja upp traust svo þeir láti ekki 
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tungumálaörðugleika aftra sér frá því að taka virkan þátt í námi barna sinna og reyni að 

aðlagast samfélaginu í heild.  

6.3 Menning  

Aðspurð hvort hún yrði vör við menningarlega árekstra sagði Hrafnhildur að þeir væru ekki 

miklir en samt einhverjir en tengslin á milli heimilis og skóla byggist aðallega á því að 

skólinn nái að kynna vel fyrir foreldrum til hvers er ætlast af þeim. Það ætlist samt enginn til 

þess að þeir breyti nokkru heldur reyni að aðlagast íslenskri menningu. Sem dæmi um 

menningarlegan mismun talaði Hrafnhildur um að: „... allir fjölgreinadagar eins og til dæmis 

þegar er verið að fara á skauta þá mættu erlendu börnin bara ekki í skólann.“  

Hrafnhildur sagði einnig að það væri erfitt að sannfæra foreldrana um að það væri 

sjálfsagt mál að þeir gætu fengið frí úr vinnu til að koma í foreldraviðtal. Hún sagði að auk 

þess kæmu upp vandamál þegar leikskólarnir eru lokaðir „... að þeir geti ekki notað sín eigin 

börn, grunnskólabörn til að passa, þeir verða náttúrulega að fá leyfi hjá okkur.“ Hún kvaðst þó 

vita að flestir foreldrar hafi oft ekki ömmur eða afa til að passa fyrir sig svo reynt væri að 

koma til móts við þá. Þetta ætti einnig við um að eldri nemendur en þeir þyrftu oft að vera 

komnir heim til að passa, sækja í leikskólann og gætu því kannski ekki tekið þátt í valgreinum 

eða íþróttum eftir skóla. Að lokum sagði Hrafnhildur: „Nammi, gos og sælgæti er það fyrsta 

sem þeir mæta með langflest í nesti.“ Hún talaði um að í flestum skólum erlendis væri sjoppa 

í skólanum sem allir hafa aðgang að, meira að segja nemendur í 1. bekk. Hrafnhildur sagði: 

„Svona erum við samt að reyna að laga, því það gengur ekki, enda er ætlast til að allir séu 

með hollt nesti hér.“ Að lokum sagði Hrafnhildur að erlendir foreldrar þyrftu greinilega 

mikinn stuðning frá kennurum og starfsfólki skólans og það gerði sitt besta svo allir væru 

glaðir, það tækist samt ekki alltaf. 

 

6.4 Daglegt samstarf − erlendu foreldrarnir.  

Aðspurðir um hvernig þeim fyndist daglegt samstarf við skólann á Íslandi vera töluðu 

foreldrarnir allir um hversu þakklátir þeir væru fyrir frumkvæði kennaranna í samskiptunum. 

Þeir voru einnig sammála um að þeir væru ávallt velkomnir í skólann og treystu skólanum 

fyrir börnunum sínum. Allir foreldrarnir voru sammála um að daglegt samstarf færi aðallega 

fram í gegnum tölvupóst eða símtöl, eða þá að þeir fengju bréf sent heim. Pálmi var 

sérstaklega þakklátur fyrir að fá tölvupóst um hvað væri um að vera því þá væri barnið hans 

alltaf undirbúið og gæti tekið þátt í skólastarfinu eins og íslensku börnin. Pálmi sagði: „Ég 

fékk alltaf póst, sérstaklega í byrjun þegar barnið mitt skildi ekki neitt, það hjálpar mikið. Hún 
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var stundum reið og lamdi af því hún skildi ekki neitt. Þá hringdu kennarar í mig en núna er 

það betra.“ Pálmi sagði einnig: „Starfsfólkið er gott við okkur.“ Halldór sagðist fá tölvupóst 

bæði á ensku og íslensku og finnst það gott.  

Foreldrarnir sögðust fá símtal ef eitthvað væri að og það væri í raun meira en þeir 

ætluðust til. Auk þess fannst bæði Söru og Halldóri skólinn vera að gera góða hluti og allir 

vera svo jákvæðir við innflytjendur. Sara hafði sérstaklega orð á því hversu frábært það væri 

að hafa móttökudeild fyrir innflytjendur og það hafi verið ástæðan fyrir að þau völdu 

Oddeyrarskóla. Halldór og Pálmi voru sammála og sögðu að Oddeyrarskóli hefði orðið fyrir 

valinu vegna móttökudeildarinnar. Foreldrarnir voru einnig sammála um að þeir fengju 

hvatningu frá skólanum til að koma þangað í heimsókn og sitja í tíma.. Halldór sagðist hafa 

prófað það einu sinni en á þeim tíma skildi hann ekki mikið í íslensku. Hann sagði: 

Finnst ég alltaf velkominn alltaf já ekki málið, velkominn til að koma og kennari segir: þú 

getur komið og sitja með krakka í tíma. Ég búinn að prófa langt síðan og ég bara skilja ekki 

mikið íslensku á þeim tíma og ég bara já já hvað hann að segja. 

Sara sagðist hafa frumkvæði í samskiptum við skólann ef henni fyndist þörf á því en hún gæti 

lítið tekið þátt í foreldrasamstarfi ef um samkomur á kvöldin væri að ræða. Hún sagði: 

... erum með tvö lítil börn og engin amma og afi til að passa. En foreldrar þurfa líka stundum 

að taka skref, þá bara annað hvort að skrifa eða hringja og eða það ekki vandamál nema það er 

aftur bara tungumálið. 

Út frá eigin reynslu sagðist hún skilja af hverju erlendir foreldrar hefðu ekki samband að fyrra 

bragði. „Tungumál og menning að minnsta kosti hjá mér.“ Síðan hefðu ekki allir áhuga á að 

taka þátt í samstarfi. Hún bætti við: 

Já ég held allavega þannig ekki allir hefur áhuga á að taka þátt en kannski bara ná í þau sem 

vil ég veit ekki hvernig. Bara frábært að ná þeim sem vilja gera og bara pæla hvað og hvetja þá 

áfram. Kannski bara þeir sem eru í vafi þá kannski bara taka með og þá bara kannski vilja. 

Kannski þarf bara svona einhvern með forystu. 

Pálmi og Halldór sögðust ekki hafa neitt frumkvæði að samskiptum við skólann. Pálmi bíður 

eftir að haft sé samband við sig, en hann er feiminn við að hafa samband sjálfur vegna 

tungumálaörðugleika og finnst hann í raun fá það sem hann þarf að vita að fyrra bragði frá 

kennaranum. Hann sagði: 

Ég hef aldrei samband að fyrra bragði heldur sendir kennarinn póst. Ég er, veit ekki er kannski 

feiminn og kannski líka latur það er auðveldara að bíða bara, finnst ég ekki þurfa. Konan mín 
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talar pínu íslensku og skilur aðeins ensku. Hún er feimin og hrædd við að misskilja eitthvað, 

svo ég hef frekar samband við skólann. Í mínu heimalandi er ekkert samband eins og hér og ég 

er mjög þakklátur fyrir það. 

Halldór sagði hins vegar að hann hefði bara ekki tíma til að hafa samband við skólann. Bæði 

hann og konan hans vinna mikið og aðallega seinni part dags og þeim finnst þau missa af öllu 

sem fram fer í foreldrasamstarfinu. Halldór sagði: „Mér finnst bara gott að fá tölvupóst, 

kennari vita aðstæður heima.“ Hann segist hins vegar hafa samband að fyrra bragði ef það er 

eitthvað sérstakt.  

Þegar spurt var hvort foreldrarnir hefðu verið upplýstir um hvers vænst væri af þeim í 

samstarfinu við skólann sagðist Sara hafa fengið heimsókn frá umsjónakennara og fannst það 

frábært enda telur hún að þarna hafi orðið til tenging milli skóla og heimilis. Hún segir að þau 

hafi verið spurð hvort þau vildu upplýsingar en þeim fannst ekki þörf á því þar sem barnið 

þeirra hefði verið í leikskóla á Íslandi og þau töldu sig vita hvers væri vænst af þeim. 

Varðandi þá sem ekki hafa átt barn í leikskóla sagði Sara hins vegar: „Það er kannski bara 

nauðsynlegt í byrjun, fund og að minnsta kosti að fólk veit hvað það á að gera og þetta ekki 

hættulegt, alltaf bara þetta og þetta, við reynum bara að finna eitthvað leið.“ Söru finnst 

samstarfið milli heimilis og skóla vera að aukast og að meiri kröfur séu gerðar til foreldra. 

Halldór sagðist einnig hafa fengið heimsókn frá umsjónarkennara en man ekki hvort farið var 

yfir réttindi og skyldur gagnvart skólanum. Hann sagði: 

Já sko kennari alltaf kemur heim til okkar og láta vita og líka núna í síðasta mánuði, ég held 

það og segja hvernig gengur og hvað vantar hann meira. Ég og konan mín erum bæði kennarar 

og erum ánægð með þetta. 

Þá segist Pálmi ekki muna hvort honum hafi verið kynnt réttindi sín og skyldur við skólann og 

hann vildi reyndar ekki fá túlk í fyrsta viðtali. Hann sagði: „Nei tala bara ensku, við skilja 

hvort annað en stundum hafa túlk ég held það ekki nauðsynlegt.“  

Hvað varðar notkun vefkerfisins mentor sagði Sara: „ég er mjög löt, við slökkva bara á netinu 

heima svo við getum ekki skoðað tölvupóst heima. Vildum bara hafa meiri tíma heima með 

börnunum, mikill tími í tölvu.“ Halldór sagðist ekki fara mikið inn á mentor vegna anna í 

vinnunni en sagði að barnið sitt gerði það bara sjálft og konan hans stundum líka. Þá sagði 

Pálmi: „Nei ekki nota það skil ekki og hræddur um ég misskilja eitthvað, það myndi vera 

betra ef það væri á pólsku en ég ætlast ekki til þess það væri líka í lagi að hafa það á ensku.“ 
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6.5 Tungumálaörðugleikar 

Þegar foreldrarnir voru inntir eftir því hvort þeir gætu aðstoðað börnin við heimanámið kvaðst 

Sara geta það en Halldór sagði að sitt barn sæi sjálft um það og sundum konan hans líka. 

Pálmi sagðist ekki skilja neitt og hvorki hann né konan hans reyna að fara inn á mentor. Sara 

telur að það mætti þýða meira af efni tengdu skólanum yfir á önnur tungumál. Hún sagði: 

„Það þarf að reyna að þýða á nokkrum tungumálum, byggja kerfi foreldra innflytjenda og þau 

bara geta tekið þátt.  

Sara sagði henni hefði ekki fundist erfitt að flytja til Íslands: „... en pínu erfitt að tala 

íslensku.“ Henni finnst frábært að fá íslenskukennslu en finnst samt vanta framhaldsnámskeið 

fyrir innflytjendur á háskólastigi hérna á Íslandi. Hún sagði:  

Vandamál með eftir íslenskunámskeið hvað tekur við? Svo er bara hvort fólk er duglegur að 

læra eða ekki. Ég er búin að heyra bara fullt, fólk bara tala góða íslensku en bara getur ekki 

skrifað. Ef fólk ekki að vinna þá bara gera ekki neitt og bara læra ekki íslensku. 

Sara telur að: „... tungumál er númer eitt.“ Það væri hennar reynsla að erlendir foreldrar 

hundsuðu oft tölvupóst ef þeir skildu hann ekki og mættu þar af leiðandi oft ekki í viðtöl eða á 

aðra viðburði í skólanum. Sara sagði einnig: 

Vandamál með tungumál er að senda skilaboð, fólk ekki nógu góður í íslensku, það bara skilur 

ekki. Það bara hvað er að gerast og það bara hundsar og bara fer ekki. Fólk er hrætt við 

tungumálaörðugleika, feimin við að hafa samband við skólann.  

Sara túlkar stundum fyrir samlanda sína en telur að fólk festist oft í því að hafa túlk og hætti 

bara að reyna. Hún sagði ennfremur: 

En samt þegar ég var í foreldraviðtal og var að sjá hvernig reynslan er með túlk, er ekki bara 

komin spurning hvort þetta hjálpar eða bara þetta öðruvísi bara hindra fólk að læra pínu. Við 

byrjuðum að hugsa bara setja takmark bara ef þú búin að búa á íslandi í sjö ár og ennþá með 

túlk. Þá kannski bara að borga fyrir túlk.  

Hún talar einnig um að það geti líka verið erfitt að læra íslensku vegna þess að Íslendingar séu 

hrifnir af því að tala ensku. Hún sagði: „Það er stundum pirrandi, ég kannski bara í búð og 

reyna eitthvað svona að segja poka, þrjú, þrjár, fjórar og þá segir hann bara: „how many? oh 

god.““ Þeir verði bara að vera þolinmóðir og reyna að tala við útlendingana. 

Þegar Halldór var inntur eftir því hvort honum hafi fundist erfitt að læra íslensku sagði hann: 

„Það var erfitt í byrjun að skilja íslensku en það tekur langan tíma fyrir mig að læra íslensku.“ 

Hann segist læra mest af krökkunum sem hann þjálfar og „... þessir krakkar hjálpa mér svo 
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rosalega mikið, svo núna er ég kenna krökkum að segja mér ef ég segi ekki rétt. Þau bara 

koma og segja: Halldór þú ekki segja rétt.“ Pálmi segist vera farinn að skilja meira. Hann 

sagði: „Ég bara útlendingur og við skilja ekki íslensku, ég núna að vinna með Íslendingum 

svo ég tala betri íslensku núna.“  

6.6 Ólík menning 

Foreldrarnir voru sammála um að í heimalandi þeirra væri ekkert samstarf við skólann fyrir 

utan fasta foreldrafundi og sennilega væri það vegna ólíkra menningarviðhorfa. Halldór telur 

ekki vera neinar menningarlegar hindranir þar sem þau séu kristinnar trúar og hann hafi strax í 

upphafi verið duglegur að kynna sér menningu landsins. Hann sagði: 

Ja sko kerfið í mínu heimalandi er öðruvísi en hérna, hérna meiri þátttaka og opnara. Mikill 

menningarmunur en þetta er alltaf leikur ef þú skilur menningu landsins þá er ekkert mál að 

búa en ef þú neitar að skilja menninguna þá getur þú ekki búið í landinu.  

Halldór sagði einnig: „Mér finnst eins og Íslendingar haldi manni í ákveðinni fjarlægð til að 

byrja með, gefi sér ekki tækifæri til að sýna hvað hann er að spá og hugsa og bara já ekki 

finnast ég velkominn.“ Það segir hann ólíkt því sem hann eigi að venjast en í hans heimalandi 

er fólk blóðheitt og tilfinningaríkt. Hann sagði: „Í Rúmeníu við svona heit Latin fólk og allir 

sitja og drekka saman.“ Hérna sé þetta öðruvísi og það taki fólk lengri tíma að kynnast 

innflytjendum en Halldór sagði að: „... þegar fólk veit hver þú ert hvað þú að gera og þá ekki 

málið.“ Honum fannst að margt mætti betur fara og að það væri mikill menningarmunur á 

löndunum tveimur. Honum fannst Íslendingar og skólinn reyndar líka ekki reyna að kynna sér 

menningu hans og að það vantaði meiri aga á börnunum hérna á Íslandi, bæði í skólanum og í 

umgengni. 

Sara segir að það sé mismunandi hvernig foreldrar frá ólíkum löndum hugsi um samstarfið 

við skólann:  

Í mínu heimalandi var ekki samband heldur bara börnin send í skólann og við bara fylgjast 

með. Þetta svona ábyrgð skólans. Engar kröfur, bara meiri áhersla lögð á gagnrýni þar svona: 

Þetta gengur ekki, þetta slæmt en ekki hérna bara alltaf frábært og ekkert mál og bara jákvæð. 

Þetta svona öðruvísi menning, áhersla á jákvæð. 

Hún sagði að hérna væru þau alltaf velkomin og gætu bara „... bankað og hringt og samt ég 

veit ég þarf ekki að bíða eftir næsta viðtali, bara öryggi. Ég bara skrifa og það er bara alltaf 

svarað og það virkar, ekki bara orð.“ Sara og fjölskylda hennar eru kristinnar trúar og taka 
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hátíðardaga alvarlega. Að hennar mati hafa erlendir foreldrar lítið samband við skólann vegna 

þess hversu ólík menningin og siðirnir eru. Hún sagði:  

Finnst vanta hérna á Íslandi að skólinn mætti bara útbúa dagatal þar sem útskýrt er hvenær 

merkisdagar eru og hvaða siðir og venjur eru á þeim. Það getur hjálpað foreldrum og börnum 

að aðlagast betur. Það er annar nemandi frá Lettlandi í bekknum og hann skilur bara ekki neitt. 

Vantar að kynna menninguna á óformlega fundi og spjalla um siði og venjur bara hittast í 

kaffi. Koma til móts við menningu ólíkra landa með kannski dagatali. Það myndi hjálpa. 

Að lokum talaði Sara um að mesti menningarmunurinn milli Íslands og heimalands hennar 

væri að á Íslandi væru aldrei nein vandamál. Hún sagði að:  

Hérna er svona meira velferðastate, allir vinna saman og allir svona ábyrgð á börnunum, allir 

hjálpar. Ég veit þetta er bara yfirleitt á Íslandi og ef fólk er svona með eitthvað hugmynd þá 

fær mikinn stuðning og þá bara frábært og bara fara fram og gera þetta. 

Í viðtalinu við Söru minntist hún einnig á ýmsar leiðir til að bæta samstarfið. Ein af þeim var 

að finna vinafjölskyldur fyrir alla innflytjendur til að auðvelda foreldrum að samlagast 

samfélaginu og komast fljótar inn í menninguna. En það þurfi samt að hafa þetta skipulagt 

þannig að vinafjölskyldan geti líka túlkað bréf. Hún sagði: „Þá verða kannski innflytjendur 

öruggari og meiri félagsleg tenging.“ Sara sagði einnig: 

Það þarf að þróa þetta óformlega kerfi foreldrar hjálpa foreldrar er hugmynd um að íslensk 

fjölskylda getur verið svona velkomin fjölskylda. Bara svona sjálfboðaliði ég held verði 

frábært bara svona aðstoða fjölskylda í byrjun kannski bara virkar. Bara íslensk fjölskylda sem 

er tilbúin að taka þetta að sér, bara deila þessir upplýsingar hvað er öskudagur, hvernig gerum 

við og bara svona. 

Pálmi sagði að í sínu heimalandi væri ekkert samband við skólann nema ef eitthvað kæmi upp 

á og hann væri afar þakklátur fyrir þær upplýsingar sem hann fengi frá skólanum hérna á 

Íslandi. Hann sagði: „Í mínu heimalandi voru bara foreldrafundir, annað ekki og engar 

væntingar til foreldra.“ Pálmi segir að þar sem þau séu kaþólikkar þá séu ekki sömu 

hátíðisdagar og það sé stundum ruglandi. Þau reyni að setja sig inn í íslenska menningu og 

láta barnið sitt taka þátt í íslenskum venjum og siðum en haldi þó sína hátíðisdaga heima fyrir. 

Hann telur að þetta hafi ekki svo mikil truflandi áhrif. Þau bara geri sitt besta til að vera með. 

Í ljósi svara viðmælenda minna má segja að dagleg samskipti fari fram með tölvupósti og að 

það séu kennarar sem hafi einir frumkvæði að samskiptunum. Erlendu foreldrarnir láta 

tungumálaörðugleika stjórna því hvort þeir hafa samband eða ekki. Þeir virðast einnig telja að 
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þar sem skólinn í heimalandi þeirra ætlast ekki til neins samstarfs af þeim þurfi þeir ekki að 

hafa samskipti við íslenska skólann. Þar fyrir utan virðast þeir ekki alveg vita til hvers sé 

ætlast af þeim í íslensku skólakerfi. Það kemur hins vegar fram hjá Hrafnhildi að henni finnst 

erlendu foreldrarnir alls ekki reyna nógu mikið að hafa samband, bera fyrir sig 

tungumálaörðugleikum og vera bara ánægðir með að fá sendan póst. Sara er reyndar alveg 

sammála Hrafnhildi en hún vinnur oft sem túlkur og finnst innflytjendur oft ekki reyna að 

læra íslensku né reyna að komast inn í íslenska menningu. Allir foreldrarnir voru sammála um 

að þeim væri vel tekið, þeir treysti kennurum og þeir væru alltaf velkomnir í skólann.  
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7. Umræða 

Í umræðukaflanum verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær mátaðar 

við rannsóknir og kenningar fræðimanna um sambærilegt efni. Í upphafi er fjallað um daglegt 

samstarf erlendu foreldranna og skólans, en síðan er skoðað hvort og þá hvaða áhrif 

tungumálaörðugleikar og ólík menning hafa á samstarfið. Að lokum eru kynntar leiðir sem 

stuðlað geta að bættu samstarfi erlendu foreldranna og starfsfólks skólans.  

7.1 daglegt samstarf 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsóknarinnar má sjá í svörum Hrafnhildar að daglegt 

samstarf við erlendu foreldrana einkennist af einstefnu frá kennurunum sem finnst þeir fá lítið 

til baka. Það samræmist niðurstöðum skýrslu Evrópunefndarinnar (European Commission) 

sem segir að erlendir foreldrar eigi síður frumkvæði að samskiptum við skólann. Í skýrslunni 

kemur einnig fram hversu mikilvægt það sé fyrir foreldra og skóla að eiga gott samstarf og þá 

sérstaklega þegar erlendir foreldrar eiga í hlut vegna þess að þeir hafi ekki þekkingu á 

skólakerfinu í nýja landinu og eigi því á hættu að finnast þeir utangarðs í skólasamfélaginu 

(Nesse, 2008, bls. 48–53).  

Hrafnhildur segir að það sé reynt að hafa samstarfið eins þægilegt fyrir erlendu 

foreldrana og hægt sé. Þeir fái strax í upphafi allar upplýsingar um réttindi, skyldur og 

væntingar til samstarfs en samt virðast þeir ekki skilja þær eða velta þeim lítið fyrir sér. Á 

hinn bóginn sögðu tveir foreldrar að þeir vissu ekki eða myndu allavega ekki hvort þeir fengu 

þessar upplýsingar. Enda kom í ljós að þeir vita ósköp lítið til hvers er ætlast af þeim. Þeir 

segja þó að þeir séu ánægðir með samstarfið þrátt fyrir að vita ekki til hvers sé ætlast af þeim 

og viðurkenna fúslega að hafa ekki samband að fyrra bragði og skipta sér lítið af því hvað fer 

fram innan skólans.  

Umsjónarkennarar Oddeyrarskóla bjóða eins og áður sagði upp á heimsóknir heim til 

fjölskyldna til þess að kennari geti kynnt sér aðstæður heima og þannig sett sig betur inn í 

væntingar foreldranna. Það er athyglisvert að þrátt fyrir að tveir viðmælendanna fengju 

heimsókn, og hafi talið hana afar gagnlega, hefur það ekki haft hvetjandi áhrif á þá til að hafa 

frumkvæði að samskiptum við skólann. Þetta er ekki í samræmi við jákvæða niðurstöðu 

þróunarverkefnis sem unnið var í Oddeyrarskóla með heimsóknir umsjónarkennara til 

nemenda, en þar virtust heimsóknirnar hafa hvetjandi áhrif á foreldrana til samstarfs auk þess 

að efla gagnkvæmt traust á milli heimils og skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 20–26). 

Það má því velta því fyrir sér hvort ekki sé þörf á eftirfylgni í þessum heimsóknum, í það 

minnsta þar til erlendu foreldrarnir öðlast sjálfstraust til þess að koma af sjálfsdáðum í 

skólann og skilja hversu mikilvægt hlutverk þeirra er í námi barna sinna. 
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Starfsfólk Oddeyrarskóla hefur talsverða reynslu af því að vinna með erlendum foreldrum 

enda hefur móttökudeild innflytjenda verið starfrækt þar síðan árið 2001. Með því að hafa 

móttökudeild og móttökuáætlun fyrir erlenda foreldra og börnin þeirra er reynt að ná sem best 

til þeirra strax í upphafi, bæði með viðtölum og heimsóknum umsjónarkennara ef þeir vilja, 

þrátt fyrir að ekki séu allir sammála um ágæti móttökudeildar fyrir innflytjendur og sumir telji 

jafnvel að nemendunum sé hætta búin á að vera flokkaðir sem einsleitur hópur og að þeim 

gangi illa að samlagast öðrum nemendum (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 147–148). Þá er 

rétt að taka það fram að það er á stefnuskrá Akureyrarbæjar að loka þessari einu móttökudeild 

innflytjenda og virkja alla skóla bæjarins til þess að taka einnig á móti börnum innflytjenda 

(Gunnar Gíslason, 2012). Það skal tekið fram að allir viðmælendur voru sammála um ágæti 

deildarinnar og töldu að hún væri nauðsynleg enda hefði hún verið ástæðan fyrir því að þeir 

völdu Oddeyrarskóla. Hrafnhildur var þessu sammála og sagði einnig að það væri slæmt ef 

loka ætti deildinni; það myndi bara auka álagið á öllum. 

Oddeyrarskóli er einnig með virka móttökuáætlun sem samræmist stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda en þar segir að allir grunnskólar hér á landi eigi að 

hafa mótað sér sína áætlun um móttöku barna með annað móðurmál en íslensku 

(Velferðarráðuneytið, 2007, bls. 15).  

Móttökudeildir hafa víða sannað ágæti sitt og má þar til sönnunar nefna rannsókn 

þeirra Hilmars Sigurjónssonar og Barkar Hansen (2010, bls. 297–301) sem sýnir fram á 

jákvæð áhrif móttökuáætlana, en þeir foreldrar sem höfðu fengið allar mikilvægar upplýsingar 

um skólann strax í upphafi og höfðu jákvæða upplifun af honum reyndu eins og þeir gátu að 

fylgjast með námi barna sinna og létu ekki tungumálaörðugleika aftra sér frá því. Þetta virðist 

þó ekki vera raunin í Oddeyrarskóla en þrátt fyrir að foreldrarnir hafi jákvæða upplifun reyna 

þeir ekki að hafa frumkvæði af samskiptum og láta tungumálið hindra sig. Það virðist því vera 

þörf á eftirfylgni á þessum fundum og heimsóknum alveg þar til foreldrarnir átta sig á að þeir 

hafa hlutverki að gegna í skólastarfinu. 

Foreldrarnir eru allir sammála Hrafnhildi um að þeir væru velkomnir í skólann hvenær 

sem er og það vakti einnig athygli að þrátt fyrir að foreldrarnir hafi engin samskipti við 

skólann treysta þeir starfsfólki hans fyrir börnunum sínum og hafa ekkert út á starfsemina þar 

að setja. Það samræmist að hluta því sem fræðimaðurinn Nanna Kristín Christiansen (2011, 

bls. 70) segir en hún telur að til þess að samstarfið gangi vel þurfi báðir aðilar að setja 

sameiginleg markmið og taka sameiginlega ábyrgð á því. Auk hennar telja margir aðrir 

fræðimenn að til þess að foreldrar geti treyst kennurum fyrir menntun barna sinna þurfi þeir 

að taka virkan þátt í skólastarfinu (Elín Thorarensen, 2006, bls. 5; Nanna Kristín Christiansen, 

2006, bls. 25; Nelson og Guerra, 2010, bls. 68).  
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Í heildina eru foreldrarnir þakklátir kennurum fyrir að hafa samband að fyrra bragði og segja 

það í raun meira en þeir áttu von á ef miðað er við hvernig skólamenningin er í heimalandi 

þeirra. Þar sé alls ekki gert ráð fyrir að foreldrar séu að koma í skólann nema í boðuð viðtöl; 

þar fyrir utan eigi þeir ekkert að vera að skipta sér af skólastarfinu og engar kröfur eru gerðar 

til þeirra. Þessar niðurstöður samræmast að nokkru öðrum rannsóknum um efnið sem segja 

gjarnan að ólíkar menningar- og trúarlegar skoðanir hafi áhrif á samstafið og hafa þurfi í huga 

hvaða væntingar foreldrar geri til menntunar barna sinna. Margir fræðimenn telja að það fari 

eftir menningu hvort venja sé að gagnkvæm samskipti eigi sér stað á milli foreldra og skóla. 

Það sé almennt litið svo á að þeir foreldrar sem ekki eiga nein samskipti við skólann hafi 

engan áhuga á menntun barna sinna. Kennarar verði hins vegar að vita hvaða væntingar 

foreldrar beri og hvernig aðstæður séu heima fyrir (Banks, 2010, bls. 420–422 og 426; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 145; Nesse, 2008, bls. 48).  

Á grundvelli þessara niðurstaðna virðist vera ljóst að þó nokkur sátt ríkir um 

samstarfið á milli erlendu foreldranna og kennara skólans. Það ber þó að hafa í huga að öll 

samskipti koma frá kennurunum og þá er vert að spyrja hvort ekki sé búið að koma erlendu 

foreldrunum upp á að starfsfólk skólans hafi alltaf frumkvæðið og þeir þurfi því ekki að hafa 

fyrir því. Það er umhugsunarefni hvort ekki þurfi að brjóta upp þægindahring erlendu 

foreldranna og fá þá markvisst til að koma inn í skólana og kynnast því starfi sem þar fer 

fram. 

7.2 Tungumálaörðugleikar 

Ein forsenda þess að gott samstarf virki er að erlendu foreldrarnir skilji íslensku en ef þeir 

gera það ekki eiga þeir rétt á túlkaþjónustu er varðar mikilvægar upplýsingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). Brown (2009, bls. 127) telur að það sé mikilvægt 

fyrir erlenda foreldra að vita að þeir hafi ókeypis aðgang að túlk og og þeir mæti skilningi 

með breyttar tímasetningar ef þörf er á vegna atvinnu. Það kom fram hjá Hrafnhildi að 

foreldrar gerðu sér ekki grein fyrir að þeir gætu fengið frí frá atvinnu til að mæta í viðtöl og 

slepptu því þá frekar. Það hafi tekið tíma að fá foreldrana til að trúa því að það væri í lagi að 

fara úr vinnu. Hrafnhildur telur samt að þrátt fyrir að erlendu foreldrarnir hafi fengið túlk og 

hafi nánast ótakmarkaðan aðgang að slíkri þjónustu skili það sér ekki í samstarfi við skólann. 

Af því má draga þá ályktun að foreldrarnir annað hvort nýti sér ekki þessa þjónustu eða geri 

sér hreinlega ekki grein fyrir hversu mikilvægt hlutverk þeirra er í námi barnanna. 

Eins og áður kom fram telja þær Nelson og Guerra (2009:65–66) að foreldrar og 

kennarar beri báðir ábyrgð á námi barna og að gert er ráð fyrir gagnkvæmum samskiptum 

milli foreldra og skóla. Taka verði þó tillit til þess að ekki sé sjálfsagt að foreldrar geti 
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aðstoðað við heimanám vegna tungumálaörðugleika. Í sambandi við heimanám telur 

Hrafnhildur að almennt fái erlendu börnin ekki aðstoð við það heima vegna þess að 

foreldrarnir skilja ekki íslensku, en að hennar mati skilja allt of margir foreldrar ekki íslensku. 

Þetta samræmist að nokkru því sem þær Nelson og Guerra (2009:8) segja, en þær telja að þrátt 

fyrir að erlendir foreldrar eigi erfitt með að aðstoða börnin sín við heimanám vegna 

tungumálaörðugleika krefjist þeir þess samt að börnin klári heimavinnuna. Í ljósi þessa má 

spyrja sig hvort ekki væri ráð að framfylgja samstarfsáætlun Epstein (2002:14–16) um 

heimanám sem felur meðal annars í sér að skapa aðstæður heima fyrir svo foreldrar geti 

aðstoðað við heimanámið og kynna foreldrum stefnu skólans um heimanám, en það geti aukið 

skilning þeirra á til hvers sé ætlast af þeim. Það sé nefnilega almennt litið á þá foreldra sem 

ekki eiga nein samskipti við skólann sem áhugalausa um menntun barna sinna. Það er þó ekki 

alltaf raunin heldur þurfa kennarar að kynna sér hvaða væntingar foreldrar hafa til menntunar 

og hvernig aðstæður eru heima fyrir (Banks, 2010, bls. 420–422). Það væri verðugt 

rannsóknarefni að skoða betur hvaða væntingar erlendir foreldrar bera til menntunar barna 

sinna með tilliti til eigin menntunar og þá hvernig skólinn bregst við ólíkum væntingum 

erlendra foreldra. 

Sara var eina foreldrið sem talaði nánast lýtalausa íslensku en hún telur að auka þurfi 

framboð á íslenskukennslu. Henni finnst vanta framhaldsnámskeið og það helst á háskólastigi. 

Sara telur einnig að það séu allt of margir foreldrar sem reyni ekki að læra íslensku og þá 

einkum og sér í lagi þeir sem ekki eru á vinnumarkaðinum. Sara og Hrafnhildur eru sammála 

Elsu Sigríði Jónsdóttur (2007, bls. 87–88) um að það sé erfitt fyrir foreldrana ef námsefni, 

úrlausnir og önnur skólagögn eru ekki á þeirra móðurmáli.  

7.3 Ólík menning 

Ætla má að til þess að erlendum foreldrum finnist þeir vera metnir að verðleikum þurfi 

skólakerfið að vera sveigjanlegt og koma til móts við þá. Það getur haft neikvæð áhrif á 

fjölskylduna ef ætlast er til að hún leggi menningu sína til hliðar og taki einhliða upp 

menningu nýja landsins, en eins og áður var greint frá hættu börnin að virða hlutverk og 

skyldur sem þau höfðu áður gengt og tengdust menningu og hefðum heimalands þeirra 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 260–265). Þetta virðist að einhverju leyti vera raunin hjá 

þeim foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni. Þeir upplifa sig þannig að þeir þurfi að kynna 

sér íslenska menningu en það sé lítið komið til móts við þeirra eigin. Þeir töluðu þó ekki um 

að þetta væri farið að hafa áhrif á börn þeirra, nema að það vantaði meiri upplýsingar um 

íslenska siði svo börnin gætu fylgt íslensku börnunum eftir.  
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Foreldrarnir höfðu einnig orð á því að kennarar mættu kynna sér betur menningu þeirra svo 

þeir skildu þá betur. Samkvæmt Meyer o.fl. (2010, bls. 349–350) er ekki nóg að erlendu 

foreldrarnir kynni sér nýja menningu heldur verða kennarar einnig að kynna sér ólíka 

menningarheima og reyna að skynja þær breytingar sem fjölmenning hefur í för með sér og 

það sé í raun ein af forsendum þess að af samstarfi geti orðið á milli heimilis og skóla. 

Halldóri og Söru var það sérstaklega hugleikið að reyna að kynna sér íslenska menningu en 

þau sögðu jafnframt að skólinn reyndi lítið að kynna sér þeirra menningu. Sara sagði einnig 

að það myndi auðvelda allt ef innflytjendur reyndur að kynnast samfélaginu betur. Þetta 

samræmist vel því sem fram kemur í skýrslu Evrópunefndarinnar (European Commission) um 

að erlendu foreldrarnir verði að gera ráð fyrir að til þess að komast inn í nýtt samfélag þurfi 

þeir að kynna sér menninguna. Geri það ekki öðlist þeir ekki þekkingu á skólakerfinu í nýja 

landinu og eigi því á hættu að finnast þeir utangarðs í skólasamfélaginu (Nesse, 2008, bls. 48–

53).  

Foreldrarnir voru sammála um að skólakerfið væri allt öðruvísi á Íslandi en í 

heimalandi þeirra; hér væri allt svo opið og allir velkomnir hvenær sem er. Þetta samræmdist 

ekki neinum rannsóknum um efnið og má ætla að erlendu foreldrarnir njóti góðs af fámenninu 

hér á landi. Sara taldi að hér væri velferðarríki og hér bæru allir ábyrgð á börnunum, en ekki 

bara foreldrar. Halldóri fannst Íslendingar seinteknir og fólk fengi ekki tækifæri til að sanna 

sig strax en því átti hann ekki að venjast frá heimalandi sínu. Honum fannst einnig vera algert 

agaleysi meðal íslenskra barna; þau sýni engu virðingu né hirði um eigur sínar. Pálmi var í 

raun ánægður með allt og hafði ekki miklar skoðanir á skólakerfinu en það getur líka stafað af 

tungumálaörðugleikum og því hversu feiminn og óframfærinn hann er.  

Þrátt fyrir talsverða jákvæðni í garð kennara og skóla ber of mikið á milli og má þar 

helst nefna ólíka menningu og tungumálaörðugleika. Þegar málum er þannig háttað er kannski 

ekkert skrítið þótt foreldrarnir hafi ekki samband að fyrra bragði og draga má þá ályktun að 

um ákveðna togstreitu sé að ræða á milli ólíkra menningarheima. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars þær að alltof fáir viðmælendur 

eru til þess að fá afgerandi niðurstöður. Rannsókn sem þessi sýnir þó fram á mikilvægi þess 

að hvetja foreldrana til þess að læra íslensku og taka þátt í skólastarfinu. Hún sýnir einnig 

fram á svo ekki verður um villst að erlendu foreldrarnir eru ánægðir með samstarfið eins og 

það er og finnst engu þurfa að breyta. Þeir treysta kennurum fyrir menntun barna sinna og 

finnst þeir ávallt velkomnir í skólann. Þess má þó geta að foreldrarnir þurfa ekkert að hafa 

fyrir samskiptunum. Það má jafnframt spyrja sig hvort ekki sé búið að gera erlendu foreldrana 

ósjálfbjarga með því að eiga alltaf frumkvæðið að samskiptunum. Þeir hafa ekkert þurft að 

hafa fyrir hlutunum.  
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Af niðurstöðum má auk þess draga þær ályktanir að opna þurfi umræður í þjóðfélaginu um 

málefni innflytjenda í skólasamfélaginu. Það gæti ýtt undir jákvæðni í garð innflytjenda og 

jafnframt ýtt undir að þeir taki meiri þátt í skólastarfinu. Ef allir aðilar leggjast á eitt að finna 

lausnir sem sátt ríkir um ætti samstarf erlendra foreldra og skóla að geta blómstrað. 
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8. Tillögur að bættu samstarfi   

Það má vera ljóst samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að hnökrar eru á samstarfi erlendu 

foreldranna og skólans enda getur það verið erfiðleikum háð að finna leiðir til þess byggja upp 

gagnkvæmt traust til þess að láta samstarfið virka á gagnkvæman hátt. Það verður þó að reyna 

að finna leiðir sem allir geta verið sammála um. Hér verða reifaðar nokkrar leiðir sem geta 

komið að gagni til aukins samstarfs erlendra foreldra og skóla. 

8.1 Vinafjölskylda 

Í fyrsta lagi er vert að nefna að einn viðmælandi minn talaði um að koma þyrfti upp 

vinafjölskyldum fyrir innflytjendur til þess að auðvelda þeim að komast inn í samfélagið. Það 

þurfi að vera frekar óformlegt en samt þannig að það skili árangri og þessar fjölskyldur geti 

túlkað og leiðbeint með lög, reglur, réttindi og skyldur þessara fjölskyldna.  

Ég taldi þessa hugmynd geta auðveldað samstarf heimilis og skóla og í framhaldinu 

fór ég að kanna hvort ég rækist á eitthvað þessu líkt og þá rakst ég á grein í Fréttablaðinu um 

„Vinafjölskyldur í Vesturbæ.“ Hugmyndin að verkefninu varð til eftir bolludag árið 2006 

þegar Sesselja Th. Ólafsdóttir frétti af pólskum dreng í bekk dóttur sinnar sem hafði ekki 

komið með bollu í skólann á bolludag eins og tíðkast hér á landi af því hann vissi ekki um 

þennan sið. Atvikið hafði áhrif á alla í bekknum. Sesselja hafði áður starfað sem 

stuðningsaðili fyrir útlendinga hjá Rauða krossinum og velti því stundum fyrir sér af hverju 

væri ekki boðið upp á svipaða þjónustu innan skólakerfisins. Eftir að hafa kynnt hugmynd 

sína á foreldrafundi fékk hún til liðs við sig tvær aðrar mæður, þær Margréti Gylfadóttur og 

Maríu Helenu Sarabiu. Vinafjölskylduverkefnið felur í stuttu máli í sér að íslensk fjölskylda 

færir erlendu fjölskyldunni upplýsingar um íslenska siði og venjur. Til að byrja með var 

verkefnið kynnt fyrir Vesturbæjarskóla en það gekk ekki átakalaust að koma því í gagnið og 

það var ekki fyrr en 2008 að það tók formlega til starfa. Skólayfirvöld voru meðal annars treg 

til að veita upplýsingar um erlendu börnin við skólann. Verkefnið gengur þó vel í dag og 

hefur vakið athygli og þær stöllur hafa hugsað sér að þróa það áfram og kynna það í fleiri 

skólum. Í tengslum við verkefnið hafa myndast góð vináttutengsl milli foreldra og barna frá 

ólíkum menningarheimum. Pólsk móðir hafði að orði að verkefnið hefði hjálpað sér þar sem 

þau voru óörugg, vissu ekki hvert þau áttu að snúa sér og skildu ekki skilaboð frá skólanum. 

Þess má geta að verkefnið hlaut verðlaun Heimilis og skóla (Sigríður Björg Tómasdóttir, 

2012). 

8.2 Heimsókn umsjónarkennara 

Heimsókn umsjónakennara er önnur hugmynd sem Ingibjörg Auðunsdóttir (2008) lét verða af 

í samstarfi við starfsfólk Oddeyrarskóla. Í skemmstu máli höfðu heimsóknirnar jákvæðar 
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afleiðingar þannig að gagnkvæmt traust myndaðist á milli heimilis og skóla. Þessum 

heimsóknum tel ég vert að hampa og vil hvetja aðra skóla til að taka þær upp. Ég tel þessar 

heimsóknir kjörna leið sem eftirfylgni við móttökuáætlun skólans enda þurfa erlendu 

foreldrarnir oft lengri tíma til að aðlagast nýju samfélagi. Í þessum heimsóknum er hægt að 

rifja upp þær væntingar og  kröfur sem skólinn gerir til foreldrasamstarfs. Auk þess tel ég að 

þessar heimsóknir muni veita foreldrunum öryggi og sjálfstraust sem verði á endanum til þess 

að þeir þori að koma í skólann og taka þátt í samstarfinu. Ekki má heldur gleyma að með 

heimsóknunum gefst kennurum tækifæri til að kynna sér menningu foreldranna sem getur 

auðveldað þeim starfið með nemendunum (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 20–27). 

8.3 Mentor 

Í daglegum samskiptum við skólann skiptir öllu máli að kunna það tungumál sem talað er í 

skólasamfélaginu enda getur það haft úrslitaáhrif á hvort erlendir foreldrar taki virkan þátt í 

námi barna sinna. Ein af grundvallarleiðunum til þess að geta fylgst með náminu er að kunna 

á samskiptavefinn mentor sem kennarar styðjast mikið við til þess að koma á framfæri 

heimanámi, einkunnum og öðrum upplýsingum er varða námið. Viðmælendur mínir höfðu 

það einmitt á orði að þýða mætti mentor á fleiri tungumál til þess að auðvelda þeim að fylgjast 

með náminu. Þeir sögðust hreinlega ekki þora að fara inn á mentor vegna hræðslu við að 

misskilja eitthvað.  

Því tel ég það mikilvægt að öll sveitarfélög bjóði upp á svipað námskeið og boðið var 

upp á í þjónustumiðstöð Breiðholts skólaárið 2008–2009. Verkefnið Stoðir fyrir foreldra er 

samstarfsverkefni Fellaskóla og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts. Markmiðið með því er að 

kynna heimasíður skólans og mentor, og útbúa orðalista sem innihalda hagnýt orð um 

matseðil, stundaskrá, skóladagatal og starfsfólk. Með þessu er verið að koma til móts við 

erlenda foreldra og auka skilning þeirra á íslenskri skólamenningu. Auk þess eru kynntar 

kröfur og væntingar til foreldra er varða heimanám og áherslur skólans, upplýsingar um 

tómstundir og annað það sem nauðsynlegt er að foreldrar viti um skólagöngu barna sinna. 

Niðurstöður verkefnisins voru þær að foreldrar voru afar þakklátir fyrir þetta framtak og þeir 

nýttu orðalistana vel og urðu opnari fyrir að hitta aðra foreldra og deila „áhyggjum“ sínum 

með þeim. Þar að auki jókst skilningur þeirra á íslensku skólakerfi til muna (Arnbjörg 

Eiðsdóttir, 2010, bls. 18–20).  

8.4 Menntun kennaranema 

Að lokum er vert að nefna menntun kennaranema en til þess að auka megi skilning kennara á 

stöðu ólíkra fjölskyldna með fjölbreyttan menningar- og trúarlegan bakgrunn þarf að byrja á 

því að auka menntun þeirra um málefnið. Nýlega hafa verið gerðar rannsóknir á mikilvægi 



36 

 

þess að bæta fjölmenningarlega menntun kennaranema og mátti meðal annars lesa í skýrslu 

Evrópunefndarinnar (European Commission) að þar sem fjöldi innflytjenda í Evrópu er í 

örum vexti þurfi evrópsk skólasamfélög að mennta kennaranema sína í fjölmenningarlegum 

fræðum (Nesse, 2008, bls. 41). Fleiri eru sammála þessu; þær Hanna Ragnarsdóttir (2010, bls. 

11), Guðrún Pétursdóttir (2009, bls. 37) og Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir 

(2010, bls. 79) taka allar undir að brýnt sé að kennarar og kennaranemar hljóti menntun sem 

hæfi því fjölmenningarlega samfélagi sem við búum við í dag. Hanna Ragnarsdóttir (2010, 

bls. 11) telur einnig að hér á landi skorti heildstæða sýn yfir kennaramenntun þar sem ekki sé 

tekið tillit til fjölbreytileikans og tekur fram að einkum og sér í lagi þurfi fjölbreyttari 

nemendahópa í kennaranámið, bæði af erlendum uppruna og úr minnihlutahópum. Guðrún 

Pétursdóttir (2009, bls. 37) segir auk þess að ef kennaranemar fái ekki þjálfun geti þeir orðið 

þröngsýnir og litið á fjölbreytileikann sem vandamál og muni að öllum líkindum láta viðhorf 

sitt hafa truflandi áhrif á kennsluna. Við þetta bæta þær Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna 

Ragnarsdóttir (2010, bls. 79) að aukin menntun veiti kennurum fagvitund og sérþekkingu á 

sviðinu sem komi þeim til góðs í kennslunni.  

Til að víkka sjóndeildarhring kennaranema má skoða hvaða leiðir séu færar, en ein af 

þeim er að þeir eiga möguleika á að stunda hluta námsins erlendis og jafnvel vettvangsnám 

eða æfingakennslu líka. Í grein sinni, „Menntun í alþjóðlegu samhengi: Nemendur með 

alþjóðlega reynslu“, vísa þær Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir (2011) í Cushner og 

Mahon um mikilvægi þess að kennaranemar stundi hluta náms síns á alþjóðlegum vettvangi 

sem skiptinemar (student exchange programs). Með því að nema fræðin í öðru landi muni 

reynsla þeirra af því að mynda tengsl við fólk af ólíkum uppruna styrkja þá í skilningi sínum á 

ólíku tungumáli og menningu sem getur veitt þeim forskot í fjölmenningarlegri kennslu þegar 

út á vettvang er komið. Ég tel að þeir kennarar sem tekið hafa hluta af námi sínu í öðru landi 

séu meðvitaðri um þann auð sem býr í fjölbreytileikanum og eigi auðveldara með að tileinka 

sér jákvætt viðhorf til daglegs samstarfs við erlenda foreldra.  
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Lokaorð 

Þær erlendu fjölskyldur sem búa á Íslandi hafa ólíkan menningarlegan bakgrunn og búa við 

mismunandi aðstæður. Viðmælendur mínir virðast hafa lítið frumkvæði að samstarfi við 

skólann vegna tungumálaörðugleika og óttans við að misskilja þau skilaboð sem þeir fá frá 

skólanum. Síðan finnst öðrum þeim ekki hafa neinu hlutverki að gegna í skólaumhverfinu 

vegna ólíks menningarbakgrunns; finnst það jafnvel vera virðingarleysi að skipta sér af 

aðferðum kennara, þrátt fyrir að þeir séu ekki sammála þeim leiðum sem farnar eru. Þegar 

málum er þannig háttað þarf að reyna að ná til þessara foreldra og virkja þá í samstarfinu, láta 

þeim finnast þeir vera velkomnir og byggja upp traust milli heimilis og skóla. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á annars vegar jákvætt samband á milli samstarfs heimilis og skóla 

og námsárangurs barna þeirra og hins vegar að þeir erlendu foreldrar sem eru virkir 

þátttakendur í skólastarfinu nái fyrr betra sambandi við samfélagið. Það getur þó verið 

erfiðleikum háð og fjölbreytileikinn hefur kosti og galla sem getur skapað ágreining og 

spennu á milli skóla og heimils. Það er því allra hagur að foreldrar og kennarar taki höndum 

saman og vinni á sem áhrifaríkastan hátt að menntun barna. Meðal forsendna þess að virk og 

traust samskipti geti orðið milli erlendra foreldra og skóla er að foreldrum verður að finnast að 

þeir hafi hlutverki að gegna, að unnið sé á jafnréttisgrundvelli og að allir aðilar séu sammála 

um þær leiðir sem farnar eru. Annað mikilvægt atriði er að taka tillit til fjölbreyttra 

sjónarmiða þar sem það getur haft neikvæð áhrif að ætlast til þess að erlendar fjölskyldur 

leggi menningu sína til hliðar. Kennarar þurfa heldur ekki að óttast að verið sé að taka af þeim 

völdin heldur er takmarkið að vinna saman á jafnréttisgrundvelli. Til þess að svo megi verða 

verður að byrja á byrjuninni og mennta verðandi kennara með fjölmenningarlegum áherslum 

svo þeir hafi aukinn skilning á aðstæðum og viðhorfum ólíkra menningarhópa. Að lokum má 

vera ljóst að til þess að móta skólasamfélag sem státar af öflugu samstarfi og gagnkvæmri 

virðingu milli heimilis og skóla þurfi allir að taka höndum saman. 
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