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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun foreldra af erlendum uppruna af 

samskiptum við skóla barna sinna. Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað í skólum á 

Íslandi og þar af leiðandi erlendum foreldrum, og samskipti þeirra og skóla hafa lítið verið 

rannsökuð hér á landi. Erlendar rannsóknir benda til þess að víða sé pottur brotinn á þessu 

sviði og því full ástæða til að rannsaka þetta nánar hér á landi.  

 Rannsóknin var eigindleg og rannsóknarspurningin var: Hver er upplifun foreldra af 

erlendum uppruna af samskiptum við skóla barna sinna? Öflun gagna fór fram með því að 

taka viðtöl við sex erlenda foreldra. Útbúinn var viðtalsrammi sem notaður var í viðtölunum 

og við úrvinnslu gagnanna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplifun þessara 

foreldra af samskiptum við skólana er almennt jákvæð. Skólunum hefur tekist að koma á 

jákvæðum samskiptum við foreldrana, misskilningur er fátíður og þeir nýta skrifleg skilaboð 

á íslensku til að bæta íslenskukunnáttu sína. Þó mætti gera betur í að virkja foreldrana í stærri 

hóp. Einnig virðist skólinn ekki leggja nógu markvissa áherslu á að foreldrarnir viðhaldi 

móðurmáli barna sinna m.t.t. þeirra áhrifa sem það getur haft á námsgetu barnanna. Skólinn 

mætti einnig gefa menningarlegum bakgrunni barnanna meiri gaum þar sem nám byggir á 

þeirri þekkingu og reynslu sem nemendur hafa aflað sér.  
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Abstract 

The main aim of this study is to explore the foreign parent„s view of parent-school 

communication. The number of children of foreign origin has increased in Iceland and 

therefore the number of foreign parents. Research on the interaction between these parents 

and the schools has been insufficient. Research elsewhere indicate that there are problems in 

this area, and therefore there is every reason to study this further here in Iceland.  

 This is a qualitative research. The research question is: What is the foreign parents‘ 

experience of communication with their children‘s school? Data gathering was done by 

interviewing six foreign parents. A questionaire was used in the interviews; the results of 

which were then analysed. The results show that the parents experiences are in general 

positive. The schools have managed to establish a positive relationship with the parents and 

misunderstandings are rare. The parents are able to take advantage of written messages in 

Icelandic to improve their Icelandic. However, school could do better in involving them in 

larger groups. Little emphasis seems to have been put on the mother language, and in 

particular the original culture of the foreign children. This is clear when asked which 

background information schools require in teacher-parent interviews. Furthermore, the 

cultural variety created by pupils of different origin seems little or not to be used in teaching. 

In a research based on interviews with parents only, it is impossible to state that school does 

or does not do certain things, but from this one can come to the conclusion that schools can 

do better in regards to collecting background information.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin við framhaldsbraut kennaradeildar Háksólans á Akureyri til fullnaðar 

M.Ed.-gráðu með áherslu á námskrár- og kennslufræði. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS 

einingar. Hugmyndin að ritgerðinni kviknaði í aðferðafræðiáfanga á haustmisseri 2011 og í 

framhaldinu lagði ég hana fyrir umsjónarkennara lokaverkefna. Leiðbeinandi minn, Halldóra 

Haraldsdóttir dósent, hefur veitt mér ómetanlega hjálp, gagnrýni og stuðning við vinnu 

ritgerðarinnar og kann ég henni bestu þakkir fyrir.  

 Ég vil þakka Zane Brikovska starfsmanni hjá Alþjóðastofu á Akureyri og Hrafnhildi 

Guðjónsdóttur kennara fyrir aðstoð við að koma mér í samband við erlenda foreldra, og  ekki 

síður viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í þessari rannsókn, án þeirra væri hún ekki til. 

Einnig þakka ég vinkonu minni, Hildi Ýri Ísberg, fyrir yfirlestur verkefnisins. Síðast en ekki 

síst þakka ég eiginmanni mínum, Robert Louis Pells, fyrir að vera hin eiginlega kveikja 

verkefnisins, hjálparhella mín þegar ég þurfti að hugsa upphátt eða ræða einstaka þætti 

verkefnisins, en þó ekki síst fyrir aðstoð og yfirlestur á ensku þýðingu ágripsins. Hann og 

dætur mínar eiga einnig þakkir skilið fyrir þolinmæði og umhyggju á meðan þessi vinna hefur 

farið fram. 
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1 Inngangur 

Megintilgangur samskipta er að koma á virkum tengslum milli foreldra og skóla og efla 

sameiginlegan skilning þeirra á menntun nemenda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæð 

samskipti foreldra og skóla er mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Einnig benda rannsóknir til að ánægðir foreldrar séu bestu bandamenn 

kennara (Epstein, 2001, bls. 42; Rósa Eggertsdóttir o.fl.; 2002, bls. 25-26; Lilja M. Jónsdóttir, 

2011, bls. 10). Af þessum ástæðum er mikilvægt að koma á og viðhalda samskiptum foreldra 

og skóla, enda er það hlutverk grunnskóla samkvæmt grunnskólalögum og aðalnámskrá 

grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 32). 

Undanfarin ár hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað mjög í skólum á Íslandi og 

má sem dæmi nefna að árið 1997 hafði tæplega eitt prósent grunnskólanema annað móðurmál 

en íslensku en árið 2010 tæp 5,5% (Hagstofa Íslands, 2011). Þetta þýðir aukinn fjölda 

erlendra foreldra, foreldra sem gera má ráð fyrir að hafi mjög mismunandi vald á íslensku. Af 

þessu leiðir að samskipti heimila og skóla fara ekki alltaf fram á móðurmáli hlutaðeigandi en 

samskiptin eru eftir sem áður mikilvæg, og jafnvel enn frekar. Hanna Ragnarsdóttir telur að 

menningarbundin viðhorf og hugsun foreldra geti haft áhrif á velgengni barna í námi og veltir 

fyrir sér hvort þurfi að breyta grundvallarhugsun í skólastarfi á Íslandi vegna aukins fjölda 

barna af erlendum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 149-150). Rannsóknir sýna 

einnig að menningarmunur og tungumálaerfiðleikar eru þess valdandi að foreldrar geta síður 

aðstoðað börn sín við heimanám og taka síður þátt í skólastarfi (Peterson og Ladky, 2007, bls. 

894; Denessen, Bakker og Gierveld, 2007, bls. 35; Waterman, 2007, bls. 236). Ennfremur eru 

jákvæð samskipti milli heimila og skóla líklegri til að þróast þegar menningarmunur er lítill. 

Þess vegna er mikilvægt að starfsfólk skóla hafi í huga að lítil þátttaka erlendra foreldra í 

skólastarfi þarf ekki að vera merki um áhugaleysi. Einnig er mikilvægt að skólinn taki 

frumkvæði að samskiptum þar sem rannsóknir benda til að foreldrar geri það ekki (Dockett 

og Perry, 2007, bls. 78; Li, 2006, bls. 39, bls. 39-43; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2006; Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010, bls. 304-305). Sem 

dæmi um leiðir sem skólar hafa til að koma á skilvirku foreldrasamstarfi er samstarfsáætlun 

Epstein (Epstein, 2001) og hefur hún verið prófuð hér á landi (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, 
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bls. 46). Af þessu má sjá að samskipti heimila og skóla eru mikilvæg, bæði foreldrum og 

börnum af erlendum uppruna.  

Kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða góðrar menntunar og mikilvægt að leggja 

rækt við eigið móðurmál og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 4). 

Tungumálið er einnig undirstaða læsis og þar með náms og talið er að tvítyngd börn geti 

staðið námslega betur að vígi en eintyngd (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18; Thomas og 

Collier, 1997, bls. 41-43). Í Handbók Eyþings um móttöku innflytjenda í skóla er tekið fram 

að menningarmunur og íslenskukunnátta megi ekki standa í vegi fyrir samstarfi heimila og 

skóla og hvatning til að nota tungumál er mikilvæg. Þessi hvatning skal m.a. koma frá 

skólanum, t.d. í gegnum samskipti foreldra og skóla (Eyþing, 2009, bls. 15; Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 5).  

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt er að skoða upplifun foreldra af 

samskiptum við skóla barna sinna og rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver er upplifun 

erlendra foreldra af samskiptum við skóla barna sinna? Áhersla var lögð á að skoða upplifun 

foreldranna af samskiptunum og hver reynsla þeirra er af mikilvægi móðurmáls og menningar 

barna þeirra í skólum. Til að fá fram upplifun foreldranna var spurt um reynsla þeirra af 

viðhorfi skólans til menningar þeirra og máls var skoðuð, sem og áhrif tungumáls og 

menningarmunar í samstarfi við skólann. Til að leita svara við rannsóknarspurningunni leitaði 

ég til sex foreldra grunnskólabarna á Akureyri þar sem báðir foreldrarnir eru erlendir.  

Samskipti foreldra og skóla hafa verið nokkuð rannsökuð hér á landi. Má þar sem 

dæmi nefna rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur en markmið hennar var að öðlast dýpri 

skilning á samstarfi heimila og skóla og finna leiðir til að þróa slíkt samstarf (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2006). Einnig má nefna rannsókn Ernu Bjarkar Hjaltadóttur frá árinu 2003 um 

hvaða skilning kennarar og foreldrar hafa á samskiptum heimila og skóla (Erna Björk 

Hjaltadóttir, 2003). Samskipti erlendra foreldra og skóla hafa hins vegar lítið verið skoðuð. 

Þó má á því sviði nefna rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur þar sem hún kannar hvernig 

skólinn bregst við fjölbreyttum nemendahópi og kemur m.a. inn á samstarf heimila og skóla. 

Niðurstöður hennar eru þær að sjaldan var minnst á móðurmál erlendu barnanna og menningu 

og kennarar litu fram hjá þeim vanda að foreldrar skildu ekki íslensku (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2005, bls. 84). Árið 2008 rannsakaði svo Hilmar Sigurjónsson hver væru 

samskipti tveggja skóla á Austurlandi við foreldra erlendra barna. Niðurstöður hans eru að 

foreldrar eru almennt ánægðir með samskiptin þó þau séu ekki mikil (Hilmar Sigurjónsson, 

2008, bls. 3). Ég tel því þörf á að rannsaka þessi samskipti frekar til að rödd foreldranna 

sjálfra heyrist betur. Það er meginástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni en kveikjan er 
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persónuleg þar sem maki minn er af erlendum uppruna. Hann sækir alla fundi og samkomur í 

grunnskóla barna okkar sem hann mögulega kemst á þó hann skilji mismikið af því sem fram 

fer. Í kennsluréttindanámi mínu kviknaði áhugi minn á fjölmenningu og þar sem ég gat 

heimfært margt úr fræðunum við aðstæður fjölskyldu minnar, bæði hvað varðar tvítyngd börn 

sem alast upp í fjölmenningarlegu umhverfi, sem og hvað viðkemur foreldrum sem eiga börn 

í framandi skólaumhverfi, en við eigum tvö börn í yngstu deild í grunnskóla. 

 Hér fyrir neðan geri ég grein fyrir lykilhugtökum sem notuð eru í verkefninu og þann 

skilning sem ég legg í hugtökin í þessari rannsókn. 

Samskipti í því samhengi sem fjallað er um í þessari rannsókn er samvinna 

starfsmanna skóla og foreldra í þeim tilgangi að auka gagnkvæman skilning beggja aðila á 

námi og þroska nemenda (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 35). Samfélag byggir á 

sameiginlegum gildum sem þegnar þess deila með samskiptum sín á milli (Dewey, 1916, bls. 

5). Samskipti eru undirstaða samvinnu og í raun samfélags, hvort sem það er það samfélag 

sem skólinn er eða í stærra samhengi. Samskipti eru að einhverju marki háð menningu 

væntingum þeirra sem eiga samskipti (Dockett og Perry, 2007, bls. 78). Samvinna er 

grundvöllur foreldrasamstarfs og eru hugtökin notuð eftir því hvert þeirra hentar samhenginu 

best.  

Af erlendum uppruna er notað yfir foreldra og börn af erlendum ættum. Starfshópur á 

vegum Akureyrarbæjar endurskoðaði móttöku nemenda af erlendum uppruna og komst m.a. 

að því að hugtakið nýbúi hefði fengið á sig neikvæðan stimpil (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2012) 

og ákvað því að nota það ekki og fylgi ég fordæmi þeirra. Ég geri mér þó grein fyrir að innan 

hugtaksins af erlendum uppruna rúmast fleiri en viðmælendur mínir og börn þeirra, t.d. börn 

sem eiga annað foreldri íslenskt og hitt erlent eins og sjá má á skilgreiningum Hagstofunnar 

(Hagstofa Íslands, 2009).  

Móðurmál er það mál sem barn lærir fyrst og þá af foreldrum eða umönnunaraðilum. 

Barn getur haft fleiri en eitt móðurmál, t.d. þar sem foreldrarnir tala ekki sama tungumál 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). Í þeim tilfellum, sem og þegar börn læra fleiri en eitt 

mál samtímis og bæði tungumálin eru notuð reglulega, verða þau tvítyngd þó færnin í hvoru 

máli fyrir sig geti verið mismunandi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18; Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 102; Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135-136). Til eru fleiri 

skilgreiningar á tvítyngi en ég læt þær liggja milli hluta þar sem þær skipta ekki máli fyrir 

rannsóknina.  

Menning er mynstur í hegðun og tilfinningum þar sem við lærum og kennum áfram og 

skiptist eftir hinni sýnilegu menning (þjóðerni, trú, kyni, tungumáli og fleiru), og menningu 
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eins og hún birtist í minni hópum (t.d. skólastofu eða fjölskyldu). Hún þróast milli kynslóða 

og er nátengd einstaklingnum, fjölskyldunni og samfélaginu öllu, rétt eins og samskipti. 

Menning fléttast saman við menntun (Erickson, 2007, bls. 35-39). Bakgrunnur í þeirri 

merkingu sem notaður er í þessu verki er tungumál, menning, trú, þjóðerni og allt það annað 

sem hefur áhrif á eiginleika barns til að nýta sér þá kennslu sem fram fer í skóla. 

Verkefnið er byggt upp af sex köflum. Í kafla tvö verður fræðilega hluta 

rannsóknarinnar gerð skil. Kaflinn er þrískiptur, fyrst er fjallað um samskipti foreldra og 

skóla og gerð grein fyrir meginmarkmiðum með þeim. Þá verður sagt frá mikilvægi 

samskipta skóla og foreldra af erlendum uppruna og þátttöku þeirra í skólastarfi. Í öðrum 

hluta er sagt frá áhrifum tungumáls og menningar á nám barna af erlendum uppruna. Greint 

verður frá hvernig nám byggir á reynslu og menningu og mikilvægi tungumáls og tvítyngis á 

nám. Í lokahluta fræðikafla verður sjónum beint að skólanum, hvert hlutverk hans í 

foreldrasamstarfi er og bent á nokkrar leiðir sem hann hefur til að koma því á og viðhalda. 

Kafli þrjú fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar en rannsóknin er eigindleg og byggð á 

viðtölum við sex foreldra af erlendum uppruna, eins og áður hefur verið nefnt. Kafli fjögur er 

niðurstöðukafli þar sem greint verður frá svörum viðmælenda, flokkuð eftir þeim 

hugmyndum sem upphaflega var lagt upp með. Í umræðukafla eru niðurstöðurnar settar í 

fræðilegt samhengi, niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og rannsóknarspurningu 

svarað. Í lokaorðum eru síðan reifaðar hugmyndir um frekari rannsóknir á viðfangsefninu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að starfsfólk skóla, nemendur og foreldrar skuli vinna saman 

að mótun þess samfélags sem þeir mynda í hverjum skóla. Menntun og velferð nemennda er 

samvinnuverkefni heimila og skóla og foreldrar skulu eiga þess kost að taka þátt í 

skólastarfinu og námi barna sinna. Eitt af hlutverkum starfsfólks skóla er að stuðla að bættum 

námsárangri og vellíðan nemenda og þá þarf að vinna náið með foreldrum. Gagnkvæm 

upplýsingagjöf stuðlar að trausti milli heimila og skóla og skólinn ber ábyrgð á að koma á 

samskiptum þessara tveggja aðila og viðhalda þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 16-51).  

Fræðikafli innifelur þrjá megin þætti. Í fyrsta hluta er fjallað um samskipti foreldra og 

skóla. Sameiginlegur skilningur á menntun barna og stuðningur við hana er meginmarkmið 

samskipta og rannsóknir sýna að jákvæð samskipti heimila og skóla hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Til að ná þessu markmiði má t.d. auka þátttöku foreldra í skólastarfinu 

og styrkja tengsl þeirra við skólann (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 25-26). Fyrst velti ég 

fyrir mér spurningunni Hvers vegna foreldrasamstarf? og því næst er almenn umfjöllun um 

samskipti og mikilvægi þeirra. Að lokum er umfjöllun um áhrif foreldra á samskipti við skóla 

og helstu hindranir. Samkvæmt kenningum dr. Joyce Epstein, sem hefur gert víðtækar 

rannsóknir á samstarfi foreldra og skóla, hefur þrennt megináhrif á gengi barns í námi, 

foreldrar, skóli og samfélag (Epstein, 2001, bls. 21-36). Einnig verður fjallað um hvaða áhrif 

foreldrarnir sjálfir geta haft á samskiptin og að lokum verður í þessum fyrsta hluta komið inn 

á þátttöku foreldra í skóla og skólastarfi.  

Í öðrum hluta er viðfangsefnið tengt máli og menningu en það eru mikilvægir 

áhrifaþættir í samskiptum skóla við erlenda foreldra og tungumálið er einn af 

undirstöðuþáttum í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). Í þriðja hluta er sjónum beint 

að hlutverki skóla og þeim úrræðum sem hann hefur yfir að ráða til að koma á eða bæta 

samskipti við foreldra.  

2.1 Samskipti foreldra og skóla 

Í upphafi kafla um samskipti er við hæfi að velta því fyrir sér hvað það sé sem gerir samskipti 

sérstök. Mannfræðingurinn Eriksen segir að samfélag einkennist fyrst og fremst af aðgerðum 
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eða samskiptum; ef fólk hættir að eiga samskipti, myndi samfélagið leggjast af
1
 (Eriksen, 

2001, bls. 48). Samfélög eru mörg og mismunandi og má jafnvel segja að í skólastofunni 

myndist samfélag sem verður samkvæmt þessari skilgreiningu Eriksen að eiga samskipti. 

Sama má segja um skólann og þá sem að honum koma, nemendur, starfsfólk og fjölskyldur 

nemenda. Í þessum hluta verður gerð grein fyrir samstarfi heimila og skóla og ýmsum þáttum 

sem geta haft áhrif á það hvernig foreldrar upplifa þessi samskipti.  

2.1.1 Hvers vegna foreldrasamstarf?  

Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og eiga að hafa samráð við skólann um skólagöngu 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 49-50). Þegar talað er um samstarf 

eða samskipti heimila og skóla „er átt við tengsl starfsmanna skóla og fjölskyldna sem miða 

að alhliða þroska og vellíðan nemenda og gagnkvæmum skilningi beggja aðila.“ (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2007, bls. 35). Megintilgangur samskipta er að „efla sameiginlegan skilning á 

menntun nemenda og stuðning við hana“ (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 25) og það má 

t.d. gera með því að auka þátttöku foreldra í skólastarfinu og styrkja tengsl þeirra við skólann. 

Samskiptin fara m.a. fram með gagnkvæmri upplýsingagjöf, þátttöku í skólastarfi og 

skólastjórnun (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4). Einnig sýna rannsóknir fram á að 

jákvæð samskipti foreldra og skóla hafi jákvæð áhrif á námsárangur barna og samstarf milli 

heimila og skóla virðist vera skilyrði fyrir árangursríku skólastarfi  (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 

2002, bls. 25-26; Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4-5). Epstein tekur í sama streng og 

segir að megintilgangur foreldrasamstarfs sé að þróa og koma á tengslum við fjölskyldur til 

að stuðla að árangri barna þeirra í skóla. Samkvæmt kenningum hennar deila kennarar, 

foreldrar og samfélagið ábyrgð á námi barns. Þessir þrír aðilar vinna að sameiginlegum 

markmiðum þar að lútandi og árangursríkasta aðferðin til að ná þeim markmiðum er jákvætt 

samstarf þeirra. Hver þessara aðila kemur með mismunandi reynslu, hugmyndafræði og 

venjur inn í samstarfið, skólinn með faglega þekkingu og heimilið með þekkingu á 

einstaklingnum sem í sameiningu miða að því að skila nemandanum út í samfélagið með 

áherslu á það sem samfélagið gerir (Epstein, 2001, bls. 22-58).  

Samskipti heimila og skóla hefur tekið miklum breytingum. Á 19. öld sáu foreldrar og 

samfélagið um skólastarf að miklu leyti en um aldamótin 1900 urðu þær breytingar að 

kennarar fóru að leggja áherslu á sérþekkingu sína og uppeldisfræðilegar kennsluaðferðir og 

hlutverk foreldra varð að undirbúa börn fyrir skólagöngu með því að kenna þeim góða siði. 

                                                
1 „Above all, social life consists of action, or interatcion: if people ceased to interact, society would no longer 

exist.“ 
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Hlutverk foreldra varð það að fræða börn sín um uppruna þeirra og trú en skólans að kenna 

öllum börnum, óháð litarhætti, trú og félagslegri og efnahagslegri stöðu þeirra. Á níunda og 

tíunda áratug síðustu aldar urðu aftur breytingar á samskiptum heimila og skóla með auknum 

kröfum foreldra um að skólinn veitti þeim upplýsingar um gengi barna þeirra í skóla (Epstein, 

2001, bls. 24). Ingibjörg Auðunsdóttir áréttar að með auknum hraða í þjóðfélaginu, 

fjölbreyttari nemendahópi (t.d. auknum fjölda nemenda af erlendum uppruna) og auknum 

kröfum um nám við allra hæfi hafi skólastarfið óhjákvæmilega tekið breytingum (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2007, bls. 33).  

Í grein sinni um farsælt foreldrastarf kemst Lilja M. Jónsdóttir að þeirri niðurstöðu að 

ánægðir foreldrar séu bestu bandamenn kennara. Hún segir einnig að eitt af meginatriðum í 

foreldrasamstarfi sé að koma á virkum tengslum milli foreldra og skóla. Reynsla hennar er að 

það hafi mikið forvarnargildi ef foreldrar nemenda í sama bekk þekkist vel og einnig að 

öflugt samstarf umsjónarkennara við heimilin styðji foreldra í uppeldishlutverkinu (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2011, bls. 10). Árið 2010 setti starfshópur á vegum Reyjavíkurborgar fram tillögur 

um markvisst samstarf foreldra og skóla þar sem eitt meginhlutverk skóla sé að finna leiðir til 

að gera öllum foreldrum kleift að eiga hlut í námi barna sinna í samræmi við aðstæður hverrar 

fjölskyldu. Það sé einnig mikilvægt að foreldrar fái frá upphafi skólagöngu þau skilaboð að 

þeirra framlag sé mikils metið og litið sé á þá sem mikilvæga samstarfsaðila (Kristín 

Jóhannesdóttir o.fl., 2010, bls. 8).  

2.1.2 Erlendir foreldrar og samskipti við skóla 

Eins og áður segir er jákvætt samstarf foreldra og skóla mikilvægt námi og þroska nemenda 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 25-26; Epstein, 2001, bls. 42; Desforges og Abouchaar, 

2003, bls. 4). Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber foreldrum einnig að gæta hagsmuna 

barna sinna og fylgjast með námsframvindu og því sem getur haft áhrif á hana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 49). Niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Auðunsdóttur í 

Oddeyrarskóla sýndu að til þess að geta stutt nemanda sem best þurfti kennarinn að vinna í 

nánu samstarfi við fjölskyldu hans, „því velferð barnsins er háð björgum fjölskyldunnar“ 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 102). Samstarfið þarf því að styrkja og efla fjölskylduna í 

uppeldis- og menntunarhlutverki hennar. Þar kemur einnig fram að líðan nemenda og 

námsárangur sé það sem skipti kennara og foreldra mestu máli (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, 

bls. 102-104). Samkvæmt Epstein og félögum telja sumir foreldrar að það sé skólans að 

uppfræða börnin. Foreldrum finnist einnig oft að þeir fái ekki nægar upplýsingar frá 

skólanum til að geta veitt börnunum þá aðstoð sem þau þarfnist en þegar samstarf heimila og 
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skóla er gott aðlaga foreldrar heimilið að þörfum barnsins sem nemanda (Epstein, Sanders, 

Simon, Salinas, Jansorn og Voorhis, 2002, bls. 9).  

Brooker álítur að foreldrar af erlendum uppruna þurfi að læra að vera foreldrar í nýju 

umhverfi og að hlutverk foreldra gagnvart skóla sé mótað af menningu landsins (Brooker, 

2002, bls. 116). Í skýrslu sinni um rannsóknir á foreldrasamstarfi komust Desforges og 

Abouchaar að þeirri niðurstöðu að það sé háð uppruna foreldra hversu mikið og hvernig 

samstarf foreldra og skóla er (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 40). Hanna Ragnarsdóttir 

fjallar um mikilvægi góðra tengsla skóla og heimila í grein sinni um íslenska skóla og erlend 

börn. Þar veltir hún fyrir sér hvort þörf sé fyrir nýja grundvallarhugsun í skólastarfi á Íslandi 

þar sem einstaklingum af ólíkum menningarlegum uppruna fer fjölgandi. Sem dæmi um þætti 

sem einkenna skólastarf þar sem börnum af erlendum uppruna vegnar vel eru þekking á 

fjölmenningarlegu samfélagi og markviss stefna í málefnum barna af erlendum uppruna. Í 

skólum þar sem börnunum hefur ekki vegnað eins vel má t.d. sjá skort á trausti milli heimila 

og skóla og þekkingarleysi á barninu. Hún nefnir þar að auki að væntingar og viðhorf foreldra 

séu ólík og virðist tengjast menningarlegum þáttum. Þessi viðhorf segir hún að fari saman við 

velgengni barnanna eða skort á henni (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 149-150).  

Jákvæð samskipti eru líklegri til að þróast ef menningarlegur munur milli heimilis og 

skóla er lítill og væntingar svipaðar. Í þeim tilfellum sem menningarmunur er mikill er enn 

mikilvægara en ella að koma á virkum samskiptum en það getur verið erfitt, sem og að 

viðhalda þeim. Þar þarf starfsfólk skólans að átta sig á að hann getur virkað ógnvekjandi á 

foreldra af erlendum uppruna og lítil þátttaka í skólastarfi þarf ekki að vera merki um að 

fjölskyldum sé sama um nám barna sinna (Dockett og Perry, 2007, bls. 78). Í bandarískri 

rannsókn var gerð athugun meðal kínverskra innflytjenda, á því hversu vel foreldrar þekkja 

menningu skóla barna sinna. Rannsóknin staðfesti að þó foreldrarnir telji sig þekkja 

skólamenninguna þokkalega þá sögðu foreldrarnir að þeir myndu vilja þekkja skólastarfið 

betur og bendir það til þess að skólinn þurfi að standa sig betur í að upplýsa þá. 

Rannsakendur álíta að skólinn þurfi að leggja áherslu á að auka samskiptin því það skili sér í 

bættum árangri. Í sömu rannsókn kom einnig fram að þó foreldrar eigi ekki í vandræðum með 

samskipti við kennara barna sinna, þá taka þeir ekki frumkvæði í þeim samskiptum og hafa 

sig lítið í frammi á foreldrafundum eða öðru skólastarfi, m.a. vegna þekkingarskorts á 

skólastarfinu (Li, 2006, bls. 39-43).  

Í Ontario í Kanada var gerð blönduð rannsókn þar sem skoðað var hvað kennarar og 

skólar gætu gert til að aðstoða foreldra af erlendum uppruna í að styðja börn þeirra til læsis. Í 

rannsókninni koma fram sjónarmið 92 kennara og skólastjóra sem unnu við grunnskóla þar 
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sem 20% eða hærra hlutfall nemenda voru af erlendum uppruna. Mikill meirihluti þátttakenda 

taldi að menningarmunur og þó sérstaklega tungumálaerfiðleikar, væru þess valdandi að 

foreldrar teldu sig ekki geta hjálpað barni sínu með heimanám og hindraði þá í þátttöku í 

skólastarfi. Þátttakendur lýstu þessum erfiðleikum á þann hátt að foreldrar teldu sig ekki hafa 

enskukunnáttu, t.d. orðaforða, á við innfædda (Peterson og Ladky, 2007, bls. 894). Það er í 

samræmi við hollenska viðtalsrannsókn sem gerð var í fjórum grunnskólum þar sem hlutfall 

nemenda af erlendum uppruna var frá 20-100%. Tilgátur rannsakenda voru þær að ástæður 

fyrir skorti á þátttöku erlendra foreldra í skólastarfi væru helst þrjár; samskiptaörðugleikar, að 

foreldrarnir teldu skólana bera alla ábyrgð á námi barnanna og að þeir höfðu ekki áhuga á 

þátttöku í skólastarfinu. Í rannsókninni kom hins vegar í ljós að foreldrar úr etnískum 

minnihlutahópum tóku minni þátt í skólastarfinu en hollenskir foreldrar og ástæður þess 

virtust vera tvær, tungumálaerfiðleikar og menningarmunur milli skóla og foreldra. Ástæðan 

fyrir þessu er sú að þó íbúar eins skólahverfisins séu bæði úr minnihlutahópum og hollenskir, 

þá ganga hollensku börnin ekki í hverfisskólann. Þar kemur líka fram að munnleg (óformleg) 

samskipti virki betur til að ná til foreldranna en skrifleg (formleg) þar sem þau eru 

persónulegri (Denessen, Bakker og Gierveld, 2007, bls. 35).  

Nokkrir kennarar í rannsókn Peterson og Ladky (2007, bls. 894) tjáðu sig um 

erfiðleika við að fá foreldrana til að láta börnin sín lesa heima og skilja mikilvægi lesturs á 

móðurmálinu og kenndu þar um menningarmun. Ein af niðurstöðum þeirrar rannsóknar var 

að kennarar og skólastjórar teldu að foreldrar treystu sér ekki til að aðstoða börn sín og kom 

það sama fram í rannsókn Watermann sem gerð var í þeim tilgangi að athuga hvort auka 

þjálfun, með áherslu á samskipti foreldra og skóla, hefði áhrif á þátttöku foreldra í skólastarfi. 

Niðurstöður sýndu að vanþekking á menningu nýja landsins væri ein af þeim hindrunum sem 

erlendir foreldrar rækjust á, og að foreldra skorti þekkingu á skólakerfinu (Waterman, 2007, 

bls. 236).  

2.1.3 Þátttaka foreldra af erlendum uppruna í skólastarfi  

Ekki er sjálfgefið að foreldrar vilji eða geti allir tekið þátt í skólastarfi og það byggist að 

mestu leyti á viðhorfi þeirra til skólans. Ástæður þar að baki geta verið margar, til dæmis 

reynsla foreldranna sjálfra síðan þeir voru í skóla og hversu vel þeir þekkja þekkja skóla 

barna sinna og skólamenninguna í landinu (Banks, 2010, bls. 426). Eins og áður hefur verið 

sagt hefur tungumálakunnátta foreldra einnig áhrif á aðgengi þeirra að skóla og skólastarfi 

(Denessen, Bakker og Gierveld, 2007; Peterson og Ladky, 2007; Waterman, 2007).  
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Í rannsókn sem Crozier og Davis (2007, bls. 296) gerðu í skólum í tveimur borgum á 

Englandi lýsa kennarar samfélagi Pakistana og Bangladessa sem óaðgengilegu, að 

foreldrarnir tækju ekki mikinn þátt í skólastarfinu, þekktu það lítið og vissu lítið hvað börnin 

þeirra væru að gera í skólanum. Ennfremur kemur fram í rannsókninni að skólastjórar noti 

mjög ólíkar aðferðir til að koma á samskiptum við foreldrana, allt frá því að vera 

vingjarnlegir
2
 yfir í að hræða þá

3
. Skólarnir sem tóku þátt í rannsókninni reyndu að fá erlendu 

foreldrana til að taka þátt í skólastarfinu en notuðu til þess sömu aðferðir og til þess að fá 

enska foreldra til þátttöku. Crozier og Davis halda því fram að skilaboðin til foreldranna og 

þær leiðir sem notaðar voru til að koma skilaboðunum til þeirra hafi ekki verið nógu 

markvissar miðað við viðtakendahópinn. Í rannsókn þeirra kemur einnig fram að foreldrarnir 

hafi ekki samband við skólann að fyrra bragði heldur búist þeir við að skólinn hafi samband 

við þá, sé þörf á. Fram kom að það sé þá yfirleitt vegna neikvæðra hluta eins og fjarvista 

(Crozier og Davies, 2007, bls. 305-311). Sama viðhorf kemur fram í rannsókn Ingibjargar 

Auðunsdóttur. Þar sögðu foreldrar að tilhneiging hefði verið í þá átt að það drægi úr 

foreldrasamstarfi þegar vel gekk en svo færi það í gang aftur þegar eitthvað væri að. Þannig 

fær samstarfið neikvæðan stimpil í augum foreldra (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 105). Í 

rannsókn Crozier og Davis kemur einnig fram að foreldrunum finnist skólinn líta á þá eftir 

fyrirfram gefnum ímyndum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Crozier og Davis styðja 

viðhorf kennaranna þessa kenningu foreldranna. Einnig virðast kennararnir líta á börnin sem 

byrði og að þau séu of þurftafrek vegna lélegrar enskukunnáttu sinnar og getuleysi 

foreldranna til að undirbúa þau nægilega fyrir skólann. Niðurstöður rannsóknar þeirra segja 

að þekkingarskortur fjölskyldnanna og lítil samskipti þeirra við skólann sé ekki vegna 

menningarmunar og með því að kenna því um að það sé erfitt að ná til fjölskyldnanna sé 

verið að gera lítið úr þeim. Þessar fjölskyldur þurfi að aðlagast nýju og framandi samfélagi, 

nýjum og framandi siðum og oft sé engin virðing borin fyrir því sem þær hafi fram að færa. 

Niðurstaða þeirra er sú að það séu ekki foreldrarnir sem er erfitt að ná til heldur séu það 

skólarnir, að minnsta kosti fyrir marga af þeim foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni, vegna 

þess hve fyrirfram gefnar væntingar skólans til þeirra séu (Crozier og Davies, 2007, bls. 305-

311).  

Kennarar þurfa að taka frumkvæði að bættum samskiptum því þeir geta haft mikil 

áhrif á þátttöku foreldra í skólastarfi, t.d. með samskiptum við þá. Þess vegna er viðhorf 

þeirra mikilvægt þar sem foreldrar eru líklegri til að eiga í samskiptum við kennara sem þeir 

                                                
2 „the personal touch“ 
3 „put the frighteners on“ 
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telja að hafi góð áhrif á börnin. Kennarar sem hafa neikvæð viðhorf til barnanna eru einnig 

líklegri til að hafa neikvæð viðhorf til foreldra (Banks, 2010, bls. 426). 

Sem dæmi um leið til úrbóta má nefna rannsókn sem Watermann gerði árið 2007 í 

grunnskólum í Colorado í Bandaríkjunum þar sem boðið var upp á kennslu í ensku sem öðru 

tungumáli fyrir fullorðna. Í rannsóknina voru valdir skólar þar sem a.m.k. 50% nemenda voru 

börn innflytjenda. Átta hópar mexikanskra mæðra fengu hefðbundna kennslu í ensku, en hjá 

fjórum af hópunum var til viðbótar lögð áhersla á skólastarfið, samskipti foreldra og skóla, 

bandaríska skólamenningu og aðstoð við heimanám. Enskukennslan fór fram með 

hlutverkaleikjum t.d. með raunverulegum heimaverkefnum mæðranna. Enskukennsla 

viðmiðunarhópanna var hins vegar lítið tengd raunverulegum skólatengdum viðfangsefnum  

sem fólust m.a. í þjálfun í samskiptum við starfsmenn skóla, foreldraviðtölum og smærri og 

stærri fundum í skólanum. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort þessi skólamiðaða 

kennsla hefði jákvæð áhrif og allir hóparnir voru prófaðir fyrir og eftir námskeiðin. Í ljós kom 

að þó mæðurnar teldu sig skilja tungumálið ágætlega þá vantaði töluvert upp á að þær þekktu 

skólakerfið nóg til að geta áttað sig á mikilvægum þáttum sem vörðuðu nám barnanna. 

Mæðurnar í hópunum sem fengu að spreyta sig á raunverulegum viðfangsefnum höfðu bætt 

sig til muna meira en viðmiðunarhópurinn á nánast öllum sviðum sem mæld voru (Waterman, 

bls. 230-235).   

Í þessum hluta fræðilegrar umfjöllunar hefur verið hefur verið rakin saga samskipta 

heimila og skóla og komið inn á rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þess að þessi 

samskipti séu jákvæð. Einnig hefur verið fjallað um þau vandamál sem foreldrar af erlendum 

uppruna geta staðið frammi fyrir þegar þeir þurfa að kynna sér skólakerfi og uppeldisaðferðir 

í nýju landi, sem og mikilvægi þess að skólinn leggi aukna áherslu á að koma á samstarfi við 

þennan hóp foreldra. Að lokum hefur verið fjallað um rannsóknir sem koma inn á þátttöku 

foreldra af erlendum uppruna í skólastarfi. 

2.2 Áhrif tungumáls og menningar á nám barna af erlendum uppruna 

Grundvöllur að samskiptum er m.a. tungumál og menning. Tungumálið er þó ekki einungis 

samskiptatæki, heldur er það lykilatriði í þroska barna sem er undirstaða læsis og þar með 

náms (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). Í kenningum sínum gengur Dewey út frá því að 

það séu óhjákvæmilega tengsl milli náms og menntunar og persónulegrar reynslu (Dewey, 

2000b, bls. 35) og verða börn að hafa forsendur (menningarlegar) og getu (þekkingu á 

tungumálinu) til að geta nýtt sér það sem fram fer í kennslustofunni. Kennari þarf því að 

þekkja barn og bakgrunn þess til að átta sig betur á hvernig hann getur haft áhrif á það 
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(Dewey, 2000a, bls. 97). Þegar hefur verið fjallað um að megintilgangur foreldrasamstarfs sé 

að þróa og koma á tengslum við fjölskyldur til að stuðla að árangri barna þeirra í skóla 

(Epstein, 2001, bls. 42). Því verður vart fjallað um samskipti foreldra af erlendum uppruna og 

skóla án þess að koma inn á menningu og tungumál, og verður það gert í þessum hluta.  

2.2.1 Áhrif tungumáls og tvítyngis  

Hugtökin móðurmál og og tvítyngi eru skilgreind í inngangi verksins. Hugtakið annað mál er 

hér notað yfir það tungumál sem börn læra yfirleitt utan heimilis og síðar en móðurmálið og 

þá í því landi sem það mál er talað, t.d. börn af erlendum uppruna. Samhengis vegna getur þó 

verið nauðsynlegt að nota nýtt mál í staðinn og er það þá notað í merkingunni tungumálið 

sem barnið er að bæta við sig. Hugtakið tungumál er í þessu verkefni samheiti yfir móðurmál 

og annað (nýtt) mál. Færnin í hvoru máli fyrir sig, móðurmáli og öðru máli, getur verið 

mismunandi, en ef bæði tungumálin eru notuð reglulega hafa börn góða möguleika á að verða 

tvítyngd, en virkt tvítyngi (þegar bæði málin eru notuð samtímis) er jákvætt í námslegum 

skilningi. Ef móðurmálinu er hins vegar ekki haldið við hefur það neikvæð áhrif á málþroska 

og þróun læsis, sem hefur svo neikvæð áhrif á nám (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11-12).  

Því er haldið fram að börn sem ná fullum málþroska á tveimur tungumálum standi 

námslega betur að vígi en eintyngd börn og námslega jákvætt sé báðum málum haldið við  

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18; Thomas og Collier, 1997, bls. 41-43). Til að þetta gerist 

þarf þó aðgengi að nýja málinu að vera nægt og einnig þarf að viðhalda móðurmáli barnsins 

og örva mál þeirra sérstaklega (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19-20). Þegar máltaka 

annars máls hefst á eftir fyrsta máli og móðurmálinu er ekki haldið, er talin hætta á að það 

hafi neikvæð áhrif á nám barns. En ef barn hefur náð lestrarfærni á móðurmáli, flyst sú færni 

yfir á annað mál jafnvel þó málin séu ólík (Thomas og Collier, 1997, bls. 41). Rannsóknir 

hafa einnig sýnt að málþroski á móðurmáli hefur meiri áhrif á lestrargetu á seinna máli en 

kunnátta í seinna máli (Cummins, 1981, bls. 32). Cummins talar einnig um félagsleg áhrif 

tungumálsins, t.d. að börn úr minnihlutahópum forðist að tala móðurmálið utan heimilis 

vegna þess að þau vilja falla inn í félagahópinn (1981, bls. 14). Samkvæmt kenningum hans 

tekur það barn innan við tvö ár að læra nýtt tungumál nógu vel til að eiga í daglegum, 

félagslegum samskiptum (samskiptamál). Skólamálið er formlegra og erfiðara að skilja, og 

það getur tekið barn um eða yfir sjö ár að komast á sama stig og jafnaldrar þeirra sem eiga 

málið að móðurmáli (Cummins, 2008, bls. 72-73; Stritikus og Varghese, 2010, bls. 300; 

Thomas og Collier, 1997, bls. 33). Þó margt hafi áhrif á það hvort börn nái nægri færni í öðru 

tungumáli þegar þau flytja milli málsvæða hafa þau töluverða möguleika á að verða tvítyngd. 
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Ýmsir þættir hafa áhrif á þróun tvítyngis hjá börnum, t.d. aðgengi þeirra að tungumálinu, 

hvatanum til að nota það og gildi málanna, bæði móðurmáls og nýja málsins fyrir það 

málumhverfi sem barnið elst upp í (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17). Því líkara sem 

menning og málhegðun erlendra barna er íslenskri menningu og málhegðun, þeim mun 

auðveldara er fyrir þau að aðlagast (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 319). Fjöldi barna á 

erfitt með að tileinka sér námsefni á tungumáli sem þau eru jafnframt að læra (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 315) en í flestum tilfellum er ástæðulaust að óttast að tvítyngi 

muni hamla færni barna til náms (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101-102). Rannsóknir 

hafa þó sýnt fram á að námsárangur barna úr etnískum minnihlutahópum er víða lakari en 

barna sem hafa landsmálið sem móðurmál (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, bls. 272; Brooker, 

2002, bls. 8). 

 Þegar barn lærir annað mál á það þegar móðurmál og það er mikilvægt að það hafi 

gott vald á móðurmálinu (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 136). Börn virðast þó ekki alltaf 

sjá mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu eins og fram kemur í rannsóknum sem Lára 

Jóna Þorsteinsdóttir og Guðbjörg Þórarinsdóttir gerðu og sagt verður frá hér á eftir (Guðbjörg 

Þórarinsdóttir, 2009; Lára Jóna Þorsteinsdóttir, 2008). Mikilvægt er að sýna móðurmáli 

barnsins áhuga, ýta undir kunnáttu og hvetja til lestrar á því og jafnvel fá nemendur til að 

kynna það fyrir öðrum nemendum. Með því er verið að gefa móðurmálinu vægi og mikilvægt 

er að barnið finni að móðurmál þess sé mikilvægur hluti af kunnáttu þess (Sigurður 

Konráðsson, 2007, bls. 145; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121).  

2.2.2 Áhrif menningar og reynslu 

Fræðimenn halda því fram að sú reynsla og menntun sem börnum stendur til boða á 

fyrstu æviárunum hafi afgerandi áhrif á vitrænan, félagslegan og tilfinningaþroska þeirra, auk 

langtímaáhrifa á velgengni þeirra í námi og síðar í lífinu (Dockett og Perry, 2007, bls. 3; 

Entwisle og Alexander, 1998, bls. 354). Einstaklingur sem skiptir um aðstæður (t.d. þegar 

hann hefur skólagöngu) tekur með sér reynslu og þekkingu úr fyrri aðstæðum og nýtir þær til 

að fást við ný verkefni (Dewey, 2000b, bls. 54). Dewey gengur svo langt að segja að slík 

samtenging sé nauðsynleg til að til geti orðið heill og óskiptur persónuleiki. Þetta er óháð því 

hvenær barn hefur skólagöngu. Samkvæmt kenningum Piaget byggja nemendur nám á þeirri 

reynslu og þekkingu sem þeir þegar hafa (Pollard, 2008, bls. 175) og Vygotsky segir að þeir 

læri við tilfærslu (e. movements) á skilningi, þegar þeir geta skilið og tengt við reynslu sína 

og læra af þeim eldri (Pollard, 2008, bls. 227). Dewey segir að meginreglan sé sú að til þess 

að fræðsla í skóla leiði til menntunar fyrir nemandann og samfélagið verði hún að byggjast á 



16 

 

reynslu viðkomandi (2000b, bls. 99). Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners þarf að huga 

að hæfileikum og styrk hvers einstaklings og þar hafa margir utanaðkomandi þættir áhrif, t.d. 

fjölskylda, menning og skóli (Pollard, 2008, bls. 189-190). Reynsla, þekking, menning, 

tungumál, fjölskylda og skóli hefur því allt áhrif á nám barna og því er mikilvægt að allir 

þessir þættir vinni saman til að börnin skilji það sem fram fer í skólanum og læri af því, 

annars missi kennslan marks. Hvatning til að læra eykst þegar nemendur geta tengt námið við 

fyrri reynslu og þekkingu. Það er mikilvægt að kennarar afli sér upplýsinga um þessa reynslu 

og þekking nemenda sinna og þær upplýsingar fá þeir frá foreldrunum (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 190-194).  

Á árum áður komu kennarar yfirleitt úr sama umhverfi og börnin og þekktu þar af 

leiðandi bakgrunn nemenda sinna. Nú er þetta breytt og nemendahópurinn fjölbreyttari og 

bakgrunnur barnanna ólíkur (Banks, 2010, bls. 420). Af því leiðir að kennarar þurfa að huga 

að því úr hvaða umhverfi börnin koma með það fyrir augum að ná sem bestum árangri við 

kennsluna. Til eru nokkrar skilgreiningar á hugtakinu menning og í orðabók segir annars 

vegar að það sé „þroski mannlegra eiginleika mannsins, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, 

verkleg kunnátta, andlegt líf, sameiginlegur arfur (venjulega skapaður af mörgum 

kynslóðum) og hins vegar „rótgróinn háttur, siður” auk annarra útskýringa sem ég læt liggja 

milli hluta (Árni Böðvarsson, 1983). Talað er um sýnilega og ósýnilega menningu þar sem sú 

sýnilega snýr að því sem sést og heyrist; útlit, klæðnaður, tungumál, matarvenjur og trú og sú 

ósýnilega að viðbrögðum og tilfinningum, viðbrögðum við áreiti, viðhorfi, venjum, 

samskiptaform, þekking og hefðir sem tíðkast innan menningarinnar (Erickson, 2007, bls. 

42). Auk þessarar flokkunar í sýnilega og ósýnilega menningu er hægt að tala um hana sem 

mynstur í hegðun og tilfinningum þar sem við lærum og kennum áfram, menningu sem hluta 

af stéttamismun og skiptist eftir hinni sýnilegu menningu (s.s. þjóðerni, trú, kyni og 

tungumáli), og menningu eins og hún birtist í minni hópum (t.d. í skólastofu eða fjölskyldu) 

(Erickson, 2007, bls. 35-39). 

Menning fjölskyldu hefur áhrif á sjálfsmynd barns, sér í lagi þegar menningin er ekki 

sú sama og í landinu þar sem fjölskyldan býr. Fylgni er milli góðrar menningarlegrar 

sjálfsmyndar og góðs gengis í skóla og einnig hefur komið í ljós að kunnátta ungmenna í 

móðurmáli er meiri ef foreldrar halda í upprunamenningu sína. Flest börn af erlendum 

uppruna fara þá leið að blanda saman upprunamenningu og menningu landsins sem þau búa í 

og er sú leið talin heppilegust, bæði fyrir barnið og samfélagið sem það býr í (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007b, bls. 90-94). 
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Þegar fjallað er um fólk af erlendum uppruna kemur hugtakið fordómar oft upp. 

Fordómar er samkvæmt orðabók hleypidómar eða ógrundaðir dómar (Árni Böðvarsson, 

1983). Fordómar geta verið bæði sýnilegir og ósýnilegir, jákvæðir og neikvæðir, meðvitaðir 

og ómeðvitaðir. Sýnilegir fordómar koma fram í illu og niðrandi umtali sem og líkamlegu 

ofbeldi. Ósýnilegir fordómar eru oft ómeðvitaðir og koma fram t.d. í hunsun eða ónærgætnu 

orðalagi (Toma, 2007, bls. 63). Árið 2006 var gerð fjölþjóðleg rannsókn á vegum HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children) um heilsu og lífskjör ungs fólks. Rannsóknin var 

gerð í 40 löndum um allan heim, þ.á.m. Íslandi. Þóroddur Bjarnason stjórnaði íslenska hluta 

rannsóknarinnar. Í rannsókninni var m.a. líðan skólanema í 6., 8. og 10. bekk rannsökuð og 

þar kemur fram að nemendum af erlendum uppruna líði verr en íslenskum og verði frekar 

þolendur eineltis. Munurinn er töluverður, 11% íslenskra nemenda segjast hafa orðið fyrir 

einelti en 25-30% erlendra barna. Einnig kemur fram að eftir því sem útlit og menningarlegur 

bakgrunnur er ólíkari þeim íslenska, þeim mun meira er nemendunum strítt. Þegar kemur að 

trúarbrögðum eykst eineltið enn frekar en meðan 2% íslenskra nemenda og 5% vestrænna 

lenda í einelti vegna trúarbragða þá fer hlutfallið upp í 17-18% þegar kemur að unglingum frá 

öðrum heimshlutum (Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 13-15). Af þessu má draga þá ályktun 

að íslenskir unglingar séu haldnir einhverjum fordómum í garð fólks sem augljóslega eru af 

öðrum menningarheimi. Þetta eru allt þættir sem gefa tilefni til samskipta milli foreldra og 

heimila.  

Lára Jóna Þorsteinsdóttir tók viðtöl við fjórar erlendar stúlkur um upplifun þeirra af 

íslenskum skóla (2008). Viðtölin voru tekin á nokkurra ára tímabili og fleiri en eitt við hverja 

stúlku þannig að viðhorf þeirra breyttust í einhverjum tilfellum milli viðtala. Niðurstöður gefa 

vísbendingar um að fordómar í garð innflytjendabarna séu algengir að mati þessara stúlkna. 

Guðbjörg Þórarinsdóttir gerði rannsókn á aðlögun erlendra barna í grunnskóla (2009) þar sem 

hún ræddi við sex unglinga á efsta stigi um fyrsta ár þeirra í íslenskum skóla. Niðurstöður 

sýndu að þau fundu sum fyrir öryggisleysi og vanlíðan til að byrja með en öllum fannst fyrsta 

skólaárið erfitt, en þá voru þau flest í móttökudeild fyrir nýbúa. Þau upplifðu mikið 

tilfinningaálag og óöryggi en annað árið var þeim jafnvel mun erfiðara því þá eru þau farin að 

vera meira í almennum bekk og þau ungmennana sem fóru ekki beint í móttökudeild upplifðu 

erfiðleika, bæði félagslega en þó ekki síður námslega. Eftir annað árið virðist þeim hins vegar 

fara að líða betur. Sum börnin virtust einnig hafa fundið fyrir togstreitu milli 

menningarheima, milli heimilis og íslensks samfélags, sérstaklega þau sem koma frá löndum 

þar sem krafist er skilyrðislausrar hlýðni og virðingar við föður. Ungmennin í þessari 

rannsókn virtust ekki fylgja hefðum heimalandsins og foreldrarnir eiga erfitt með að sætta sig 



18 

 

við það og hóta jafnvel að senda þau til baka. Niðurstaða rannsóknar Guðbjargar er þó sú að 

þó börnin segja sig hafa fundið fyrir fordómum, þá telja þau samt að íslenskir skólafélagar 

þeirra hafi í flestum tilfellum reynst þeim vel (Guðbjörg Þórarinsdóttir, 2009, bls. 83). Í 

báðum þessum rannsóknum kemur fram að börnin verða flest fyrir fordómum þó þau vilji 

ekki öll viðurkenna það. Jafnvel gekk það svo langt að eitt ungmennið var beitt líkamlegu 

ofbeldi af samnemanda (Guðbjörg Þórarinsdóttir, bls. 77-78). Börnin nefndu öll öryggisleysi 

sem áhrifavald í líðan sinni og hversdagslega áhrifaþætti eins og mat, veðurfar og klæðnað og 

jafnvel það að ókunnugir buðu þeim góðan dag á göngu.  

Í þessum hluta fræðilegrar umfjöllunar hefur verið fjallað um mikilvægi menningar og 

sjálfsmyndar barns á nám þess. Einnig áhrif tungumáls og mikilvægi móðurmáls, og þess að 

halda því við til að börn nái virku tvítyngi. Sagt var frá kenningum Cummins um mun á 

samskiptamáli og skólamáli og mikilvægi þess að sýna móðurmáli barna áhuga. Raktar voru 

kenningar nokkra helstu fræðimanna um hvernig nám byggist á reynslu og hæfileikum hvers 

einstaklings, ásamt ýmsum utanaðkomandi þáttum. Að lokum var komið inn á fordóma og 

einelti og greint frá íslenskum rannsóknum á því efni.  

2.3 Skólinn 

Eins og komið hefur fram hér að framan, skiptir skólinn miklu máli í samskiptum heimila og 

skóla. Honum eru samkvæmt lögum lagðar ákveðnar skyldur á herðar og hefur ýmis úrræði 

til að koma á og efla samskipti við foreldra. Í þessum kafla verður fjallað um þetta. 

2.3.1 Hlutverk 

Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólinn skuli „stuðla að góðu samstarfi heimilis og 

skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um mikilvægi þessa samstarfs og að virk 

þátttaka foreldra í námi barna sé „forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir 

bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna“. Jafnframt þarf að leggja áherslu á gott, 

almennt samstarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Einnig er komið inn 

á þátttöku foreldra við markmiðasetningu, ákvarðanir sem varða barnið og skólagöngu þess. 

Um námsmat segir að „nemendur, foreldrar, kennarar og aðrir starfsmenn skóla þurfa að geta 

skilið niðurstöður námsmats á svipaðan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 19). Jafnframt er skólanum ætlað að hafa hefðbundin foreldraviðtöl. Þessar skyldur 

skólans eru ekki hvað síst mikilvægar þar sem rannsóknir sýna að ekki sé algengt að foreldrar 

hafi frumkvæði að þessum samskiptum þannig að skólinn verður að hafa frumkvæðið 
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(Dockett og Perry, 2007, bls. 78; Li, 2006, bls. 39-43; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 31; Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010, bls. 304-

305). Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess að nemendur með annað 

móðurmál en íslensku viðhaldi móðurmáli sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007, bls. 5) en skólum er hvorki skylt að veita slíka kennslu né fjármagni veitt til hennar.  

Í lögum um leik- og grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að skapa 

samfellu milli leik- og grunnskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5). Skólaaðlögun leikskólabarna 

er með ýmsum hætti og þegar börn fara úr leikskóla í grunnskóla verða miklar breytingar hjá 

þeim og fjölskyldum þeirra og litið er á þetta sem ferli sem allir taka þátt í. Börnin fá 

kennarana í heimsókn til sín í leikskólann og eldri nemendur koma í heimsókn. Börnin fara 

einnig í skipulagðar heimsóknir í skólann og rannsóknir benda til þess að þessar aðferðir sé 

gagnlegar og þau börn sem kynnst hafi grunnskólanum á þennan hátt séu líklegri að hafa 

raunsæjar væntingar til skólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 99). Í þessum heimsóknum 

fá þau m.a. að taka þátt í uppákomum og sitja kennslustundir (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, 

bls. 222). Aðlögun barna að grunnskóla, hvort sem hún fer fram með aðkomu leikskóla eða 

ekki, snertir ekki bara börnin sjálf heldur alla fjölskyldumeðlimi og fjölskyldan getur átt 

stóran þátt í þessum undirbúningi og í því að skapa samfellu. Þessi undirbúningur getur verið 

margþættur, t.d. hinn menningarlegi þáttur eins og áður hefur verið nefnt (Dockett og Perry, 

2007, bls. 77-79).   

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að allir eigi að fá jöfn tækifæri til náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30) og í handbók Eyþings um móttöku innflytjenda í 

skóla þar sem fjallað er um mikilvægi þess að viðhorf starfsfólks skóla, þar sem eru börn af 

erlendum uppruna, sé jákvætt og skólastarfið aðgengilegt (Eyþing, 2009, bls. 4). Rannsókn 

sem Elsa Sigríður Jónsdóttir (2005) gerði í fyrsta bekk í grunnskóla í Reykjavík beindist að 

því hvernig skólinn brást við fjölbreyttum nemendahópi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingar um að kennarar líti á erlenda nemendur sem vandamál en rannsóknin sýndi að 

þó kennararnir sýndu erlendu börnunum umhyggju og alúð alveg til jafns við þau íslensku og 

hefðu áhyggjur af því að þeim væri ekki sinnt nóg, þá þótti kennurunum mikið álag að kenna 

börnum sem ekki kunnu íslensku og litu jafnvel á erlendu börnin sem vandamál frekar en 

tækifæri til að gera eitthvað nýtt og spennandi í kennslustundum. M.a. kom fram sú skoðun 

að það ætti að „...hafa þessi börn í sérbekk þar sem þeim væri sinnt almennilega“ (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005, bls. 82). Í þessari rannsókn kemur einnig fram að kennararnir 

virtust lítið vita um sérstöðu erlendu barnanna. Þeir lögðu áherslu á að móðurmáli þeirra væri 
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viðhaldið heima en það var sjaldan minnst á það og menningu þeirra í skólanum. Margar 

leiðir eru hins vegar færar til að nýta fjölbreyttan nemendahóp, t.d. með stöðvavinnu þar sem 

afmörkuð verkefni, sniðin að hópnum, eru unnin og fá nemendur til að miðla eigin reynslu og 

þekkingu. Mikilvægt er að námið hafi merkingu fyrir nemendur og með því að afla 

upplýsinga um hvern nemanda fyrir sig frá foreldrum, fá kennarar betri mynd af þörfum 

þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 198-200).  

Hvað varðar samskipti kennaranna við foreldra barnanna þá virtust þeir líta alveg 

framhjá því að foreldrarnir skildu margir hverjir litla sem enga íslensku og skilaboð fóru því 

öll fram á íslensku (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2005, bls. 84). Í viðtölum við foreldrana kom 

svo fram að það væri oft vandamál að tölvupóstar væru á íslensku. Hvað varðar 

íslenskukennslu erlendu barnanna þá átti hún að fara fram samhliða öðru námi. Hins vegar 

telur Elsa Sigríður að við það að taka börnin út úr tímum tapi bekkjarkennararnir yfirsýn yfir 

nám barnanna. Hún telur einnig að þess hafi ekki verið gætt nóg að virkja bekkjarfélagana við 

íslenskukennsluna og að kennararnir hafi ekki náð að aðlaga erlendu börnin hópnum (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005, bls. 84-85). 

2.3.2 Leiðir  

Áður hefur verið fjallað um kenningar Epstein um samvinnu heimilis, skóla og samfélags þar 

sem nemandinn er miðpunkturinn (Epstein, 1995). Þegar samstarf heimila og skóla er gott 

tekur skólinn öllum fjölskyldum tveimur höndum og viðurkennir að hver nemandi sé 

einstakur og lagar sig að þörfum hans (Epstein o.fl., 2002, bls. 9). Epstein hefur einnig þróað 

samstarfsáætlun í fimm skrefum sem prófuð hefur verið hér á landi (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2007, bls. 46) og er sem dæmi notuð í Oddeyrarskóla á Akureyri. Skrefin fimm felast í því að 

búa til aðgerðahóp (e. create an action team) en þátttakendur hans taka að sér að leiða 

ákveðin verkefni og verða sérfræðingar í því. Skref tvö felst í að útvega fjármagn og aðrar 

bjargir (e. obtain funds and other support), þ.e. stuðning foreldra og samfélagsins. Í skrefi 

þrjú er unnið upphafsmat út frá gögnum sem aðgerðahópurinn safnar (e. identfy starting 

points). Í skrefi fjögur er þróuð þriggja ára samstarfsáætlun og aðgerðarammi til eins árs út 

frá þeim gögnum sem safnað var í skrefi þrjú (e. develop a three-year outline and one-year 

action plan). Lokaskrefið er áframhaldandi skipulagning og endurskoðun á 

framkvæmdaáætluninni sem þróuð var í skrefi fjögur (e. continue planning and working) 

(Epstein, 2001, bls. 416-420). Aðgerðarhópurinn sem settur er saman í skrefi eitt, 

samanstendur af kennurum, skólastjórnendum, foreldrum og ef mögulegt er, nemendum og 

fulltrúum samfélagsins. Hlutverk hópsins er m.a. að meta samstarfsaðferðir skólans, greina 
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þarfir foreldra, kennara og nemenda og gera og endurmeta samstarfsáætlun (Epstein, 2001, 

bls. 65). 

Epstein nefnir sex leiðir sem skólinn hefur til að vinna með foreldrum og til að koma á 

eða viðhalda samskiptum við þá. Þessar leiðir felast í því að aðstoða foreldra við að styðja 

börn sín í námi, upplýsa foreldra um námsframvindu, hvetja foreldra til þátttöku í skólastarfi, 

t.d. með sjálboðavinnu, hvetja foreldra til þátttöku í heimanámi barna sinna, stuðla að 

þátttöku þeirra í stjórn skólans og þátttöku í foreldrafélagi og samþætta skólastarf við starf 

sem fram fer á öðrum skólastigum, fyrirtækjum og nærsamfélaginu með það að markmiði að 

styrkja skólastarfið, fjölskylduvenjur og nám og þroska nemenda (Epstein, 2001, bls. 43-44). 

Oddeyrarskóli hefur notað þá leið að kennari fari í stutta heimsókn til tilvonandi fyrstu 

bekkinga, ef þess er kostur, og telur þessa heimsókn mikilvæga til að koma á trausti milli 

heimila og skóla og kynnast nemendum á þeirra heimavelli (Oddeyrarskóli). 

Sem minnihlutahópur hafa börn af erlendum uppruna ákveðna jaðarstöðu í 

skólakerfinu. Fjölmenningarleg menntun er m.a. ætluð til að koma til móts við þessi börn, en 

hún byggir á jöfnuði og félagslegu réttlæti. Hún felur í sér þá hugmynd að allir nemendur eigi 

að hafa jöfn tækifæri til menntunar og tekur til allra þátta skólastarfs (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007, bls. 256-258). Fræðimenn hafa lagt áherslu á að viðurkenning á fjölbreytileikanum og 

virðing fyrir honum sé grundvallaratriði í fjölmenningarlegum skólum. Kennarahópurinn þarf 

að vera fjölbreyttur því þegar námsumhverfi barna endurspeglar ekki veruleika þeirra, finnist 

þeim þau vera utangátta (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010, bls. 136-137). 

Aðrir fræðimenn hafa sett fram hugmyndir um leiðir til bættra samskipta foreldra af 

erlendum uppruna og skóla. Peterson og Ladky (2007, bls. 887-888), Li (2006, bls. 43) og 

Denessen, Bakker og Gierveld (2007, bls. 34-41) leggja fram tillögur um að: 

- auka áherslu á samskiptin.  

- eiga samskipti við foreldrana á móðurmáli þeirra, sé þess nokkur kostur. 

- hafa túlka á öllum foreldrafundum og jafnvel til að þýða umsagnir. Það er á ábyrgð 

skólans að upplýsingar séu aðgengilegar á tungumálum sem foreldrar skilja.  

- gefa út fréttabréf á öðrum tungumálum en opinberu tungumáli landsins. 

- leggja áherslu á að foreldrar séu einnig kennarar barna sinna og nám barnanna því 

samstarfsverkefni heimila og skóla. Fyrsta skrefið sé að kynnast nemendunum og 

þeirri þekkingu sem þeir koma með inn í skólann og byggja ofan á ætti að hjálpa 

foreldrunum til að brúa bilið milli menningarheimanna.  

- halda fundi foreldra og nemenda þar sem nemendur útskýrðu á móðurmálinu hvað 

þeir væru að læra  
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- kennarar séu með opinn tíma í hverri viku þar sem túlkar eru viðstaddir og foreldrum 

gefst þá kostur á að koma og spyrja spurninga.  

- kennarar og foreldrar vinni saman í smærri hópum, t.d. þar sem kennarar kynna 

kennsluaðferðir fyrir foreldrum. 

- kennari heimsæki börnin reglulega því það skili góðum árangri til bættra samskipta 

milli foreldra og skóla.  

- foreldrar úr etnísku minnihlutahópunum sitji í foreldraráði eða setja á fót sérstakt 

etnískt foreldraráð. 

- kennarar hljóti þjálfun í samskiptum við foreldra af öðrum menningarheimum. 

Í þessum lokahluta fræðilegrar umfjöllunar hefur verið greint frá hlutverki skóla 

samkvæmt grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla hvað varðar samskipti heimila og 

skóla. Sagt hefur verið frá niðurstöðum rannsókna á samskiptum foreldra af erlendum 

uppruna, og skóla sem sýna t.d. að frumkvæði að þeim samskiptum verður að koma frá 

skólanum. Fjallað var um aðlögun barna að grunnskóla og þær leiðir og úrræði sem skólar 

hafa til að koma á eða bæta samskipti foreldra af erlendum uppruna og skóla. 

Eins og sjá má af framansögðu er að mörgu að hyggja þegar samskipti erlendra 

foreldra og skóla eru til umfjöllunar. Margt spilar þar inn í, ekki bara foreldrarnir sjálfir og 

skólinn heldur einnig börnin, tungumálið og menningin, sem og samfélagið og það ástand 

sem þar er. Að mörgu er að hyggja en fræðimenn eru þó sammála um aðalatriðið; mikilvægi 

samstarfs foreldra og skóla, ekki síst þegar um ræðir foreldra af erlendum uppruna.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. Ég mun 

fjalla um rannsóknarspurningu, markmið og rannsóknaraðferð, val á viðmælendum, síðan 

gagnaöflun, úrvinnslu og réttmæti rannsóknarinnar. Einnig mun ég gera grein fyrir vali mínu 

á viðmælendum, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Að lokum segi ég frá 

takmörkunum á rannsókninni og hvaða gildi hún hefur. 

3.1 Aðferðafræði 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hver upplifun foreldra af samskiptum við skóla 

barna sinna og rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með er: Hver er upplifun erlendra 

foreldra af samskiptum við skóla barna sinna? Ég notaði eigindlega aðferð við rannsóknina 

en eigindleg aðferðafræði byggist m.a. á viðtölum þar sem upplifun einstaklinga kemur fram. 

Rannsakandinn reynir að setja sig inn í hugarheim og umhverfi viðmælenda sinna og reynir 

að skilja upplifun þeirra á efninu sem verið er að rannsaka. Eigindleg aðferð byggir fyrst og 

fremst á upplifun þeirra einstaklinga sem verið er að skoða og með henni er hægt að ná 

djúpum skilningi á rannsóknarefninu en úrtakið er lítið og gefur ekki tilefni til alhæfinga, 

einungis vísbendinga. Megindleg aðferð byggir hins vegar fyrst og fremst á tölum og 

samanburði á þeim. Rannsóknir sem byggja á megindlegri aðferðafræði krefjast að auki 

yfirleitt stærra úrtaks en rannsóknir byggðar á eigindlegum aðferðum en gefa þar með 

breiðari sýn en eigindlegar dýpri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-228). Ég sóttist ekki 

eftir tölulegum samanburði og tel að með viðtölum náist sú dýpt og nálægð sem ég hef áhuga 

á að ná fram með rannsókninni. Þar að auki henta viðtöl vel í rannsóknir þar sem á að skoða 

reynslu fólks af samskiptum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67) en þau voru einmitt 

rannsóknarefni mitt. Eigindleg viðtöl henta vel til gefa jaðarhópum sem venjulega heyrist 

lítið í, rödd þannig að viðhorf þeirra nái eyrum stærri hóps en þau myndu alla jafna gera 

(Kvale, 2006, bls. 481). Þetta tel ég mikilvægt.  

3.2 Val á viðmælendum 

Ég tók viðtöl við sex foreldra barna í þremur grunnskólum á Akureyri. Ég notaði blöndu af 

kvótaúrtaks- og snjóboltaúrtaksaðferð við val á viðmælendum en þær byggjast á því að velja 

viðmælendur m.t.t. ákveðinna einkenna og að viðmælendur bendi á heppilega þátttakendur 
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(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 62). Ég kaus að velja viðmælendur úr 

fjölskyldum þar sem báðir foreldrar (eða eina foreldri ef við ætti) væru erlendir, ættu barn í 

grunnskóla og að hægt væri að taka viðtalið á íslensku eða ensku. Önnur skilyrði setti ég ekki 

varðandi viðmælendur mína. Ég leitaði til Alþjóðastofu á Akureyri og nýbúadeildar 

Oddeyrarskóla til að fá hjálp við að velja viðmælendur. Hópurinn skiptist í fjórar mæður og 

tvo feður á aldrinum 26 til 40 ára og hafa þátttakendur búið á Íslandi í þrjú til tólf ár. Öll eiga 

þau eitt barn í grunnskóla á þeim tíma sem viðtölin voru tekin, en það var í apríl og maí 2012. 

Þátttakendur eru flestir ómenntaðir og vinna vinnu í samræmi við það. Ég mun gera nánari 

grein fyrir þeim í niðurstöðukafla. 

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Viðtölin fóru flest fram á ensku en eitt á íslensku. Það hefði vissulega verið kostur að geta 

tekið viðtölin á móðurmáli viðmælenda minna en fjárhagslega sá ég mér ekki fært að kaupa 

þjónustu túlks. Viðtölin voru hálfstöðluð (e. semi-structured), en í slíkum viðtölum eru 

ákveðnar meginspurningar en síðan getur viðtalið leitt til þess að rannsakandi spyr 

viðmælendur líka spurninga sem ekki eru í viðtalsramma eftir því sem viðtalinu vindur fram. 

Ég kaus að hafa viðtalsrammann í frekar föstu formi þar sem ég útbjó skriflegan 

spurningalista (sjá fylgiskjal 1) til að nota til viðmiðunar í viðtölunum. Viðtalsramminn 

skiptist í eftirtalin þemu; bakgrunnur, fyrstu kynni af skóla barnsins á Íslandi, áhrif 

íslenskukunnáttu á samskiptin við skólann, reynsla af viðhorfi skólans til menningar barnsins 

og móðurmáls, skilningur viðmælanda á mikilvægum þáttum sem varða nám barnsins, 

reynsla af öðru skólastarfi en foreldraviðtölum, áhrif menningar á samskipti við skólann og 

þekking á skólakerfinu á Íslandi og starfsemi skólans. Viðtölin voru öll 40-50 mínútna löng, 

þau voru hljóðrituð, skrifuð orðrétt upp, gerð ópersónugreinanleg og hljóðupptökunum eytt 

að aflokinni greiningu. Í mjög mörgum tilfellum þurfti ég að einfalda spurningarnar og 

umorða þær til að viðmælendur mínir skildu, sem hefur óhjákvæmilega áhrif á gæði 

viðtalanna, þar sem spurningarnar verða minna og minna opnar eftir því sem þær eru 

einfaldaðar meira og svörin að sama skapi einfaldari. Tekið var eitt viðtal við hvern 

viðmælanda en í nokkrum tilfellum hringdi ég í viðmælendur mína til að fá nánari 

útskýringar eða staðfestingu á því að um réttan skilning á svörum þeirra væri að ræða. 

 Við úrvinnslu viðtalanna hlustaði ég á þau, skrifaði þau síðan niður og las nokkrum 

sinnum yfir til að finna lík og ólík atriði í þeim. Þessi atriði flokkaði ég síðan í þemu. Við þá 

vinnu þarf að finna endurtekningar, fyrst innan og svo milli viðtala (Turner, 2010, bls. 759). 

Slík gagnagreining er svokölluð Ad hoc greiningaraðferð (e. Ad hoc analysis) sem fer þannig 
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fram að rannsakandi les viðtalstextana og öðlast yfirsýn yfir innihaldið, flokkar gögnin til að 

leita að þemum, reynir að öðlast dýpri skilning á gögnunum og leitar að tengslum og 

samhengi (Kvale, 1996, bls. 193). 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 8) og leyfi fengið hjá Skóladeild 

Akureyrarbæjar (sjá fylgiskjal 6) eins og reglur Kennaradeildar HA segja til um. Aflað var 

upplýsts samþykkis viðmælenda með því að gera þeim skriflega, á ensku og íslensku, grein 

fyrir tilgangi rannsóknarinnar, trúnaði og meðferð upplýsinga (sjá fylgiskjöl 2 og 3) og 

skrifuðu þeir allir undir samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjöl 4 og 5). Allar upplýsingar um 

viðmælendur eru trúnaðarmál. Þeir hafa rétt á trúnaði og virðingu fyrir friðhelgi einkalífs síns 

og því er mikilvægt og rétt að þeir viti fyrirfram að þær upplýsingar sem þeir gefa eru 

trúnaðarmál (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 171-173). Í viðtölum sem þessum er 

rannsakandinn hluti af rannsókninni og tekur þátt í að búa til rannsóknargögnin. Þess vegna 

er talið rétt að hann geri grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

78-80) og gerði ég það.  

Þær hugmyndir sem ég hafði um viðfangsefnið fyrirfram eru byggðar á reynslu minni 

sem eiginkona manns af erlendum uppruna. Ég reyndi þó af fremsta megni að láta þessar 

forhugmyndir mínar ekki hafa áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Það 

er þó aldrei hægt að komast hjá því að rannsóknin beri þess einhver merki.  

3.5 Takmarkanir og gildi rannsóknarinnar 

Þess ber að geta að nokkrir þættir takmarka rannsóknina. Í viðtölum skiptir tungumálið miklu 

máli (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73-74) og það er fyrsti og stærsti takmarkandi þáttur 

rannsóknarinnar. Viðtölin fóru öll fram á íslensku eða ensku sem hvorugt er móðurmál 

viðmælenda minna. Þar að auki er enska heldur ekki móðurmál mitt þó ég tali það daglega. 

Flestir áttu í einhverjum tilfellum erfitt með að skilja einhverjar af þeim spurningum sem ég 

lagði fyrir þannig að ég þurfti að umorða þær. Það er heldur ekki hægt að útiloka misskilning 

í einhverjum svörum þó ég spyrði alltaf aftur með umorðunum ef ég taldi minnstu líkur á að 

viðmælendur mínir misskildu spurninguna. Í öðru lagi má nefna að í einhverjum tilfellum 

mundu viðmælendur mínir ekki nákvæmlega hvað hafði farið fram í fyrstu viðtölum þeirra 

við kennara eða starfsmenn skóla. Í þriðja lagi er viðmælendahópurinn frekar einsleitur þar 

sem fimm af sex viðmælendum mínum eru á svipuðum aldri, eiga börn á svipuðum aldri og 

hafa búið álíka lengi á landinu. Sjötti viðmælandinn hefur, auk þess að vera elstur og hafa 
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búið hér á landi lengur en hinir, meiri menntun, og sker sig því nokkuð úr hópnum. Hins 

vegar er viðhorf viðmælendanna sex að flestu leyti töluvert líkt. Úrtakið er vissulega lítið og 

þess vegna ekki hægt að alhæfa út frá rannsókninni. Hún er heldur ekki úttekt á neinum 

einum skóla né samanburður milli skóla, enda var það ekki tilgangurinn. Hins vegar gefur 

hún sýn þessara ákveðnu foreldra á málefnið og getur gefið vísbendingar fyrir þann hóp 

foreldra sem ég beini sjónum mínum að. 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir fræðimenn, kennara, skólastjórnendur og aðra 

sem láta sig málefni erlendra foreldra grunnskólabarna varða. Hún veitir innsýn inn í 

hugarheim foreldra af erlendum uppruna og gefur vísbendingar um hvernig þeim líður í 

samskiptum sínum við skóla barna sinna. Hún gefur einnig vísbendingar um hvað vel er gert 

og hvað mætti betur fara í samskiptum við erlenda foreldra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fyrst sagt nánar frá viðmælendum mínum og fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þessi kafli skiptist í fimm hluta, fyrst verður gerð grein fyrir bakgrunni 

viðmælenda. Síðan verður fjallað um þeirra upplifun af fyrstu kynnum af skóla barna þeirra á 

Íslandi, síðan um samskipti og þá þætti sem hafa að mati viðmælenda minna áhrif á þau. Því 

næst verður sagt frá upplifun foreldranna af viðhorfi skólans til móðurmáls þeirra og 

menningar og að lokum um upplýsingaflæði og þekkingu foreldranna á íslensku skólakerfi.  

4.1 Bakgrunnur  

Viðmælendur mínir eru sex og ég hef gefið þeim dulnefnin Julia, Linda, Olivia, Sara, Johann 

og Mikael, fjórar mæður og tveir feður. Johann er fertugur, hefur búið hér í tólf ár og á barn í 

áttunda bekk. Mikael er 33 ára og hefur búið á landinu í fimm ár. Olivia er 29 ára og hefur 

einnig búið hér í fimm ár. Julia er þrítug og hefur búið hér í fjögur ár. Linda er 29 ára og 

hefur búið hér í þrjú ár. Sara er 26 ára og hefur búið á landinu í tæp þrjú ár. Fimm síðasttöldu 

eiga barn í fyrsta til þriðja bekk og öll eiga þau eitt barn í grunnskóla. Í tveimur tilfellum eru 

börnin einu börn viðkomandi og í fjórum tilfellum voru börnin hér í leikskóla áður en þau 

fóru í skóla. Börnin sex ganga í þrjá grunnskóla á Akureyri, fjögur þeirra sækja 

hverfisskólann en hin tvö í aðra skóla.  

Tveir viðmælenda hafa menntun umfram grunnskólamenntun. Þeir eru allir í vinnu 

nema einn sem er öryrki. Íslenskukunnátta þeirra er nokkuð misjöfn, allt frá því að tala og 

skilja mjög lítið upp í að geta vel gert sig skiljanleg á málinu. Eitt viðtalið fór fram á íslensku, 

eitt á íslensku og ensku og hin á ensku. Enska er þó ekki móðurmál neins viðmælenda minna. 

Tvær af þessum sex fjölskyldum fluttust til landsins eftir að skólaárið hófst en í hinum 

tilfellunum fjórum fóru börnin úr leikskóla hér í grunnskóla.  

Fjölskyldurnar eru allar frá austur Evrópu og allar kaþólskar, þó í mismunandi 

kirkjum. Móðurmál flestra eru baltó-slavnesk en ein fjölskyldan talar rómanskt mál.  

4.2 Fyrstu kynni af skóla  

Foreldrarnir voru beðnir að segja frá þeirra fyrstu kynnum af skóla barnsins. Julia, Linda, 

Johann og Olivia fóru í viðtal í skólann við upphaf skólaárs og öll lýstu þau upphafi 

skólagöngu barna þeirra sem áreynslulítilli. Börn þeirra voru í hverfisleikskólanum og fengu 
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þar aðlögun að starfi grunnskólans í formi heimsókna í grunnskólann og heimsókna 

tilvonandi kennara þeirra í leikskólann. Foreldrarnir fóru allir í viðtal áður en kennsla hófst. 

Mikael og hans fjölskylda kom til landsins í janúar og fóru á fund í skólann áður en barnið 

byrjaði í skólanum og hittu kennarann og fleiri starfsmenn skólans. Sara hefur svipaða sögu 

að segja en hún og hennar fjölskylda kom til landsins í október. Hennar fyrstu samskipti við 

skólann voru á ensku og hún segir að þau hafi verið mjög erfið þar sem hún talaði litla ensku, 

„en það voru allir mjög almennilegir“.  

4.2.1 Heimsókn kennara á heimili barns 

Foreldrarnir voru spurðir að því hvort kennari hafi komið í heimsókn til þeirra í þeim tilgangi 

að kynnast barninu á heimili sínu og opna tengsl milli heimilis og skóla og hvað þeim fyndist 

um slíkar heimsóknir. Johann er eina foreldrið sem segir að kennarinn hafi komið í heimsókn 

til barnsins áður en skólinn byrjaði. Hann sagði: „Ég held að þetta sé mjög góð aðferð. 

Kennarinn kynnist barninu og andrúmslofti heimilisins. Það er mjög mikilvægt“. Hinum 

foreldrunum finnst hugmyndin framandi en eru samt allir sammála því að það geti verið gott 

að kennarinn hitti barnið á heimili þess. Þeir hafa hins vegar sumir áhyggjur af því að opna 

heimili sín á þennan hátt fyrir ókunnugum, Mikael segir: „Hmm, ég veit það ekki“ hlær og 

bætir við „Við búum í 60 fermetra íbúð.“ Sara segir „Ég veit ekki, kannski er það góð 

hugmynd ef maður hefur tíma“. Hún hugsar sig betur um og segir svo: „Það er gott að sjá 

hvernig heimili barnanna er.“ Linda hefur aldrei heyrt um heimsóknir sem þessar áður en 

segir að hún þyrfti að fá tækifæri til að þrífa áður. Foreldrarnir sem ekki þekkja þessar 

heimsóknir virðast allir þurfa að melta hugmyndina svolítið áður en þeir taka afstöðu.  

4.2.2 Menningarlegur bakgrunnur barns 

Í svörum flestra foreldranna kemur fram að ekki hafi verið spurt sérstaklega um trú þeirra og 

menningu en sum tiltaka að þau hafi verið spurð um tungumál barnsins, fjölskylduhagi og 

hve lengi fjölskyldan hafi í hyggju að dvelja í landinu. Þau fjögur sem áttu börn sem voru í 

leikskóla hér áður en þau byrjuðu í grunnskóla telja að skólinn hafi fengið allar nauðsynlegar 

upplýsingar frá leikskólanum og Linda nefnir að hún muni eftir að hafa verið spurð um 

eitthvað þessu tengt í leikskólanum. Hin tvö börnin byrjuðu í skóla með það stuttum fyrirvara 

að ekki er hægt að gera ráð fyrir að kennarar hafi verið búnir að kynna sér bakgrunn þeirra að 

neinu ráði fyrir fyrsta fund með foreldrum. Johann er sá eini sem man eftir að hafa verið 

spurður út í menningu þeirra eða siði frá heimalandinu áður en barnið byrjaði í grunnskóla, 

þó hann sé ekki viss um hvort það hafi verið hluti af kerfisbundinni upplýsingaöflun eða bara 

komið upp í viðtalinu. Þau nefna þó öll að það sé mögulegt að kennararnir spyrji börnin beint, 
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til dæmis varðandi jólahald, og Julia segist ráma í að hún hafi verið spurð út í jólahald í 

heimalandi sínu þegar jólin nálguðust.  

Foreldrarnir telja flestir að menning þeirra sé ekki það frábrugðin íslenskri menningu 

að það ætti að skapa vandræði í skóla. Þeir eru allir sammála um að börnin þeirra þekki hefðir 

þeirra og siði að þó nokkru leyti því þeir haldi í þá þó þeir hafi einnig tileinkað sér einhverja 

íslenska siði og venjur. Sara nefnir þó að matarmenning í heimalandinu sé ólík þeirri íslensku 

og það hafi orðið til þess að sonur hennar borði lítið í skólanum. Foreldrarnir eru allir 

sammála um að það væri gott ef kennarinn vissi meira um bakgrunn barnanna og þekki þau 

áður en þau koma í bekkinn, Johann finnst það m.a.s. svo mikilvægt að hann talar um það að 

fyrra bragði við kennarann en það hefur ekkert hinna gert. Hann segir að góður kennari þurfi 

að þekkja nemendur sína og þetta sé hluti af því. Sara segir að „það væri gott ef hann vissi 

meira“ og Mikael segist halda að það sé mikilvægt að kennarinn þekki bakgrunn barnsins og 

bætir við: „Þannig að hann viti eitthvað um hvernig barnið mitt er.“ Linda segir hins vegar að 

menningarmunurinn sé svo lítill að hún haldi að „það myndi ekki valda ruglingi“.  

4.3 Samskipti 

4.3.1 Áhrif íslenskukunnáttu foreldra á samskipti við skóla 

Foreldrarnir voru spurðir á hvaða tungumáli munnleg og skrifleg samskipti færu fram og 

hvort þeim væri boðinn túlkur í foreldraviðtölum og fundum í skólanum. Þau treysta sér flest 

í einföld samskipti á íslensku en skipta öll nema eitt yfir í ensku þegar um flóknari samskipti 

eru að ræða. Þau eru flest rög við að skrifa á íslensku þar sem þau hætta ekki á að gera 

mistök.  

4.3.1.1 Skrifleg samskipti heimilis og skóla 

Allir tölvupóstar til foreldranna eru á íslensku en munnleg samskipti fara ýmist fram á 

íslensku eða ensku. Foreldrarnir eru allir sammála um að það sé í lagi þó þeir skilji ekki nærri 

því allt sem stendur í tölvupóstum sem þeir fá, því þeir hafa tíma til að velta orðunum fyrir 

sér og leita sér aðstoðar ef þau þurfi. Þeir nota ýmsar leiðir til að skilja það sem í 

tölvupóstunum stendur og oft fleiri en eina. Þær aðferðir sem foreldrarnir nefndu eru Google 

Translate, spyrja börnin, vini, samlanda, ættingja eða foreldra vina barnanna, nota orðabók, 

skrifa til baka og biðja um nánari útskýringar eða biðja barnið fyrir skilaboð. Þeir segja að 

það að hafa textann fyrir framan sig og tíma til að velta honum fyrir sér, gefi þeim tækifæri til 

að nota hann til að læra íslenskuna, þannig að þeir eru allir sammála um að það sé kostur 

frekar en galli að hafa tölvupósta á íslensku. Johann segist viss um að ef hann bæði um það 
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myndi kennarinn senda honum tölvupósta á ensku en honum þykir það of mikil fyrirhöfn 

fyrir kennarann þannig að hann hefur ekki kvartað. „Þetta er krefjandi en ég læri á því,“ segir 

hann um tölvupósta á íslensku. „Ég skil ekki allt,“ segir Julia en bætir við að hún skilji samt 

nóg. Sara segist nota Google Translate til að þýða tölvupósta og segir um útkomuna: „Hún er 

stundum mjög fyndin.“ Hún segist hringja í vinkonu ef hún þarf hjálp. „Ég les svolitla 

íslensku,“ segir Mikael og segist nota Google Translate eins og Sara og spyrja barnið sitt ef 

eitthvað vanti upp á. Olivia sagðist aldrei hafa verið spurð hvort hún vildi fá tölvupósta á 

einhverju tungumáli öðru en íslensku en bætir svo við: „Ég held að ég þurfi það ekki vegna 

þess að ég skil nærri því allt í tölvupóstunum sem ég fæ. Stundum tekur það svolítið langan 

tíma en ég er líka löt.“ Olivia segir að það hafi ekki áhrif á samskiptin að tölvupóstar séu á 

íslensku. 

Þeir segja flest að þeir eigi stundum erfitt með að skilja samskiptaforritið Mentor en 

það sé ekkert endilega vegna íslenskunnar. Hins vegar fái þeir aðstoð frá skólanum ef það sé 

eitthvað sem þeir þurfi að fylla út í Mentor þannig að þeir gera ekki mikið úr þessu 

vandamáli. Þó segir Linda að það hafi komið upp vandamál vegna þess að hún skildi ekki 

fyrirmæli varðandi heimanám og fleiri taka í sama streng en gera þó lítið úr vandamálunum. 

Linda segir einnig að þau séu ánægð með að kennararnir noti íslensku því það gefi þeim 

tækifæri til að læra.  

4.3.1.2 Munnleg samskipti heimilis og skóla 

Hvað varðar munnleg samskipti eru Johann og Julia þau einu sem treysta sér í samskipti á 

íslensku eingöngu, þó Julia þiggi túlk í foreldraviðtölum. Hún vill ekki meina að 

íslenskukunnátta hennar hafi nein áhrif á samskiptin, „ég spyr bara ef ég skil ekki“. Mikael 

segist halda að íslenskukunnátta hans hafi áhrif á samskipti hans við skólann. „Stundum 

finnst mér eins og þau skilji mig ekki og ég skipti yfir í ensku, það er auðveldara“, segir hann 

„þá verður enginn misskilningur.“ Svo bætir hann við: „En þau verða svo glöð þegar ég tala 

íslensku.“ Linda og Olivia taka í sama streng og Olivia segir að það sé eðlilegt, hún þurfi ekki 

að vita allt og kunna allt strax. Foreldrarnir reyna þó allir að nota íslensku eins mikið og þeir 

geta. Olivia segir: „Ég reyni að tala íslensku.“ Johann notar íslensku þegar hann hefur 

samskipti við skólann og hann segir að stundum sé það erfitt. „Það þarf að vanda sig svo 

mikið að bera rétt fram til að orðin hafi rétta merkingu,“ segir hann. Foreldrarnir segja allir að 

starfsmenn skólans sýni málakunnáttu þeirra skilning og hvetji þá áfram. Þeir eru einnig allir 

sammála um að hafa aldrei mætt fordómum í skólanum en Mikael og Johann nefna að utan 
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skólans hafi þeir orðið varir við neikvæðni í sinn garð frá fólki sem þeir þekkja ekki. 

Konurnar fjórar segjast hins vegar aldrei verða varar við fordóma. 

Sara átti síðastliðinn vetur í vandræðum með samskipti við starfsmann í skólavistun 

og hún sagði að starfsmaður þar neitaði að tala ensku við hana, þó hún væri viss um að hún 

kynni málið. Hún segir að þetta sé ekki lengur vandamál, vandamálið hafi verið að skilaboð 

þeirra á milli bjöguðust iðulega og starfsmaðurinn vissi ekki hvort barnið ætti að fara heim í 

strætó þann daginn eða hvað. Núna segir hún að hún hringi á hverjum degi til að láta vita 

hvort barnið eigi að „fara í strætó“ eða ekki. Hún hefur hingað til notað ensku í samskiptum 

sínum við skólann er er nú farin að reyna að nota íslensku. 

4.3.1.3 Túlkaþjónusta 

Samkvæmt grunnskólalögum skal skóli leitast við að tryggja túlkun á upplýsingum sem 

nauðsynlegar eru vegna samskipta (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrarnir nýttu sér 

allir þennan rétt í foreldraviðtölum til að byrja með en Julia er sú eina sem gerir það enn. Þeir 

vilja síður túlk á öðrum fundum og telja það óþarfa. Í foreldraviðtölum nota þeir íslensku, 

ensku eða íslensku og ensku í bland. Mikael segir: „Ég fékk einu sinni túlk og ég held að ég 

þurfi ekki slíkan. Ég nota frekar ensku.“ Olivia tekur í sama streng og segir: „Núna tala ég 

góða ensku og það hjálpar.“ Samlanda Söru á barn í sama bekk og barn Söru og hún túlkar 

stundum fyrir hana. Linda segist hafa fengið túlk þegar barnið hennar var í leikskóla, „þau 

voru svo léleg í ensku. Í grunnskólanum tala þau betri ensku“. Foreldrarnir segja allir að 

kennararnir séu duglegir að spyrja hvort þeir skilji það sem fram fer og séu hjálpsamir. Sara 

nefnir að stundum láti hún barnið túlka í þessum viðtölum og Julia segist „stundum fá túlk í 

foreldraviðtölum“.  

4.3.1.4 Fjölmennari fundir 

Foreldrarnir segjast allir eiga í erfiðleikum með að skilja íslensku þegar hún er töluð í stórum 

hóp og Olivia sendir jafnvel stundum fjölskyldumeðlim sem talar betri íslensku en hún, á 

fundi í sinn stað. Mikael tekur í sama streng en þó honum finnist nánast ómögulegt að skilja 

þegar margir tala vill hann ekki túlk, hann segir: „Ég vil ekki vera til vandræða.“ Hann segist 

ekki kæra sig um að fólk setji upp svip og hugsi: „Hann skilur ekki, hvað er í gangi?“. Þess 

vegna spyr hann lítið þó hann skilji ekki en hann reynir þó að fara á alla fundi og spyr frekar 

kennarann eftir á hvort það sé eitthvað sem hann þurfi að vita. Julia segist hins vegar skilja 

mest sem sagt er og segir: „Ef ég skil ekki, þá spyr ég.“ Rétt er að taka fram að hún er sú eina 

sem kaus að nota íslensku í viðtalinu. Foreldrarnir fara allir á alla þá fundi sem þeir komast á. 

Linda heldur að í stærri hópi muni hún skilja töluvert en hún komist ekki alltaf þegar það eru 
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fundir á vinnutíma. Hún segir einnig að hún fari ekki oft í skólann, helst þegar það séu 

einhver vandamál, sem séu þó „fá og smá“. Hún segist líka skilja einfaldar setningar eins og í 

leikskólanum þegar það vantaði föt eða slíkt en flóknari samtöl ræður hún ekki við, t.d. 

læknisheimsókn. Fjölskyldan sé enn að læra íslensku. 

4.3.1.5 Námsmat 

Foreldrarnir voru spurðir hvort þeir skildu námsmatið frá kennara barnsins þeirra og hvort 

þeir hefðu fengið aðstoð við að skilja það. Þeir telja sig flest skilja nóg og þeir sem ekki telja 

sig skilja það fá aðstoð frá kennaranum. Sara segir „nei“ og hlær þegar ég spyr hvort hún 

skilji námsmatið, „þau segja mér að honum gangi vel og vinkona mín hjálpar mér. Og Google 

Translate“. „Já“, sögðu Olivia og Linda einfaldlega þegar ég spyr þær sömu spurningar og 

Johann og Julia segja „já, ekkert vandamál“. Mikael segir „já auðvitað, ég skil flest orðin en 

ekki öll“. Þeir gerðu öll lítið úr áhrifum þessa þáttar á samskipti þeirra við skólann og sögðu 

að það væri farið yfir matið með þeim í foreldraviðtölum.  

4.3.2 Þátttaka í félagsstarfi og öðru skólastarfi 

Foreldrarnir voru spurðir hver reynsla þeirra af öðru skólastarfi en foreldraviðtölum og 

fundum væri, t.d. félagslegum samskiptum og skemmtunum. Þeir voru spurðir hvort þeir 

tækju þátt í þeim og hvað þeim þætti um þessar uppákomur og samskipti þeirra við aðra 

foreldra. Foreldrarnir sögðu allir að þeir færu á allar uppákomur sem þau kæmust á en hins 

vegar er mjög misjafnt hvað þeir eiga auðvelt með að komast vegna vinnu en kennararnir 

sýndu því skilning. Allir foreldrarnir sögðu þó að börnunum þætti yfirleitt mikilvægt að þeir 

kæmu og flestum þeirra finnst gaman að þessum samkomum. Julia sagði að sér þætti gaman 

að sjá hvað krakkarnir væru að gera og sjá eigið barn troða upp. Ég spurði hvort hún skildi 

allt sem fram færi og hún sagði „nei, ekki allt“ en henni þætti samt gaman. Linda, Mikael og 

Olivia taka í sama streng. Það gerir einnig Sara og hún segir að sér finnist gaman að velta 

fyrir sér hvað krakkarnir séu að segja. „Ég er byrjuð að skilja það sem fram fer,“ segir hún. 

Johann getur vinnu sinnar vegna mjög lítið farið á þessar samkomur en fer þegar hann kemst 

og hefur gaman af. Hann nefnir líka að hann telji þessar samkomur góðar fyrir börnin þar sem 

þau læri á þeim. 

4.3.3 Samskipti við aðra foreldra 

Þegar ég spurði um samskipti við aðra foreldra sögðu þau flest að þau þekktu nokkra af 

foreldrum bekkjarfélaga barna þeirra. Olivia segist rabba við þá, dóttir hennar fer í afmæli til 

bekkjarfélaganna og mamma bestu vinkonu hennar er orðin góð vinkona hennar sjálfrar. Hún 
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hringir oft í hana þegar það koma tölvupóstar frá skólanum til að ganga úr skugga um að 

Olivia skilji. Julia og Johann hafa svipaða sögu að segja, börn þeirra voru í 

hverfisleikskólanum áður en þau fóru í grunnskóla og þau þekkja foreldrana eitthvað síðan 

þá. Sara segir „já, það fer“ þegar ég spyr hvort barnið fari í afmæli til bekkjarfélaganna en að 

öðru leyti þekkir hún foreldrana ekki, ef frá er skilin samlanda hennar. „Við búum svo langt 

frá skólanum,“ segir hún til útskýringar. Linda segir að hún að hún þekki foreldrana mjög 

lítið og finnst það miður. Hún segist finna að hinir foreldrarnir þekkist og finnst hún svolítið 

útundan. „Ég sé að hinir foreldrarnir þekkjast frá því börnin voru í leikskóla,“ segir hún og 

útskýrir að þau séu nýlega flutt og það hafi sjálfsagt áhrif. Mikael segir að barn hans hitti 

bekkjarfélaga sína ekki oft utan skólatíma enda eigi þau heima töluvert langt frá skólanum. 

Barnið eigi þó eitthvað af vinum þar sem þau búa en hann segir þau ekki ætla að flytja það í 

hverfisskólann, þau séu mjög ánægð með skólann sem barnið sé í og það kom aldrei neinn 

annar skóli til greina. Þau völdu hann upphaflega vegna meðmæla frá samlöndum sínum og 

vegna þess að hann býður upp á þjónustu sem þau sækjast eftir. Hann segist þekkja eitthvað 

af hinum foreldrunum og suma meira en aðra.  

Sara hefur svipaða sögu að segja og Mikael, hún þekkir suma af hinum foreldrunum 

en þau búa töluvert langt frá skólanum þannig að barnið fer ekki eins mikið í heimsóknir og 

annars væri og fær líka færri. Það er samt eitt barn í nágrenninu sem það leikur við. Vegna 

þess að barnið fer í skóla í annað hverfi en þau búa nánast við hliðina á hverfisskólanum spyr 

ég hvort þeim hafi dottið í hug að flytja barnið í hverfisskólann en hún segir það af og frá. 

Það yrði sjokk fyrir barnið og hún vilji það ekki, frekar flytji þau í hverfið þar sem hinn 

skólinn er en þau hafi bara ekki fundið húsnæði þar. En hún segir að það sé nóg fyrir barnið 

að vera í skóla þar sem það skilur ekki allt en er þó hagvant en að fara í nýjan skóla sem það 

þekkir ekki og skilja heldur ekki allt.  

4.4 Viðhorf skólans 

4.4.1 Viðhorf til móðurmáls 

Foreldrarnir voru spurðir hver reynsla þeirra væri af viðhorfi skólans til móðurmáls barnsins, 

hvort þeim fyndist skólinn leggja áherslu á að barnið viðhéldi því og hvort þeim þætti það á 

þeirra ábyrgð eða skólans að viðhalda tungumálinu. Skólinn leggur á það áherslu við flesta 

foreldrana að þau viðhaldi móðurmálinu en misjafnt hvort kennarar hvetja til þess að fyrra 

bragði eða þegar þeim er sagt að barnið leggi stund á eitthvert nám á móðurmálinu. Linda 

segir t.d. þegar ég spyr hvort hún fái hvatningu frá skólanum, að móðurmálið hafi ekki verið 
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rætt að öðru leyti en því að kennararnir „segja að það sé gott en ekkert meira,“ þegar hún 

segir að fjölskyldan tali saman á móðurmálinu. Börnin eru flest orðin læs bæði á íslensku og 

móðurmálinu en ekki öll. Tvö þeirra hafa búið á Íslandi mest allt sitt líf og þau tala bæði 

frekar íslensku en móðurmálið. Annað barnið er barn Oliviu og hún segir að kennari hennar 

hafi ekkert minnst á mikilvægi þess að hún læri eða viðhaldi móðurmálinu.  

Allir foreldrarnir segjast gera sér grein fyrir mikilvægi þess að börnin viðhaldi 

móðurmálinu og hvetja þau í því efni. Þeir segja að það sé hluti af því hver og hvaðan börnin 

séu. Þau virðast þó misáhugasöm og þau tvö sem lengst hafa búið á Íslandi, börn Johanns og 

Oliviu, nota móðurmálið minnst. Johann segist reyna að hvetja barnið til að lesa á 

móðurmálinu og halda því við, því hann vill ekki þurfa að vera túlkur milli ættingja sinna í 

heimalandinu og barnanna sinna. Sara segir að þau reyni að viðhalda tungumálinu þó barn 

hennar sé ekki farið að lesa á móðurmálinu. Hún mun fara til heimalandsins í sumar og þá 

ætlar hún að tala við kennara og fá ráðleggingar um hvað hún eigi að gera en hún segir að þau 

tali alltaf móðurmálið.  

4.4.2 Ábyrgð hvers? 

Foreldrarnir eru allir sammála um það að það sé á þeirra ábyrgð sem foreldra að börnin 

viðhaldi móðurmálinu. Hins vegar telja þeir allir gott að skólinn hvetji foreldra til þessa þar 

sem það geti „opnað augu einhverra foreldra“ eins og Johann orðar það. Þeir telja 

nauðsynlegt fyrir börnin að kunna móðurmálið vegna þess að það sé hluti af uppruna þeirra 

og til að halda tengslum við ættingja í heimalandinu. Mikael finnst hvatning frá kennaranum 

góð því þá finnist honum kennarinn vera að hugsa um hann. „Það er mikilvægt og mér líður 

þá vel,“ segir hann. Hann segir einnig að starfsmenn skólans séu „mjög jákvæðir og 

hjálpsamir“ og hann fái þá aðstoð sem hann þurfi. Barn hans hafi um tíma þurft á talþjálfun 

að halda og skólinn hafi stutt þau í að koma því í kring. Nokkrir foreldranna segja þó að þeir 

búi á Íslandi og ætli að búa hér og þá þurfi þeir að aðlagast samfélaginu og hluti af því sé að 

læra og nota íslensku, bæði börn og foreldrar. Johann segir að það sé mikil vinna en þannig sé 

það bara. Olivia segist vita um samlanda sína sem búa á Íslandi og kenna börnunum sínum 

ekki móðurmálið og segir: „Það er sorglegt.“ Að hennar áliti er það skólans að kenna 

börnunum íslensku og foreldranna að sjá til þess að þau viðhaldi móðurmálinu. Linda tekur 

undir þetta og nefnir líka að það sé hennar mál að kenna barninu sínu um venjur og siði sem 

tengjast heimalandinu, sem og að lesa og skrifa á móðurmálinu. 
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4.4.3 Viðhorf til menningar 

Ég spurði foreldrana hvort þeim þætti skólinn sýna menningu barnsins áhuga og nýta sér hana 

í kennslu. Þeir eru flestir sammála um að það sé of lítill menningarmunur milli landanna til að 

hann hafi áhrif á samskiptin við skólann eða skólagöngu barnsins. Foreldrarnir eru líka 

sammála um að skólinn hafi lítið lagt sig fram um að kynnast menningu og siðum þeirra. Þeir 

fullyrða ekki að kennararnir spyrji ekki börnin án þess að þau frétti það en hér verður að taka 

tillit til þess að börnin eru flest það ung að það er ekki hægt að ætlast til þess að þau hafi 

þekkingu til að uppfræða aðra. „Nei, það spurði enginn“, sagði Linda, „hvorki um menningu 

né trú“. Olivia svarar á svipaðan hátt, „nei, þeir hafa ekki spurt“ og Sara segir að það hafi 

bara verið spurt hvað barnið borðaði. 

Foreldrarnir vita fæstir til þess að skólinn nýti sér ólíka siði nemendanna til kennslu. 

Það virðist frekar vera að þegar upp koma dæmi um mismunandi siði sé tækifærið notað til að 

uppfræða erlendu börnin um íslensku siðina. Þeim finnst flestum að menningu þeirra sé lítill 

gaumur gefinn í skólanum og Johann gengur svo langt að segja: „Ég held að þeim sé alveg 

sama,“ þegar ég spyr hann hvort hvaða viðhorf honum finnist kennarar og skólinn hafa til 

menningar hans. Hann telur að það sé gott fyrir kennarana að vita sem mest um börnin en 

man ekki til þess að hann hafi fengið margar spurningar hvað varðar bakgrunn þeirra. Þó 

segja bæði hann og Linda að börn þeirra hafi farið með bækur um heimalandið í skólann og 

séu jafnvel að kenna bekkjarfélögunum einhver orð í móðurmáli sínu. Í skólanum þar sem 

flest börnin eru er stórt alheimskort upp á vegg þar sem merkt er inn á hvaðan börnin koma.   

4.4.4 Aðrir menningarbundnir þættir – siðir og venjur 

Í viðtölunum komu fram fleiri þættir sem tengjast mismunandi menningu. Til dæmis er Linda 

vön meiri trúartengdri kennslu en er í skólanum hér. Olivia segir að þó hún búi á Íslandi og 

ætli að búa hér, þá eigi hún samt sínar rætur í öðru landi og vilji halda í eitthvað af sínum 

siðum þó hún taki líka upp íslenska. Henni hafi upphaflega fundist skrýtið að bjóða góðan 

dag þegar fólk mætist úti en svo hafi hún vanist því og kunni því vel núna.  

Öll segjast þau halda upp á jól og páska. Jólahald þeirra virðist vera svipað og hér en 

páskarnir eilítið öðruvísi. Foreldrarnir voru sammála um að það væri mikilvægt að taka upp 

íslenska siði til að börnin þættu þau ekki útundan og tók Linda íslensku jólasveinana og 

skógjafir þeirra sem dæmi. Hún veit ekki til þess að kennararnir hafi útskýrt þessa 

mismunandi siði fyrir öðrum börnum í hópnum. Henni finnst einnig að núna þegar þau búa á 

Íslandi, þá eigi þau að aðlaga sig íslensku þjóðfélagi en það ekki að þeim. 
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Mikael tekur fram að hann vilji að börnin hans séu opin fyrir mismunandi hlutum og 

undir það taka hinir foreldrarnir. Sara segir að það sé svo margt gott á Íslandi sem hún vilji að 

barnið hennar læri og Julia segir að til að byrja með hafi barnið hennar stundum átt í 

vandræðum með að gera sig skiljanlegt í skólanum en það hafi verið jákvætt tekið á því . 

4.5 Upplýsingaflæði og þekking 

Foreldrarnir voru spurðir hvernig þeim þætti þeir þekkja skólakerfið á Íslandi og hvernig 

upplýsingaflæði frá skólanum væri. Þeir telja flestir að það sé enginn stórmunur á íslensku 

skólakerfi og skólakerfinu í heimalöndum þeirra þó vitaskuld sé hann einhver og þeir segjast 

einfaldlega læra á kerfið jafnóðum. Mikael segist ekki þekkja kerfið til fulls „en hver gerir 

það?“ segir hann. Olivia, Julia og Sara nefna að þær séu vanar meira heimanámi frá 

heimalöndum sínum og líkar fyrirkomulagið á Íslandi vel. Þær nefna einnig hve löng frí eru í 

íslenskum skólum. Ein þeirra nefnir þó að í heimalandi hennar sé lengra vetrarfrí en hér 

tíðkist.  

Flestum finnst foreldrunum að þau fái nægar upplýsingar frá skólanum. Þeir missi 

ekki af neinum uppákomum en þó segja Olivia og Julia að fyrirmæli vegna heimavinnu 

skiljist ekki alltaf. Ekkert þeirra hefur neitt neikvætt að segja um skólann ef frá er talin 

reynsla Söru af starfsmanni vistunar á tímabili. Hún lenti í upphafi einnig í því að tölvupóstar 

bárust henni ekki en sagði að það hafi verið tæknileg vandamál sem leystust fljótlega. 

Foreldranir eru sammála um að ef þá vanti einhverjar upplýsingar þá beri þeir sig eftir þeim 

og sé ávallt vel tekið. Einnig treysta þeir að einhverju leyti á að börnin láti þá vita ef eitthvað 

er sem þeir þurfa að vita af. Sara segir: „Þegar ég verð búin að læra betri íslensku verður allt 

frábært.“ Julia nefnir að hér á Íslandi sé hringt í hana ef barnið mætir ekki á réttum tíma í 

skólann og henni líkar það vel. Þessu er hún ekki vön frá heimalandi sínu og Linda nefnir 

einnig þetta atriði. 

4.5.1 Val á skóla 

Foreldrarnir voru spurðir hvar þeir hefðu fengið upplýsingar um skólann sem þeir skráðu 

börnin í og þeir segja flestir að þeim hafi verið bent á hann af samlöndum sínum eða 

kunningjum sem og frá leikskólanum. Linda segist til að byrja með hafa verið óörugg þegar 

kom að því að hennar barn færi í grunnskóla. Hún var orðin vön leikskólanum og kunni ekki 

á grunnskólann. Hún og maður hennar skoðuðu þá skóla sem í boði voru á netinu og völdu að 

barnið færi í hverfisskólann. Á miðju skólaári fluttu þau í annað hverfi og eftir að barn þeirra 
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hafði fengið að kíkja á skólann þar ákváðu þau að það myndi skipta um skóla. Hún segist 

ekki sjá eftir þeirri ákvörðun.  

Börn Juliu, Oliviu og Johanns voru í leikskóla í hverfinu og þeim þótti liggja beint við 

að þau færu í hverfisskólann með félögum sínum. Þjónustan virðist þó vega þyngra en 

staðsetningin og í einhverjum tilfellum hefur fólkið valið sér búsetu miðað við skóla og t.a.m. 

flutti Mikael og fjölskylda eftir að viðtalið var tekið og Sara segir að þau langi til að flytja í 

skólahverfið þar sem ekki komi til greina að flytja barnið í hverfisskólann sem er þó einungis 

örfáa metra frá þeim. Hún telur að það væri of mikið álag fyrir barnið. 

4.5.2 Aðgengi 

Öllum finnst foreldrunum þeir vera velkomnir í skólann og það er alltaf tekið vel á móti 

þeim. Hins vegar eru skiptar skoðanir í hópnum hvort það sé komið öðruvísi fram við þá 

vegna þess að þeir eru af erlendum uppruna. Þeir eru hins vegar allir sammála um að þeir 

finni aldrei fyrir fordómum í skólanum. Mikael segir um starfsfólk skólans „þau eru gott 

fólk“. Olivia segir að fólk hér sé ákaflega elskulegt og hjálpsamt. Johann segist aldrei hugsa 

um hvort hann fái aðra meðferð en Íslendingar og sé í raun alveg sama. Það sem skipti máli 

sé að fólk skilji hvert annað.  

4.5.3 Líðan barnanna í skólanum 

Foreldrarnir eru allir sammála um að börnum þeirra líði vel í skólanum. Olivia segir að barn 

hennar hafi beðið um að fá að fara í vistun eftir skóla því það væri svo margt spennandi í 

boði. Börn Juliu og Mikaels eiga bæði íslensk börn og samlanda sína sem vini og barn 

Mikaels hefur núna verið fengið til að hjálpa barni frá sama landi varðandi málið en það er 

nýkomið í bekkinn. Hann og Sara eru sammála um að það sé betra að búa nær skólanum og 

skólafélögunum en börn þeirra eigi samt vinatengsl við börn í nágrenninu. Juliu finnst 

mikilvægt að barn hennar eigi íslenska vini, þau búi á Íslandi og hún vill að það aðlagist 

lífinu hér. Barn Oliviu er eina erlenda barnið í sínum bekk og þess vinir eru íslenskir.   
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5 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknar minnar var að skoða samskipti erlendra foreldra við skóla barna 

þeirra. Skoðuð var persónuleg upplifun sex foreldra af samskiptum þeirra við skólann til að 

svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun erlendra foreldra af samskiptum við skóla 

barna sinna? Áhersla var lögð á að skoða upplifun foreldranna af samskiptunum og hver 

reynsla þeirra er af mikilvægi móðurmáls og menningar barna þeirra í skólum. Í fræðikafla 

var sýnt fram á mikilvægi samskipta heimila og skóla og vísað í niðurstöður rannsókna á því 

sviði. Einnig var þar greint frá rannsóknum á samskiptum erlendra foreldra og skóla. Því næst 

var sýnt fram á mikilvægi tungumáls og menningar í samskiptum heimila og skóla, sem og 

áhrifum tungumáls og menningar á nám barna og að lokum var fjallað um hvað það er sem 

veldur því að foreldrar af erlendum uppruna taka síður þátt í skólastarfi en aðrir. Niðurstaða 

fræðikafla í hnotskurn eru þær að jákvæð samskipti foreldra og skóla hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur barna og samstarf heimila og skóla sé skilyrði fyrir árangursríku skólastarfi 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 25-26; Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4-5). 

Foreldrar í af erlendum uppruna taka síður þátt í skólastarfi vegna tungumálaerfiðleika og 

menningarmunar (Denessen, Bakker og Gierveld, 2007, bls. 35; Waterman, 2007, bls. 236). 

Mikilvægt er að styðja við móðurmál barns af erlendum uppruna og kynna sér menningu þess 

til að því vegni vel í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18; Thomas og Collier, 1997, 

bls. 41-43; Dewey, 2000a, bls. 97; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 

190-194).  

Í niðurstöðukafla var greint frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar, í fimm þáttum. 

Þar var fyrst fjallað um samskipti foreldra og skóla; þvínæst upplifun foreldra á viðhorfi 

skólans til móðurmáls og menningar barnanna; og að lokum upplýsingaflæði milli foreldra og 

skóla og þekkingu foreldranna á íslensku skólakerfi. Niðurstöður rannsóknar minnar eru þær 

að upplifun foreldranna af samskiptum við skóla barna þeirra er jákvæð. Skólunum hefur 

tekist að koma á jákvæðum samskiptum við foreldrana og foreldrarnir fá allar nauðsynlegar 

upplýsingar frá skólanum. Foreldrarnir fá tvímælalaust hvatningu og jákvæð viðbrögð frá 

skóla barna sinna í nærri öllum þeim samskiptum sem þeir hafa haft við skólana. Þeir segja 

að misskilningur sé fátíður og þá smávægilegur og skólinn virðist standa sig vel í 

upplýsingagjöf til þeirra. Skrifleg skilaboð á íslensku reynast foreldrunum frekar vera leið til 

að bæta íslenskukunnáttu sína en hindrun á samskiptum. Skólarnir geta þó gert betur. Þeim 
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hefur ekki tekist að virkja foreldrana í skólastarfi umfram það sem að þeirra eigin börnum 

snýr. Þetta sést á því að þó foreldrarnir mæti á þá fundi sem þeir hafa tök á, þá kjósa þeir að 

láta lítið á sér bera og þiggja ekki þjónustu túlks þó hún standi þeim til boða. Sérstaklega á 

þetta við um fjölmennari fundi. Foreldrarnir leggja áherslu á að tala móðurmálið við börnin 

sín og viðhalda því þannig, en á eigin forsendum. Foreldrarnir telja sig einnig bera alla 

ábyrgð á því að börnin viðhaldi móðurmálinu og tengja það ekki við gengi í námi. Þó 

skólarnir hvetji foreldrana til að nota móðurmálið við börnin, þá virðist hvatning þeirra ekki 

markviss. Þeir virðast heldur ekki sýna menningarlegum bakgrunni barnanna áhuga og 

foreldrarnir telja sjálfir að kennarar barna þeirra þyrftu að vita meira um börnin. 

 Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman og settar í fræðilegt samhengi. Umræðan 

skiptist í þrjú þemu, samskipti þar sem fjallað verður um upplifun og þátttöku foreldranna í 

samskiptum við skóla; móðurmál, menningu og siði; og skólaaðlögun og upplýsingaflæði, en 

óhjákvæmilega skarast að þessi þemu að einhverju marki.  

5.1 Samskipti 

Samskipti voru rauði þráðurinn í gegnum viðtölin. Í þessum hluta verður fjallað um 

tungumálið sem samskiptamiðil, bæði ritmál og talmál; þátttöku foreldra í samskiptum annars 

vegar hvað varðar börnin og hins vegar í víðara samhengi og svo túlkaþjónustu. Eins og áður 

hefur verið nefnt eru samskipti einn af undirstöðuþáttum samfélags (Eriksen, 2001, bls. 48) 

og samstarf byggir á samskiptum. Samskipti eru þáttur í að byggja upp tengsl milli tveggja 

áhrifavalda í námi barnsins, heimila og skóla (Epstein, 2001, bls. 21-36). Í tilfellum þar sem 

nemandinn kemur úr öðrum menningarheimi, er enn mikilvægara að jákvæð og uppbyggileg 

samskipti séu til staðar. Tungumál og menning eru mikilvægir áhrifavaldar í samskiptum við 

erlendra foreldra og skóla. Það er áréttað í Handbók Eyþings um móttöku innflytjenda í skóla 

er tekið fram að menningarmunur og íslenskukunnátta megi ekki standa í vegi fyrir samstarfi 

heimila og skóla (Eyþing, 2009, bls. 15). Jákvæð samskipti eru líkleg til að þróast ef 

menningarlegur munur milli skóla og heimilis er lítill (Dockett og Perry, 2007, bls. 78) og 

enn fremur sýna rannsóknir að menningarmunur og tungumálaörðugleikar eru helstu 

hindranir foreldra af erlendum uppruna í samskiptum við skóla barna sinna (Peterson og 

Ladky, 2007, bls. 894; Denessen, Bakker og Gierveld, 2007, bls. 35). Epstein fjallar um 

mikilvægi samskipta heimila og skóla, hvernig hægt sé að nota þau til að virkja foreldra. Hún 

gengur út frá að kennarar og foreldrar eigi sameiginlegt markmið sem er farsælt nám barna 

og því er mikilvægt að foreldrar mæti jákvæðu viðmóti í skólanum (Epstein, 2001, bls. 21-

36). Auk þessa ber skólum skylda til að koma á og viðhalda virku samstarfi foreldra og skóla 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 51). Þeir skólar sem börn viðmælenda 

minna ganga í, virðast uppfylla þá skyldu upp að ákveðnu marki.  

Foreldrarnir sex sem ég tók viðtöl við falla allir í hóp fólks sem komið hefur hingað til 

lands í atvinnuleit og allir segjast þeir ætla að búa hér til frambúðar. Þeir eru sammála um að 

þeir mæti jákvæðu viðmóti í skólanum, finni aldrei fyrir fordómum og starfsmenn skólanna 

séu jákvæðir og hjálpsamir. Þetta er mikilvægt því jákvæð samskipti foreldra og skóla hafa 

jákvæð áhrif á nemendur og nám þeirra. (Epstein, 2001, bls. 22). Hins vegar hefur skólunum 

ekki tekist að virkja foreldra í samstarfi í víðara samhengi en það sem snertir börn þeirra 

beint. Fyrsta val foreldranna í munnlegum samskiptum er alltaf íslenska og fá þeir til þess 

hvatningu og jákvæð viðbrögð frá skólanum. Þeir virðast ekki haldnir minnimáttarkennd 

gagnvart starfsmönnum skólans og nota íslenskuna eins mikið og þeir geta. Þeir telja sig 

flestir „skilja nóg“ í samskiptum við fáa aðila (t.d. í foreldraviðtölum) en minna í stærri hópi. 

Þrátt fyrir það fara þeir á þá fundi í skólanum sem þeir komast á. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Turney og Kao þar sem fram kemur að þó meirihluti foreldra mæti á 

fundi í skólanum og segi að tungumálið hamli ekki samskiptum þeirra við kennarana, þá taka 

þeir ekki virkan þátt í foreldrastarfi (2009, bls. 39). Li (2006, bls. 39) kemst að sömu 

niðurstöðu í rannsókn sinni, sem og Ingibjörg Auðunsdóttir (2006, bls. 105). Foreldrarnir 

gera lítið úr misskilningi vegna íslenskukunnáttu og nota hvert tækifæri sem gefst til að læra 

og nota íslenskuna, enda fá þeir hvatningu til þess. Þó eru skiptar skoðanir milli þeirra um 

það hvort íslenskukunnátta þeirra hafi áhrif á samskipti þeirra við skólann eða ekki.  

Foreldrarnir sex nýta sér samskipti á ritmáli á íslensku til að læra af. Ólíkt því sem 

gerist í munnlegum samskiptum, hafa þau tóm til að velta orðum fyrir sér og fletta þeim upp 

eða fá aðstoð við að skilja. Þetta er andstætt niðurstöðum rannsóknar Elsu Sigríðar Jónsdóttur 

sem benda til þess að foreldrum þætti oft mikið mál að finna einhverja sem gætu þýtt 

orðsendingar frá skólanum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2005, bls. 84). Hér ber þó að taka fram 

að Google Translate, sem nokkrir foreldranna nefndu sem hjálpartæki við að skilja skriflegar 

orðsendingar, var ekki til þegar Elsa Sigríður gerði sína rannsókn.  

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að virk þátttaka foreldra í námi barna sé forsenda þess 

að þeir geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á menntun barna sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 49-50) og starfsfólk skóla barnanna sex virðist allt af 

vilja gert til að veita foreldrunum alla þá aðstoð sem þeir þurfa til að taka þátt í skólastarfinu 

og viti hvers börnin þarfnast. Hins vegar virðist skorta hvatningu til virkrar þátttöku í 

foreldrastarfi, seta á fjölmennari fundum er í flestum tilfellum þögul og gerð frekar af 
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skyldurækni en til beinnar þátttöku. Sömu sögu er að segja hvað varðar skemmtanir í 

skólanum þar sem foreldrunum finnst mikilvægt, barnsins vegna, að mæta.  

Foreldrunum stendur túlkaþjónusta til boða samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 22) og fjölmenningarstefnu Akureyrarbæjar (2010, bls. 7). Hins vegar nýta 

foreldrarnir sér hana í minnihluta tilfella og nota aðrar leiðir til að fá upplýsingar um það sem 

um er rætt. Þeim virðist töluvert kappsmál að láta ekki of mikið á sér bera og dæmi um það, 

auk þess að vilja ekki láta túlka fyrir sig á almennum fundum, er að það sé of mikil fyrirhöfn 

fyrir kennara að skrifa sérstakan tölvupóst á öðru tungumáli en íslensku. Þetta á sér 

samsvörun í því þegar börn neita að tala móðurmál sitt utan heimilis til að reyna að falla betur 

inn í hópinn (Cummins, 1981, bls. 14). Þetta viðhorf þekki ég einnig frá eiginmanni mínum, 

hann segist koma á fundi „til að fylgjast með, ekki til að vera fylgst með“
4
. Foreldrarnir 

virðast samt frekar láta sig hafa það að sitja á fundum þó þau skilji lítið heldur en að mæta 

ekki. Svo ég vísi aftur í eiginmann minn þá segir hann að honum þyki t.d. mikilvægt að mæta 

í foreldraviðtöl þó hann segi ekki mikið því þannig veit kennarinn að minnsta kosti hver hann 

er. Þær leiðir sem foreldrarnir nota til að skilja það sem fram fer eru t.d. eigin færni í íslensku, 

fá aðstoð frá kennaranum, fjölskyldu eða vinum eða láta barnið túlka fyrir sig. Elsa Sigríður 

telur slíkt geta verið varasamt þar sem börnin geta lent í því að túlka eitthvað sem börn fjalla 

venjulega ekki um (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 336). 

5.2 „Það væri gott ef kennarinn vissi meira...“ 

Umfljöllun í þessum hluta beinist að niðurstöðum sem tengjast móðurmáli, bæði hvatningu til 

að nota það og þýðingu móðurmáls fyrir nám; og menningu sem áhrifaþátt í námi og 

samskiptum. Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna (Peterson og Ladky, 2007, bls. 49-50) 

og tilgangur samskipta foreldra og skóla er sá að efla skilning á menntun nemenda og 

stuðning við hana (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 25-26). Þó flestir foreldrarnir segi að 

kennari barns þeirra hafi nefnt að það væri gott að viðhalda móðurmáli barnsins þá fá þeir 

ekki markvissa hvatningu til þess og þeim finnst kennarar barna mættu vita meira um 

menningu þeirra.   

Tungumálið eitt af lykilatriðum í þroska barna og börn sem læra annað mál um leið og 

þau halda móðurmálinu við, eru tvítyngd (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). Börn 

viðmælenda minna hafa öll möguleika á að verða tvítyngd, séu þau það ekki nú þegar, og það 

getur haft jákvæð, námsleg áhrif (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11-12; Sigurður 

                                                
4 „To be the observer, not to be observed.“ 
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Konráðsson, 2007, bls. 145). Þess vegna er mikilvægt að viðhalda móðurmáli barnanna og þó 

foreldrarnir geri sér e.t.v. ekki grein fyrir tengslum móðurmáls og náms, eru þeir allir 

ákveðnir í að gera sitt besta til þess. Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess 

að nemendur með annað móðurmál en íslensku viðhaldi móðurmáli sínu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 20). Niðurstaða viðtalanna er hins vegar sú að þó 

kennarar barnanna hafi talað um það við foreldrana að það sé gott að viðhalda móðurmálinu, 

þá finnst þeim þeir ekki fá markvissa hvatningu þar sem enginn viðmælenda minna mundi 

eftir að kennararnir hafi talað um að fyrra bragði hve mikilvægt þetta sé. Þetta er í samræmi 

við það sem Birna Arnbjörnsdóttir segir að Íslendingar geri of lítið að því að viðhalda 

málfærni þeirra barna sem flytja til landsins. Hvatning til að nota tungumál er mikilvæg til að 

barn nái að verða tvítyngt (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17) og foreldrunum finnst 

jákvætt að fá hvatningu frá skólanum. Þeir eru þó allir sammála um að viðhald móðurmálsins 

sé alfarið á þeirra ábyrgð og virtust jafnvel furða sig á því að ég skyldi spyrja.  

Börn viðmælenda minna eru öll orðin læs á íslensku og flest á móðurmálinu líka en þó 

er eitt barnanna, nemandi í öðrum bekk, er ekki farinn að lesa á sínu móðurmáli. Móðirin 

virtist þó meðvituð um að hún þyrfti að kenna barninu að lesa en ekki vita hvernig hún ætti að 

fara að því. Börnin tvö sem lengst hafa búið á Íslandi nota bæði íslensku frekar en móðurmál 

foreldra sinna. Annað barnið er sex ára og hefur áhuga á móðurmálinu og spyr mikið um það 

en hitt er á unglingsaldri og les ekki á móðurmálinu þó það kunni það, og notar það ekki 

nema inn á heimilinu. Af því má draga þá ályktun að það sjái ekki mikilvægi þess að viðhalda 

málinu og er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Þórarinsdóttur (2009) en 

börnin í rannsókn hennar virðast ekki alltaf sjá tilgang með því að nota og viðhalda 

móðurmálinu.  

Kennari þarf að þjálfa huga barna í að tengja nýja þekkingu við fyrri reynslu þeirra. 

Til þess að hann geti það, þarf hann kynna sér einstaklingsbundna eiginleika og venjur 

barnanna (Dewey, 2000a, bls. 97) og samkvæmt kenningum Piaget og Vygotsky byggir nám 

að miklu leyti á reynslu sem fyrir er og hvernig nemendum tekst að tengja við hana. 

Fjölskylda, tungumál, menning og skóli hefur allt áhrif á nám og því mikilvægt að þessir 

þættir vinni saman (Pollard, 2008, bls. 175, 227 og 189-190). Í viðtölunum kemur fram að 

foreldrunum sex finnst kennarar barna þeirra hafa lítinn áhuga á menningu þeirra og sé 

jafnvel alveg sama. Þeim finnst að það væri gott ef kennarinn vissi meira um bakgrunn og 

menningu barnsins. Það eru mestar líkur á að kennarar fái rétta mynd af styrkleikum 

barnanna og þörfum þegar foreldrarnir sjálfir veita kennurum upplýsingar og líkur á samfellu 
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í námi eykst þegar foreldrar og kennarar skiptast á þessum upplýsingum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 94-95).  

Flestir viðmælenda minna voru sammála um að það væri ekki mikill munur á 

menningu heimalands þeirra og Íslands. Hins vegar kom í ljós við nánari eftirgrennslan að 

þeir höfðu rekið sig á atriði eins og mismunandi matarmenningu, mismunandi framkomu 

ókunnugra, mismunandi viðhorf gagnvart útliti, mismunandi siði sem tengjast hátíðum eins 

og páskum og jólum, og fleira í þeim dúr. Í foreldrahópnum voru þó skiptar skoðanir um 

mikilvægi menningar á skólastarf. Annars vegar voru foreldrar sem litu á menninguna sem 

mikinn áhrifaþátt og fannst að kennarar ættu að vita meira um bakgrunn barnanna og hins 

vegar foreldrar sem töldu menningaráhrif ekki það mikil að það hefði áhrif á kennslu. Í 

viðtölunum komu fram litlar vísbendingar um að skólinn nýtti sér menningarmun, hvort 

heldur til að fræða íslensku börnin né þau erlendu. Það er í samræmi við niðurstöður úr 

rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur þar sem kennararnir virðast vita lítið um sérstöðu erlendu 

barnanna (2005, bls. 82). Þó enginn af kennurum barnanna sex virðist sýna menningu þeirra 

nægan áhuga til að foreldrar þeirra verði varir við það þýðir það vitaskuld ekki að kennararnir 

skeyti engu um menningu erlendra barna sem þeir kenna. Þetta er þó í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Elsu Sigríðar og gefur vísbendingu um að betur mætti gera.  

Foreldrarnir sex eru allir jákvæðir gagnvart skóla og samfélagi og sammála um að hér 

ætli þeir að búa. Þess vegna telja þeir það skyldu sína að laga sig að menningu og siðum hér á 

landi og aðlögunin sé alfarið þeirra en ekki samfélagins í heild. Það eru hins vegar ekki 

aðeins þeir sem þurfa að aðlagast nýju landi og siðum heldur þarf samfélagið í heild að laga 

sig að því fólki sem í það flytur (Roth, 1998, bls. 35).  

5.3 Skólaaðlögun og upplýsingaflæði 

Í þessum lokahluta verður fjallað um skólaaðlögun, bæði reynslu foreldranna og í víðara 

samhengi; og upplýsingaflæði frá skóla og þekkingu foreldranna á skólakerfinu. Í lögum um 

leik- og grunnskóla er kveðið á um að skapa samfellu milli leik- og grunnskóla (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þetta er áréttað í skólastefnu 

Akureyrarbæjar (2006, bls. 16) og fjallað um gagnkvæmt upplýsingaflæði og faglegt samstarf 

milli skólastiga. Í sumum grunnskólum er hafður sá háttur á að kennari verðandi fyrstu 

bekkinga fari í stutta heimsókn á heimili barnsins (Oddeyrarskóli). Í móttökuáætlun Eyþings 

kemur fram að það er að mörgu að hyggja þegar barn innflytjenda er skráð í skóla og 

mikilvægt að upphaf skólagöngu strandi ekki á upplýsingaskorti til foreldra (Eyþing, 2009, 
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bls. 7). Börn tveggja af sex viðmælendum mínum voru skráð í skóla eftir að skólaárið hófst 

og báðir þeir foreldrar segja að viðkomandi skólar hafi aðstoðað þá við þetta ferli.  

Þeir viðmælenda minna sem eiga börn sem fóru úr leikskóla í grunnskóla upplifa 

skólabyrjun barna sinna sem „áreynslulausa“ og lýsa henni á annan hátt en þeir sem fluttust 

til landsins eftir að skólaárið byrjaði. Það má segja að þetta sé í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar þar sem gerð var meðal kennara og í leik- og grunnskólum í Reykjavík þar sem 

fram kemur að kennararnir töldu að meirihluti barna ætti ekki í neinum vandræðum við 

upphaf grunnskólagöngu sinnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 221). Svipaðar niðurstöður 

hafa fengist úr erlendum rannsóknum en athygli vekur að atriði eins og að heimsækja börnin 

eða tala við foreldra þeirra var sjaldan nefnt sem góðar hugmyndir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 111). Algengustu aðferðir til aðlögunar voru upplýsingafundir eftir að skóli hófst 

en leiðir sem heimsóknir á heimili eru ekki taldar æskilegar (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 

222). Þegar Ingibjörg Auðunsdóttir fór af stað með þróunarverkefni sitt í Oddeyrarskóla, þar 

sem hún innleiddi samstarfsáætlun Epstein, mættu hugmyndir hennar um heimsóknir á 

heimili einnig mótspyrnu til að byrja með (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 63). Hluti af 

áætluninni er að kennarar barna sem hefja nám í fyrsta bekk á komandi hausti fara í stutta 

heimsókn til þeirra og niðurstaða verkefnisins var sú að kennarar skólans og foreldrar voru 

almennt sáttir við samstarfsáætlunina, þrátt fyrir efasemdir einhverra kennara í upphafi 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 46). Í rannsókn Jóhönnu kemur fram að tímaskortur sé ein 

af ástæðum þess að ýmsar aðferðir sem talar eru heppilegar fyrir aðlögun leikskólabarna í 

grunnskóla eru ekki notaðar (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 209). Viðbrögð eins foreldris í 

þessari rannsókn við hugmyndinni er í sama dúr, að þetta gæti verið sniðugt ef það væri tími í 

það. Viðmælendum mínum virtist í raun öllum nema einum finnast það sama um 

heimsóknirnar og kennurunum í rannsókn Jóhönnu, hugmyndin var þeim framandi. Þeir báru 

við of litlu húsnæði eða að það þyrfti að laga til fyrst. Sá eini sem þekkir heimsókn frá 

kennara barns af eigin raun og svaraði því hiklaust til að þessar heimsóknir væru af hinu 

góða. Þessi viðbrögð foreldranna eru í samræmi við reynslu Oddeyrarskóla sem áður er rakin. 

Mikilvægi gagnkvæmrar upplýsingagjafar milli heimila og skóla stuðlar að trausti. 

Skólinn ber ábyrgð á að koma á samskiptum þessara tveggja aðila og viðhalda þeim eins og 

áður hefur verið sagt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-51; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) enda sýna rannsóknir að ekki sé algengt að foreldrar taki þetta 

frumkvæði (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010, bls. 304-305). Aðgengi 

foreldranna að skólunum og upplýsingaflæði frá þeim virðist í öllum tilfellum gott og þeim 

finnst þau alltaf velkomin. Í breskum rannsóknum, t.d. Crozier og Davis (2007) og Brooker 
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(2002), kemur fram að erlendum foreldrum finnst þeir ekki alltaf velkomnir í skólann en þetta 

kemur ekki fram hjá viðmælendum mínum. Hér virðist þvert á móti foreldrunum alltaf finnast 

þeir velkomnir í skólann. Börnunum þeirra líður vel, bæði í skóla og vistun eftir skóla, og 

foreldrarnir eru allir mjög ánægðir. Í rannsókn Watermans kemur fram að foreldra skorti oft 

þekkingu á skólakerfinu (Waterman, 2007, bls. 236). Viðmælendur mínir segja þó að 

þekkingarskortur á íslensku skólakerfi hái þeim ekki. Foreldrarnir segja einnig reikna með að 

skólinn hafi samband við þá þegar ástæða sé til og er það í samræmi við niðurstöður 

rannsókna Crozier og Davis (2007) og Ingibjargar Auðunsdóttur, þar sem fram kemur að 

dregið hafði úr foreldrastarfi þegar vel gekk og að sama skapi aukist þegar eitthvað var að 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 105). Þetta þekki ég einnig frá eiginmanni mínum sem 

segir að meðan skólinn hafi ekki samband, geri hann ráð fyrir að engin vandamál hafi komið 

upp.  
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6 Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram var markmið rannsóknar minnar að skoða upplifun erlendra 

foreldra til samskipta þeirra við skóla barna sinna. Eigin reynsla og upplifun af reynslu 

eiginmanns míns hefur óhjákvæmilega haft einhver áhrif á þessa rannsókn, t.d. þær 

hugmyndir sem ég hafði um upplifun erlendra foreldra af skóla við upphaf hennar, en hún er 

líka kveikjan að henni. 

Í vor var settur saman starfshópur á vegum Akureyrarbæjar sem ætlað var að 

endurskoða fyrirkomulag á móttöku nemenda með íslensku sem annað mál í grunnskólum 

Akureyrarbæjar. Meðal þess sem hópnum þótti mikilvægt var að nemendur hefðu tækifæri til 

að viðhalda móðurmáli sínu og styrkja tengsl skóla og foreldra. Einnig mikilvægi ráðgjafar 

fyrir kennara barna af erlendum uppruna og í framhaldi af þessu hefur verið ráðinn 

kennsluráðgjafi. Hlutverk hans samkvæmt tillögum hópsins er m.a að stýra móttöku nemenda 

og tryggir tengsl foreldra við skólastarf, stuðlar að því að nemendur fái kennslu í eigin 

móðurmáli og sér um fræðslu varðandi fjölmenningu og neikvæðar afleiðingar fordóma. Þar 

er einnig m.a. lagt til að hann upplýsi foreldra um skólakerfið og aðstoði við skólaval 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2012). Miðað við niðurstöður mínar og eigin reynslu tel ég fulla 

þörf á ráðgjafa sem þessum því það þarf að virkja erlenda foreldra betur í skólastarfi og gera 

kennara barna af erlendum uppruna meðvitaðri um mikilvægi markvissrar hvatningar. Í 

skýrslunni er einnig talað um fjölmenningu en menning erlendu barnanna sjálfra er ekki 

nefnd einu orði. Þó menning innan hvers lands geti verið ólík eins og áður hefur verið sagt, 

þá tel ég að það þurfi að gefa sérstöðu erlendu barnanna og fjölskyldna þeirra meiri gaum.  

Rannsóknin er lítil og sjónarhorn hennar á viðfangsefnið er aðeins eitt af mörgum og 

getur hún því aðeins gefið vísbendingu um þá þætti sem voru til umfjöllunar. Smæð hennar er 

hennar veikleiki, sem og það að hún beinist aðeins að einu sjónarhorni af mörgum. Að mínu 

mati er því rökrétt næsta skref til að fá skýrari mynd af viðfangsefninu að taka stærra úrtak 

foreldra annars vegar og hins vegar hlið skólanna og jafnvel barnanna. Það mætti skoða 

upplifun kennara þeirra og annarra starfsmanna skólans sem koma að aðlögun erlendu 

barnanna. Þar að auki gera vettvangsrannsóknir í skólanum, bæði í hefðbundinni kennslu sem 

og öðrum samskiptum við börnin og foreldra þeirra. Einnig mætti víkka afmörkunina sem 

notuð var þegar foreldrahópurinn var valinn og taka t.d. einnig erlenda foreldra sem eiga 

íslenska maka, eins og mín fjölskylda er samansett. Mín reynsla er sú að það hefur aldrei 
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verið spurt um neitt sem varðar menningu eiginmanns míns, trú eða siði. Athyglinni er einnig 

sjaldan beint að honum sérstaklega, þó einstaka sinnum í foreldraviðtölum en aldrei á 

fjölmennari fundum. Það má telja nokkuð öruggt að í fjölskyldum sem okkar séu viðhafðir 

einhverjir siðir og venjur sem ekki eru hefðbundnar á Íslandi, hvort sem það snýr að 

jólahaldi, matarvenjum eða afþreyingu. Ég tel að það sé mikiðvægt að afla sér upplýsinga um 

menningu blandaðra fjölskyldna eins og þeirra sem hafa verið umfjöllunarefni mitt hér.  

 Nú þegar komið er að leiðarlokum er jákvæðni viðmælenda minna það sem stendur 

upp úr en hún fannst mér áberandi frá fyrsta viðtali. Þessi setningarbútur frá Söru þykir mér 

lýsandi fyrir jákvæðnina, en á sama hátt viðurkenna að mögulega mætti eitthvað bæta; „Það 

væri gott ef kennarinn vissi meira...“ 

 

 

  



48 

 

Heimildaskrá 

Akureyrarbær. (13. apríl 2010). Fjölmenningarstefna Akureyrarbæjar. Sótt 2. mars 2012 frá 

http://www.akureyri.is/static/files/vefmyndir/akureyri/pdf/Fjolmenningarstefna_Ak.pdf 

Akureyrarbær. (2006). Skólastefna Akureyrarbæjar. Sótt 9. júní 2012 frá Akureyrarbær: 

http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/baeklingar/skolastefna_Ak_vef_utagafa_2

006.pdf 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2006). Samstarf í leikskólum við 

foreldra barna af erlendum uppruna. Uppeldi og menntun, 15 (2), bls. 31-48. 

Árni Böðvarsson. (1983). Íslensk orðabók, handa skólum og almenningi (Önnur útgáfa, 

aukin og bætt). Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

Banks, C. A. (2010). Communities, families, and educators working together for school 

improvement. Í J. A. Banks og C. A. Banks (Ritstj.), Multicultural Education: Issues 

and Perspectives, 7. útg. (bls. 417-435). New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2000). Menntun tvítyngdra barna. Málfregnir, 10 (19), 11-15. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2008). Tvítyngi, annað mál, erlent mál. Sótt 15. sept 2011 frá 

Málfríður: http://malfridur.ismennt.is/vor2008/pdf/malfridur_24-1_17-23.pdf 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2010). Skólar og fjölskyldur sem málsamfélög. Í Hanna Ragnarsdóttir 

og Elsa Sigríður Jónsdóttir (Ritstj.), Fjömenning og skólastarf (bls. 315-336). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Brooker, L. (2002). Starting school - Young children learning cultures. Maidenhead: Open 

University Press. 

Crozier, G. og Davies, J. (2007). Hard to reach parents or hard to reach schools? A discussion 

of home-school relations, with particular reference to Bangladeshi and Pakistani 

parents. British Educational Research Journal, 3, bls. 295-313. 

Cummins, J. (1981). Bilingualism and minority-language children. Sótt 8. júní 2012 frá 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED215557.pdf 



49 

 

Cummins, J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. Í B. 

Street og N. Hornberger, Encyclopedia of Language and Education (2. útg) (bls. 71-

83). New York: Springer Science + Business Media LLC. 

Denessen, E., Bakker, J. og Gierveld, M. (2007). Multi-ethnic schools' parental involvement 

policies and practices. School Community Journal, 17 (2). 

Desforges, C. og Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental 

support and family education on pupil achievements and adjustment: A literature 

review. Department for Education and Skills. 

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the Philosophy of education. 

New York: Macmillan. 

Dewey, J. (2000a). Hugsun og menntun. (Gunnar Ragnarsson, Þýð.) Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Dewey, J. (2000b). Reynsla og menntun. (Gunnar Ragnarsson, Þýð.) Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Dockett, S. og Perry, B. (2007). Transitions to school: Perceptions, expectations, 

experiences. Sydney: Universtity of New South Wales Press Ltd. 

Elín Þöll Þórðardóttir. (2007). Móðurmál og tvítyngi. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi (bls. 101-

128). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2005). Er fjölbreytnin fagnaðarefni? Ný verkefni grunnskólans. Í 

Grétar. L. Marinósson, Þórunn Blöndal og Þuríður Jóhannsdóttir (Ritstj.), Nám í nýju 

samhengi. Erindi á málþingi um framtíðarskipan náms við Kennaraháskóla Íslands 11. 

og 12. ágúst 2005 (bls. 77-78). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2007a). Aðlögun Íslendinga erlendis. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi 

(bls. 331-353). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og 

Háskólaútgáfan. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2007b). Sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi. Í Hanna 

Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Ritstj.), 



50 

 

Fjölmenning á Íslandi (bls. 77-98). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum 

KHÍ og Háskólaútgáfan. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2010). Fjölskyldur í fjölmenningarsamfélagi og samstarf skóla og 

heimila. Í Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (Ritstj.), Fjölmenning og 

skólastarf (bls. 257-285). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Entwisle, D. R. og Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The 

nature of transition and research on factors affecting it. The Elementary School Journal, 

98 (4), bls. 351-364. 

Epstein, J. L. (Maí 1995). School/family/community partnerships. Caring for the children we 

share. Phi Delta Kappan , 76 (9), bls. 701-713. 

Epstein, J. L. (2001). School, family & community partnerships: Preparing educators and 

improving schools. Boulder, CO: Westfiew Press. 

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R. og Voorhis, F. L. 

(2002). School, family, and community partnerships. Your handbook for action. 

Thousand Oaks, Kalifornia: Corwin Press, Inc. 

Erickson, F. (2007). Culture in society and in educational practices. Í J. A. Banks og C. A. 

Banks (Ritstj.), Multicultural Education: Issues and Perspectives, 6. útg. (bls. 33-61). 

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Eriksen, T. H. (2001). Small places, large issues: An introduction to social and cultural 

antropology (2. útgáfa). London: Pluto Press. 

Erna Björk Hjaltadóttir. (2003). Árangursrík samskipti foreldra og kennara í viðkvæmum 

málum. Óbirt M.Ed.-ritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

Eyþing. (febrúar 2009). Móttaka innflytjenda í skóla. Handbók. Sótt 31. janúar 2012 frá 

http://www.eything.is/ktml2/files/uploads/pdf/innflhandbok.pdf 

Guðbjörg Þórarinsdóttir. (2009). „Ég vildi ekki vera svona öðruvísi...“ : hvernig upplifa börn 

af erlendum uppruna fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og hvernig hafa þau aðlagast hér? 

Sótt 15. apríl 2012 frá Skemman: http://hdl.handle.net/1946/4009 



51 

 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. (2010). Kennsla í fjölbreyttum nemendahópi. Í 

Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (Ritstj.), Fjölmenning og skólastarf 

(bls. 187-205). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hagstofa Íslands. (2009). Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 1996-2008. 

Hagtíðindi. 

Hagstofa Íslands. (4. október 2011). Hagstofa Íslands - skólamál. Sótt 18. nóvember 2011 frá 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal 

Hanna Ragnarsdóttir. (2004). Íslenskir skólar og erlend börn? Skólaþróun í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Tímarit um menntarannsóknir, 1, 145-153. 

Hanna Ragnarsdóttir. (2007). Börn og fjölskyldur í fjölmenningarlegu samfélagi og skólum. Í 

Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson 

(Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi (bls. 249-270). Reykjavík: Rannsóknarstofa í 

fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan. 

Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal. (2010). Skólamenning og fjölbreyttir 

starfsmannahópar í leikskólum. Í Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 

(Ritstj.), Fjölmenning og skólastarf (bls. 131-153). Reykjavík: Rannsóknarstofa í 

fjölmenningarfræðum og Háskólaútgáfan. 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson, Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

(bls. 67-84). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Hilmar Sigurjónsson. (2008). Samskipti grunnskóla og foreldra erlendra barna. Sótt 10. 

ágúst 2012 frá Skemman: http://hdl.handle.net/1946/1856 

Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen. (2010). Samskipti grunnskóla og foreldra erlendra 

barna. Rannsókn gerð í tveimur grunnskólum á Austfjörðum. Í Hanna Ragnarsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir (Ritstj.), Fjölmenning og skólastarf (bls. 289-311). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Ingibjörg Auðunsdóttir. (2006). Árangursríkt samstarf. Þróunarverkefni um bætt samstarf 

heimila og skóla. Sótt 18. júlí 2012 frá Skemman: http://hdl.handle.net/1946/1243 



52 

 

Ingibjörg Auðunsdóttir. (2007). "Fannst ég geta sagt það sem mér lá á hjarta...": 

Þróunarverkefni um bætt samstarf heimila og skóla. Uppeldi og menntun, 16 (1), 33-52. 

Ingibjörg Auðunsdóttir. (2012). Skýrsla starfshóps um endurskoðun á móttöku nemenda með 

íslensku sem annað mál í grunnskólum Akureyrarbæjar. óbirt. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2004). Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja skólastigin. 

Tímarit um menntarannsóknir, 1 (1), bls. 209-227. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna. 

Kristín Jóhannesdóttir, Elín Guðfinna Thorarensen, Guðrún Valdimarsdóttir, Þóra 

Þorvaldsdóttir, Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, Kristín Bjarnadóttir, Sigrún Einarsdóttir og 

Nanna Kristín Christiansen. (2010). Samstarf foreldra og skóla: tillögur vinnuhóps. 

Reykjavík. 

Kvale, S. (1996). An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogs. Qualitative Inquiry, 480-500. 

Lára Jóna Þorsteinsdóttir. (2008). "Mig langar að læra..." Nám og líðan unglingsstúlkna af 

erlendum uppruna í íslenskum grunnskóla. Sótt 15. apríl 2012 frá Skemman: 

http://hdl.handle.net/1946/1893 

Li, G. (2006). What do parents think? Middle-class Chinese immigrant parents' perspectives 

on literacy learning, homework, and school-home communication. School Community 

Journal, 16 (2). 

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). Farsælt foreldrasamstarf - hvað getur falist í því? Tímarit heimilis 

og skóla , 10-11. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008.  

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla: íslenska. Sótt 6. 

maí 2012 frá http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953 



53 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. 

Sótt 22. september 2011 frá http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/nr/3953 

Oddeyrarskóli. (án dags.). Heimsóknir til verðandi 1. bekkinga. Sótt 8. mars 2012 frá 

http://www.oddak.akureyri.is/heimsoknir1.htm 

Peterson, S. S. og Ladky, M. (2007). A survey of teachers' and principals' practices and 

challenges in fostering new immigrant parent involvement. Canadian Journal of 

Education , 30 (3). 

Pollard, A. (2008). Reflective teaching. London: Continuum International Publishing Group. 

Roth, H. I. (1998). Den mångkulturella parken - om värdegemenskap i skola och samhälle. 

Stokkhólmur: Skolverket. 

Rósa Eggertsdóttir, Grétar L. Marinósson, Carles Sigalés, Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra 

Haraldsdóttir, José Pacheco, Marianne Wilhelm og Þóra Björk Jónsdóttir. (2002). Bætt 

skilyrði til náms. Starfsþróun í heiltæku skólastarfi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

Sigurður Konráðsson. (2007). Íslenska: Móðurmál og annað mál. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi 

(bls. 101-128). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og 

Háskólaútgáfan. 

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 161-180). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Stritikus, T. T. og Varghese, M. M. (2010). Language diversity and schooling. Í J. A. Banks 

og C. A. Banks (Ritstj.), Multicultural Education; Issues and perspectives (7. útg) (bls. 

285-309). New Jersey: John Wiley & Sons. 



54 

 

Thomas, W. P. og Collier, V. (1997). School effectiveness for language minority students. 

Sótt 8. júní 2012 frá NCBE Resource Collection Series: 

http://www.thomasandcollier.com/Downloads/1997_Thomas-Collier97.pdf 

Toma, T. (2007). Fordómar og starf gegn fordómum. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Ritstj.), Fjölmenning á Íslandi (bls. 57-

73). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan. 

Turner, D. W. (2010). Qualitative interview design: A practical guide for novice 

investigators. The Qualitative Report, 754-760. 

Turney, K. og Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents 

disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102 (4). 

Waterman, R. (2007). Communication is more than language: Adult ESL classes foster 

parent-school collaboration. Bilingual Research Journal, 31 (1/2). 

Þóroddur Bjarnason. (2006). Heilsa og lífskjör skólanema 2006. Landshlutaskýrsla. 

Akureyri: Lýðheilsustöð og Háskólinn á Akureyri. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

  



55 

 

Yfirlit yfir fylgiskjöl 

 

 

Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi...........................................................................................56 

Fylgiskjal 2 – Kynningarblað fyrir rannsóknina, íslensk útgáfa....................................58 

Fylgiskjal 3 – Kynningarblað fyrir rannsóknina, ensk útgáfa........................................59 

Fygiskjal 4 – Samþykkisyfirlýsing, íslensk útgáfa........................................................60 

Fylgiskjal 5 – Samþykkisyfirlýsing, ensk útgáfa...........................................................61 

Fylgiskjal 6 – Leyfi frá Skóladeild Akureyrarbæjar......................................................62 

Fylgiskjal 7 – Viðmiðunarreglur um rannsóknir og kannanir í leik- og grunnskólum  

Akureyrar...............................................................................................63 

Fylgiskjal 8 – Staðfesting á móttöku tilkynningar til Persónuverndar..........................64 

Fylgiskjal 9 – Tilkynning til Persónuverndar................................................................65 

 

  



56 

 

Fylgiskjal 1 - Viðtalsrammi 

Bakgrunnur: 

Hvað ertu gömul/gamall? 

Hvað lengi á landinu? 

Hve mörg börn í grunnskóla? 

Menntun? 

Hversu góða/n telurðu þig vera í íslensku? 

Hefur þú samskipti við skólann eða maki þinn? 

Segðu mér frá þínum fyrstu kynnum af skóla barnsins þíns. 

Fórstu á fund með kennaranum eða kom kennarinn heim til þín? 

Hvað finnst þér um að fá kennarann í heimsókn? 

Spurði kennarinn um bakgrunn barnsins (móðurmál, trú og menningu)? 

Finnst þér að kennarinn þurfi að vita um bakgrunn barnins? 

Heldurðu að kennarinn hafi verið búinn að kynna sér bakgrunn barnsins? 

Hvaða áhrif finnst þér að íslenskukunnátta þín hafi í samskiptum þínum við skólann? 

 Á hvaða tungumáli fara samskiptin fram (munnleg og skrifleg/tölvupóstar)? 

 Er þér boðinn túlkur í foreldraviðtölum og fundum í skólanum? 

Hver er þín reynsla af viðhorfi skólans til móðurmáls barnsins?  

Finnst þér skólinn leggja áherslu á að barnið viðhaldi móðurmáli sínu? 

 Finnst þér að skólinn eigi að gera það eða er það mál ykkar foreldranna? 

Skilur þú námsmatið sem þú færð frá kennara barnsins þíns? 

 Hefur þú fengið aðstoð við að skilja námsmatið? 

Hver er reynsla þín af skólastarfi öðru en foreldraviðtölum (bekkjarkvöldum, fundum, litlu 

jólum, árshátíð...)? 

 Tekurðu þátt í þeim? 

 Hvað finnst þér um þessar uppákomur? 

Finnst þér þú vera velkomin(n) í skólann? 

Finnst þér komið öðruvísi fram við þig vegna þess að þú ert ekki íslensk(ur)? 

Hefurðu kynnst öðrum foreldrum við skólann? Íslenskum/erlendum? 

Hefur þú frumkvæði að samskiptum við aðra foreldra? 

Hvernig telur þú að menningarmunur hafi áhrif á samskipti þín við skólann (ef einhver)?  

Finnst þér skólinn hafa sýnt menningu barnsins áhuga og lagt sig fram um að kynnast 

henni? 
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Finnst þér skólinn nýta sér menningu barnsins í kennslunni? 

Hvernig finnst þér þú þekkja skólakerfið á Íslandi og starfsemi skólans? 

Hvernig fékkstu upplýsingar um skólann? 

Finnst þér skólinn standa sig í því að veita þér upplýsingar? 

Finnst þér þú oft þurfa að spyrja vegna þess að þú færð ekki nógar upplýsingar? 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Fylgiskjal 2 – Kynningarblað fyrir rannsóknina, íslensk útgáfa 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Samskipti foreldra sem ekki hafa íslensku sem móðurmál við skóla 

barna sinna 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á samskiptum erlendra 

foreldra við skóla barna sinna. Tilgangurinn rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu 

foreldra sem ekki hafa íslensku sem móðurmál af samskiptum þeirra við skóla barna sinna. 

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með 

viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og neikvæða reynslu af samskiptum á tungumáli sem 

því er ekki tamt, svo og hvaða áhrif menningarlegur munur hefur á þátttöku þeirra í 

samskiptum við skólann, upplýsingamiðlun og aðgengi. 

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur 

velja. Alla jafnan verður tekið aðeins eitt 30-45 mín. langt viðtal við hvern þátttakenda. 

Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

 

Birgitta Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 3 – Kynningarblað fyrir rannsóknina, ensk útgáfa 

 

Information regarding the research: 

Samskipti foreldra sem ekki hafa íslensku sem móðurmál við skóla 

barna sinna 

Communication between foreign parents and their children‘s school 

 

Dear recipient 

The purpose of this letter is to ask for your participation in a research program that I am 

conducting on communication between immigrant parents and their children‘s school. 

The purpose of this research is to get information on how immigrant parents who do not have 

Icelandic as their native tongue, experience these communications. This research method is 

called qualitative research, where information is gathered from interviews with people who 

may express either positive or negative experience of communications in a language that they 

might not be comfortable in. And in addition if they experience any cultural differences that 

affect them in helping their children with school work or communicating with school staff.  

Data will be collected from interviews at a place chosen by the interviewee. These 

interviews will last for 30-45 minutes. These interviews will be recorded on audio for 

accuracy and then transcribed and the audio recording will then be destroyed. To protect 

confidentiality names and place names will be changed.  

It is understood that all information gained from these interviews is confidential and is 

treated as such. Data will be held in a secure place while the research is ongoing and after 

that, destroyed. All results will be unidentifiable. 

Participants are at any time free to cancel their participation without explaination. 

 

Kind regards, 

 

Birgitta Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 4 – Samþykkisyfirlýsing, íslensk útgáfa 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

 

 

 

Nafn eða merki í stað nafns 

03.04.2012 
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Fylgiskjal 5 – Samþykkisyfirlýsing, ensk útgáfa 

 

 

Agreement 

 

The nature of this research has been explained to me and I agree to take part in it as so 

described.  

 

Respectfully 

 

 

 

 

03.04.2012 
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Fylgiskjal 6 – Leyfi frá Skóladeild Akureyrarbæjar 

 

 

Akureyri 27. mars 2012 

 

 

Sæl Birgitta! 

 

Þú færð hér með formlegt leyfi til að gera umbeðna rannsókn. Þar sem mér skilst að þú ætlir 

að komast í samband við foreldrana með aðstoð Zane, er þessi póstur sendur skólastjórum til 

upplýsingar um verkefni þitt. Sendi þér einnig reglur um rannsóknir sem ég bið þig að fylgja í 

einu og öllu. 

 

Kveðjur bestar! 

Gunnar Gíslason fræðslustjóri 

Sími: 4601456 – 8921453 

Skóladeild Akureyrarbæjar 
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Fylgiskjal 7 – Viðmiðunarreglur um rannsóknir og kannanir í leik- og 

grunnskólum Akureyrar 

 

 

1. Skóladeild tekur ákvörðun, í samráði við skólastjóra, um hvaða kannanir er heimilað 

að leggja fyrir nemendur og/eða kennara eða annað starfsfólk í skólunum. 

2. Rannsakendur skulu hafa góðan fyrirvara á því að leggja fyrir kannanir eða rannsóknir 

í skólum. Að öðru jöfnu skulu þær rannsóknir og kannanir hafa forgang sem óskað er 

eftir með meira en tveggja mánaða fyrirvara. 

3. Þess skal jafnan gætt að rannsóknir og kannanir hafi ekki í för með sér óeðlilega 

röskun á skólastarfi. 

4. Berist margar beiðnir um rannsóknir og kannanir til skóla og talin er þörf á því að 

forgangsraða þeim skulu samfélagslegar kannanir s.s. á vegum heilbrigðisyfirvalda, 

menntastofnana, ríkis eða sveitarfélaga að öllu jöfnu hafa forgang. 

5. Jafnan skal þess gætt þegar könnun er heimiluð að fyrir liggi tilskilin leyfi s.s. 

Persónuverndar. Skólastjóri skal að öllu jöfnu leita samþykkis hjá foreldrum eða 

forráðamönnum vegna fyrirhugaðra rannsókna og kannana sem nemendur taka þátt í. 

6. Ef um álitamál er að ræða skal deildarstjóri skóladeildar bera málið undir skólanefnd. 

7. Reglur þessar skulu birtar í skólanámskrá. 

 

Reglur þessar taka mið af viðmiðunarreglum sem settar hafa verið af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. 

 

Þannig samþykkt á fundi skólanefndar 14. apríl 2003 
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Fylgiskjal 8 – Staðfesting á móttöku tilkynningar til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 9 – Tilkynning til Persónuverndar 
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