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Ágrip 

Á síðustu árum hefur erlendum nemendum fjölgað mjög í íslenskum skólum. Lengi 

vel snerti þessi fjölgun lítt skóla á Austurlandi. Nú hin seinni ár hefur orðið breyting 

á því og erlendir nemendur orðinn umtalsverður hópur í mörgum skólum í 

fjórðungnum.  

 Tilgangur ritgerðarinnar er að sýna með hvaða hætti samskipti skóla eru við 

foreldra erlendra nemenda. Ritgerðin er byggð á eigindlegri rannsókn sem gerð var í 

tveimur skólum á Austurlandi. Í henni eru þeir kallaðir Svartabæjarskóli og 

Rauðsmýrarskóli en það eru dulnefni sem ákveðið var í upphafi að gefa þeim. Í 

skólunum var rætt við skólastjórnendur, kennara og foreldra erlendra barna sem búið 

hafa misjafnlega lengi á staðnum. Spurningar sem beint var til viðmælenda höfðu 

það markmið að leiða í ljós hver raunveruleg samskipti skólanna og foreldra eru og 

hvaðan frumkvæði til samstarfs væri komið. Efnistök byggðust á líkani sem Joyce L. 

Epstein setur fram um sex þætti sem grundvalla megi samskiptin á. 

 Niðurstöður  rannsóknarinnar leiða m.a. í ljós að foreldrar eru afar ánægðir 

með flesta þætti í samskiptum við skólana, þrátt fyrir að þau séu ekki mikil. 

Jafnframt er ljóst að innan skólanna er metnaður til að vinna vel fyrir erlenda 

nemendur þótt þætti samskipta megi sinna frekar. Frumkvæði til samstarfs er nánast 

allt frá einstökum kennurum komið og því ljóst að gagnkvæm samskipti eru ekki 

mikil. 

 Það er von höfundar að þessi rannsókn geti nýst skólastjórnendum við að 

meta samskipti við foreldra í þeirra skólum. Í framhaldi af því er væntanlega 

auðveldara að ákveða þau skref sem stíga skal til aukinna samskipta með hag 

nemendanna að leiðarljósi. 
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Abstract 

The number of foreign students in Icelandic schools has increased in recent years. 

The eastern fourth of Iceland didn’t feel this increase until recently, but now the 

group of foreign students has become more visible than ever. 

 The purpose of this essay is to show how the communications between the 

school and parents of the foreign students occur. The essay is based on research done 

in two schools in eastern Iceland. The schools were given an alias; ‘Svartabæjarskóli’ 

and ‘Rauðsmýrarskóli’. In the schools I spoke to the school government, teachers 

and parents of foreign students that have lived there for a different period of time. 

The questions I asked the interlocutor had the objective of determine how the 

communications between the school and parents of foreign students really are and to 

find out where the initiative to collaborate comes from. The analysis of the data was 

built on a miniature that Joyce L. Epstein made about six elements that form the 

communications. 

 The outcome of the research brings forth that parents are satisfied with most 

factors about communications with the schools, even though there isn’t a lot of 

interactions with the parents. At the same time it is clear that the school is willing to 

do the best for their foreign students even though the interactions with parents could 

be increased. The initiative to interact comes mostly from particular teachers so it is 

clear that mutual interaction is something that should be worked on. 

 It is the intent of the author that this research will be useful when school 

governments want to evaluate the interactions with parents in their schools. From 

there on it is easier to decide the next steps to increase interaction so the students can 

benefit. 
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Inngangur 

 

Á síðustu árum hefur verið stöðug fjölgun fólks af erlendum uppruna á Íslandi. Við 

samanburð opinberra talna má sjá að stór hluti árlegrar heildarmannfjölgunar sé af 

þeim völdum. Samkvæmt vef Hagstofunnar tvöfaldaðist fjöldi fólks í landinu með 

erlent ríkisfang á fimm ára tímabili, þ.e. úr 9.850 frá 1. desember 2001 í 18.563 1. 

desember 2006 (Hagstofa Íslands, 2008a). 

Mikil þensla hefur verið á vinnumarkaði á Íslandi síðastliðin ár og því hefur 

verið mikil eftirspurn eftir vinnuafli. Henni hefur verið reynt að svara með 

innflutningi fólks sem er tilbúið til að koma hingað til lengri eða skemmri dvalar 

vegna mikillar og öruggrar vinnu. (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Starfsmannastjóri 

stórs sjávarútvegsfyrirtækis, Halla Óskarsdóttir (munnleg heimild, 14. febrúar 2008), 

segir að um margra ára skeið hafi komið verkafólk til starfa í fiskvinnslu út um allt 

land en í Fjarðabyggð kom það oftast án fjölskyldu. Makar og börn urðu eftir í 

heimalandi en fólkið bjó saman í verbúð og hafði í raun engin eða í besta falli lítil 

samskipti við aðra íbúa staðarins. Aldurssamsetning erlendra ríkisborgara í 

Fjarðabyggð hefur breyst eins og sjá má þegar skoðuð er aldurssamsetning erlendra 

ríkisborgara í núverandi Fjarðabyggð fyrir og á þeim þenslutíma sem nú er að líða. 

Nú hefur orðið sú breyting á að fólkið hefur fengið til sín fjölskyldur sínar og sest að 

með varanlega búsetu í huga. Jafnframt hefur bæst í hópinn mikið af erlendu fólki 

eins og sjá má þegar bornar eru saman opinberar upplýsingar um erlenda borgara í 

Fjarðabyggð árin 2001 og 2006 af töflum (Hagstofa Íslands, 2008b, 2008c).  

Um allt land hefur erlendu fólki fjölgað á síðustu árum þó mest hafi eðlilega 

fjölgað þar sem þensla á vinnumarkaði hefur verið mikil. Þar hafa skólar a.m.k. á 

sumum svæðum þurft að bregðast við breyttum aðstæðum án þess að hafa í raun 

verið búnar aðstæður til þess. Sveitarfélögin verða að vera viðbúin slíkum 

breytingum með því að styðja við skólana sem oft þurfa að bregðast við auknum 

fjölbreytileika í nemendahópnum án mikils fyrirvara. Hanna Ragnarsdóttir (2007c) 

bendir á nauðsyn þess að skólar fái að þróa kennsluaðferðir sem taka tillit til ólíkra 

menninga. Þannig sé hægt að draga úr jaðarstöðu nemenda sem koma úr ólíku 

menningarumhverfi og verður öllum nemendum til hagsbóta í nútíma samfélagi.  

Hugtakið fjölbreytileiki felur í sér fleira en ólíkan uppruna fólks, móðurmál og 

þjóðerni. Nemendahópurinn samanstendur t.a.m. af einstaklingum með mismunandi 
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þarfir sem skólinn þarf að vinna með og styðja til alhliða þroska (Lög um grunnskóla 

nr.66/1995). Þetta er einnig sú staðreynd sem hugmyndasmiðir einstaklingsmiðaðs 

náms hafa grundað sínar kenningar á og má benda á hugmyndir Tomlinson (2001) í 

því sambandi. Með lögum er grunnskólum gert að sinna fjölbreyttum nemendahópi 

eins og sjá má í 29. gr. gildandi grunnskólalaga. Þar er skólum gert að koma í veg 

fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, stéttar o.s.frv. (Lög um grunnskóla 

nr.66/1995). Þessu hafa sveitarfélög mætt með viðeigandi aðgerðum, umræðu og 

endurmenntun starfsfólks. Á sama hátt verða þau að vera tilbúin að takast á við þá 

breytingu sem skapast í skólastarfi vegna fjölbreytts uppruna nemenda. Skólayfirvöld 

á hverjum stað verða að bregðast við þannig að tryggt sé að allir nemendur, líka hinir 

erlendu, fái notið sem best þeirrar kennslu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. 

Fólksflutningar milli landa hafa verið þekktir um allan heim alla síðustu öld 

og reyndar miklu lengur. Má í því sambandi nefna tíma vesturfaranna í lok 19. aldar 

þar sem milli 15 og 20 þúsund Íslendingar fluttu til Vesturheims (Bjarki Bjarnason, 

2006). Slíkir fólksflutningar hafa ekki snert Íslendinga svo mjög sem móttökuþjóð 

fyrr en nú síðustu árin.  

Löngu áður en erlent fólk fór að setjast að hér á landi í þeim mæli sem nú er 

höfðu ýmsar vestrænar þjóðir horfst í augu við mikla fjölgun erlends fólks í mörg ár. 

Bretar hafa t.a.m. þurft að takast á við slíka flutninga þar sem mikið hefur verið um 

að fólk frá fyrrum nýlendum þeirra hefur komið til landsins til að leita betri 

framtíðar. Þar var fjölmenningarstefna (e. multiculturalism) skilgreind sem hugtak í 

stefnu stjórnvalda milli 1970 og 1980 (Brooker, 2002). Einnig má benda á að í 

Noregi þótti Stórþinginu ástæða til 1978-1980 að setja reglur um aðlögun erlends 

fólks. Þar var kveðið á um samþættingu (n. integrering) þess að samfélaginu. 

Löggjafanum þótti þá ástæða til að koma í veg fyrir að krafa ýmissa hópa um að 

erlenda fólkið tæki upp alla siði og venjur Norðmanna yrði lögfest. Fólkið skyldi 

hafa val um að hvað miklu leyti það legði af sína siði og venjur og tengdist norsku 

samfélagi (Sand, 1996). Segja má að sambærilega stjórnvaldsákvörðun hafi 

Íslendingar tekið með samþykkt „Stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda” 

í janúar 2007. Þar er í fyrsta sinn kveðið á um hvernig unnið skuli að málefnum 

innflytjenda á Íslandi af hálfu ríkisstjórnarinnar. Reyndar hafði áður verið búið að 

setja í reglugerð og aðalnámskrá hvernig fara skyldi með íslenskukennslu erlendra 

nemenda (Reglugerð um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku 
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nr. 391/1996). Nú er gengið skrefinu lengra með því að nú fá nemendur tækifæri til 

að viðhalda móðurmáli sínu eftir því sem kostur er (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Eins og áður segir er mun skemmra síðan íslensk stjórnvöld fóru að huga að 

málum erlendra borgara en ýmsar nágrannaþjóðir. Í gildandi lögum um grunnskóla er 

í 29. gr. fjallað um að nemendur skuli fá sem jöfnust tækifæri til náms og kennslu án 

tillits til uppruna þeirra (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Einnig er rétt að geta þess 

að í stjórnarskránni frá 1944 segir að allir landsmenn skuli njóta sömu réttinda án 

tillits til þjóðernisuppruna (Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944/1995). 

Sambærileg ákvæði er að finna í alþjóðasamþykktum sem Íslendingar hafa samþykkt 

að fara eftir svo sem í Félagsmálasamþykkt Evrópu sem tók gildi hér á landi 1976 

(Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal, 2007)  

Þegar hugað er að viðbrögðum grunnskólanna hér á landi vegna fjölbreytts 

uppruna nemenda virðist sem vinnulagið sé ærið handahófskennt. Þegar best lætur 

móta fræðsluyfirvöld heildstæða stefnu um margvísleg atriði en síðan er það hvers 

skóla að vinna samkvæmt þeirri stefnumörkun.  Það eru því fyrst og síðast aðstæður í 

hverjum skóla sem skapa það vinnulag sem skiptir sköpum um framkvæmd 

stefnumörkunarinnar  (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Engir tveir skólar eru 

eins og því eðlilegt að hver og einn þeirra þurfi að bregðast við fjölbreytileika innan 

nemendahópsins á sinn hátt enda gerir stefnumörkunin ráð fyrir því. Vafalaust eru 

það fyrst og fremst þær skorður sem fjárhagur og húsakostur setja skólunum sem 

ræður viðbrögðum þeirra og vinnulagi. Því má líta svo á að ábyrgð stjórnenda 

skólanna og möguleiki til aðgerða sé takmarkaður þar sem húsnæði og fjárhagur 

skólans er ekki nema að litlu leyti á þeirra forræði. Fagleg ábyrgð er samt þeirra (Lög 

um grunnskóla nr.66/1995). 

Lengst af hafa skólar hér á landi brugðist við kennslu erlendra nemenda með 

ýmsum hætti án sérstakrar umræðu. En nú á seinni árum þegar fjöldi erlendra 

nemenda hefur vaxið svo mjög sem raun ber vitni hefur umræðan orðið æ háværari 

um að bregðast þurfi markvissar við innan skólakerfisins til að skapa erlendu 

nemendunum sambærileg tækifæri til náms og þeim íslensku. Á þessum sama tíma 

hefur verið vaxandi umræða um breytta kennsluhætti í íslenskum skólum og nú er 

stefnt í æ ríkari mæli að „einstaklingsmiðuðu” námi þótt innihald hugtaksins virðist 

æði breytilegt í hugum fólks. Jafnframt þeirri breytingu sem slíkt hefur í för með sér 

má fullyrða að mesta áskorun sem skólakerfið stendur frammi fyrir á næstu árum sé 

að tryggja erlendum nemendum sem mesta og besta menntun í íslenskum skólum.  
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Alþingi Íslendinga staðfesti árið 1992 Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Með honum er þjóðin skuldbundin til að tryggja öllum börnum jafnan aðgang að 

almennri menntun. Einnig skal rækta eftir því sem kostur er persónuleika, hæfileika 

og andlega og líkamlega getu allra nemenda. Jafnframt er í 30. grein sáttmálans 

komið sérstaklega inn á rétt barna sem tilheyra minnihlutahópum í samfélaginu til að 

njóta eigin menningar, trúar og nota eigið tungumál (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Þegar skipulögð er kennsla nemenda af erlendum uppruna eru fjölmargir 

þættir sem huga þarf að. Meðal annars má nefna samskipti milli heimila nemenda og 

skólans, samskipti innan kennslustofunnar og gagnkvæma viðurkenningu á ólíkum 

menningarlegum bakgrunni. Good og Brophy (2000) fjalla ítarlega um samskipti 

innan kennslustofunnar, meðal annars milli ólíkra nemendahópa og hversu 

nauðsynlegt sé að byggja þau á vitneskju um mismunandi menningu viðkomandi 

einstaklinga. Kennarinn getur stuðlað að því með því að hvetja til kynninga og 

samskipta milli nemenda óháð uppruna. Einnig ræða þeir nauðsyn góðra samskipta 

til að markmiðssetning náms nemenda af minnihlutahópi sé byggð á raunsærri stöðu. 

Til að tryggja að það sé gert benda þeir á nauðsyn þess að kennarinn hafi beint og 

milliliðalaust samband við heimilið og tryggi þannig að hann fái þá vitnesku um 

bakgrunn nemendanna sem gagnist sem best við nám til framtíðar.  

Sérhver skóli þar sem metnaður ríkir hlýtur að stefna að því með starfi sínu 

að vera talinn „góður skóli”. Sergiovanni (2001) skilgreinir þrjú stefnumið góðra 

skóla, einkum þar sem fjölmenning er metin í samfélaginu sem eru: 

 

a)  Foreldrar, nemendur og kennarar eru ánægðir með skólann sinn, vilja vera 
þar og finnst mikilvægt að stuðla að árangri hans. 

      b)  Skólinn setur starfi sínu skýr markmið og tilgang. 
c)  Útskrift úr skóla fylgir ákveðin virðing samfélagsins og sýnir lýðræðislega 

hegðun, gildi og viðhorf. 
 

Samskiptin milli heimila og skóla eru viðfangsefni þessa verkefnis, þ.e. hvernig 

samstarfi  skóla og foreldra af erlendum uppruna er háttað. Þó efnistök séu afmörkuð 

við grunnskóla á umfjöllunin ekki síður við í leikskólum og framhaldsskólum.  

 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir rannsókn á samskiptum tveggja skóla við foreldra 

erlendra nemenda. Rætt var við skólastjórnendur og þrjá kennara sem eru með 
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erlenda nemendur í sínum bekkjum um samskipti við foreldra. Einnig var rætt við 

foreldra þeirra nemenda um samskipti þeirra við starfsfólk skólans og aðra íbúa 

samfélagsins. Í verkefninu eru svör þeirra rakin og skoðuð í ljósi skrifa nokkurra 

fræðimanna sem hafa fjallað um fjölmenningu. 
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1 Skilgreining hugtaka 
 

Í titli verkefnisins er talað um erlend börn. Víðast er í verkefninu einnig fjallað um 

erlenda nemendur í skólunum sem og erlenda foreldra. Þó verður ekki hjá því komist 

að nota einnig önnur hugtök þegar það á við. Þar má nefna að notað er hugtakið 

„innflytjandi” en það er þá vegna þess að það er tekið úr skýrslum eða ritum sem 

notuð eru til stuðnings verkefninu. Í verkefninu er móðurmál skilgreint sem það 

tungumál eða þau tungumál sem töluð eru á heimili barnanna og börnunum finnst 

eðlilegast að grípa til (Skutnabb-Kangas, 1981).  

Skilgreiningin sem miðað er við þegar talað er um erlenda nemendur er sú að 

það séu nemendur sem eiga erlenda foreldra, annað eða báða og a.m.k. eitt erlent 

tungumál talað á heimilinu. Í verkefninu er viðfangsefnið að skoða samskipti skóla 

við þann hóp foreldra sem a.m.k. annað foreldrið er erlent og erlent móðurmál er eða 

hefur verið talað á heimilinu.  

Þegar talað er um sérstaka íslenskukennslu er það sú kennsla í íslensku sem 

erlendir nemendur fá utan bekkja, einir sér eða í hóp. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

Í grein í bókinni „Multicultural Education” er fjallað um samskipti foreldra og skóla. 

Þar segir m.a. 

Allir geta notið góðs af samskiptum skóla við foreldra. Nemendum vegnar þá 
yfirleitt betur í skóla og hafa fleiri til að styðja við námið. Foreldrar vita 
meira um starf skólans, þeir fá fleiri tækifæri til að hafa tjáskipti við kennara 
barnanna og eru færir um að hjálpa þeim þannig að þau nái betri árangri í 
námi. Kennarar fá samstarfsfólk við menntun og læra meira um nemendur 
sína með samskiptum við foreldra og geta nýtt sér þær upplýsingar til að auka 
árangur nemenda (Banks, 2007).  

 

Í sömu grein segir Banks að sumum foreldrum finnist þeir ekki geta stutt við nám 

barnanna og öðrum finnist þeir ekki hafa tíma, orku eða forsendur til að standa í 

samskiptum við skóla. Enn aðrir geta það ekki og þrír hópar skera sig þar úr, 

tekjulágir foreldrar, einstæðir foreldrar og foreldrar þar sem t.d. veikindi eða 

atvinnuleysi hrjá (Banks, 2007). 

 Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og Van Voorhis (2002) flokka öll 

samskipti skóla og foreldra í sex flokka. Auk þess sem um er að ræða samskipti skóla 

og foreldra eru þau tengd félagslegu neti samfélagsins. Þeir sex mismunandi flokkar 

sem höfundarnir vilja grundvalla alla umræðu um samskipti skóla og foreldra á eru: 

 

1.      Foreldrahlutverk ( e. Parenting). Skólinn þarf að styrkja foreldra við það 

hlutverk þeirra að styðja við þroska barna sinna og skapa þau skilyrði heima 

fyrir sem efla barnið sem nemanda alla skólagöngu þess.  

2.      Tjáskipti (e. Communicating). Skólinn þarf að upplýsa foreldra um tilgang og 

markmið með námi barnanna, kalla eftir viðbrögðum og stuðla þannig að 

virkum gagnkvæmum samskiptum skóla og heimila. 

3.      Sjálfboðastarf (e. Volunteering). Skólinn þarf að skapa aðstæður sem hvetja 

fjölskyldur til beinnar þáttöku í skólastarfi til stuðnings nemendum. 

4.      Heimanám (e. Learning at home). Skólinn þarf að virkja fjölskyldur til 

stuðnings og þátttöku vegna heimavinnu barnanna við nám og námstengd 

verkefni. 

5.     Ákvarðanataka (e. Decision making). Skólinn þarf að virkja foreldra til 

hlutdeildar í ákvörðunum um skólastarfið með virkri þátttöku í foreldrastarfi. 
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6.     Samstarf við nærsamfélagið (e. Collaborating with community). Tengja skólann 

við fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu og skapa möguleika til víðtæks 

gagnkvæms stuðnings.  

 

Líti kennarar á foreldra og samfélag sem samstarfsaðila sem vinni að sameiginlegu 

verkefni viðurkenna aðilar sameiginlegan áhuga og ábyrgð á barninu og vinna saman 

að því að skapa því sem bestar aðstæður. Megintilgangur samstarfsins er að hjálpa 

börnunum að fóta sig og ná árangri í lífi sínu nú og síðar (Epstein o.fl., 2002). Þessi 

flokkun samstarfs á að sjálfsögðu við um samskipti kennara við alla foreldra en í 

þessu verkefni verður hún notuð til að skoða sérstaklega samskipti við foreldra 

erlendra nemenda.  

2.1 Foreldrahlutverk 
Foreldrar hafa misjafnan bakgrunn og eru í raun afar misjafnlega undir það búnir að 

takast á við það hlutverk að vera foreldrar. Því er mikilvægt að skólar komi að 

þessum þætti með því að bjóða fram aðstoð og sérfræðiþekkingu til að auðvelda 

foreldrum að skilja þroska barnanna og styðja við heilbrigði þeirra og fjölskyldunnar. 

Einnig getur skólinn gefið fólki tækifæri til að læra um uppeldi með umræðufundum, 

námskeiðum og fyrirlestrum um hvað það þýðir í raun að vera foreldri (Epstein o.fl., 

2002). En það sem einum finnst eðlilegt í samskiptum er ekki sjálfgefið að öðrum 

finnist líka. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) fjallar um sjálfsmynd og þá staðreynd að 

þegar fólk flyst í nýtt samfélag þarf það oft að endurskoða sjálft sig og lífsgildi sín. 

Jafnframt bendir hún á að gera þurfi greinarmun á persónulegri sjálfsmynd og 

félagslegri. Í persónulegu sjálfsmyndinni felst tilfinningin fyrir sjálfstæði sínu en í 

þeirri félagslegu felst þörfin fyrir nánd og samkennd með stærri hóp. Því verður 

skólinn að nálgast ólíka foreldra eftir ólíkum leiðum og þekkja þau mörk sem sett eru 

í mismunandi samfélögum fyrir samstarfi fjölskyldna við skóla og aðrar stofnanir. 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) fjalla um nauðsynlega hlutdeild foreldra í 

námi barna sinna. Til að það verði sem mest til stuðnings er nauðsynlegt að samskipti 

kennarans og foreldranna séu með sem bestum og eðlilegustum hætti. Liz Brooker 

(2002) bendir á að víðast hvar sé orðið viðurkennt að foreldrar séu í flestum tilfellum 

fyrstu kennarar barna sinna. Því verði að gera þá kröfu að hver kennari sem heldur 

áfram því hlutverki þegar barnið kemur í skólann þekki til hugmynda og þeirra gilda 
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sem viðurkennd eru í því samfélagi sem börnin tilheyra jafnvel þótt þau séu framandi 

í umhverfi og samfélagi skólans. 

Kennaranum er nauðsynlegt að þekkja til bakgrunns og aðstæðna nemandans 

heima fyrir og eins þurfa foreldrar að þekkja til starfa skólans og þeirra áætlana sem 

þar er unnið eftir. Skólar eru að breyta kennsluháttum sínum í þá átt að tekið er mið 

af stöðu hvers og eins nemanda og námið grundvallað á henni. Augljós má því vera 

nauðsyn þess að kennari hafi sem nánast samráð og samskipti við heimili nemandans 

til að réttar upplýsingar fáist um stöðu nemandans. Slíkt samráð næst ekki nema með 

gagnkvæmri virðingu fyrir þeim mismun sem er á menningu heimilisins og skólans 

og þeirri sýn að eftirsóknarvert sé að kynnast honum. Því er ljóst að mati Siraj-

Blatchford og Clarke (2000) að hinir sex flokkar sem nefndir eru hér að framan til 

eflingar samskipta heimila og skóla eru forsenda árangursríks náms nemenda af 

erlendum uppruna. 

 Gundara vill að kennarar byggi kennslu sína á þremur grundvallargildum, 

engin mismunun, engin kúgun og lýðræðisleg umræða. Að hans mati þarf 

sameiginlegan skilning þjóða heims á grundvallargildum. Besta leiðin til þess að 

koma á slíkum skilningi er að útbúa námsefni fyrir skóla sem kennarar geta nýtt sér 

til að hvetja nemendur til að rökræða þessi almennu sameiginlegu gildi og bera þau 

saman við veraldleg og trúarleg gildi hvers samfélags. Til að þetta sé mögulegt 

verður hlutur foreldranna í að skapa skilyrði fyrir umburðarlyndi mjög mikilvægur 

(Gundara, 1997). 

Hlutverk foreldra í að viðhalda og varðveita móðurmál barna sinna verður að 

teljast mikilvægt. Fjölmargar rannsóknir sýna að til að barn nái góðum tökum á öðru 

máli er því afar mikilvægt að þroska móðurmál sitt áfram (Skutnabb-Kangas, 1981). 

Þar þarf skólinn oft að reiða sig á foreldrana því það er staðreynd að í mörgum 

tilfellum er ekki hægt að koma slíkri kennslu við í skólum. Af þeirri ástæðu verður 

hlutur foreldra enn mikilvægari. Engum blöðum er um það að fletta að skólinn gegnir 

líka mikilvægu hlutverki við varðveislu móðurmálsins, ýmist með kennslu þess þegar 

það er hægt og/ eða hvatningu við foreldra um að leggja rækt við það heima fyrir. 

Skutnabb-Kangas fjallar nokkuð um mismunandi skilgreiningar á móðurmáli og 

nefnir í raun fimm skilgreiningar sem mögulegar. Fjórar þeirra eru:  

 

a)   Tungumálið sem börn læra fyrst og finnst eðlilegast að nota til tjáskipta.  

b)   Tungumálið sem viðkomandi þekkir best.  
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c)   Tungumálið sem viðkomandi notar mest.  

      d)   Það tungumál sem notað er innan viðkomandi þjóðfélagshóps.                         

 

Þessar skilgreiningar eiga það allar sameiginlegt utan þá fyrstu að séu þær 

notaðar er möguleiki til að skipta um móðurmál einu sinni eða oftar á lífsleiðinni 

(Skutnabb-Kangas, 1981). Fimmta skilgreiningin sem hún nefnir er sú að móðurmál 

sé það tungumál sem viðkomandi hugsar á, dreymir og finnst eðlilegast að nota til að 

skrifa í dagbók og ljóð.  

Í þessu ljósi þurfa starfsmenn skóla að þekkja vel til bakgrunns nemenda og 

aðstæðna heima fyrir þegar tekin er ákvörðun um það hvort skólinn skuli bjóða upp á 

móðurmálskennslu erlendra nemenda. Eins og skilgreiningarnar hér framar bera með 

sér er ekki loku fyrir það skotið að „móðurmálin” séu jafnvel tvö og því verður enn 

mikilvægara að hafa fullt samráð við foreldra þegar slík kennsla er ákveðin.  

Radaszewski-Byrne (2001) fjallar um bráðgreind börn í Bandaríkjunum. 

Bendir hún þar á að Kelley-Laine skilgreini þátttöku foreldra í skólastarfi eftir tveim 

þáttum, hlutdeild í samstarfi (e. collective) og einstaklingsþátttaka (e. individual). 

„Collective” eru t.d. menningarlegu tengslin við skólann en „individual” er 

stuðningur foreldra í náminu, föstu samskiptin við skóla og aðstoð við námið heima 

og í skóla. Einnig vitnar hún til Rash (1998), Silverman (1992) og Tolan (1990) sem 

komast að þeirri niðurstöðu að þátttöku foreldra (e. parental involvement) í 

skólastarfi megi oftast skýra sem þörf og leit foreldra eftir upplýsingum fagfólks um 

raunverulega stöðu barna sinna.  

2.2 Samskipti 

Epstein o.fl. (2002) benda á að gagnkvæm samskipti um skólaverkefni og þroska 

barna milli skóla og foreldra sé sá þáttur sem skipti hvað mestu máli fyrir nám 

nemenda og því eðlilegt að skoða á hvern hátt þau séu ræktuð, bæði af starfsmönnum 

skólanna og foreldrum.  

Banks (2007) fjallar um tengsl kennara og foreldra og nauðsyn þeirra fyrir 

árangur nemenda í námi. Hann bendir á að foreldrar geti verið fleiri en einn hópur og 

því þurfi kennarar að tryggja að samskipti þeirra nái til allra. Ekki er bara hægt að líta 

á þá sem einn hóp.  

Grundvallaratriði er að samskiptin séu í báðar áttir. Þannig þarf skólinn að fá 

viðbrögð foreldra og samskiptaformið þarf þá líka að bjóða upp á það. Einu skiptir 
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hvert formið er. Það geta verið fundir foreldra og kennara, símhringingar, 

heimavinnuupplýsingar, tilkynningar, skýrslur, samskiptabækur, netsamband, 

heimasíður o.fl. Sé hægt að tryggja gagnvirkni samskiptanna þá eykur það tengsl og 

traust skóla og heimila. Epstein (2001) bendir á að ef kennarar hafi ekki samband við 

foreldra skilji þeir ekki væntingar foreldra til nemandans og kennarans og geti ekki í 

kennslunni brugðist við væntingum þeirra.  

Allir foreldrar, hvort sem þeir eru innflytjendur eða ekki, hafa ákveðnar 

væntingar til náms barna sinna. Því er nauðsynlegt að foreldrar og kennarar ræði á 

opinskáan hátt um raunverulega námsstöðu hvers nemanda eins og hún er á hverjum 

tíma og hvað gera þarf til að styrkja hana sem mest. Öllum ætti að vera ljóst að til að 

slík tjáskipti geti átt sér stað milli foreldra og kennara þarf að tryggja að fólk skilji 

það sem sagt er. Þá getur komið til að kalla þurfi til túlka og í raun ætti slíkt að vera 

regla þegar tekið er á móti nýjum erlendum nemanda inn í skóla. Kennarinn þarf 

réttar upplýsingar um nemandann og foreldrarnir og nemandinn þurfa réttar 

upplýsingar um skólann. En erfitt getur reynst að fá túlka sem eru fyllilega starfi sínu 

vaxnir. Staðreyndin er sú að víða eru fengnir sem túlkar fólk sem hefur dvalið lengur 

en aðrir á stöðunum og skilja íslensku betur þess vegna. Það þarf samt ekki að vera 

trygging fyrir réttri túlkun. Einnig er hægt að fá keypta þjónustu símatúlka sem bera 

skilaboð milli í gegnum símann. Í sumum tilfellum er slík túlkun heppilegri því 

ýmsar ástæður geta verið fyrir því að óheppilegt sé að skyldmenni túlki skilaboð 

milli skóla og foreldra. Til fyrirmyndar eru kynningarbæklingar um íslenska 

grunnskóla sem Fræðslusvið Reykjavíkur hefur útbúið á ýmsum tungumálum og eru 

aðgengilegir á heimasíðu stofnunarinnar. Nú í seinni tíð hafa önnur sveitarfélög nýtt 

sér þetta brautryðjendastarf Reykvíkinga og aðlagað slíkar kynningar og upplýsingar 

sínum aðstæðum (Fjarðabyggð, 2007). Fer heldur ekki illa á því þar sem fyrsti 

erlendi íbúinn settist þar að og búseta breiddist í upphafi út frá Reykjavík. 

Tölvusamskipti hafa vaxið mjög hér á landi milli skóla og heimila hin seinni 

ár. Nú er svo komið að allflestir skólar landsins hafa tekið í notkun tölvukerfi sem 

heldur utan um skólastarf og gefur foreldrum góða möguleika til að fylgjast með því 

sem fram fer. Einnig geta kennarar og foreldrar átt milliliðalaus samskipti sín á milli 

þar sem öll samskipti eru skráð og varðveitt. Á öld upplýsinga, þar sem gerð er krafa 

um opna og stöðuga umræðu getur slíkt verið afar mikilvægt fyrir bæði heimilið og 

skólann. En þótt þessi samskiptamöguleiki sé góður getur hann ekki komið 

algjörlega í staðinn fyrir persónuleg samskipti. Líta verður fyrst og fremst á hann 



                                                                           

 18 

sem góða viðbót við það sem fyrir er. Löngum hefur „töskupóstur” verið stór þáttur í 

samskiptum og verður vafalaust áfram en þó geta tölvusamskiptin minnkað slíkan 

pappírsburð og „sóun” eins og sumir þeir sem vinna að því að efla umhverfisvitund 

nemendanna kalla þetta form samskipta. 

2.3 Sjálfboðastarf 

Það er hverri fjölskyldu mikil áskorun að taka sig upp og flytja úr sínum gömlu 

heimahögum í nýtt samfélag. Jafnframt er það skylda hins nýja samfélags að taka vel 

á móti nýjum íbúum og gera sitt til að fólkinu líði þar sem best. Einn liður í að fólki 

líði vel er að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Það getur skólinn t.d. gert með 

því að gefa fjölskyldum tækifæri til deila tíma og hæfileikum með skólanum, kennara 

og nemendum. Þetta getur verið í skóla þar sem sjálfboðaliðar geta t.d. aðstoðað á 

bókasafni, tölvustofu, leikvellinum, borðsalnum eða heildagsskólanum auk aðstoðar 

við uppsetningar ýmissa atburða. Þetta getur einnig orðið heima með stuðningi við 

tómstundir bekkjarfélaga, íþróttaiðkun eða þjálfun (Epstein o.fl., 2002). En í þessu 

verður að fara varlega og gefa fólki andrými en samt að vera hvetjandi til að fá þessa 

nýju íbúa til að koma í skólann og sjá með eigin augum það sem gert er. Þannig 

kynnast erlendu foreldrarnir líka starfsfólki skólans og öðrum foreldrum og finna að 

þeirra eigin reynsla og skoðanir eru líka einhvers metnar í samfélaginu. Skólinn hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna í kennslu almennra lífsgilda og verður ekki deilt um 

mikilvægi slíkrar kennslu í ólíkum samfélögum heimsins, bæði veraldlegum og 

trúarlegum. 

 Gundara (2000) fjallar um vandamál sem koma upp í samfélögum þegar ekki 

er borin virðing fyrir mismunandi skoðunum og lífsháttum og telur að í slíkum 

samfélögum hafi menntakerfið brugðist hlutverki sínu. Hann segir að skólakerfið eigi 

ekki aðeins að færa vinnumarkaðnum velmenntaða einstaklinga heldur einnig 

þjóðfélaginu sanngjarna einstaklinga sem hafa skilning og þekkingu á 

mannréttindum og trúarlegum og menningarlegum gildum. Þetta viðhorf geta 

foreldrar aðstoðað við að byggja upp hjá nemendum með heimsóknum í skólana og 

sýnt þannig í verki að þeir meti það samfélag sem skólinn er en kynni líka sínar 

áherslur. Nemendur eru í eðli sínu fróðleiksfúsir og hið óþekkta vekur jafnan hjá 

þeim forvitni og eftirvæntingu. Það á skólinn að nýta sér eftir því sem kostur er. En í 

þessu sem öðru verður skólinn að stíga varlega til jarðar því eins og Siraj-Blatchford 

(1994) bendir á er skoðun fólks á skólanum oft lituð af neikvæðri reynslu þess sjálfs 



                                                                           

 19 

af skólagöngu. Þeirri skoðun getur starfsfólk skólans ekki gert ráð fyrir að breyta á 

einni nóttu og þarf því að vera tilbúið til að stíga mörg lítil skref á löngum tíma til að 

ná fram þeirri breytingu að fólki finnist eftirsóknarvert að koma og aðstoða í 

skólunum.  

2.4 Heimanám  

Það er sjálfsögð skylda skólanna að upplýsa fjölskylduna um námið sem barnið 

vinnur í skólanum og hvernig fjölskyldan getur best hjálpað við heimavinnu, 

námskrártengd viðfangsefni og ákvarðanir sem þarf að taka. Séu þessar upplýsingar í 

föstum skorðum þá eykur þetta samskipti kennara og foreldra en einnig og ekki síður 

viðtöl og samskipti foreldra og barna heima með umræðum og skoðun skóla- og 

heimaverkefna (Epstein o.fl., 2002). 

Í velflestum samfélögum sem veita börnum sínum kerfisbundna skólagöngu 

gera skólar kröfu til þess að nemendur sinni heimanámi í ýmsum myndum. Þó eru 

dæmi um vestrænar þjóðir sem banna heimanám með öllu. En hvað er heimanám? 

Líklega geta flestir fallist á skilgreiningu Cooper. Samkvæmt henni er heimanám öll 

sú vinna og verkefni sem kennari felur nemanda að leysa utan kennslustunda. Þannig 

getur hún verið unnin undir eftirliti í skóla eða heima með ýmsu sniði eða jafnvel 

sem verkefni íþróttafélaga eða hópa ótengd fjölskyldu og heimili (Cooper, 2001). 

Þegar svo er komið að heimanámið er ekki lengur inni á heimilunum má líka velta 

því fyrir sér hvort þá sé eðlilegt að nota hugtakið heimanám um það.  

Sérhver kennari sem leggur heimanám fyrir nemendur sína gerir það í 

ákveðnum tilgangi. Epstein (2001) fjallar um tilgang heimanáms og skilgreinir hann í 

10 liðum. Samkvæmt skilgreiningu hennar styrkja öll þau atriði nemandann sem 

einstakling, styrkja samband nemanda og foreldra eða samband fjölskyldu við skóla. 

En öll vinna verður að eiga sér takmörk, sama hversu þroskandi hún er. Það á einnig 

við um heimavinnu og því varar Cooper (2001) kennara við að ganga ekki of langt í 

kröfum til heimanáms. Einnig bendir hann kennurum á nauðsyn þess að þekkja til 

bakgrunns foreldranna og möguleika þeirra til þátttöku í heimanáminu með börnum 

sínum. Þar sem tungumálaerfiðleikar koma í veg fyrir æskilega aðstoð foreldra verða 

kennarar að leita annarra leiða til aðstoðar nemendum. Skóli sem starfar eftir svo 

ákveðnum fyrirmælum eins og þeim að hann skuli tryggja öllum jafnrétti til náms 

getur þá ekki látið hjá líða að þróa aðrar leiðir sem færar eru. Því standa skólar 

frammi fyrir hugmyndinni um heimanámsstefnu sem ef til vill má segja að þeir starfi 
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eftir hvort sem krafist er heimanáms eða ekki. Formleg ákvörðun um fyrirkomulag 

heimanáms hvort sem það er ákveðið af skólum eða fræðsluyfirvöldum verður að 

teljast stefna eins og þegar Stern (1997) fjallar um heimanámssetur skóla í 

Strathclyde sem komið var á fót upp úr 1990. 

Með heimanámi er verið að leggja ákveðnar skyldur á heimilið. Með því er 

skólinn að reiða sig á hlutverk foreldra við að búa börnum sínum aðstæður til náms 

heima fyrir og aðstoða við heimanámið eins og kostur er. Það er einn 

grundvallarþáttur í þátttöku foreldra í skólastarfi að mati Siraj-Blatchford og Clarke 

(2000). Liz Brooker (2002) bendir á að í miðborgarskóla í Bretlandi séu nánast allir 

foreldrar tilbúnir til að aðstoða við heimanám barna sinna þótt minni áhugi sé fyrir 

því að tengjast skólastarfinu að öðru leyti. Eigi þetta einnig við hér á landi mætti ætla 

að kennarar geti þannig frekar notað heimanámið til að kynnast foreldrum barnanna 

en með því að fá þá inn í skólann til aðstoðar.  

Ingibjörg Hafstað fjallar um athugun Hasle (1994) sem gerð var nokkrum 

árum fyrr. Kemur þar fram að erlendir foreldrar barna í Bretlandi gátu haft veruleg 

áhrif á enskunám barna sinna með því einu að hlýða á börnin, hrósa og hvetja til 

dáða, þótt þau hefðu ekki sjálf vald á málinu. Jafnframt varð þetta hvati fyrir 

foreldrana og þeim fór að jafnaði meira fram en hinum foreldrunum sem ekki skiptu 

sér af námi barnanna (Ingibjörg Hafstað, 1994).  

Strax í mótttökuviðtali, þegar erlent barn er skráð í skóla og ljóst að það muni 

búa í tvítyngdu umhverfi, er mikilvægt að kennarar komi þeim skilaboðum til 

foreldra að rík nauðsyn sé til að rækta móðurmálið heima fyrir með því að tala það 

og hafa rannsóknir staðfest mikilvægi þess (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Því heyrist 

nú varla lengur meðal kennara að best sé fyrir erlend börn að leggja gamla málið til 

hliðar ef þau eigi að ná tökum á hinu nýja. Skutnabb-Kangas (1981) bendir 

foreldrum á að mikilvægt sé að leggja stöðuga rækt við móðurmálið og nefnir nokkur 

atriði sem þeir geta gert til að styrkja tvítyngi barnsins sem mest.  

 

a)  Að tala sem mest við börn sín á heimilinu og byrja meðan þau eru sem  yngst.  
b)  Að reyna að tryggja að þau umgangist bæði börn og fullorðna og heyri og noti 

bæði málin.  
      c)  Að leika við barnið þannig að það heyri mismun og það sem líkt er í báðum   

málum.  
d)  Að sjá til þess að barnið fái kennslu í báðum málum sem móðurmáli.  
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e)  Að innræta barninu að það sé mikill kostur að geta tjáð sig á tveimur 
tungumálum og vekja hjá því stolt yfir þeim möguleikum sem slíkt gefur 
þeim. 

 

Þegar erlent barn kemur í íslenskan skóla þar sem móðurmál þess heyrist lítt eða ekki 

er mikilvægt að skóli og foreldrar séu samstiga um að tryggja með einum eða öðrum 

hætti að móðurmálið haldi áfram að þróast hjá barninu. Það er forsenda þess að 

barnið geti náð því að verða tví eða fjöltyngt seinna meir (Skutnabb-Kangas, 1981).  

 

2.5 Ákvarðanataka  

Það ætti að vera eðlilegur hluti skólastarfs að skólinn upplýsi foreldra um stefnu 

skólans í einstökum málum og gefi þeim tækifæri til að ræða hana innan skólans. 

Jafnframt gefi skóli og samfélag fjölskyldum tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum 

um áætlanir skólans sem hafa áhrif á börn þeirra og annarra. Þetta getur gerst með 

þátttöku foreldra í bekkjarráðum, foreldraráðum, skólanefndum og ýmsum hópum 

sem settar eru á laggirnar innan skólans eða samfélagsins til að vera aðilar að 

ákvörðunum um skólastarfið. Gott dæmi um slíkt ráð væri aðgerðateymi til að styrkja 

samskipti skóla og fjölskyldna (Epstein o.fl., 2002). 

Á skólagöngu sérhvers nemanda eru margar ákvarðanir sem þarf að taka. 

Sumar eru teknar í skólanum af kennurum og skólastjórn. Aðrar eru teknar af 

nemendum en svo eru líka fjölmargar sem foreldrar taka. Vissulega þurfa kennarar 

að virða þær ákvarðanir foreldra sem teknar eru heima fyrir. En eftirsóknarverðast 

hlýtur að vera að sem flestar þær ákvarðanir sem teknar eru um nám nemendanna séu 

teknar í sameiningu af öllum þeim aðilum sem koma að málum. Allt nám hefur 

markmið og til að það gangi sem best fyrir sig er æskilegt að foreldrar, kennarar og 

skólasamfélagið komi að ákvörðunum um þau markmið (Banks, 2007). Tenging við 

samfélagið, þátttaka foreldra við ákvarðanatöku og lýðræðisleg umræða um 

námskrárþróun eru mjög mikilvæg þegar þróa á fjölmenningarlegt skólastarf (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a). 

En það eru líka fleiri ákvarðanir sem erlendir foreldrar standa frammi fyrir en 

þær sem snúa beint að náminu og skólanum. Þeir þurfa að ákveða hvernig og að hve 

miklu leyti fjölskyldan verður þátttakandi í nýju samfélagi. Hvað það varðar getur 

verið afar mikill munur eftir uppruna fólksins og þjóðfélagsstöðu. Lengst af hefur 
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lítið verið hugsað um þessa aðstöðu sem erlent fólk er í en nú í seinni tíð er farið að 

gefa þessu gaum.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2000) fjallar um þrjár meginleiðir sem oftast er talað 

um við aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi. Vitnar hún þar til Skutnabb-Kangas 

og fleiri erlendra fræðimanna sem hafa á einn eða annan hátt fjallað um aðlögun 

erlends fólks að nýjum samfélögum. Þeir komast að því að þessar þrjár meginleiðir 

séu samlögun (e. assimilation), samþætting (e. integration) og aðskilnaður (e. 

segregation). Löngum hafa margir talið eðlilegt að erlent fólk samlagist sem best 

þeim sem fyrir eru. En kannanir og rannsóknir, sem m.a. þeir fræðimenn sem vitnað 

er til í greininni hafa gert, sýna að best vegnar samfélögum þar sem samþætting á sér 

stað. Þar heldur fólk sínum menningarlegu sérkennum en tileinkar sér jafnframt þá 

þætti úr menningu meirihlutans sem það kýs. Mikilvægt er að yfirvöld á hverjum 

stað geri sér grein fyrir að þau geta haft veruleg áhrif á hvernig aðlögun erlenda 

fólksins að samfélaginu verður. Greinilegan hvata til þess má finna í nýlegri stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Mjög mikilvægt er að kennarar og starfsfólk skólanna séu meðvitaðir um 

þetta og geri sitt til að auðvelda þessa samþættingu. Forsenda þess að hún takist er að 

samskipti og upplýsingaflæði milli heimilis og skóla sé stöðugt og gagnvirkt. Skólinn 

getur ekki gert einhliða kröfur um hlutverk foreldra við nám barna heldur verða 

kennarar að vera tilbúnir til að hlusta á skoðanir erlends fólks og beinlínis kalla eftir 

þeim. En jafnframt verða kennarar að vera tilbúnir til að leiðbeina foreldrum sem 

vilja að börn þeirra leggi af sína siði og venjur að öllu leyti t.d. með því að hætta að 

nota móðurmál sitt. Ekki er öllum foreldrum ljós nauðsyn þess að börn viðhaldi og 

rækti sitt móðurmál (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000), jafnvel þótt málið tilheyri 

minnihlutahópi. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2000) bendir á að í Evrópu sé ekki sama 

hvert tungumálið er. Þannig séu enska og franska eftirsóknarverðari móðurmál en 

tungumál úr suður Asíu.  

Vissulega hafa foreldrar ákvörðunarvald um uppeldi barna sinna og skólarnir 

verða að virða það. En þegar möguleikar barns til aðlögunar og þátttöku í nýju 

samfélagi eru skertir með ákvörðun foreldra er það skylda skólanna að bregðast við. 

Hanna Ragnarsdóttir gerði rannsókn á stöðu barna af erlendum uppruna í 

leikskólum á Íslandi 2000 og 2001. Helstu niðurstöður birtir hún síðan í Uppeldi og 

menntun. Þar kemur fram að sérfræðiþjónusta við leikskólana sé meiri á 

höfuðborgarsvæðinu en þrátt fyrir það leiði mikill fjöldi erlendra barna ekki 



                                                                           

 23 

sjálfkrafa til markvissara starfs. Ekki var munur á undirbúningi leikskólanna vegna 

komu barna af erlendum uppruna eða innfæddra og verður því að ætla að starfsfólkið 

hafi verið harla lítt undirbúið til að takast á við þessa nýju stöðu. Jafnframt kemur 

fram í rannsókn Hönnu að samskipti þeirra við foreldra erlendu barnanna hafi ekki 

verið teljandi meiri en við foreldra íslenska barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 

Ef sú er líka raunin í grunnskólum, nú sex árum síðar er mikið verk óunnið í 

íslensku skólakerfi til að tryggja eðlileg og nauðsynleg samskipti skóla og foreldra. 

Slík samskipti eru til hagsbóta fyrir allt skólastarf og auka möguleika hinna erlendu 

nemenda til áframhaldandi náms og þroska í íslensku samfélagi. 

Í stuttri heimsókn í tvo skóla í Edinborg nú í haust mátti sjá glögg dæmi um 

öflugt foreldrasamstarf í skólum í fátækum miðborgarsamfélögum. Íbúar 

skólahverfanna eru lágstéttarinnflytjendur og heimamenn sem eiga við ýmis 

félagsleg vandamál að stríða. Ferðin var farin í tengslum við verkefni sem við, tveir 

skólastjórar á Austurlandi unnum að við KHÍ. Tilgangur ferðarinnar var að kynna 

okkur skóla sem eru þekktir fyrir fjölmenningarlegt starf. Í Dalry Primary School 

kom vel í ljós hve stórt hlutverk skólans er í samfélaginu. Skólastarfið nær í raun 

langt út fyrir veggi skólans með því samfélagslega starfi sem skólinn er virkur 

þátttakandi í undir forystu hugsjónamannsins og skólastjórans David Fleming 

(Wrigley, 2000). Með vissu má fullyrða að í raun skiptir skólinn sköpum fyrir 

framtíð barnanna að sögn  D. Fleming (munnleg heimild, 30. september 2007). 

Jafnframt sagði hann ljóst að allt frumkvæði til samstarfs yrði að koma frá skólunum 

og án þess væri ekkert samstarf við heimilin. Nú á seinni árum hefur sú skoðun orðið 

almennari að nám sé samstarfsverkefni skóla og heimila. Því verður að telja eðlilegt 

að lögð sé aukin rækt við samband og samstarf skóla og heimilis og þau skref sem 

þarf að stíga til að tengjast heimilunum frekar þarf skólinn að taka ef þetta samstarf á 

að komast á. Yfirvinna þarf þær hindranir sem vissulega geta verið í veginum fyrir 

slíku samstarfi. Þær geta falist í mikilli vinnu foreldra við að koma sér fyrir í nýju 

samfélagi, öðrum trúarbrögðum og siðum eða jafnvel bara af þeirri ástæðu að slík 

samskipti þykja ekki eðlileg í fyrri heimkynnum þeirra. Kennarar þurfa að hafa tíma 

til að sinna samskiptum og því verður að líta á það sem hindrun þegar kennarar 

benda á að knappar tímaskilgreiningar kjarasamninga til annars en beinnar kennslu 

hindri að miklu leyti allt annað starf þeirra.  

Eðlilegt er að álykta að í litlu samfélagi, þar sem allir þekkja alla og geta 

nánast fylgst með hverjum og einum frá degi til dags, sé auðveldara að mynda þau 
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tengsl sem æskileg eru milli skóla og heimilis. Því mætti ætla að ein hindrun 

samskipta gæti legið í minni möguleikum kennara til samskipta við foreldra í stóru 

skólasamfélagi. Sé það raunin, sem ekkert verður fullyrt um hér enda hefur það ekki 

verið kannað á kerfisbundinn hátt, þá ætti dæmið frá Edinborg sem nefnt er hér 

framar að sýna að hægt er að upphefja þann aðstöðumun með skipulögðum 

aðgerðum. Skólastjórinn, David Fleming, (munnleg heimild, 30. september 2007) 

lítur svo á að hver nýr nemandi, hvort sem hann er erlendur eða ekki, sé skólanum 

jafn dýrmætur hverjar sem aðstæður hans eru. Því er markvisst unnið að því að 

kynnast aðstæðum hans með skipulögðum heimsóknum og sífelldri upplýsingagjöf 

milli skólans og heimilisins. Þessar upplýsingar eru svo gerðar sýnilegar í 

skólastarfinu þannig að allir fái notið sem best hins mikla fjölbreytileika sem í 

nemendahópnum felst.  

 

2.6 �ærsamfélagið 

Til að skapa sterka sjálfsmynd, sem hverju barni er nauðsynleg, þarf því að líða vel. 

Ef foreldrar eru ekki ánægðir með hag sinn og aðstæður leiðir það til þess að barnið 

er ekki hamingjusamt og líður þar af leiðandi heldur ekki vel. Við það verður 

sjálfsmynd barnsins heldur ekki sterk og þar með vantar þann hlekk í keðjuna sem 

myndar kjölfestuna í aðlögun barna að nýju samfélagi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007). Því má segja að í raun sé það samfélagsleg skylda að gera það sem unnt er til 

að tryggja hag borgaranna, líka hinna erlendu borgara sem sest hafa að hjá okkur.  

Árið 2004 var gerð könnun á viðhorfum innflytjenda á Vestfjörðum og 

Austurlandi (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2004). Leiddi þessi könnun 

ýmislegt markvert í ljós. Má þar nefna að rétt rúmlega helmingur aðspurðra tók þátt í 

einhverju skipulögðu tómstundastarfi. Af því má draga þá ályktun að stór hluti þessa 

fólks hafi ekki mikil samskipti við aðra íbúa staðarins í frístundum. Í ljósi þess sem 

fram kemur hjá Elsu Sigríði og vitnað er til hér á undan er ástæða til að staldra við og 

athuga vel hvað hægt er að gera. Meðal annars vegna þeirrar staðreyndar að í þessari 

sömu könnun á Vestfjörðum og Austurlandi kom í ljós að meira en helmingur 

svarenda vildi helst búa annars staðar en þeir gerðu þegar könnunin var gerð. 

Meirihluti þeirra vildi helst búa á höfuðborgarsvæðinu. Ástæða er til þess að taka 

þessar niðurstöður alvarlega og vissulega hafa a.m.k. sum sveitarfélög sett í gang 

vinnu vegna þessara niðurstaðna. Þannig er slík vinna í gangi hjá starfshópi í 



                                                                           

 25 

Fjarðabyggð en ennþá hafa engar sérstakar tillögur hans litið dagsins ljós nema þær 

sem snúa beint að skólastarfi (Fjarðabyggð, 2007). 

Með ýmsum samfélagsviðburðum er virkjað samstarf skóla, fjölskyldna og 

ýmissa hópa og samtaka í samfélaginu. Tryggja þarf að tengslin séu gagnvirk þannig 

að úr samfélaginu berist aðstoð við skólann, fjölskyldur og nemendur en einnig veita 

skóli, nemendur og fjölskyldur samfélaginu stuðning í ýmsu formi. Í samfélaginu eru 

ýmis tækifæri til efnahagslegs og félagslegs stuðnings við skólastarf og fjölskyldur. 

Ýmsum félögum og stofnunum samfélagsins gefast þannig tækifæri til að styðja við 

og styrkja skóla, fjölskyldur og nemendur og aðstoða þá við að ná árangri í skóla og 

leggja þannig grunn að lífi þeirra seinna meir. Þetta geta til dæmis verið tengsl 

skólans við heilsugæslu, félagsmálayfirvöld, lögreglu, kirkju o.fl. stofnanir. Um þessi 

tengsl þarf að ríkja gagnkvæm sátt og virðing allra sem að koma. 

Einnig geta skóli, fjölskyldur og nemendur gefið samfélaginu ýmislegt til 

baka með t.d. aðstoð við eldri og veikari íbúa, sjálfboðastarfi í góðgerðafélögum eða 

sýnilegu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir (Epstein o.fl., 2002). 
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3 Markmið og tilgangur 

 
Vegna mikils fjölda erlendra nemenda og þeirrar áskorunar sem íslenskir skólar 

standa nú frammi fyrir til að tryggja þeim sem besta menntun, fjallar þessi rannsókn 

fyrst og fremst um einn þátt sem huga þarf að við skipulagningu náms erlendra 

nemenda. Sá þáttur sem skoðaður verður betur í verkefninu er með hvaða hætti 

samskipti skóla og heimila þessara nýju Íslendinga eru í raun. Allir þeir fræðimenn 

sem um fjölmenningu fjalla á einn eða annan hátt og vitnað er til í verkefninu benda 

á að þessi þáttur þurfi að vera í góðu lagi til að tryggja nemendunum sem besta 

menntun í skólunum.  

Sú menntun sem skólar í fjölmenningarsamfélögum þurfa að veita verður að 

vera fjölmenningarleg til að hún gagnist nemendum sem best til þátttöku í því sama 

samfélagi . Hanna Ragnarsdóttir (2007b) fjallar um hugmyndir Banks um slíka 

kennslu sem byggjast á þrennu: hugmynd, umbótahreyfingu og ferli. Þannig skuli 

allir hafa jöfn tækifæri til náms í skólum óháð kyni, stétt, menningu og uppruna.  

 Meira og meira eru augu fólks að opnast fyrir nauðsyn þess að kynnast þeirri 

menningu sem annað fólk stendur fyrir. Ekkert þykir óeðlilegt við að fólk sem flytur 

úr sveitinni í sjávarþorpið komi þangað með aðra siði og venjur en íbúarnir eru vanir. 

Það er ekki gerð krafa um að það fólk taki upp alla siði þeirra sem fyrir eru. Fólkið 

talar sama mál og allir geta átt við þau samskipti um allt sem skiptir það máli. Á þá 

að vera einhver önnur nálgun þegar fólk kemur lengra að, líka með ólíka siði og 

venjur? Það sem útlendingum er eðlilegt eða náttúrulegt, hefur menningarlega 

þýðingu fyrir þá. Það sama á við um sveitafólkið sem flytur á mölina. Þeirra siðir og 

venjur hafa þýðingu í þeirra lífi. Því á í raun það sama við hvort sem nýkomnir íbúar 

eru erlendir eða íslenskir, með annan bakgrunn og menningarlega sérstöðu þar sem 

þeir setjast að. Ef þeir sem fyrir eru setja sig ekki inn í aðstæður hinna nýkomnu og 

kynna sér hvað hefur gildi í umhverfi þeirra er hætt við að þeir líti á þá sem annars 

flokks fólk sem umgangast skal á annan hátt en innfædda. Þannig yrðu samskipti 

kennara við erlenda foreldra öðruvísi en aðra því þeir þekkja ekki til þeirra gilda sem 

þýðingu hafa í þeirra samfélagi og menningu. Mikilvægt er að hafa í huga að þó 

fjölmargir þættir hafi áhrif á skólastarf þá er tiltölulega auðvelt fyrir skólana að hafa 

áhrif á umhverfi sitt með markvissum samskiptum við foreldra til að tryggja 
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hugmyndum þeirra framgang við markmiðssetningu og ákvarðantöku vegna námsins 

(Hoy og Miskel, 2001). 

Fyrir starf skóla er mjög mikilvægt að öll kynning sé stöðug og starfsfólkið 

eigi stöðug samskipti við alla foreldra hver sem menningarlegur bakgrunnur þeirra 

er. Fyrst þannig á skólinn möguleika á að nálgast þau gildi með kennslunni sem hafa 

þýðingu fyrir nemendur af ólíkum uppruna. Kennarinn þarf að þekkja vilja og 

væntingar foreldra og nemenda til skólagöngunnar. Hann þarf einnig að vera fær um 

að ræða þær leiðir sem opnar eru og færar fyrir hvern og einn nemanda. Þetta tvennt 

hefur undanfarið verið stöðugt vaxandi þáttur í starfi kennarans, með aukinni áherslu 

á einstaklingsmiðað nám á hvern hátt sem það hefur verið útfært. Þegar 

nemendahópurinn verður enn fjölbreyttari, með ólíkari bakgrunn og menningu en 

áður, verður enn nauðsynlegra fyrir kennarann að þekkja til breytilegra væntinga og 

vera fær um að ræða þá möguleika sem námið gefur nemendum hans. Til að virkja 

foreldrana í skólastarfinu verða kennarar að vera tilbúnir til að vinna með foreldrum 

með afar misjafna reynslu og bakgrunn. Þeir þurfa að vinna með einstæðum 

foreldrum, tekjulágum jafnt sem tekjuháum foreldrum og einnig foreldrum sem ekki 

tala mál innfæddra (Banks, 2007). 

 Á sama hátt og nauðsynlegt er fyrir kennarann að þekkja vonir og væntingar 

heimilanna til skólagöngu nemendanna er einnig nauðsynlegt að foreldrarnir fái sem 

gleggstar og milliliðalausar upplýsingar um skólastarfið og á hvern hátt skólinn getur 

tryggt hverjum og einum nemanda það nám sem þroskar og styrkir hann sem best. 

Þetta getur ekki orðið nema samstarfið við heimilin sé í góðu lagi, gagnvirkt og 

viðurkennt af báðum aðilum. Einnig ætti það að vera sjálfsögð krafa að gögn skólans 

séu til á tungumálum þeirra fjölskyldna sem senda börn sín í viðkomandi skóla. Þá 

kemur til enn ein hindrunin sem er velþekkt í hópi skólastjóra en það er knappur 

fjárhagur skóla sem takmarkar mjög möguleika til þýðinga á gögnum skólans. 
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4 Rannsóknarspurning 
 

Til að fá svör við því á hvaða hátt samskiptum skóla og erlendra foreldra er hagað 

varð til rannsóknarspurningin sem er: 

Hvernig er samstarfi við foreldra af erlendum uppruna háttað í tveim skólum 

á Austurlandi sem hafa reynslu af því verkefni? 

Sjónum verður beint að frumkvæði að samskiptum og þátttöku erlendra foreldra í 

skólastarfi með undirspurningum: 

 Hvaðan kemur frumkvæði til samstarfs? 

 Í hverju er samstarfið fólgið? 

 Hver er raunveruleg þátttaka erlendra foreldra í skólastarfi? 
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5 Rannsóknaraðferð 

5.1 Aðferðafræði 

Við val á verkefni þessu var fyrst og fremst litið til þess hve samskipti skóla og 

fjölskyldna eru mikilvægur þáttur í námi barna. Þegar rýnt hefur verið í ákveðna 

þætti skólastarfs hafa skólar á landsbyggðinni ekki lent í því úrtaki í sama mæli og 

skólar á svæðum nær höfuðborginni. Það lá því beint við að þegar ákveðið var hvert 

yrði viðfangsefni þessarar rannsóknar að skólarnir sem yrðu skoðaðir yrðu á 

landsbyggðinni, nánar tiltekið á Austurlandi. Tilgangur rannsóknarinnar var því ekki 

einvörðungu sá að fá upplýsingar um samskipti skóla og foreldra heldur ekki síður að 

sýna samskiptin eins og þau eru í dæmigerðum dreifbýlisskólum.  

5.1.1 Tilhögun 

Þar sem verkefni þetta er einungis 10 einingar þótti rétt að gera könnunina aðeins í 

tveim skólum og tók rannsóknarspurningin mið af því. Við val á skólum voru í 

upphafi nokkur atriði höfð til viðmiðunar: 

1. Skólarnir séu ekki í sama sveitarfélagi. 

2. Skólasamfélagið sé ekki minna en 1000 íbúar. 

3. Nemendafjöldinn sé að lágmarki 150. 

4. Hlutfall erlendra nemenda sé a.m.k. 5% 

 

Þegar búið var að velja skólana var haft samband við skólastjórana í 

Svartabæjarskóla og Rauðsmýrarskóla (dulnefni) sem tóku vel í hugmyndina og voru 

þeir afar hjálplegir við að skapa þær aðstæður sem nauðsynlegar voru til að viðtöl 

gætu gengið vel og örugglega fyrir sig. Þeim var kynnt að rétt nöfn skólanna kæmu 

ekki fram né heldur rétt nöfn viðmælenda. Þeim var falið að velja erlenda foreldra til 

viðtalanna þannig að tryggt væri að þeir tengdust öllum stigum skólanna. Jafnframt 

skyldi vera tryggt að kennarar kenndu hver á sínu stiginu börnum þeirra foreldra sem 

valdir yrðu. Því er ljóst að úrtakið sem valið var er hentugleikaúrtak (Þorlákur 

Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Ákveðið var að byggja rannsóknina á hálfopnum viðtölum þar sem viðtöl eru 

líklegust til að geta svarað þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram í 

verkefninu. Byggist það ekki hvað síst á því hversu spurningar hafa meiri 
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aðlögunarhæfni til að leita dýpri svara en spurningalisti (Hitchcock og Hughes, 

1995). Viðtölin eru hálfopin vegna þess að spyrjandi hefur í upphafi spurningaramma 

sem stýrir viðtalinu sem hann svo getur sveigt og dýpkað og fengið nýjar upplýsingar 

eftir því hvernig viðtalið þróast. Því var reynt að gæta þess að þó spurningarnar væru 

miðaðar við að fá fram upplýsingar um fyrirfram ákveðna þætti stýrði það ekki 

viðtalinu um of. 

Í upphafi var ljóst að um óstöðluð einstaklingsviðtöl yrði að ræða. Þar sem 

tilgangur viðtalanna er að laða fram lýsingar á reynsluheimi þátttakenda má líta á 

rannsóknina sem dæmi um eigindlega rannsóknaraðferð (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtalsramminn sem byggist á líkani Epstein o.fl., (2002) var notaður til halds og 

trausts í viðtölunum og til að minna á þá mikilvægu þætti sem skoðun á fræðilegum 

skrifum um efnið leiddi í ljós. Gert var ráð fyrir sveigjanleika í hverju viðtali þannig 

að spyrjandi hefði möguleika til að fylgja eftir vísbendingum viðmælanda sem ekki 

fylgdu meginlínu hálfopnu spurninganna. Sveigjanleiki óstaðlaðra viðtala gerir þau 

afar heppileg til skoðunar á viðfangsefni þessarar rannsóknar. Í viðtalinu reyndi 

spyrjandi að tryggja að traust ríkti í samskiptum og reynt var að fylgja kerfi virkrar 

hlustunar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

5.1.2 Söfnun og úrvinnsla gagna 

Öllum viðmælendum var í upphafi gert ljóst að rétt nöfn þeirra kæmu ekki fram í 

verkefninu né heldur nafn skólans. Jafnframt var þeim gerð grein fyrir markmiðum 

og tilgangi viðtalsins. Tilgangur með rannsókninni var fyrst og fremst að sýna hver 

raunveruleg staða samskipta skóla og foreldra erlenda barna er. Því var leitað eftir 

þátttöku erlendra foreldra og kennara barna þeirra. Með því fengjust fram 

upplýsingar um hvernig samskiptum væri háttað þeirra á milli þótt skoðunin næði 

ekki til alls skólans. Því verður áreiðanleiki þessarar könnunar fyrst og fremst 

bundinn við þau tilvik sem skoðuð voru en ekki allan skólann. Viðtölin við 

skólastjórnendur voru svo til að afla upplýsinga um stefnu skólanna til samskipta og 

kanna hvort áherslur væru aðrar en einstakra kennara.  

Í upphafi var einnig gert ráð fyrir að rýnt yrði í opinber gögn skólanna um 

samskipti en að mestu var frá því horfið vegna þess að erfitt gæti reynst að tryggja 

nafnleynd skólanna en halda um leið í heiðri reglur um birtingu heimilda. Jafnframt 

kom í ljós að ekki var það mikið til af slíkum gögnum að skipt gæti sköpum fyrir 

rannsóknina. 
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Öll viðtöl voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og þau síðan skrifuð upp 

orðrétt. Því næst voru svörin sem fengust í hvorum skóla borin saman og þannig 

fengin niðurstaða úr þeim spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendur en 

meginspurningar sem lagt var upp með byggðust á líkani Epstein (2002). Gerð 

verður grein fyrir niðurstöðum viðtalanna fyrir hvorn skóla fyrir sig. 
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6  Svartabæjarskóli 

 

Viðtöl voru tekin við Þórð skólastjóra og þrjá kennara í Svartabæjarskóla, þau Elísu, 

Þór og Árna. Þau hafa mjög mislangan starfsferil við skólann, frá hálfu ári upp í 15. 

Einnig var rætt við fjóra foreldra, þrjár mæður sem heita Anja, Bela og Kenda og 

einn föður, Viktor. Þau hafa búið á staðnum mislengi. Sú sem lengst hafði verið hér 

hefur búið á landinu síðan 1997 en sú sem síðust kom þessara foreldra kom haustið 

2006. Svartibær var fyrsti viðkomustaður þriggja þeirra en ein fjölskyldan hafði búið 

í tvö ár á öðrum minni stað þar sem atvinnan reyndist stopul og því flutti hún sig um 

set.  

6.1 Foreldrahlutverkið  
 
Í viðtölunum var rætt um samstarf heimilis og skóla og foreldrahlutverkið. Það sem 

þær viðræður leiddu í ljós fellur í fjóra megin efnisflokka sem eru stuðningur foreldra 

við nám barna sinna, þekkingu kennara á aðstæðum á heimilum, hlutverki foreldra í 

viðhaldi móðurmáls og viðhorfum foreldra til skólastarfs. 

6.1.1 Stuðningur foreldra við nám barnanna  

Í viðtölum við foreldra kom fram að allir töldu þeir sig aðstoða börn sín eftir föngum 

við heimanám. Reyndar hefðu þau ekki alltaf næga íslenskukunnáttu til þess en 

foreldrar fylgdust þá samt með framvindunni því þau vildu að börnin næðu árangri í 

náminu. 

Þórður skólastjóri taldi að ekki væri munur á því hvaða kröfur erlendir eða 

innlendir foreldrar geri til námsárangurs barna sinna. Undir það taka kennarar og 

Árni tekur fram að þegar fólk er að koma sér fyrir í öðru umhverfi hefði hann vonast 

til að sjá meiri áhuga á því sem barn þeirra er að gera, en kannski sé fólkið bara 

upptekið við annað. Kennararnir eru sammála um að foreldrarnir hafi ekki borið fram 

óskir um að skólinn breyti námsáætlunum sem lagt hefur verið upp með fyrir erlenda 

nemendur nema að litlu leyti. Elísa kvað foreldra hafa beðið um að barnið sleppti 

kristinfræði en Árni mundi eftir að foreldrar höfðu óskað eftir meiri eftirfylgd við 

nám eins afburðanemanda og fleiri verkefni fyrir hann. Í þessum tilfellum kom 

skólinn til móts við óskir foreldranna um breytingar. Í viðtölum við foreldrana 

staðfestu Anja og Viktor að þetta hefði gerst því þau hefðu óskað breytinga sem 
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samþykktar voru í skólanum. Bela sagðist aftur á móti aldrei hafa séð ástæðu til 

annars en samþykkja áætlanir skólans og sagðist einfaldlega treysta kennurunum til 

að gera eins vel fyrir börnin sín og hægt væri.     

6.1.2 Þekking kennara á aðstæðum heima fyrir 

Í viðtölum við skólastjóra og kennara lögðu þeir sérstaka áherslu á mikilvægi 

kynningarviðtals þegar tekið er á móti nýjum nemanda og foreldrum í skólann. Ekki 

sé bara verið að kynna starf skólans heldur einnig farið yfir þær aðstæður sem 

foreldrar þurfa að skapa nemendum heima fyrir vegna námsins. Einnig kom fram að 

öllum foreldrum barna í 1. bekk á hverju ári er boðið á sérstakt skólafærninámskeið 

sem haldið er að frumkvæði skólans. Þar er foreldrum kynnt hvað það þýðir að barn 

þeirra sé byrjað í skóla og farið í gegnum ýmsa þætti foreldrahlutverksins. Jafnframt 

eru á hverju hausti í öllum bekkjum kynningarfundir þar sem kennarar kynna 

foreldrum það sem gera skal og æskilegt vinnulag. Reyndar hafa kennarar ekki haft 

túlka á þeim fundum en töldu efnið komast þokkalega til skila samt.   

Í viðræðum við foreldrana Viktor og Kendu kom fram að þau höfðu fengið 

heimsóknir frá kennurum þegar börn þeirra voru að hefja skólagöngu og voru ánægð 

með þær. Kennararnir sem rætt var við sögðu að það hefði verið stefna um margra 

ára skeið að kennari 1. bekkjar heimsæki verðandi nemendur við upphaf skólagöngu 

áður en kennsla hefst á haustin. Tilgangur þeirrar heimsóknar er fyrst og fremst sá að 

hitta barn og fjölskyldu og kynnast aðstæðum þeirra og umhverfi. Hinir foreldrarnir 

höfðu aldrei tekið á móti kennurum skólans á sitt heimili en Anja sagðist fá 

heimsókn frá samlanda sínum sem væri starfsmaður skólans og væri þá bæði rætt um 

námið en svo væri það líka félagsskapur.  

Í viðræðum við kennara kom fram að þeir könnuðust ekki allir við að það 

væri formleg stefna skólans að heimsækja fjölskyldur nemenda til að kynnast þeim 

enda þótt það væri gert í 1. bekk. Í viðtali við skólastjórann kom það fram að 

heimsóknir kennara eru einungis vegna nemenda í 1. bekk og að ekki hefði verið rætt 

um að skoða það sérstaklega hvort ástæða væri til að breyta því fyrirkomulagi eða 

huga að öðru formi slíkra heimsókna starfsmanna skólans.  

6.1.3 Hlutverk foreldra og skóla í viðhaldi móðurmáls 

Í máli skólastjóra kom ákveðið fram að skólinn leggur mikið upp úr því að erlendir 

nemendur fái sem flest tækifæri til að nota móðurmál sitt og hann telur að allir 



                                                                           

 34 

starfsmenn þekki mikilvægi þess. Í kynningarviðtali í upphafi skólagöngu eru 

foreldrar því hvattir til að tala og viðhalda móðurmálinu á heimilinu. Kennararnir 

segjast ekki hafa rætt sérstaklega við foreldra um það en eru mjög meðvitaðir um 

nauðsyn þess að viðhalda því. Jafnframt reynir skólinn að veita erlendum nemendum 

kennslu á móðurmálinu þegar það er unnt. Það fer þó eftir því hvort hægt er fá 

kennara til að annast móðurmálskennsluna hverju sinni. Undanfarið hefur einungis 

verið hægt að veita kennslu í pólsku. Áður hefur kennsla einnig verið veitt í öðrum 

málum. Í viðræðum við foreldra kom fram að þeir könnuðust ekki við sérstakan 

hvata frá skólanum um notkun móðurmálsins en töldu það heldur ekki þurfa. Þau 

töluðu sitt móðurmál alltaf heima við börnin. Faðir Belu sem starfaði sem skólastjóri 

í heimalandinu hafði t.d. hvatt hana mjög til að sjá til þess að börnin geti talað 

móðurmálið. Þá eru þrjár fjölskyldur einnig með útbúnað til að ná sjónvarpi frá 

heimalandinu og fylgjast þannig með öllu sem þar gerist. Allar fjölskyldurnar eru 

einnig í tölvusambandi heim og eru daglega í sambandi við ættingja sína. Þannig fá 

börnin tækifæri til að viðhalda móðurmálinu með samskiptum við fleiri en einungis 

foreldra og samlanda í skólanum. 

Skólastjórinn taldi að það væri afar misjafnt hve mikla áherslu foreldrar vilji 

leggja á notkun móðurmálsins. Foreldrar hafa lýst ánægju með móðurmálskennslu í 

skólanum en eitt sinn kom beiðni frá foreldrum um að draga úr pólskukennslunni því 

þeir töldu hana trufla íslenskunámið hjá börnum þeirra. Foreldrarnir vildu aðlagast 

sem fyrst og töldu best að barnið væri sem mest inni í bekk með íslenskum 

jafnöldrum. Þannig myndi það aðlagast bekkjarfélögum fyrr. Þarna var starfsfólk 

skólans á öðru máli og sagði Þórður skólastjóri að þegar slíkt misræmi kæmi upp í 

skoðunum skólans og foreldra þyrfti að stíga varlega til jarðar og finna lausn sem 

báðir aðilar gætu sæst á en hentaði samt barninu. Forsenda þess væri opin 

hreinskiptin umræða. 

Þótt ekki væri um skráða opinbera og yfirlýsta stefnu skólans að ræða taldi 

skólastjóri að mikill samhljómur væri í skoðunum starfsmanna á því að nauðsynlegt 

væri að börnin þroskuðu með sér móðurmál sitt. Þetta var einnig álit kennaranna sem 

töldu alla hafa svipaða sýn á notkun móðurmálsins þrátt fyrir misjafna skoðun á því 

hve hratt nemendurnir og foreldrar þyrftu að ná tökum á íslensku máli til að aðlagast 

samfélaginu sem mest. 
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6.1.4 Viðhorf foreldra til skólastarfs 

Í viðtölum við foreldrana kom fram að öll höfðu þau sest að á staðnum vegna 

möguleika á mikilli vinnu og ekkert þeirra kynnti sér skólann sérstaklega eða það 

starf sem þar er unnið. Því er ljóst að skólastarfið hafði ekki haft mikið vægi við þá 

ákvörðun að setjast að hér. Ætla má að fyrstu kynni fólks af nýjum aðstæðum móti 

skoðanir þess til lengri tíma og því má áætla að fyrstu kynni af skólanum hafi áhrif á 

viðhorf foreldra til hans.  

 Þegar líðan foreldranna í fyrsta viðtalinu sem þeir áttu í skólanum var skoðuð, 

kom fram að þremur þeirra leið vel og þau fundu ekki fyrir öðru en velvilja og fannst 

þau velkomin þótt misjafnt væri hvort túlkur væri viðstaddur. Í einu tilfellinu sagðist 

móðirin hafa verið óörugg í byrjun vegna þess að tilgangur viðtalsins var henni ekki 

alveg ljós. Öll eru þau mjög ánægð með starf skólans að því marki sem þau telja sig 

þekkja það. Starfsfólkið er vingjarnlegt og alltaf er reynt að verða við óskum þeirra. 

Þannig sagðist Bela gefa skólanum 10 í einkunn þótt ekki hefði verið hægt að verða 

við óskum hennar um meiri aðstoð við elsta barn sitt. Hinar mæðurnar tóku í sama 

streng en Viktor treysti sér ekki til að gefa skólanum nema 8,5. Ástæðu þess sagði 

hann vera ósköp einfalda: Í íslenskum skólum væri enginn agi og krakkar hér gætu 

sagt og gert í skólanum það sem engum í heimalandi hans myndi láta sér detta í hug. 

Í viðræðum við kennara kom fram að deildarstjóri ásamt kennara gerir í 

upphafi einstaklingsnámskrár fyrir alla erlenda nemendur sem ekki geta fylgt því 

námsefni sem bekkurinn vinnur á hverjum tíma. Þessi áætlun er kynnt foreldrum að 

hausti og þeir hafa ekki hlutverk við gerð hennar að öðru leyti en því að þeir geta gert 

athugasemdir og óskað áherslubreytinga telji þeir þörf á því.  

Foreldrar voru ánægðir með þetta og sögðust treysta kennurum til að gera 

eins vel fyrir börn sín og mögulegt væri. Allir í skólanum vinni vel fyrir börn þeirra 

og það eru þau ánægð með. Kenda hafði eina athugasemd við skólastarfið og það var 

að henni fannst skólinn þurfa að vinna meira í að venja börnin á að vinna saman til 

að börn innan sama bekkjar líti á sig sem einn hóp en ekki nokkra litla. Hún sagðist 

sjá það sem vandamál þegar barn hennar gæti aldrei leikið sér nema við einn félaga í 

einu. 
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6.2 Samskipti 
 
Í viðtölunum var leitað eftir þeim þáttum sem varpa ljósi á gagnkvæma kynningu og 

raunveruleg samskipti skólans og heimila. Þeir þrír þættir sem viðtölin leiddu í ljós 

að væru einkum áberandi eru kynning skólans, samstarf og undirbúningur kennara.  

6.2.1 Kynning 

Í viðtölum við skólastjóra og kennara kom fram mikil ánægja með hversu gott tæki 

skólinn hefði við móttöku og skráningu nýrra nemenda. Hér er í raun um að ræða 

verkfæri sem notað er hvort sem nemandinn er íslenskur eða erlendur. Það var unnið 

fyrir nokkrum árum sem þróunarverkefni og voru kennarar og skólastjóri sammála 

um að það gagnaðist mjög vel. Viðtalið í móttökuferlinu gegnir í raun tvíþættum 

tilgangi. Annars vegar skal það vera rammi, fyrir starfsmenn skólans sem annast 

viðtalið, um þær upplýsingar sem afla skal um bakgrunn nemenda og stöðu en líka að 

tryggja að þær upplýsingar sem skólinn telur nauðsynlegt að gefa foreldrum um 

skólann og starf hans séu veittar. Hinn megintilgangurinn með viðtalsáætluninni er 

að foreldrar finni til trausts og öryggis þegar þeir mæta til viðtals þar sem því er 

fylgt. Skólastjórinn bendir á að mun erfiðara sé að fá upplýsingar um erlenda 

nemendur en íslenska, því fæst erlendu barnanna hafi með sér einhverja pappíra til 

staðfestingar á fyrra námi eða námsstöðu. Jafnframt vilji verða misbrestur á þeim 

upplýsingum sem foreldrar gefa skólanum. Sú staðreynd að hér er um sama ferli að 

ræða hvort sem nemendur eru íslenskir eða erlendir gefur einnig vísbendingu um að 

allir nemendur séu jafn mikilvægir og sömu upplýsinga sé þörf um alla. Í fyrsta 

viðtalinu er skólastjóri ásamt deildarstjóra sérkennslu. Skólastjóri segir 

móttökuviðtalið fylgja föstu ferli, þetta sé nánast gátlisti sem fylgt sé. Farið sé saman 

yfir nauðsynlegar upplýsingar og til hvers sé ætlast af nemendum og svo sé barni og 

foreldrum sýndur skólinn. Þá er reynt að koma nemendum í samband við einhvern 

nemanda af sama þjóðerni sem búinn er að vera lengur ef hægt er að koma því við. 

Þannig sé strax farið að vinna að félagslegri aðlögun nemendanna.  

Í viðtölum, jafnt við foreldra og skólafólkið kemur fram að misjafnt er hvort 

túlkur er viðstaddur fyrsta viðtal. Sagði skólastjóri reynt að hafa túlk ef hann væri til 

staðar í bænum en símatúlkur hefur ekki verið notaðir við skólann svo lengi sem 

hann þekkir til. Í sumum tilfellum hafa móttökuviðtölin farið fram á ensku og þá er 
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ekki þörf á túlkum. Skólinn hefur ekki greitt sérstaklega fyrir þjónustu túlka enda eru 

þeir oftast starfsmenn skólans. 

Í viðtölum við foreldra kom fram að einungis eitt þeirra, það sem hefur verið 

hér stystan tíma fékk upplýsingar um skólann á sínu móðurmáli. Hinir kannast ekki 

við að það hafi verið í boði þegar þeir komu fyrst með barn í skólann. Skýringin kom 

í raun fram í svörum kennara og skólastjóra en þau sögðu að foreldrar fengju nú allra 

síðustu árin upplýsingar um skólastarfið á sínu móðurmáli. Árni kennari sagði að 

notaðar væru upplýsingar og gögn sem Fræðslumiðstöð Reykjavíkur hefði útbúið og 

væru aðgengileg á netinu. Þessar upplýsingar hafa verið notaðar eftir að þær voru 

settar á netið en áður hefðu foreldrarnir aðeins fengið upplýsingar á íslensku þegar 

börn þeirra voru skráð í skólann fyrsta sinn. Fram kom í máli skólastjóra að reynt 

væri að koma sem mestum upplýsingum til foreldra en ekki hefði verið farið í að 

þýða skólanámskrána að hluta né í heild á erlend mál. Áætlanir fyrir hvern nemenda 

eru unnar einstaklingslega og allir fá í upphafi kennslunnar að vita um markmið 

hennar, myndrænar stundaskrár og hverjir kenni hverja grein áður en kennsla hefst. 

Þetta er talið mikilvægt fyrir nemandann til að hann finni til öryggis og viti hvar hann 

á að vera hverju sinni. 

6.2.2 Gagnkvæm samskipti  

Í viðtölum við kennara og foreldra var leitað eftir því hver væru raunveruleg 

samskipti milli þeirra, í hvaða formi þau væru og hvaðan frumkvæðið kæmi. 

Samtölin leiddu í ljós að samskipti kennara og foreldra eru með ýmsu móti. 

Algengast er að um sé að ræða hópfundi foreldra, einstaklingsfundi, símhringingar 

og dreifibréf og einnig tölvusamband. Kennararnir voru sammála um að frekar væru 

samskiptin lítil, við suma einungis á foreldrafundum tvisvar á ári og staðfestu 

foreldrar það í viðtölunum.  

Í viðræðum við kennarana var leitað eftir svörum við því hvort þeir hefðu meiri 

samskipti við foreldra erlendra barna en íslenskra. Elísa taldi þau heldur minni við 

erlendu foreldrana en Árni og Þór töldu þau svipuð. Þannig sagðist Þór leggja sig 

sérstaklega eftir því að samskiptin við erlendu foreldrana verði á svipuðum nótum. 

Samskipti sín við foreldra séu yfirleitt tilviljanakennd fyrir utan hin föstu formlegu 

foreldraviðtöl. Til viðbótar við þau séu í raun engin föst samskipti þótt vissulega 

standi þau alltaf til boða þar sem hann hafi auglýstan viðtalstíma eins og allir aðrir 

kennarar. Hann telur að það sé einnig mikill stuðningur að þekkja alla foreldra meira 
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og minna og hvað varðar erlenda nemandann sem er í hans bekk þá hittir hann 

móðurina á vinnustað hennar oft í viku hverri. Síðan bætir hann við: 

 Við höfum bara þannig rætt hlutina eins og maður segir, bara á förnum vegi ef 
það er eitthvað sem hefur verið að brjótast í henni. Smæð samfélagsins gerir 
það að verkum. Ég mundi segja um þennan nemanda að þá hafa þau verið 
svona meiri. Maður veit að tölvusamskipti standa þessu fólki ekki opin á sama 
hátt og Íslendingum. 

 

Þetta svar Þórs virðist nokkuð einkenna samskiptin því foreldrarnir staðfestu að ekki 

væri mikið um viðtöl við kennarana. Þó kom fram hjá þeim að þau finna aldrei fyrir 

öðru en velvilja allra starfsmanna í skólanum þegar þau koma þangað eða hafa 

samband. Kenda segist alltaf hafa samband við kennarann ef hún þarf að koma 

skilaboðum í skólann en aðrir foreldrar hafa yfirleitt samband við skrifstofu en afar 

sjaldan koma þau í skólann nema Bela. Hún kemur daglega til að sækja börn sín og 

finnst mikilvægt að hitta fleira starfsfólk því hún heilsar öllum og finnst ánægjulegt 

hvað allir eru jákvæðir og hjálpsamir.  

Í viðtölum við foreldra, skólastjóra og kennara kemur fram að tilkynningar frá 

skólanum, svokallaður „töskupóstur” er einungis sendur út á íslensku. Pólskur 

starfsmaður skólans hringir í flestum tilfellum heim til Önju til að tryggja að 

skilaboðin komist til skila. Fjölskylda Viktors fær aðstoð vinkonu sem hefur búið hér 

lengur en þau við að túlka skilaboðin ef þarf og það gengur mjög vel. Ekki eru nein 

vandamál vegna þessara sendinga hjá Belu og Kendu. Bela sagði að þegar hún hafi 

verið búin að vera hér í 2-3 ár hafi hún skilið það mikið að skilaboðin hafi ekki verið 

vandamál lengur. Vissulega hafi það oft verið erfitt áður en þá hafi hún bara reynt að 

fá aðra til að segja sér hvað væri í gangi. Þetta hafi svo komið með meiri kunnáttu í 

íslensku.  

Í viðtölum við kennara kom fram að erlendur starfsmaður hringdi oftast á 

heimilin þegar skilaboð væru send heim. Þór sagðist ekki hafa sérstakar áhyggjur af 

þessu því erlendi nemandinn í hans bekk skildi vel íslensku og hann treysti því að 

hann kæmi skilaboðunum áfram til foreldra sinna. Elísa kennari hafði þó orðið vör 

við að foreldrar höfðu ekki trúað eða skilið það sem barn þeirra hafði reynt að koma 

til skila með skilaboðum á íslensku og því leggi hún traust sitt á pólskan starfsmann 

skólans þegar skilaboð þurfa að berast heim. 

Skólastjóri lagði í viðtalinu áherslu á að reynt væri að tryggja að allir foreldrar 

fengju þær upplýsingar sem „töskupósturinn” á að flytja. Því ættu kennarar erlendu 



                                                                           

 39 

barnanna að hringja í foreldra þeirra til að öruggt væri að allir skildu skilaboðin. Það 

væri líka hluti þess að reyna að auka samskiptin.  

Í viðtölunum kom fram að allir voru sammála um að tölvusamskipti milli 

skólans og heimila erlendu nemendanna eru ekki mjög virk. Tölvupóstur er almennt 

ekki notaður enda bendir skólastjóri á að fólkið hafi ekki færni til að skrifa á íslensku 

og margir ekki heldur á ensku þótt þeir vildu. Samskiptaforritið Mentor er þó notað 

en eingöngu til upplýsinga um heimanám. 

Af foreldrum þekkti Anja ekkert til Mentor en hin þrjú könnuðust við að hafa 

aðgang að því heima. Þau sögðust þó eingöngu nota það til að fylgjast með 

heimanámi barnanna. Þau hafa því aldrei svarað með neinum hætti athugasemdum 

eða ábendingum kennara sem þau hafa fengið í tölvunni. 

Þór kennari var búinn að binda vonir við að unnt væri að auka samskipti við 

fjölskyldur með gagnvirkum sendingum skilaboða í gegnum Mentor og sagðist hafa 

lagt mikla vinnu í það frá því hann byrjaði kennslu í haust. Því hefði sér komið 

verulega á óvart að hann fékk aldrei nein viðbrögð frá foreldrum utan einu sinni 

þegar hann beinlínis kallaði eftir svörum. Þá var ein fjölskylda sem brást við. Síðan 

ekki söguna meir. Þetta á ekki bara við um erlendu fjölskyldurnar. Þær íslensku nýta 

sér þennan möguleika ekkert frekar. Eftir jól hafi hann nánast lagt þetta af vegna 

slakra viðbragða. Hann var greinilega ekki sáttur við þetta og taldi miður að þetta 

kerfi hefði ekki gengið.  

6.2.3 Undirbúningur kennara 

Í viðtölunum við kennara var sérstaklega leitað eftir því á hvern hátt skólinn og 

sveitarfélagið styður við bakið á kennurum því í Svartabæjarskóla er löng hefð fyrir 

því að í nemendahópnum séu erlendir nemendur. Því voru þeir spurðir sérstaklega 

um undirbúning og stuðning sem þeir fengju áður en erlendur nemandi kæmi í 

bekkinn. Svör Elísu og Árna voru þá nokkuð samhljóma. Þau töldu bæði að gera 

mætti betur í að undirbúa kennara með fræðslu um hvernig best sé að vinna með 

erlenda nemendur inni í bekk. En það hafa samt verið fyrirlestrar um nýbúakennslu 

og allir séu boðnir og búnir til aðstoðar þegar eftir sé leitað. En Árni bendir á að 

þegar nýr erlendur nemandi komi í bekkinn skapist ákveðin óvissa og í raun fari allur 

tími kennarans fyrsta mánuðinn í að sinna honum og finna út hverjar þarfir hans eru. 

En þá séu allir hinir nemendurnir eftir og þeim þarf einnig að sinna, ekki minna en 

áður. Því telur hann eðlilegt að kennari sem fær erlendan nemanda í sinn bekk fái 
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rýmri tíma til undirbúnings en er í dag. Þór er sáttur við stöðuna og segir það mikla 

reynslu til staðar innan skólans að það sé bara að leita eftir aðstoð og þá sé hún 

auðfengin.  

 

6.3 Sjálfboðastarf 
Í samtölum var rætt um sjálfboðastarf foreldra og aðstoð þeirra og stuðning við 

skólann. Viðtölin snerust síðan einkum um tilgang skólaheimsókna foreldra og 

samskipti við starfsfólk skólanna. 

6.3.1 Tilgangur skólaheimsóknar 

Í viðtölum við skólastjóra og kennara kom fram að skólinn er ekki með það á 

stefnuskrá sinni að fá foreldra kerfisbundið til að koma í skólann og aðstoða í bekk 

eða segja frá. Þó hafa vissulega verið fengnir gestir til að koma í bekki og segja frá 

ýmsu því sem þeir hafa upplifað, en ekki í þeim tilgangi að tengja foreldra frekar við 

skólastarfið. Allir eru starfsmenn skólans sammála um að afar lítið sé um að foreldrar 

komi í skólann til að vera í kennslustundum. Árni segist þó muna að á yngri 

skólastigunum hafi foreldrar verið beðnir um að koma og miðla nemendum af sinni 

reynslu og þekkingu í tengslum við ákveðin verkefni í þemaviku. Í einu tilfelli man 

hann eftir að erlendur afi sem var gestkomandi á staðnum hafi boðið aðstoð sína í 

skólanum. Þór segist vita til að það hafi verið notað að fá foreldra inn í skólann 

vegna slæmrar hegðunar barna þeirra en telur að það sé lítið notað að fá fólk til að 

koma í skólann og segja frá átthögum sínum. Elísa hefur ekki fengið foreldra til 

aðstoðar við skólastarf og telur að í þessu geti skólinn tekið sig á. Þórður skólastjóri 

segist helst sjá foreldra í skólanum ef þeir koma með eitthvað sem börnin hafa 

gleymt heima, nesti eða íþróttaföt. En það sé alltaf gaman þegar þau koma og geti 

séð með eigin augum það sem börnin eru að fást við. Þetta sé eitt þeirra verkefna sem 

skólinn þurfi að vinna að. 

 Í viðtölunum við foreldra staðfesta þeir að ekki hefur verið óskað eftir að þeir 

komi í skólann í þeim tilgangi að aðstoða en tvö þeirra benda á að ennþá sé 

tungumálið kannski hindrun sem komi í veg fyrir það. Öll segjast þau þó koma í 

skólann en fjöldi heimsókna og tilgangur er afar misjafn. Bela kemur nánast daglega 

í skólann og finnst mjög gott að koma þangað og spjalla við starfsfólkið sem hún 

segir mjög vingjarnlegt. Annars er tilgangur heimsóknarinnar fyrst og fremst að ná í 
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börnin að loknum skóladegi. Kenda kemur einungis í skólann til foreldrafunda en 

hún tekur undir með Belu að vel sé tekið á móti sér þegar hún kemur. Einungis Bela 

hafði einhverntíma verið beðin um að koma í skólann og segja frá landi sínu og þjóð. 

Ekkert hinna hafði verið beðið um það en þau höfðu heldur aldrei látið sér detta í hug 

að bjóða kennurum barna sinna upp á það. 

6.3.2 Bein samskipti við starfsfólk 

Viðtölin við kennara og foreldra leiddu fljótt í ljós að í foreldrahópnum eru tvö form 

á því við hverja af starfsmönnum skólans foreldrar hafa samband ef þeir þurfa 

nauðsynlega á að halda. Það er ekki oft sem á það reynir en flestir hafa þeir beint 

samband við kennara barnsins í síma ef þeir þurfa upplýsingar um skólastarfið eða 

koma skilaboðum til skólans. Anja sagðist hafa samband við skólastjórann þegar hún 

þyrfti að koma einhverju til skila. Kennarann hitti hún einungis á foreldrafundunum 

og hefði engin samskipti við hann utan þeirra. Skólastjórinn taldi pólska foreldra 

einnig hafa mikið samband við pólska starfsmanninn sem hefur tekið að sér 

túlkastörf í flestum tilfellum þegar það er talin þörf á því. Allir töldu foreldrarnir sig 

finna fyrir vinsemd og áhuga starfsfólksins hvenær sem á það reyndi og því gætu þeir 

haft samband við hvern sem væri ef á þyrfti að halda. 

6.4 Heimanám 
 
Í viðtölum var rætt um heimanám barnanna. Það sem viðræðurnar leiddu í ljós má 

skipta í þrjá flokka: Íslenskukennslu, heimanámsstefnu og aðstoð við heimanám 

6.4.1 Íslenskukennsla 

Fram kom í viðtölum við skólastjóra og kennara að skólinn skipuleggur sérstaka 

íslenskukennslu fyrir alla erlenda nemendur sem koma í skólann. Ekki er um að ræða 

að nemendur fari í sérstaka móttökudeild við komuna hingað. Elísa sagði að sumir 

kennarar væru þeirrar skoðunar að koma þyrfti upp einhverju formi slíkrar 

mótttökudeildar. Hún sagðist vera þeirrar skoðunar að gott væri fyrir börnin að fá 

meiri kennslu í íslensku í byrjun. Æskilegast telur hún að börnin fái einhverjar vikur í 

aðlögun þar sem lögð verði mikil áhersla á íslensku því það myndi flýta fyrir því að 

þau fengju grunnskilning á íslenskunni. 

Í viðtalinu sagði skólastjóri að nemendurnir væru strax settir í bekk en það eru 

deildarstjóri sérkennslu og námsráðgjafi sem sjá um alla skipulagningu í samráði við 
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bekkjarkennara. Þá ákveður deildarstjórinn einnig hve mikla íslenskukennslu 

nemendurnir fá utan bekkjar og hver kennir hana. Ekki er um fasta reglu að ræða um 

hve marga tíma hver nemendi fær í íslensku né heldur hve lengi sú kennsla varir. 

Hvert tilfelli er metið og gengið eins langt og skólanum er unnt hverju sinni. 

Stundum er nemendum kennt einum en oftar er um nokkra nemendur að ræða sem 

kennt er saman. 

Fram kom í viðtali við foreldrana mikil ánægja með íslenskukennsluna sem 

börnum þeirra stendur til boða í skólanum en þó hafði ein móðir óskað eftir fleiri 

tímum fyrir son sinn en gert hafði verið ráð fyrir. Skólinn varð við þeirri beiðni og 

jók kennsluna tímabundið. Allir voru foreldrarnir sammála um að þau horfðu ekki 

mikið á íslenskt sjónvarp heima fyrir. Þó kom fram hjá Kendu að hún notar íslenskt 

sjónvarp til að aðstoða sig við íslenskunám. Þannig horfir hún mikið á myndir með 

ensku tali en íslenskum texta og segir það hjálpa sér mjög mikið núna. Það hafi verið 

erfitt fyrst þegar hún kom en nú sé það auðveldara því hún skilji svo miklu meira í 

íslensku og þetta hafi hjálpað sér mikið. 

6.4.2 Heimanámsstefna 

Í samtölum við skólastjóra og kennara kom í ljós að skólinn hefur ekki fasta skráða 

heimanámsstefnu heldur er það í raun hvers kennara að móta þá útfærslu á 

heimanámi sem honum finnst heppilegast að fylgja. Fram kom í máli þeirra að eins 

og víðar virðist tilhneiging til meiri áherslu á heimanám í eldri deildum en þeim 

yngri.  

Þeir bentu jafnframt á að erlendum nemendum stendur til boða að sinna 

heimanámi í skólanum og fá þar aðstoð kennara eftir því sem þörf er á hverju sinni. 

Þetta á einkum við um nemendur í 1.–7. bekk en misjafnt er þó hve oft í viku sú 

aðstoð er veitt. Því verða nemendurnir oftast einnig að vinna hluta verkefnanna 

heima.  

Foreldrarnir voru öll frekar jákvæð gagnvart heimanáminu og töldu það vel 

viðráðanlegt og jafnvel gaman að aðstoða börn sín eins og kostur væri. Þó væru 

takmörk fyrir því sem þau gætu aðstoðað, sérstaklega þegar börnin væru komin í 

eldri bekki. 
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6.4.3 Aðstoð foreldra og skóla við heimanám 

Í samtölum við foreldra var sérstaklega leitað eftir möguleika þeirra til að aðstoða 

börnin við heimanám. Anja sagðist vera sátt við heimanámið því eina heimanámið 

sem hennar börn sinni heima sé vegna pólskukennslunnar. Íslensku heimanámi nái 

þau að ljúka í skólanum. Þau Viktor og Kenda töldu sig núorðið ráða þokkalega við 

að aðstoða börn sín með námið og því skapaði heimanámið ekki sérstök vandræði 

heima fyrir og auk þess væri það ekki mikið. Þau fengju aðstoð í skólanum tvo daga í 

viku og það hjálpaði heilmikið. Bela sagðist ekki geta aðstoðað sitt barn nema í 

ensku. Hún hefði ekki möguleika á að aðstoða í stærðfræði eða íslensku. Hún hefur 

því beðið kennara um aðstoð skólans sem enn hefur ekki verið hægt að veita en 

sagðist líka skilja að það geti verið erfitt fyrir skólann að uppfylla allar slíkar óskir 

því hann geti ekki endalaust bætt við tímum. En jafnframt bendir hún í samtalinu á 

að heimanám erlendra nemenda eigi að vera verkefni sem skólinn og fjölskyldan 

vinni að saman. 

Í viðtölum við kennara kom svolítið önnur saga því þegar Elísa var spurð um 

hvort foreldrar aðstoði við heimanám erlenda nemandans er svar hennar mjög 

afdráttarlaust: 

  Nei það er örugglega teljandi á fingrum mínum hversu oft það hefur verið 
hlustað á hana lesa. Það er hlutur sem við erum búin að vera að leggja mjög 
mikla áherslu á. Ég er búin að biðja túlkinn um að segja mömmunni að það sé 
bara hennar hagur að hlusta á stelpuna lesa því hún er búin að vera að læra 
íslensku líka. Því gætu þær stautað sig saman í gegnum þessar léttu bækur en 
það hefur verið mjög takmarkað. Ég held að það sé ekki tímaskortur. 

 
Árni segir erlendu foreldrana misjafnlega áhugasama eins og raunin sé hjá þeim 

íslensku. Foreldrum finnist þeir ekki geta hjálpað lengur þegar krakkarnir eldist en 

þrátt fyrir það óski erlendir foreldrar ekkert frekar eftir aðstoð skólans við 

heimanámið en íslenskir þótt hann viti um beiðni um aðstoð sem enn hafi ekki verið 

hægt að verða við. Þór hafði nokkuð afgerandi skoðun á heimanámi nemanda síns og 

sagði: 

         Heimanám hans er á sama róli og Íslendinganna. Ég sé ekki að hann opni 
töskuna heima ótilneyddur frekar en margur góður Íslendingurinn. 

 
 Þórður skólastjóri taldi heimanám erlendra nemenda vera með svipuðu sniði 

og þeirra íslensku. Nemendur kæmu misjafnlega vel undirbúnir fyrir skólann, jafnt 

innlendir sem erlendir og þeir sinni heimanáminu einnig misvel. Ef brestur væri á því 

hefði verið farið í að hringja heim en það væri þó ekki föst regla. Það sé alfarið hvers 
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kennara hve miklar kröfur séu gerðar til heimanáms og þá einnig hvort sömu kröfur 

séu gerðar til allra nemenda í bekknum. Því sé það þá líka þeirra að fylgja því eftir. 

Skólinn reynir einnig að aðstoða við heimanám eldri nemenda ef það er rúm fyrir það 

en því miður þá er ekki alltaf svo. 

 

6.5 Ákvarðanataka 
 
Í viðtölum var leitað eftir hvaða þátt foreldrar eiga í ákvörðunum sem varða nám 

barnanna. Þessum þætti var síðan hægt að skipta í þrjá flokka sem eru: Hlutverk 

foreldra við gerð áætlana, foreldrasamstarf og aðlögun. 

6.5.1  Hlutverk foreldra við gerð áætlana 

Í viðtölunum við foreldra kom afdráttarlaust fram að þeir kváðust ekki koma að 

neinu leyti að því að skipuleggja nám barna sinna. Það væri alfarið skólans og 

kennaranna. Viktor sagðist treysta kennurunum til að vinna þannig að það hentaði 

barni hans best og í sama streng tóku hinir og sögðu að kennararnir væru 

fagmennirnir þegar kæmi að kennslu. 

  Kennarar og skólastjóri staðfestu þetta vinnulag í samtölunum því þeir gera 

áætlanir fyrir nemendur sem þeir síðan kynna á haustin fyrir foreldrum. Það er ekki 

sest niður með hverju og einu foreldri og farið yfir það sem fyrir þeirra barni liggur 

að vinna nema því sem snýr að sérstöku íslenskukennslunni og móðurmálskennslu. 

Þær áætlanir vinnur deildarstjóri og foreldrar þurfa síðan að staðfesta þær með 

undirskrift sinni. Kennararnir segja foreldra yfirleitt ekki hafa aðra skoðun en þeir á 

þeim áætlunum sem unnið sé eftir. Þórður skólastjóri tekur fram að hann viti til að 

beðið hafi verið um áherslubreytingar í náminu en lengra hafi það ekki gengið. 

Hjá foreldrum kom fram að þeir eru ánægðir með kynninguna sem þeir fá á 

námsáætlunum barna sinna í upphafi skólastarfsins á hverju hausti. Telja þeir sig 

hafa tækifæri til að gera athugasemdir við þær, sem þeir hafa ekki gert ef undan er 

skilin ósk tveggja þeirra um að börn þeirra séu ekki í kristinfræði. Þeirri ósk hafi 

verið vel tekið og börnin vinni nú annað í þeim tímum. 

6.5.2 Foreldrasamstarf 

Í viðtölum við skólastjóra og kennara kom fram að innan skólans er starfandi 

foreldrafélag og eins og gengur um slík félög er það misjafnt hve virkt það er á 
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hverjum tíma. Ekki er föst regla um þátttöku foreldrafélagsins í viðburðum skólans 

en vissulega hefur myndast ákveðin hefð fyrir því hvernig þeim málum er háttað í 

Svartabæjarskóla. Á kynningarfundum í öllum bekkjum á haustin er hlutverk foreldra 

við félagsstarf bekkjanna ákveðið. Yfirleitt er það þannig að foreldrum er skipt í 

hópa sem skulu sjá um a.m.k. þrjá atburði í bekknum yfir árið. Þetta vinna 

foreldrarnir algjörlega án afskipta kennara og afar misjafnt er milli bekkja og ára hve 

virkt þetta kerfi er. Erlendir foreldrar koma þarna inn í starfið eins og íslenskir en það 

á líka við um þá að misjafnt er að hve miklu leyti þeir taka þátt í þessu. Sérstaklega á 

það við í upphafi dvalar á staðnum og taldi skólastjóri að þar réði vinna þeirra miklu 

því undantekningalaust ynni fólkið mikið fyrstu árin og vildi fá smárými fyrst eftir að 

það kæmi. En skólinn reyndi eins og hægt væri að virkja erlendu foreldrana eins og 

aðra og hvetti þá til að vera með í þessu starfi. 

Fram kom hjá Árna að hann teldi greinilegt að erlendu foreldrarnir tækju 

minni þátt í þessu starfi heldur en íslenskir. Í bekk Elísu hefur ekkert orðið af þessu 

starfi eins og ákveðið var í haust en í bekk dóttur hennar gengur mun betur. Um þátt 

erlendra foreldra þar segir hún:   

Þar sem eitthvað er í gangi koma erlendu foreldrarnir með og taka þátt eins og 
aðrir þó þau sýni kannski ekki mikið frumkvæði í neinu þá eru þau alltaf með. 
Þau skorast ekki undan neinu og mæta þó það sé ekki endilega þeirra hópur 
sem er að standa fyrir því. 
 

Í viðtalinu við Þór kom í ljós að í vetur hefði orðið svo lítið af þessu starfi 

foreldranna að kennarar hefðu rætt að þeir þyrftu jafnvel að koma að þessu sjálfir á 

einhvern hátt.  

Samtölin við foreldrana voru í raun staðfesting á þessu áliti kennaranna en 

einnig að þeim finnst öllum mikilvægt og skemmtilegt þegar þessar skemmtanir eru. 

Er það auðskilið því ekkert foreldranna hefur samskipti við aðra foreldra í bekknum 

utan þeirra viðburða sem tengjast skólastarfinu. 

6.5.3 Aðlögun  

Fram kom í samtölunum við skólastjóra og kennara að það er svipaður skilningur hjá 

starfsmönnum skólans á aðlögun erlendra fjölskyldna að mati Þórðar skólastjóra. 

Allir gefi þeir sig að krökkunum og séu boðnir og búnir til að veita þeim alla aðstoð 

sem þeir geta. Vafalaust hafi menn samt persónulegt álit á því hvernig best sé fyrir 

erlenda íbúa að samlagast samfélaginu og hve langan tíma eðlilegt sé að það taki. En 

það sé ekkert sem menn séu að argast út í í vinnunni. Þá er hann einnig viss um að 
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það hafi hjálpað mikið að vera með erlenda starfsmenn, pólskan kennara og skólaliða 

auk eins starfsmanns frá Króatíu. 

 Kennararnir benda á að skólinn hafi enga formlega stefnu um aðlögun 

erlendra nemenda sem þau þekki, en telja að það sé nokkuð góður samhljómur milli 

starfsmanna um það hvernig æskileg aðlögun þurfi að vera. Árni telur farsælast fyrir 

fólk að aðlagast sem mest þeim venjum sem ríkjandi eru á hverjum stað en halda 

samt sinni trú og siðum. Hann er hræddur um að annars einangrist fólkið um of í 

samfélaginu. Elísa hefur trú á að kennarar telji æskilegt að foreldrar lærðu íslensku 

hraðar og meira en nú er, því það geri allt samstarf við skólann auðveldara. 

 Í máli foreldranna kom fram að þau haldi ekki mikið saman en taki samt 

takmarkaðan þátt í samfélagsverkefnum, félagsstarfi og slíku.  

6.6 �ærsamfélag 
Í viðtölunum var komið inn á samstarfið við það samfélag sem skólinn og foreldrar 

eru hluti af. Þau efnisatriði sem viðræðurnar leiddu í ljós voru: Viðtökur, þátttaka 

foreldra í samfélaginu og hvort þau líta alltaf á sig sem útlendinga.  

6.6.1 Viðtaka samfélags 

Í viðtalinu við skólastjóra kom í ljós að hann telur að efla þurfi stuðning 

sveitarfélagsins við skólann vegna kennslu erlendra nemenda og setja í fast kerfi. 

Hann vill að þegar erlendur nemandi kemur í skólann sé það á hreinu að skólinn fái 

um leið heimild til að veita honum þjónustu eins og skólinn telur að þurfi. Það eigi að 

vera hægt að treysta skólafólkinu til að meta hvernig bregðast þurfi við í hvert skipti. 

Ef á þurfi að halda eigi skólinn að fá það viðbótartímamagn til kennslunnar sem talin 

er þörf á sem þó sé ekki alltaf því oft sé hægt að bregðast við með tilfærslum innan 

skólans, en síðan bætir hann við: 

En það þarf líka klárlega að viðurkenna að það sé þörf á auknum tíma. Þessir 
krakkar þurfa stuðning og við getum ekki bara tekið af öðrum og sett á þá. Þetta 
þarf bara að vera viðurkennt einhvern ákveðinn tíma, svo sé það endurskoðað. 
Það þarf líka að tengja nemendur félagslega því það skiptir svo miklu máli fyrir 
vellíðan þeirra og þau eru svo miklu fljótari að komast inn í málið ef þau hafa 
tengsl. 
 
Í máli skólastjóra og kennara kom jafnframt fram að þeim væri ekki kunnugt 

um að sveitarfélagið hefði fastmótaða stefnu í málefnum fólks af erlendu bergi. Sum 

þeirra höfðu heyrt um einhverjar skýrslur í kerfinu en könnuðust ekki við að til væri 

fastmótuð stefna eða áætlun enn sem komið væri. Sagðist skólastjóri ekki hafa kallað 
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eftir slíkri stefnu nema þá því sem viðkæmi peningahlutanum og kannski myndi slík 

stefna ein og sér ekki breyta miklu því skólinn myndi örugglega ekki henda því kerfi 

sem unnið hefur verið eftir. Hann bendir á að innan skólans sé mikil reynsla af 

kennslu erlendra nemenda og þau telji sitt kerfi bara virka nokkuð vel bæði fyrir 

foreldra og krakkana en samt sé það nú þannig að alla hluti megi bæta og svo sé 

vafalaust líka um þeirra kerfi þótt því verði ekki kastað bara af því að aðrir séu að 

búa til eitthvað annað. 

Í samtölum við foreldrana kom fram að engar upplýsingar hefðu þau fengið á 

skipulagi eða þjónustu sveitarfélagsins á sínu móðurmáli. Einhverjar upplýsingar 

hafa þau þó fengið upp á síðkastið, tengt vinnunni en höfðu ekki á hraðbergi um 

hvað þær voru. Bela rámaði einnig í að einhverjar upplýsingar hafi hún fengið á 

ensku en hana talar hún mjög vel og hefur haft mest samskipti við skólann og aðra á 

því máli þótt nú sé hún að reyna að tala sem mesta íslensku því hún skilji hana að 

mestu leyti. 

6.6.2 Þátttaka foreldra 

Í viðtölum við kennara og skólastjóra kom fram augljós virðing fyrir því fólki sem 

tekur sig til og ákveður að setjast að í ókunnu landi þar sem allt er framandi. Þegar 

sest er að á nýjum stað þarf nánast að byrja upp á nýtt. Allt er nýtt fyrir hinum nýju 

íbúum, siðir og venjur ókunnar og því mikilvægt að leiðbeina fólkinu við að fóta sig í 

hinu nýja samfélagi. Á sama hátt og börnin leita til samlanda sinna í skólanum leitar 

fullorðna fólkið einnig stuðnings sinna samlanda í bænum. Innan skólans er unnið 

með samskipti nemenda eins og kostur er, skólinn er þátttakandi í 

Olweusarverkefninu og kennarar reyna að styðja við félagslega aðlögun.  

Foreldrar sögðu allir í viðtalinu að börn þeirra eigi íslenska vini og kennarar 

fylgist vel með þeim og sinni þeim eins vel og þeir geti búist við. Bela segir að dóttir 

sín eigi íslenskar vinkonur og sé viðurkennd sem ein úr hópnum. Kenda segir son 

sinn umgangast íslenska stráka og hann sé líka í fótbolta og þar er mikill 

félagsskapur. Ver gengur hjá syni Önju að eignast félaga. Hann er mikið einn en hún 

hefur ekki rætt það sérstaklega við kennarann.  

Þrátt fyrir að foreldrarnir telji börn sín eiga íslenska vini nema í einu tilfelli 

sjá kennarar að nemendurnir hópa sig nokkuð saman í skólanum eftir uppruna. Þau 

leita stuðnings hvert hjá öðru og gjarnan bíða þau hvert eftir öðru þegar verið er að 

fara í frímínútur.    
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Þegar foreldrar voru spurðir um hvort þau eða börn þeirra hefðu orðið fyrir 

aðkasti skiptust svörin í tvö horn. Tvö höfðu aldrei orðið vör við það en hin tvö 

þekktu dæmi um slíkt. Það voru þeir foreldrar sem höfðu verið hér lengst og hafði 

það gerst í upphafi dvalar þeirra á staðnum að börnin urðu fyrir stríðni. Eftir að talað 

hafði verið við kennarana lagaðist það og hefur ekki gerst síðan. Dóttir Belu hafði 

orðið fyrir aðkasti vegna litarháttar fyrst eftir að þau komu til landsins en eftir að haft 

var samband við kennarann hætti það. 

Foreldrarnir voru spurðir um hvort þeir ættu íslenskt vinafólk og kom þá fram 

að Viktor umgengst íslenska vini en hann er sá eini foreldranna sem tekur þátt í 

einhverju félagsstarfi á staðnum. Hinir foreldrarnir segjast ekki eiga íslenska vini 

utan vinnunnar. Svar Kendu við spurningunni skýrir líklega muninn á hugtökunum 

tveimur, vinur og kunningi þegar hún segir: „Ekki svo mikið. Stundum förum við út 

saman en ekki bara í heimsóknir. Vinna er vinna, vinur er vinur”. 

Anja sagðist ekki taka þátt í félagsstarfi á staðnum ef hún skildi ekki 

auglýsingarnar sem bærust. Kvað hún það myndi breyta miklu ef þær kæmu á pólsku 

og yfirleitt mætti hún á viðburði ef hún vissi hvað væri um að vera. En afar miður 

fannst henni að börn hennar vildu alls ekki taka þátt í íþróttastarfi sem væri í boði á 

staðnum. 

 Í viðtölum við kennara kváðust þeir ekki þekkja það mikið til erlendu 

foreldranna að þeir viti hver tengsl þeir hafi myndað við innfædda utan það sem 

eðlilegt er á vinnustað. Þegar spurt var um hvort skólinn gæti komið frekar að því að 

styrkja samskipti erlendra foreldra og íslenskra taldi skólastjórinn að ekki væri 

nægilega mikið um virk samskipti meðal foreldra í einstökum bekkjum til að slíkt 

væri líklegt til árangurs, sérstaklega ekki þegar menn væru feimnir við þetta í 

upphafi. Skólastjórinn hefur hins vegar ákveðna hugmynd um þátt  sveitarfélagsins í 

að styrkja félagstengsl erlendra íbúa sem flytja á staðinn: 

Mér finnst að þegar hingað flytur fjölskylda erlendis frá þá á bærinn að taka á 
móti þessu fólki og útvega þeim stuðningsfjölskyldur úr bænum, sem hittir 
þetta fólk, segjum einu sinni í viku og kemur þeim inn í samfélagið því þá 
finnst þeim þeir vera velkomnir. Og miklu meiri líkur á að menn séu fljótari að 
aðlagast málinu og þetta auðveldar öll samskipti við allt apparatið, skólann, 
atvinnulífið og bæjarapparatið. Eftir hálft ár þá eru menn búnir að kynnast svo 
mikið af fólki í gegnum vinnu, skólann og annað að þá geta menn kannski farið 
að standa á eigin fótum. Ég skynja það oft á foreldrum, menn koma bara en svo 
er engin eftirfylgni og menn einangrast bara með samlöndum. Með þessu held 
ég að við myndum fá miklu virkari tengsl. 
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6.6.3 Að vera eða vera ekki útlendingur 

Í viðtölum við foreldra kom skýrt fram að Viktor og Anja töldi líklegt að þau myndu 

flytja til upprunalandsins seinna meir en ekki næstu 10–15 ár á meðan börnin væru í 

skóla á Íslandi. Hins vegar telja Bela og Kenda sig hafa það miklar rætur á Íslandi að 

ólíklegt sé að þær flytji aftur á heimaslóðir erlendis. Þeim finnst sitt „heima” vera hér 

og báðar kunna þær svo vel við sig hér. Síðan bætir Kenda við: „Vinirnir í vinnunni 

segja að ég sé íslensk”. Þegar hún heyrir það verður hún alltaf glöð en segist samt 

aldrei gleyma uppruna sínum. 

6.7 Meginniðurstöður  
 
Foreldrar styðja við nám barna sinna eftir föngum og í máli skólastjóra og kennara 

kom fram að ekki væri munur á þeim áhuga sem erlendir og íslenskir foreldrar sýna 

námi barnanna. Ekki hefur verið rætt um heimsóknir kennara á heimili nemenda til 

að kynnast foreldrum. Það er þó föst regla í 1. bekk á hverju hausti. 

Skólinn veitir pólskum nemendum sínum kennslu í pólsku samkvæmt 

stundaskrá. Foreldrar eru hvattir til að leggja rækt við notkun móðurmálsins heima 

fyrir. Um þetta er samhljómur innan kennarahópsins. Þrír erlendir starfsmenn eru við 

skólann. 

Foreldrar voru ánægðir með kynnin af skólanum og finna fyrir velvilja og 

skilningi starfsfólks þegar þeir hafa samskipti við það. Þeir telja skólann mjög góðan 

og gáfu honum einkunn frá 8,5 til 10. Einungis agi eða agaleysi íslenskra skóla dró 

einkunn niður við þetta mat foreldra.  

Kynningarviðtal er í föstum skorðum, þar er upplýsinga aflað um nemendann 

en einnig fá nemendur og foreldrar helstu upplýsingar um skólastarfið. Fengnir eru 

túlkar úr hópi starfsmanna þegar það er hægt og þörf er á. Nú fá foreldrar staðlaðar 

upplýsingar um skólakerfið á móðurmáli af netinu en önnur gögn Svartabæjarskóla 

fá þau á íslensku. 

Samskipti foreldra við skólann eru nánast einvörðungu foreldraviðtöl, tvisvar 

á ári auk þess sem kennarar hafa samband við foreldra þegar sérstök ástæða þykir til. 

Túlkur er viðstaddur foreldrafundi ef þörf er á þegar íslenskukunnátta er ekki næg. 

Skilaboð til foreldra sem skólinn sendir heim eru á íslensku en reynt er að hringja í 

foreldra til að tryggja að þeir skilji hvað um er að vera. Tölvusamskipti eru í formi 

tilkynninga um heimanám. 
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Kennarar töldu að undirbúa mætti þá betur vegna kennslu erlendra nemenda 

en þeir hafa aðgang að auðfenginni aðstoð og stuðningi innan skólans.  

Það er ekki sérstök stefna að fá foreldra inn í skólann til aðstoðar við 

skólastarfið. Þó hefur það verið gert í tengslum við verkefni í þemaviku. Ekki hafa 

foreldrarnir heldur boðið skólanum aðstoð í þessu skyni.  

Allir nemendur eru settir strax í bekk þar sem umsjónarkennari vinnur með 

þá. Íslenskukennsla er utan bekkjar en nokkrum nemendum er kennt saman til að 

nýta tíma. Misjafnt er hve marga tíma hver fær því þörf hvers einstaklings er metin 

sérstaklega. 

Heimanám er hluti skólastarfs. Tveir tímar á viku eru í boði innan skólans 

fyrir nemendur yngri bekkja. Reynt er að koma til móts við óskir og þarfir erlendra 

nemenda í eldri bekkjum eftir því sem tök eru á. Foreldrar eru mjög ánægðir með 

heimanámið og líta á það sem góða samverustund þótt þeir eigi erfitt með að aðstoða 

eldri nemendur. Kennarar telja að heimanámi sé ekki sinnt sem skyldi en skólastjóri 

telur það með svipuðu sniði hvort sem nemandinn er íslenskur eða erlendur. 

Foreldrar koma á engan hátt að áætlunum og segjast treysta kennurum til 

slíkra verka. Þeir eru ánægðir með þá kynningu sem þeir fá á námsáætlunum. Fast 

kerfi er um aðstoð foreldra við félagsstarf nemenda í skólanum. Það hefur lítt virkað í 

vetur og hefur verið rætt um að kennarar komi meira að þessari hlið starfsins. 

Skólastjóri telur þörf á að efla stuðning sveitarfélagsins við skólann vegna 

erlendra nemenda og þeirrar þjónustu sem skólinn vill veita þeim. Bærinn hefur ekki 

fastmótaða samþykkta stefnu til að vinna eftir vegna erlendra íbúa en verið er að 

vinna að henni. Hefur skólastjóri jafnframt fastmótaðar hugmyndir um það hvernig 

þarf að vinna til að erlendir íbúar aðlagist samfélaginu og telji sig tilheyra því en leiti 

ekki nánast eingöngu félagsskapar hjá samlöndum sínum. Erlendir foreldrar hafa 

ekki tengst mikið öðrum íbúum utan vinnu og eru ekki virkir í félagslífi nema í einu 

tilfelli. Þeim líkar samt vel á staðnum og finnst ekki líklegt að þeir flytji af landi brott 

næstu árin að minnsta kosti. 
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7  Rauðsmýrarskóli 

Viðtöl voru tekin við skólastjóra, kennara og erlenda foreldra í Rauðsmýrarskóla. 

Lagðar voru spurningar fyrir Yrsu, aðstoðarskólastjóra, þrjá kennara, Pál, Sigrúnu og 

Rósu og þrjá foreldra, þær, Petu, Ennu og Grigu. Í viðtalinu við eina þeirra hafði 

spyrjandi túlk sér til halds og trausts. Ekki er um rétt nöfn viðmælenda að ræða. 

Yrsa er millistjórnandi en hefur alveg með stjórn á málefnum erlendra 

nemenda að gera í skólanum og var það ástæða þess að viðtal var tekið við hana en 

ekki skólastjóra. Kennararnir hafa starfað við skólann frá þrem árum upp í nítján. Þau 

hafa öll erlenda nemendur, einn eða fleiri í bekkjum sínum. Foreldrarnir hafa búið á 

staðnum misjafnlega lengi, þrjú ár, sex ár og um tuttugu ár.  

7.1 Foreldrahlutverkið  
  
Í viðtölunum var foreldrahlutverkið til umræðu. Í þeim komu fram fjórir 

meginflokkar sem umræður skiptust í og eru stuðningur foreldra við nám, þekking 

kennara til heimilisaðstæðna, hlutverk skóla og foreldra í að viðhalda móðurmáli og 

viðhorfi foreldranna til skólastarfsins. 

7.1.1 Stuðningur foreldra við nám barnanna  

Í viðtölunum við mæðurnar sögðust þær fylgjast náið með námi barna sinn og hvetja 

þau til að ná sem bestum árangri. Heimanám er lítið sem ekkert og því reynir ekki 

eins á aðstoð þeirra en annars væri. Greinilegan metnað fyrir hönd barnanna mátti 

finna hjá þeim og þær töluðu allar um hve mikilvægt væri fyrir framtíð barnanna að 

ná góðum árangri í skólanum.  

Í viðtölum við kennarana kom fram að foreldrar virðast yfirleitt styðja við 

börn sín í náminu en Páll sagði annan þeirra erlendu nemenda sem hann hefur 

umsjón með lítt hafa sinnt því litla heimanámi sem á hann lenti og ekki sé hægt að 

gera ráð fyrir aðstoð foreldranna. Til þess skorti þau kunnáttu í íslensku. Því sé nú 

reynt að koma því við að nemandinn geti unnið öll verkefni í skólanum til að ekki 

reyni á neitt heimanám. Yrsa telur erlenda foreldra hér hafa svipuð viðhorf til náms 

barna sinna og íslenskir. Hún verður ekki vör við sama áhuga á námi og hún kynntist 

hjá rússneskum foreldrum fyrir nokkrum árum þar sem hún var að kenna. Hjá þeim 

virtist ríkja mikil vinnu-námsmenning og þeir gerðu sér grein fyrir því hvað það 

skiptir gífurlega miklu máli að ná tökum á náminu. Hún telur að flestir virðist komast 
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strax inn í íslenska rútínu þótt auðvitað sé það misjafnt. Álit hennar er það að 

auðveldast sé fyrir börnin að komast í samband við námið og kröfurnar ef þau koma 

inn í skólana á miðstiginu. Þá kunni þau til verka, séu orðin skólavön og eiga það 

mörg ár eftir í skólanum að þau eigi að geta náð góðum tökum á náminu. Ef þau séu 

yngri þá geri þau sér ekki grein fyrir hve mikil vinna nám sé en ef þau koma eldri þá 

sé skólaganga þeirra hér of stutt til að hægt sé að vænta þess að þau nái fullnægjandi 

tökum á því. Síðan bætir hún við: „Ég er búin að sjá það að menntunarstig foreldra 

skiptir líka máli, það var svo greinilegt þar sem ég var að kenna hér áður”. 

7.1.2 Þekking kennara á aðstæðum heima fyrir 

Samtölin við kennarana leiddu í ljós að enginn þeirra hefur komið á heimili erlendra 

nemenda sinna og minnast kennararnir þess ekki að rætt hafi verið um að koma á 

slíkum samskiptum innan skólans. Þó sé ákveðin breyting orðin í skólanum, því nú er 

að því stefnt að kennarar verðandi nemenda í 1.bekk heimsæki fjölskyldurnar við 

upphaf skólaárs til að kynnast þeim og aðstæðum þeirra heima fyrir. Sigrún kennari 

segir þetta hafa mælst vel fyrir og vonandi verði hægt að festa þetta í sessi sem fastan 

lið í skólastarfi. Að öðru leyti er ekki um það að ræða að kennarar heimsæki 

fjölskyldur nemenda sinna kerfisbundið. Þar sem kennarar þekktu ekki nægilega vel 

til móttökuviðtalsins vissu þeir ekki hvernig það færi fram og þá ekki hvort foreldrar 

fengju þar ábendingar um aðbúnað og stuðning við nám barnanna. 

Mæðurnar staðfestu í viðtölunum að kennarar hefðu ekki komið á heimili 

þeirra en þótti ástæða til að taka fram að vissulega yrði bara gaman ef þeir kæmu og 

þeir væru alltaf velkomnir. Peta lýsti mikilli ánægju með að kennari barns hennar 

hafi komið í heimsókn ásamt bekkjarfélögum á afmælisdegi barnsins sem lá þá veikt 

heima. Það þótti henni afar vænt um og fannst lýsa mikilli hlýju og velvild hjá 

kennaranum og reyndar krökkunum líka í garð barns síns. 

7.1.3 Hlutverk foreldra og skóla í viðhaldi móðurmáls 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að ekki hefur enn orðið af því að 

skólinn setji sér stefnu um móðurmálskennslu erlendra nemenda. Yrsa kveðst hafa 

vakið máls á því undanfarið en það hafi ekki enn orðið neitt af því. Þá saknar hún 

þess að ekki skuli vera neinn uppeldismenntaður pólskumælandi starfsmaður við 

skólann. Það að enginn pólskur starfsmaður sé við skólann sér hún sem ákveðinn 

veikleika og bætir við: „Já það væri gott fyrir skólann og væri sannari speglun á 
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samfélagið og myndi auðvelda svo margt í daglegu starfi með pólsku börnunum”. 

Ástæða þess að hún talar eingöngu um pólsku börnin þrátt fyrir að í skólanum séu 

einnig börn af öðru þjóðerni er einfaldlega sú að þau pólsku eru svo mörg í 

skólanum. Á meðan enginn pólskumælandi menntaður starfsmaður er við skólann 

verði ekki hægt að kenna móðurmálið. 

Undir þetta taka kennararnir en Rósa og Sigrún segjast báðar hvetja foreldra 

til að viðhalda móðurmáli barna sinna með því að tala það heima og rækta það 

þannig. Sigrún sagðist hvetja foreldrana vegna þess að í skóla sem hún starfaði við 

áður hafi það verið í stefnu skólans að hvetja erlenda foreldra til notkunar á 

móðurmáli og hún viti að það eigi alveg eins við hér þó ekki séð það skráð stefna 

ennþá. Rósa segist einnig hafa rætt þetta við foreldra og bent þeim á hvar unnt væri 

að nálgast pólskar bækur. 

Í viðtölum við mæðurnar kom glögglega í ljós að þær vilja gera sitt til að 

viðhalda móðurmáli barna sinna en það hefur ekki gengið átakalaust hjá öllum. Allar 

kannast þær við að fá hvatningu frá kennurunum um að tala við börnin á pólsku. Peta 

kvaðst hafa beðið um að börn sín fengju pólskukennslu í skólanum fyrst eftir að eldra 

barnið byrjaði í skóla en það hafi aldrei orðið af því. Nú væri hún löngu hætt því og 

kenndi börnum sínum pólsku heima. Bæði væri hún með pólskt námsefni og einnig 

hefðu börnin aðgang að kennsluvef sem þau nýttu sér. Griga segist reyna að halda 

pólsku að syni sínum og sjá til þess að hann tali hana rétt. Hann sé með 

kennslubækur á pólsku og beri þær oft saman við íslensku kennslubækurnar þegar 

verið er að fjalla um ákveðin viðfangsefni þar, t.d. í náttúrufræði og finnist það hjálpa 

sér. 

Enna er í annarri stöðu. Þegar börn hennar voru yngri talaði hún alltaf pólsku 

við tvö þau eldri heima. En svo þegar sú eldri fór í skólann þá fór að draga úr 

pólskunni. Síðan hélt hún áfram: „Hún neitaði að svara mér og svo smám saman þá 

gafst ég bara upp, sem ég átti ekki að gera. Ég veit það núna. Svo endurtók sagan sig 

með stráksa”. 

Hún segist finna fyrir ákveðnum þrýstingi frá kennurum um að gefast ekki 

upp og hefur velt fyrir sér að byrja aftur að tala pólsku heima því þeir segja henni að 

það sé ekki of seint. Yngsta barnið sýni því áhuga að læra pólsku og þá segir hún 

„stráksa”, sem hún kallar svo, vera að fá meiri áhuga núna. Hún segir Íslendingana 

sem hún umgengst, aðra en kennara, vera hissa á að hún skuli vera að velta þessu 

fyrir sér. 
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7.1.4 Viðhorf foreldra til skólastarfs 

Í viðtölunum kom fram að allar mæðurnar finna sig velkomnar í skólann og geta átt 

samskipti við alla starfsmenn þegar svo ber undir. Þannig ríkir andi vináttu og 

hjálpsemi í skólanum í flestum tilfellum og það eru þær mjög ánægðar með. Þegar 

eitthvað bjátar á sé það rætt og oftast takist að kippa því í liðinn. Þegar þær voru 

beðnar að gefa skólanum einkunn fyrir starfið vandaðist málið nokkuð. Þannig 

sagðist Griga ekki geta gefið eina einkunn því sumt væri hún mjög ánægð með en 

annað ekki. Hún gagnrýnir skólann fyrir að ekki skuli gerð krafa til heimanáms. 

Taldi hún að með því væru skilaboð skólans til nemenda þau að menntun væri ekki 

mikilvæg. Einnig taldi hún afar vafasama kröfu skólans um að nemendur mæti í sund 

þegar frost sé úti og stormur. Hún geti ekki skilið slíka reglu og bannar sínu barni að 

fara í sund þegar slíkar aðstæður eru. En hún er ánægð með að sonur hennar skuli 

fara brosandi í skólann á hverjum degi. Þá veit hún að honum líður vel og er þakklát 

skólanum og kennaranum hans fyrir að stuðla ekki að stressi og vanlíðan hjá honum. 

Peta nefndi einnig óánægju sína með kröfuna um frostsundið en reyndar 

skiptist álit hennar og viðhorf til skólans í tvennt. Hún var mjög jákvæð gagnvart því 

sem gert hefur verið fyrir annað barnið og gaf skólanum 10 fyrir hvernig hefur verið 

unnið með það. Sérstakri ánægju lýsti hún með kennarann sem hún sagði að væri 

miklu meira en kennari barnanna í bekknum. Hún væri þeim nánast eins og mamma 

því hún verndaði þau svo vel. 

Ekki var það sama uppi á teningnum varðandi eldra barnið. Þar fékk skólinn 

einungis 3 og taldi hún skólann hafa brugðist og barninu alltaf liðið illa í skólanum 

ásamt því að ekki væri gerð eðlileg krafa um nám til barnsins. Hún hafði einnig mjög 

ákveðna skoðun á því að erlend börn þurfi heimanám ef þau eigi ekki að dragast aftur 

úr jafnöldrum í námi.  

Enna var mjög sátt við skólagöngu tveggja barna sinna en finnst að betur 

hefði mátt gera fyrir það þriðja. Skólinn fær því 8 í einkunn hjá henni. 

 

7.2 Samskipti 
 
Þann hluta viðtalanna sem snerust um samskipti má flokka í þrennt: kynningu, 

gagnkvæm samskipti og undirbúning kennara. 
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7.2.1 Kynning 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að í Rauðsmýrarskóla er ekki ennþá til 

fast móttökuferli sem skólinn vinnur eftir þegar nýr nemandi kemur í skólann. Samt 

er ákveðið kerfi eða hefð í gangi sem skólastjórnendur fylgja. Fyrsta viðtal tekur 

skólastjórnandi af hálfu skólans við foreldra og nemendur. Yfirleitt er túlkur 

viðstaddur þegar um er ræða erlenda nemendur og lítt íslenskumælandi foreldra og 

eru þeir fengnir á staðnum. Skólinn hefur aðallega nýtt sér þjónustu tveggja pólskra 

íbúa til túlkunar og er þar um að ræða fólk sem unnið hefur lengi á Íslandi og talar og 

skilur málið vel. Ekki er um löggilta túlka að ræða en samt er mikil ánægja með störf 

þeirra innan skólans og hjá foreldrum. Þegar ekki hefur verið unnt að fá túlk á 

staðnum hafa aðrar leiðir verið reyndar. Þannig var fjarfundabúnaður nýttur í eitt 

skipti auk þess sem þurft hefur að fá túlkana lengra að. 

Í móttökuviðtalinu er fylgt formi sem margir skólar nota sem miðar að því að 

afla sem gleggstra upplýsinga um stöðu barnanna námslega og félagslega. 

Kennarar koma ekki sérstaklega að móttökuviðtalinu og kvaðst Sigrún bara 

hafa fengið tilkynningu um að það væri að koma pólsk stúlka í bekkinn hjá sér og 

þannig hafi hún ekki fengið neinn fyrirvara þess vegna. Það sé þó líklega vegna þess 

að nemandinn sé fæddur á Íslandi og tali íslensku og skilji eins vel og hver annar 

nemandi. Ekki reyndi á neitt slíkt hjá Páli því þegar hann tók við bekknum höfðu 

erlendu nemendurnir verið komnir áður. Rósa hitti nemanda og foreldra á fundi áður 

en kennsla hófst í haust rétt eins og aðra foreldra þannig að ekki var um neinn 

sérstakan undirbúning að ræða vegna erlendu nemendanna. 

Viðtölin við kennarana leiddu í ljós að af þeim var Sigrún sú eina sem 

kannaðist við að upplýsingar um skólann og skólastarfið væru veittar á móðumáli 

nemendanna. Þannig væri búið að þýða ýmis skjöl sem foreldrar fá á pólsku. Yrsa 

staðfesti að það væri búið að þýða sumt, t.d. innkaupalista og einnig væri búið að láta 

þýða námsmatið en foreldrar og nemendur koma að því auk kennara. Þær Peta og 

Enna fá öll skilaboð og upplýsingar á íslensku enda skilja þær hana vel en Griga 

segir að í fyrra hafi hún byrjað að fá tilkynningar og auglýsingar á pólsku. Það er hún 

mjög ánægð með, en þegar hún kom fyrst fékk hún ekkert á pólsku og vissi ekki einu 

sinni í hvaða kennslustundum sonur hennar var á hverjum tíma.  

Í viðtölum við mæðurnar kom fram að allar mundu þær vel eftir fyrsta 

viðtalinu og hjá þeim var viss óvissa með framhaldið að því loknu. Þannig sagði 
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Enna að sér hefði liðið illa og ekki verið viss um hvort barnið réði við að vera í skóla 

svona ung. Taldi hún að þar hefði móðurtilfinningin ráðið en síðan þegar árangurinn 

fór að koma í ljós og litla stelpan byrjaði að lesa fyrir hana hafi hún fyllst stolti 

móðurinnar. 

7.2.2 Gagnkvæm samskipti 

Viðtölin við kennara og aðstoðarskólastjóra leiddu í ljós að kennarar telja allir að 

samskipti þeirra við erlenda foreldra séu ekkert frábrugðin samskiptunum við 

Íslendingana. Páll tekur þó fram að það sé bundið því að ekki komi upp eitthvað 

sérstakt sem þarf að ræða við foreldra.  

Í viðtalinu kom fram hjá aðstoðarskólastjóra að á hverju skólaári eru þrjú 

formleg foreldraviðtöl í Rauðsmýrarskóla. Það fyrsta er á haustin í upphafi skólaárs 

og síðan eru tvö í tengslum við námsmat. Þessi þrjú viðtöl geta orðið einu formlegu 

fundir kennara og foreldra. Auk þess eru tölvusamskipti mjög virk og segir Yrsa að 

allir umsjónakennarar og fagkennarar sendi öllum foreldrum tölvupóst heim á 

hverjum föstudegi. Í sumum tilfellum þar sem foreldrar tala ekki íslensku nægilega 

vel, hefur orðið að samkomulagi að pósturinn sé á ensku. Í öðrum tilfellum eru 

skilaboðin skrifuð á einfaldara máli en alltaf sé reynt að tryggja að allir geti skilið 

það sem máli skiptir. Þessi skilaboð fara oftast í gegnum samskiptakerfið Mentor en 

þó sé ákveðinn hópur fólks sem ekki getur notað það og þá er venjulegur tölvupóstur 

notaður. Yrsa segir að í vetur sé komin góð rútína á notkun Mentors og með því að 

hafa fasta daga fyrir þau samskipti séu meiri líkur á að foreldrar skoði sendinguna en 

annars. Afar misjafnt segir hún þó hvort eða hversu oft foreldrar svara.  

Í viðtalinu sögðust mæðurnar mjög ánægðir með þessi nánu skilaboð sem 

berast frá skólanum um nám barnanna. Peta segist alltaf skoða Mentor til að sjá 

hvernig gengur, bara til að fylgjast með. Ennu finnst Mentor of flókinn og notar því 

venjulegan tölvupóst. En sárasjaldan svarar hún samt póstinum frá kennaranum. 

Dóttir Grigu sér um samskiptin við skólann fyrir móður sína og fara þau fram á 

ensku því Griga skilur hvorki ensku né íslensku. Henni finnst þetta samt gott 

fyrirkomulag því það tryggir að hún fái allar upplýsingar um námið.  

Þetta kannast Páll við og kveðst hafa mun oftar samband vegna annars 

erlenda nemanda síns. Í því tilfelli hafa verið erfiðleikar með mætingu og því hefur 

orðið að samkomulagi að hann sendi eldri systur nemandans tölvupóst á ensku þegar 

ástæða sé til. Hún komi svo skilaboðunum áfram til móður sinnar. 
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Þegar kennarar senda skilaboð heim með nemendum eru þau yfirleitt send á 

íslensku en þó eru ýmis skilaboð sem skólinn sendir til allra nemenda skólans þýdd á 

pólsku fyrir þá sem þurfa á því að halda. Páll sagðist yfirleitt senda skilaboðin á 

íslensku en þá tala við pólsku nemendurna til að tryggja að þau skilji tilkynninguna 

og geti komið henni áfram til foreldra sinna. Jafnframt tekur hann fram að vafalaust 

gæti hann fengið þau þýdd á pólsku en það taki tíma og því hafi hann ekki farið þá 

leið. Rósa hefur aftur á móti komist að samkomulagi við pólska fjölskyldu um að 

skriflegar tilkynningar verði sendar á ensku og hefur það gengið þokkalega að hennar 

áliti. Það sé þó stundum erfitt fyrir sig að koma því við og því sleppi hún ensku 

útgáfunni stundum en reynir þá að tryggja að barnið skilji það sem verið er að 

tilkynna. Í viðtölum við mæðurnar kom í ljós að þeim finnast tilkynningar ekki 

vandamál. Peta og Enna skilja orðið íslensku nægilega vel og Griga er sátt við það 

form sem kennarinn notar til að koma tilkynningum til skila með dótturina sem 

millilið. Peta tekur fram að fyrst þegar hún kom hafi þetta verið vandamál en nú sé 

allt svo miklu betra. Breytingunni lýsir hún svo: 

Það var ekki svona lúxuslíf þegar dóttir mín var að byrja í skólanum fyrir sex 
árum síðan. Það er svo miklu betra í dag að fá svona túlkaþjónustu og fá gögn á 
sínu móðurmáli og bara vita allt sem mann langar til. Það var svo erfitt þegar ég 
var að byrja. 
 

Þær Peta og Griga höfðu báðar ábendingar til skólans sem þær vildu koma á framfæri 

við spyrjanda. Þannig vildi Griga benda á að þegar skólinn sendir tilkynningar heim 

með nemendum á pólsku sé það í sjálfu sér mjög gott en ennþá betra væri að á sama 

blaði væri textinn einnig á íslensku. Það myndi hjálpa foreldrum mikið við að læra 

málið og þá sérstaklega þau orð sem helst eru notuð í skólum. Ábending Petu var til 

kennara um að þeir ættu að hætta að senda skilaboð á ensku til pólskra foreldra. Það 

væri ekki til bóta fyrir þá og seinkaði einfaldlega fyrir því að þeir skildu og notuðu 

íslensku í samskiptum við kennarana og aðra. 

7.2.3 Undirbúningur kennara 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að við skólann er ekki móttökudeild 

heldur lagt upp með að allir erlendir nemendur fari í aldurssvarandi bekk. Þar er það 

síðan bekkjarkennari sem annast kennslu þeirra eins og annarra nemenda. En 

nýbúakennsla í skólanum er ekki skilin frá sérkennslunni og það er því sérkennara að 

annast nánari útfærslu kennslunnar í samráði við kennarana. En það er stefna að 
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nemandinn sé inni í bekk sem allra mest en Rósa man samt ekki eftir að það hafi 

verið rætt sérstaklega. 

Fram kom í samtalinu við kennarana að þeir hafi ekki fengið sérstakan 

undirbúning vegna kennslu erlendra nemenda. Rósa komst þannig að orði: „ Maður 

leitar bara í eigin reynsluheim og svo til þeirra sem maður veit um”. Sigrún tekur 

fram að ekki hafi verið um kynningar eða fyrirlestra að ræða. Hún og Rósa telja þó 

að þær eigi auðvelt með að fá aðstoð og leiðsögn ef þær leiti eftir því hjá sérkennara 

og aðstoðarskólastjóra. Einnig sé gott að leita til Skólaskrifstofunnar eftir aðstoð ef 

þarf. Þær sjá þetta í sjálfu sér ekki sem vandamál þótt auðvitað sé alltaf hægt að gera 

betur. Sigrún hefur reynslu af að vinna í skóla þar sem var móttökudeild en í sjálfu 

sér hafi ekki verið mikið öðruvísi að vera bekkjarkennari þar en hér. Erlendu börnin 

voru fyrst alveg út af fyrir sig og þá virtist henni þau einangruð, en síðan þegar þau 

komu í bekkina þá gekk allt betur og ekki að sjá að þau hafi skaðast félagslega í því 

kerfi. 

7.3 Sjálfboðastarf 

Í viðtölum var leitast við að fá fram raunverulega hlutdeild foreldra í skólastarfinu. 

Svörin falla í tvo meginflokka: Tilgang skólaheimsóknar og bein samskipti við 

starfsfólk. 

7.3.1 Tilgangur skólaheimsóknar 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að það er ekki á stefnuskrá skólans að fá 

foreldra sérstaklega inn í skólann hvort heldur er til aðstoðar við einstök verkefni eða 

til að kynna sig og sinn bakgrunn og sérfræði. Yrsa segir að það hafi aldrei verið rætt 

neitt sérstaklega að tengja foreldrana frekar við skólastarfið en nú sé. Þó hafi 

foreldrar verið fengnir til að koma í skólann til að fjalla um ýmislegt sem þeir hafa 

sérstaka þekkingu á. 

Viðtölin við kennarana leiddu það sama í ljós því þeir voru sammála um að það 

sé afar lítið um að foreldrar komi í skólann til aðstoðar. Rósa bendir á að það sé 

stefna í skólanum að hafa hann opinn þannig að foreldrar séu alltaf velkomnir í 

kennslustundir. Hún hefur oft ítrekað þetta við foreldra og hún man eftir því að Peta 

kom í skólann þegar barn hennar var í 1. bekk. Þá hafi hún kennt börnunum alþekkt 

barnalag á pólsku og þannig sé lagið oft sungið ennþá. Þetta hafi verið verulega 

ánægjulegt en allt of lítið sé um þátttöku foreldra í þessum dúr í skólastarfinu. Það 
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hafi einmitt verið rætt innan ákveðins hóps kennara að auka þennan þátt en lítið hafi 

samt gerst. Sigrún hefur fengið foreldra inn í sinn bekk en einungis sem áheyrendur 

þegar sýningar eða upplestur hefur verið í bekknum að loknum verkefnum sem unnin 

hafa verið. Einnig hefur hún nýtt sér að fá foreldra til að koma ef einstakir nemendur 

hafa átt í erfiðleikum með hegðun. Páll hefur einnig fengið foreldra inn í bekki hjá 

sér en ekkert í vetur. Allir eru kennararnir sammála um að foreldrar hafi ekki óskað 

eftir að fá að koma í kennslustundir og þegar þeir hafa komið hefur það verið að ósk 

eða frumkvæði skólans. 

Í viðtölunum við mæðurnar kom í ljós að Peta er sú eina þeirra sem hefur 

komið í kennslustundir í bekki barna sinna til að aðstoða. Auk barnagælunnar sem 

hún kenndi 1. bekk var hún eitt sinn beðin að koma í skólann á sérstökum 

tungumáladegi og var hún eina kennslustund þann dag að kenna eldri nemendum 

pólsku. Henni fannst mjög ánægjulegt hve jákvæð krakkarnir voru fyrir pólskunni og 

síðan bætir hún við: „Mér finnst það mjög hressandi þegar íslenskir krakkar standa 

ekki á móti tungumáli erlendu krakkanna”.  

7.3.2 Samskipti við starfsfólk  

Í viðræðunum við mæðurnar kom glögglega í ljós að þeim finnst þær alltaf 

velkomnar í skólann og allir reyni að aðstoða þær eftir föngum. Samskipti þeirra eru 

að mestu leyti við kennara barnanna en einnig við sérkennara þegar börn þeirra fá 

sérkennslu. Þá segjast þær ekki hafa mikil samskipti við skólastjórnendur þó slíkt 

komi vissulega fyrir. Í öllum samskiptum er kennarinn lykilmaður. Þegar tilkynna 

þarf veikindi hringja þær í ritara en ekki voru samskipti við aðra starfsmenn skólans 

nefnd. 

 

7.4 Heimanám 

Heimanám átti líka sinn sess í viðtölum við aðstoðarskólastjóra, foreldra og kennara. 

Niðurstöður þeirra viðræðna má síðan flokka í þrjá flokka sem eru: Íslenskukennsla, 

heimanámsstefna og aðstoð skóla og foreldra við heimanám 

7.4.1 Íslenskukennsla 

Í samtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að þegar erlendir nemendur koma í 

Rauðsmýrarskóla fá þeir sérstaka íslenskukennslu utan síns bekkjar. Hve mikla 
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kennslu hver nemandi fær er misjafnt. Yrsa segir að yngstu börnin fái aldrei minna 

en þá tvo tíma sem reglur geri ráð fyrir en útfærslan á kennslunni skapast af 

aðstæðum. Það hefur verið reynt að kenna þeim í hópum þannig að þau geti á 

hverjum degi verið í sérstöku íslenskukennslunni. Þá komi sú staða reyndar upp að 

þau séu misjafnlega á vegi stödd þar sem þau hafi verið hér misjafnlega langan tíma. 

Ástæðuna fyrir því að kenna þeim fleirum saman segir Yrsa ekki síst vera félagslega 

og að það skapi líka meiri möguleika í kennslunni að hafa þau fleiri. En þótt byrjað 

sé með eitthvert kerfi þá er það ekki endanlegt og þannig breyti þau oft yfir veturinn. 

Þannig er ekkert eitt kerfi sem er notað heldur er það lagað að aðstæðum hverju 

sinni. En nemendurnir eru mjög misjafnir og því verður að mæta þeim á mismunandi 

vegu. Einnig hefur verið settur stuðningur inn í bekk til að aðstoða þá við það sem 

þar er unnið, til að fækka þeim tímum sem þau eru tekin út úr bekk. 

Í viðtalinu við kennara kom fram að þeir eru nokkuð sáttir við stöðu sérstöku 

íslenskukennslunnar eins og hún er núna. En Rósa sagðist sjálf hafa þurft að beita sér 

verulega til að pólskur strákur í bekknum fengi íslenskukennslu þegar hún var með 1. 

bekk. Það átti ekki að veita honum neina íslenskukennslu en hún sagðist hafa þurft að 

berjast virkilega til að fá handa honum einn tíma á viku. Hann hafði áður verið á 

leikskóla og gat talað íslensku og skilið þokkalega en hún fann strax að það vantaði 

meira og bætti við: „Þau eru oft dugleg að bjarga sér en svo þegar kemur eitthvað 

dýpra þá er bara allt götótt”. Nú fá allir pólsku nemendurnir í bekknum hennar tvo 

tíma í íslensku utan bekkjar og er kennt saman. Hjá Páli og Sigrúnu kom ennfremur 

fram að erlendir nemendur þeirra fara út í sérstaka íslenskukennslu sem sérkennari 

annast. Í sumum tilfellum hafa þeir farið út úr dönskutímum en það er samt ekki 

regla því sumir erlendir nemendur læra dönsku eins og aðrir. 

Samtölin við mæðurnar leiddu í ljós ánægju þeirra með íslenskuna hjá 

börnunum og töldu kennslunni vel sinnt í skólanum. 

7.4.2 Heimanámsstefna 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra sagði hún það stefnu skólans að draga skuli sem 

mest úr heimanámi. Það sé þó alltaf eitthvað, sérstaklega á elsta stiginu. Reynt sé að 

koma því við að allir geti lokið verkefnum á skólatíma en oft falli einhver verkefni til 

sem þurfi að ljúka heima. En stefnan er alveg klár. Í viðtalinu við hana kemur fram 

að deild Rauða Krossins á staðnum hafi boðið upp á aðstoð við heimanám erlendra 

nemenda áður en þessi stefna var ákveðin. Nú sé vilji til að finna því sjálfboðastarfi 
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annan farveg þegar skólinn krefjist ekki lengur heimanáms af nemendum. Hafi hún 

meðal annars átt viðræður við sjálfboðaliðana um að snúa stuðningi Rauða Krossins 

við erlenda íbúa að einhvers konar samfélagsstuðningi við erlendar fjölskyldur í 

bænum. 

7.4.3 Aðstoð foreldra og skóla við heimanám 

Í viðtalinu kom fram að kennararnir virtust þokkalega sáttir við þá stefnu skólans að 

heimanám skuli vera í algjöru lágmarki. Rósa segir að heimanám hjá hennar 

nemendum einskorðist við lestur og hún leggur mikið upp úr því að geta fylgst með 

því að allir lesi heima daglega. Hún hefur rætt við aðra pólsku móðurina um nauðsyn 

þess að hún hlusti á barn sitt lesa íslenskan texta jafnvel þó hún skilji hann ekki. Hún 

veit að barnið les og vonar að móðirin taki þátt í því með henni, hún hafi samt grun 

um annað þó alltaf sé kvittað fyrir heima. Hin erlenda móðirin í bekknum óskar alltaf 

eftir aukaverkefnum fyrir sitt barn og sér Rósa það sem ákveðinn kost að senda 

barnið heim með verkefni sem ekki hefur verið lokið við í skólanum. Sigrún sem 

kennir öðru barna Ennu sem er í skólanum veit að móðirin aðstoðar sitt barn ekki 

enda engin sérstök þörf á því þar sem barnið er afar samviskusamt og duglegt. Páll, 

sem er með tvo erlenda nemendur í sínum bekk, hefur ekki áhyggjur af námi annars 

þeirra sem alltaf skilar öllu sem honum ber, hvort sem verkefnið er unnið heima eða í 

skóla. Hinn nemandinn hefur takmarkaðan áhuga á námi og ekki veit hann hvort 

hann fái aðstoð heima eða ekki því verkefnaskil hans eru ekki stórbrotin. 

Í viðtalinu við mæðurnar kom í ljós að sýn þeirra á heimanám var afar 

misjöfn. Þannig kom fram hjá Ennu að henni fannst mikill léttir að því þegar ekki var 

lengur gerð krafa um heimanám til sonar síns. Þegar átti að vinna það heima þá 

kostaði það grát, öskur og spörk. Því var mikill léttir þegar þeim kafla lauk og hann 

varð einnig miklu ánægðari í skólanum þótt ýmislegt þyki honum samt enn að. Því sé 

hún sátt við þessa stefnu. Hjá eldra barninu hafi aftur á móti allt gengið betur og 

aldrei skapast vandamál vegna heimanámsins. Peta er ekki á sömu skoðun og segist 

hún oftar en ekki biðja kennarana um aukaverkefni því hún telji að börn hennar þurfi 

meira námsefni en íslenskir jafnaldrar, einfaldlega vegna þess að þau séu verr sett í 

íslensku en jafnaldrar þeirra þó þau tali málið og skilji það vel. Hún er því ekki alveg 

sátt við að skilaboð kennarans skuli vera svo sterk að vonlaust sé að fá yngra barnið 

til að lesa á laugardögum því kennarinn segir að um helgar skuli börnin hafa frí. 

Griga var svipaðrar skoðunar og taldi að barn sitt gæti lært mun meira en það gerir ef 
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gerð væri krafa um heimanám. Í Póllandi séu kennarar að reyna að fá börnin til að 

læra sem mest, þau séu nánast pínd til að læra heima. En hér reyni kennarar að fá 

nemendur til að ljúka öllu námi í kennslustundum til að þau þurfi ekkert að gera 

heima. Hún segist ekki skilja þetta en barn hennar sé ánægt með þetta kerfi. Hún er 

einnig þeirrar skoðunar að barn hennar þurfi að læra meira en íslenskir jafnaldrar 

vegna þess að það sé pólskt og því hefur hún beðið kennarann um að senda barnið 

með verkefni til að vinna heima. Hún viti svo sem ekki hvernig það skilar þeim frá 

sér en hún segist finna að árangur sé nú betri en áður og finnst augljóst að Páll 

kennari eigi góðan hlut í þeim árangri sem barnið er að ná núna.  

7.5 Ákvarðanataka 

Viðtölin beindust að hluta til að ákvarðanatöku um námið og skólastarfið og hlut 

foreldra í því. Má flokka svörin í þrjá hluta: Hlutverk foreldra við gerð áætlana, 

foreldrasamstarf og aðlögun. 

7.5.1 Hlutverk foreldra við gerð áætlana 

Í viðtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að eins og skipulagið er núna í 

skólanum þá er nýbúakennsla í raun hluti sérkennslunnar og telur Yrsa að stundum 

líði sérkennslan fyrir það en einnig öfugt. Þannig óttist hún að erlendir nemendur fái 

ef til vill ekki þann stuðning sem þeir í raun þurfa þegar þeir hafa verið hér nokkur ár 

og farnir að tala málið þokkalega. Jafnframt telur hún að allir fái nemendurnir 

nokkuð góða sinningu fyrst þegar þau koma. Hún segir afar breytilegt hvernig 

áætlanir eru unnar um nám erlendu nemendanna í Rauðsmýrarskóla. Yfirleitt séu 

unnar áætlanir fyrir nemendahópa og getur hver nemandi þá hugsanlega verið í 

tveimur hópum. Yfirleitt er þetta unnið af kennaranum sem sér um stuðninginn og 

svo í sumum tilfellum einnig umsjónarkennara. Oftar en ekki eru umsjónarkennarar 

yngri bekkja virkari í þessari vinnu en Yrsa bendir á að kennarar í eldri bekkjum séu 

ekki með eins marga tíma í hverjum bekk þar sem kennslan er greinaskiptari. Hún 

telur þurfa að ná upp meiri samfellu milli kennara og dreifðari ábyrgð. Um þátt 

foreldra við gerð áætlana segir hún: 

Þeir taka yfirleitt ekki þátt í því. Þetta eru kennsluáætlanir og 
einstaklingsáætlanir. Við erum að sýna þeim þetta í foreldraviðtölum en þeir 
eru ekki að koma mikið að því nema bara svona vita af því. Þeir biðja yfirleitt 
ekki um breytingar og mér finnst foreldrar yfirleitt ægilega þakklát fyrir allt 
sem er gert. Það kemur mjög lítil gagnrýni og þeim finnst við oft hafa of mikið 
fyrir þeim. 
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Viðtölin við kennara leiddu það sama í ljós. Kennararnir segjast allir „sýna“ 

foreldrum áætlanir og hafa aldrei fengið annað en jákvæð viðbrögð. Sigrún segist 

helst hafa orðið vör við að foreldrar hafi áhyggjur af að ekki náist að fylgja 

áætlunum, þá helst í stærðfræði.  

Þegar mæðurnar voru spurðir um hlut þeirra við gerð áætlana sagðist Enna 

ekki skipta sér neitt af skipulagningu. Í Póllandi sé skólinn miklu strangari, efnið og 

skólagangan öll miklu erfiðari en hér. Því hafi hún ákveðið að vera ekkert að skipta 

sér af. Úr því að þetta séu íslenskar reglur og skyldur þá vilji hún bara hafa þetta eins 

og það er. Meðan börnum hennar fari fram þá sé hún ánægð og engin ástæða til að 

kvarta. Svipað viðhorf kom einnig fram hjá hinum mæðrunum. Peta sagðist treysta 

kennurunum því þeir viti betur en hún hvað þurfi að kenna börnum til að þau nái 

öllum markmiðum með náminu. Því fylgist hún bara með en sé ekkert að skipta sér 

af. Griga sagðist hafa gert eina athugasemd við áætlanir. Það var þegar sonur hennar 

átti ekki að fá dönskukennslu eins og aðrir. Það vildi hún ekki og orðið var við ósk 

hennar. Hún sagðist því vera afar sátt þótt greinilegan efa mætti heyra á máli hennar 

um hvort þetta hefði verið rétt af sér á sínum tíma.  

7.5.2 Foreldrasamstarf 

Í viðtölum við kennara kom fram að á haustin eru í hverjum bekk skipaðir tveir 

tengiforeldrar sem sjá um ákveðna viðburði í bekkjunum nokkrum sinnum á ári. Það 

er síðan afar misjafnt hve oft og hvort eitthvað er gert. Það veltur alfarið á þeim 

tengiforeldrum sem veljast hvert sinn. Þessar bekkjarsamkomur eru þær einu þar sem 

foreldrar hittast á vegum skólans og telja kennararnir að erlendu foreldrarnir taki þátt 

í þessum viðburðum eins og aðrir en Sigrún telur það geta ráðist að hluta til af því 

hve góða íslensku foreldrarnir tala. Yrsa telur foreldrana ekki kynnast mikið í 

gegnum skólann. Raunar séu tengiforeldrar hvattir til að virkja erlendu foreldrana til 

samstarfs en er ekki viss um að það gangi vel. Hún telur að þeir kynnist betur í 

gegnum félagsstarf svo sem hjá íþróttafélaginu og svo á vinnustöðum. Reyndar hefur 

hún á tilfinningunni að á mörgum vinnustöðum myndi erlenda fólkið hópa sem hafi 

ekki eins mikil samskipti við Íslendingana og æskilegt væri.  

Viðtölin við mæðurnar leiddu í ljós að þær eru sammála um að nú séu engin 

samskipti milli foreldra í bekkjunum. Peta saknar þess og segir að nú sé miklu minna 

um sameiginlegar stundir í skólanum en var. Áður hafi foreldrar og nemendur hist í 
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skólanum á kvöldin nokkrum sinnum og átt saman góða stund. Foreldrarnir hafi þá 

getað kynnst svolítið. En nú sé slíkt ekki til staðar. Reyndar telur hún sig nú hafa 

lítinn tíma fyrir vini því hún hafi mikið að gera í vinnunni og að fylgjast með börnum 

sínum. Griga tekur fram að engin samstaða sé meðal foreldra um að hittast og 

kynnast og hefur hún engin samskipti við Íslendinga nema þá á vinnustaðnum. Enna 

segist hitta foreldra í bekknum þegar eitthvað sé um að vera en ekkert utan þess. Hún 

eigi fullt af kunningjum sem heilsa henni úti í búð en svo líka tvær góðar íslenskar 

vinkonur sem: „ég get alltaf farið til og grenjað á öxlina þegar ég þarf”. 

7.5.3 Aðlögun 

Í samtalinu við aðstoðarskólastjóra kom fram að henni virtist nokkuð góð sátt innan 

skólans um aðlögun erlendra fjölskyldna að samfélaginu. Henni fannst starfsfólkið 

opið og jákvætt fyrir erlendum nemendum sem koma í skólann og fjölskyldum þeirra 

og hefur aldrei orði vör við fordóma í þeirra garð. Það sé reyndar afar misjafnt eftir 

kennurum hvað þeir gera úr þeim fjölbreytileika sem fólkið kemur með. Þannig hafi 

sumir fengið krakkana og foreldra til að koma og kynna sína menningu. Samt finnst 

henni að langt sé í land með að þau verði almennt meðvituð um kosti þess að hafa 

fjölmenningu og þau geti unnið betur með hana því skólinn sé ekki markvisst að nýta 

hana eða gera út á hana.     

Í viðtölum við kennara kom fram greinilegur samhljómur í máli þeirra allra 

hvað aðlögun varðar og bentu þeir á að skólinn hefði ekki mótað sér sameiginlega 

sýn á aðlögun erlendra íbúa og minntust þess ekki að slíkt hefði verið rætt. Sigrún 

tók einnig fram að henni fyndist æskilegast að þeir aðlöguðust samfélaginu hratt en 

héldu jafnframt sínum sérkennum og sérstöðu. En tungumálið þurfi fólki að læra og 

skilja íslenska siði og venjur því það sé nauðsynlegt.  

7.6 �ærsamfélag 

Í samtölunum var komið inn á viðhorf foreldranna og samskipti í samfélaginu. 

Efnisatriðin sem viðtölin leiddu í ljós eru: Viðtaka, þátttaka foreldra og að vera eða 

vera ekki útlendingur. 

7.6.1 Viðtaka samfélags 

Í viðtalinu við kennara kom fram ákveðin gagnrýni á að ekki skuli vera til stefna um 

móttöku erlends fólks sem flytur í bæinn því enginn kennaranna kannaðist við slíka 
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stefnu. Yrsa benti í viðtalinu á að verið er að vinna að slíkri stefnu eða að minnsta 

kosti ákveðna þætti hennar. Henni finnst það í raun samfélagsverkefni að taka við 

erlendum nemendum því það þurfi að huga að allri fjölskyldunni. Nemandinn sé bara 

hluti hennar. Hún telur að oft séu foreldrar hálfgerðir dragbítar á börnin því 

foreldrarnir finni sig ekki eins vel og þau í samfélaginu. Þessu þurfi svona áætlun að 

breyta og verði hún því að taka á fleiri þáttum en þeim sem snúa að leikskóla og 

grunnskóla. 

Yrsa aðstoðarskólastjóri telur ekki að bæjaryfirvöld hindri skólann í að gera 

það sem starfsfólkið telur eðlilegt fyrir erlenda nemendur. Það ríki nokkuð góður 

skilningur á því sem gert sé og þurfi að gera. Þau hafi ekki rekið sig á neina veggi en 

að auðvitað megi alltaf gera betur. Síðan bætir hún við: „ Við erum náttúrulega bara í 

þessari grunnþjónustu ennþá og erum ekki að gera mikið meira fyrir þau. Útgjöldin 

hafa rúmast innan heimilda, allavega höfum við ekki fengið neinar athugasemdir”. 

Hjá Páli kom fram að hann teldi sveitarfélagið bregðast eðlilega við því sem 

óskað væri eftir fyrir skólann vegna vinnu með erlenda nemendur og taldi að hægt 

væri að vinna með nemendur eins og skólinn teldi æskilegt.  

Í viðtölunum við mæðurnar kom fram að þær voru allar tiltölulega sáttar við að 

búa á staðnum og leið vel. Enna var reyndar mjög efins um hvort bærinn ætti að gera 

eitthvað meira fyrir erlenda íbúa en aðra sem á staðnum búa. Ekkert hafi verið gert 

fyrir sig þegar hún kom og ekki síðan. Hún gagnrýndi bæinn einnig fyrir að hann 

væri ekki fjölskylduvænn eins og hann haldi á lofti þegar verið sé að kynna hann sem 

góðan valkost til að búa á. 

7.6.2 Þátttaka foreldra 

Í viðtölunum við mæðurnar kom fram að engin þeirra tekur þátt í neinu félagsstarfi á 

staðnum. Af svörum þeirra mátti ráða að sú sem hafði verið hér lengstan tíma hafði 

samlagast samfélaginu hvað mest. Það má meðal annars ráða af því að hún reynir að 

hafa sem minnst samskipti við samlanda sína og finnst þeir hópa sig allt of mikið 

saman. Hinar tvær fjölskyldurnar hafa haldið sterkar í sín sérkenni en samt telja 

mæðurnar sig aðlagast samfélaginu eins og eðlilegt sé. Fjölskyldur þeirra umgangast 

samt nánast eingöngu Pólverja í frístundum og Íslendinga umgangist þær nánast 

eingöngu í vinnunni. 

Í samtölum við kennarana kom fram ákveðin skoðun hjá Páli á hvern hátt þurfi 

að efla þátttöku erlendra íbúa í samfélaginu. Þótt ýmislegt væri gert þá þyrfti 
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þjóðfélagið samt að gera miklu meira fyrir fjölskyldur og hafði hann ákveðnar 

áhyggjur af því að við myndum lenda í sömu sporum og víða erlendis þar sem 

móttöku hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Hann telur íslenskukennslu algjört 

lykilatriði og eðlilegt sé að sveitarfélög hafi forgöngu um það og allir sæki slík 

námskeið. En jafnframt bendir hann á að misjafnt sé hve langt fólk vilji ganga í 

aðlögun að samfélaginu. Sumir kjósi að vera út af fyrir sig og hafa eingöngu 

samband við samlanda sína. Því þurfi fólk að ráða sjálft en það megi ekki vera vegna 

þess að það eigi ekki kost á öðru. 

7.6.3 Að vera eða vera ekki útlendingur 

Í viðtölum við mæðurnar kom í ljós að það var upplifun allra mæðranna að þær væru 

innflytjendur og töldu sig alltaf líta á sig sem slíka. Allar fjölskyldurnar eiga hús á 

staðnum og þær töldu frekar ólíklegt að þær flyttu aftur til Póllands þótt ekki væri 

hægt að útloka að svo yrði seinna meir. En á meðan börn þeirra væru í skólanum hér 

á landi þá væri ólíklegt að þær færu. Löngun þeirra allra er að vera hér lengur því 

þeim liði vel þó þær væru útlendingar. 

 

7.7 Meginniðurstöður 

Foreldrar fylgjast vel með námi barnanna eins og íslenskukunnátta leyfir. 

Aðstoðarskólastjóri telur ekki mun á aðstoð erlendra foreldra og íslenskra. 

 Engar heimsóknir kennara eru á stefnuskrá skólans en þó er byrjað að 

heimsækja nemendur verðandi 1. bekkjar á heimilin.  

Kennarar hvetja foreldra til notkunar á móðurmáli án þess að það sé sérstök 

stefna í skólanum. Í skólanum er enginn erlendur starfsmaður og saknar 

aðstoðarskólastjóri þess að hafa engan slíkan uppeldismenntaðan. Án hans er ekki 

möguleiki á að kenna t.d. pólsku. Á heimili einnar móðurinnar er ekki töluð pólska 

þrátt fyrir ábendingar úr skólanum um nauðsyn þess. 

Mæðurnar finna sig velkomnar í skólann og eru ánægðar með flesta þætti í 

starfi skólans en gera þarf kröfu til heimanáms að áliti tveggja þeirra. Einkunnagjöf 

þeirra frá 3–10. Lága einkunnin skýrist af því áliti móður að barn sitt geti meira en 

krafist er af skólanum. 

Ekki er fast móttökuferli við komu erlendra nemenda en ákveðin hefð er 

komin fyrir fyrsta viðtali. Túlkar eru alltaf viðstaddir þegar þörf er á. Nokkuð af 
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upplýsingum um skólann hefur verið þýtt á pólsku nú nýlega og þykir mæðrunum 

mikið til um það. 

Samskipti kennara við erlendra foreldra eru að mestu með sama sniði og við 

íslenska foreldra. Formleg viðtöl eru þrisvar á ári, alltaf með túlk þegar talin er þörf 

á. Tölvusamskipti eru virk með a.m.k. vikulegum sendingum kennara þó ekki sé 

mikið um að foreldrar svari til baka. Skilaboð heim, „töskupóstur” er yfirleitt sendur 

heim á íslensku en með símhringingum reyna kennarar að tryggja að efnið komist til 

skila. 

Allir erlendir nemendur fara beint í bekk þar sem umsjónarkennari 

skipuleggur nám þeirra annað en sérstöku íslenskuna sem sérkennarar annast. 

Kennarar hafa ekki fengið sérstakan undirbúning vegna kennslu erlendra 

nemenda en telja sig hafa góðan aðgang að aðstoð og ráðgjöf. 

Það er ekki á stefnu skólans að fá foreldra inn í skólastarfið með beinni 

kerfisbundinni þátttöku í kennslustundum. Slíkt hefur ekki verið rætt í skólanum en 

samt eru dæmi nefnd um það. Foreldrar eiga góð samskipti við starfsfólk skólans, að 

mestu við kennara barnanna. 

Íslenskukennsla erlendra nemenda fer fram utan bekkja og er þá nokkrum 

nemendum kennt saman í einu. Það nám er skipulagt af sérkennurum og er breytileg 

útfærsla á kennslunni. Staða hvers nemanda er metin í hverju tilfelli. Heimanáms er 

ekki krafist við skólann en þó skulu yngstu börnin lesa heima. Þau eldri ljúka einnig 

heima verkefnum sem ekki hefur tekist að ljúka í skólanum. Kennarar virtust sáttir 

við stefnuna en tvær mæðranna voru mjög ósáttar við hana. 

Allar námsáætlanir eru unnar af kennurum án þess að foreldrar leggi þar 

eitthvað til málanna en á foreldrafundi í upphafi skólaárs gefst gott tækifæri til 

umræðna um þær. Mæðurnar voru sáttar við fyrirkomulagið og treysta kennurum.  

Gert er ráð fyrir að foreldrar sjái um bekkjarkvöld nokkrum sinnum á ári en 

svo virðist sem það gangi ekki alveg eins og áætlanir stóðu til. Skólinn er ekki virkur 

vettvangur kynninga og samskipta foreldra.  

Góður samhljómur er innan skólans um æskilega aðlögun erlendra 

fjölskyldna að samfélaginu þótt ekki hafi verið rætt um að móta sameiginlega sýn 

innan skólans um hana. 

Nokkurrar gagnrýni gætti hjá kennurum á að stefnu vantaði hjá 

sveitarfélaginu um móttöku erlendra fjölskyldna í bæinn. Nú er hún í vinnslu þótt 



                                                                           

 68 

hljótt hafi farið. Aðstoðarskólastjóri er sátt við stuðning bæjarins við skólann vegna 

erlendra íbúa en þó sé þörf á að veita meiri þjónustu. Um hana vantar stefnuna. 

Mæðurnar sem rætt var við taka ekki þátt í félagsstarfi í bænum og aðeins ein 

þeirra á íslenskar vinkonur. Samt eru þær ánægðar með veru sína hér og hyggja ekki 

á brottflutning því hér sé gott að vera.  
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8 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og ræddar. Fjallað verður um 

það sem einkennir samskipti skólanna við foreldra í ljósi rannsókna og kenninga 

fræðimanna sem verkefni þetta er byggt á. Umfjöllunin byggist á helstu atriðum sem 

viðtölin leiddu í ljós og ályktunum sem af þeim má draga. Fjarri fer því að allir þættir 

viðtalanna verði hér ræddir. Ekki verður heldur gerður beinn innbyrðis samanburður 

á skólunum varðandi einstaka þætti sem skoðunin leiddi í ljós, heldur verður 

vinnulag þeirra og nálgun að einstökum þáttum borin saman við kenningar nokkurra 

fræðimanna sem hafa fjallað um efnið. 

8.1 Móðurmálskennsla og tvítyngi 

Í hvorugum skólanum hefur verið samþykkt formleg stefna eða áætlun sem unnið er 

eftir vegna kennslu móðurmáls erlendra nemenda. Þó eru aðstæður þannig að í 

Svartabæjarskóla er skipuleg kennslu í pólsku fyrir alla nemendur af pólskum 

uppruna. Er það einkum tilkomið af því að flestir erlendu nemendurnir eru frá 

Póllandi en einnig því að meðal starfsmanna skólans er pólskur kennari. Skólinn 

leggur metnað í að stuðla að virku tvítyngi erlendra nemenda sinna og reynir eins og 

hægt er að bjóða þeim upp á móðurmálskennslu. Innan skólans eru nú einnig 

nemendur af öðrum þjóðernum en ekki hefur reynst unnt að fá kennara fyrir þau 

börn. Sú áhersla sem skólinn leggur á kennslu móðurmáls erlendra nemenda verður 

að teljast afar jákvætt fyrir skólann og starf hans. Í Rauðsmýrarskóla hefur ekki getað 

orðið af kennslu á pólsku þótt ástæða væri til vegna mikils fjölda pólskra nemenda. 

Þar eru líka erlendir nemendur af öðrum uppruna. Í máli aðstoðarskólastjóra kom 

fram að vilji væri til að kenna erlendum nemendum móðurmál sitt til að styðja við 

tvítyngi þeirra. Það sem kemur í veg fyrir að af því geti orðið er að ekki fæst 

uppeldismenntaður starfsmaður til þess. 

Skutnabb-Kangas (1981) bendir á að ef tungumáli minnihlutahóps er gefinn 

lítill gaumur í samanburði við tungu meirihlutans getur það leitt til þess að fólkið 

sem tilheyrir minnihlutahópnum lágmarki notkun sína á málinu eða jafnvel afneiti 

móðurmáli sínu alfarið vegna blygðunar fyrir uppruna sinn. Þetta ætti ekki að verða 

hlutskipti erlendra nemenda í Svartabæjarskóla. Jafnframt má vekja athygli á að 

tungumál hafa löngum þótt misjafnlega „fín” (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). Skólar 

þar sem erlendir nemendur eru þurfa því að gæta þess í starfi sínu að ekki skapist 
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aðstæður sem ala á slíkri firru. Kæmi sú staða upp myndi það leiða af sér að börnin 

reyndu að forðast að nota móðurmálið eða beinlínis afneita því. Einmitt sú staða kom 

upp fyrir mörgum árum í Rauðsmýrarskóla og hefði þá verið ástæða til að bregðast 

við, bæði af hálfu foreldra og skóla. En nú eru allir kennarar meðvitaðir um nauðsyn 

þess að móðurmáli sé viðhaldið og hvetja foreldra í viðtölum til að halda þeirri 

þjálfun heima með því að nota móðurmálið í daglegum samskiptum við börnin. Allir 

nemendur eiga að geta verið stoltir af móðurmáli sínu og því er mikilvægt að 

skólarnir virði eins og kostur er öll móðurmál nemenda sinna. Þótt skólar geti ekki 

sinnt móðurmálskennslu erlendra nemenda geta þeir brugðist við með því að gera 

tungumál þeirra sýnilegra í skólastarfinu. Það má gera á marga vegu þótt ekki sé unnt 

að kenna það með beinum hætti. 

  Kynningarviðtalið í Svartabæjarskóla hefur mikið vægi að mati foreldra. Þeir 

stjórnendur sem taka það viðtal fyrir hönd skólans leggja á það mikla áherslu í 

viðtalinu að foreldrar styðji við tvítyngi barna sinna með því að tala sem mest við 

börn sín á móðurmálinu og skapi því aðstæður til að nota móðurmálið daglega. Í 

Rauðsmýrarskóla virðist á svörum kennara að þeir gæti þess mjög að hvetja 

foreldrana til dáða í þeim efnum. Skutnabb-Kangas (1981) bendir foreldrum 

tvítyngdra barna á nokkur atriði sem þeir geti hugað að vegna tvítyngisins og væri 

ekki úr vegi að ráðgjöf skóla til foreldra væru byggðar á þeim ábendingum, þ.e. 

meðal annars að:  

 

a)  Foreldrar skulu tala sem mest við börn sín og byrja eins snemma og 
mögulegt er. Þótt þau skilji ekkert þá heyri þau hljómfall málsins og það 
hjálpi þeim síðar.  

b)  Foreldrar ættu að skapa sem fjölbreytilegastar aðstæður fyrir börnin til að 
heyra ólíkar myndir málsins t. d. lesa fyrir þau sögur og ljóð.  

c)  Foreldrar ættu að leika ýmsa leiki með barninu sem reyna á málið.  
d)  Foreldrar ættu að sýna barninu að það skapist þær aðstæður þar sem 

gagnlegt er að kunna fleiri mál.  
 

Íslenskukennsla fyrir erlenda nemendur er með líku sniði í báðum skólum. Hvorugur 

skólinn hefur þó skráða stefnu um það hvernig skuli staðið að þeirri kennslu né í 

hvaða mæli það skuli gert. Hvorugur skólinn virðist ofhaldinn af þeim tímafjölda 

sem sveitarfélögin hafa úthlutað skólunum. Fram kom í máli skólastjóra 

Svartabæjarskóla að heldur væri tímafjöldinn knappur sem skólinn á möguleika að 

leggja til þessarar þjónustu. Til að vinna úr stöðunni fær sérkennarinn það hlutverk 
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að skipuleggja námið þannig að þeir tímar sem til úthlutunar eru nýtist nemendum 

sem best. Það kom fram í Svartabæjarskóla að starfsfólkið þar telur að skólinn þurfi 

að hafa meiri sveigjanleika til að geta brugðist markvissar við en nú er þegar nýr 

erlendur nemandi kemur í skólann. Af viðbrögðum foreldra er þó ljóst að vel tekst til 

með skipulagninguna því þeir voru mjög ánægðir með framfarir barna sinna í 

íslensku. Þótt aðstoðarskólastjóri Rauðsmýrarskóla teldi að ekki væri hægt að kvarta 

yfir tregðu bæjarfélagsins vegna úthlutaðra tíma kom fram hjá einum kennaranum að 

fyrir tveim árum hefði hann þurft að berjast fyrir því að koma pólskum nemanda 

sínum í sérstaka íslenskukennslu. Því má draga þá ályktun að tímafjöldi sem til 

ráðstöfunar er í Rauðsmýrarskóla til íslenskukennslu erlendra nemenda sé heldur 

ekki slíkur að alltaf sé möguleiki að bregðast við óvæntum aðstæðum þegar þær 

koma upp. Í Rauðsmýrarskóla er það sérkennarinn sem hefur það hlutverk að 

skipuleggja íslenskukennsluna. Ánægja foreldra með íslenskukennsluna, sem kom 

fram í viðtölunum, staðfestir í raun að vel tekst til í skólanum hvað sem tímafjölda 

líður. Því má fullyrða að starfsfólki beggja skólanna tekst vel til með þessa þjónustu 

við hina erlendu íbúa við þær aðstæður sem þeim eru skapaðar. 

8.2 Viðhorf til skólastarfsins 

Í Svartabæjarskóla er móttökuáætlun sem starfsfólk fylgir þegar nýr nemandi kemur í 

skólann fyrsta sinni. Fram kom hjá flestum foreldrum að strax í byrjun hafi þeir 

fundið fyrir öryggi og trausti til skólans. Verður að ætla að viðtal sem er vel 

skipulagt af skólanum til að afla nauðsynlegra upplýsinga fyrir skipulagningu á námi 

nemandans sé líklegt til að vekja traust á skólanum og því starfsfólki sem þannig 

vinnur. Brooker (2002) bendir á að ef foreldrar finna fyrir hlýju og velvilja við fyrstu 

kynni af skólanum séu þeir líklegri til að fá þá tilfinningu að barn þeirra eigi jafna 

möguleika til árangurs í námi og aðrir. Móttökuáætlun getur þannig verið mikilvægur 

liður í að styrkja tilfinningu velvilja og hlýju. 

Í viðtölum í Rauðsmýrarskóla kom fram að ekki hefur enn verið sett stefna 

um mótttöku erlendra nemenda en fylgt er hefð sem skapast hefur fyrir móttökunni. 

Foreldrar töluðu um óvissu sem hefði fylgt í kjölfar viðtalsins og verður því að ætla 

að þá hafi ekki tekist að upplýsa foreldra um það starf sem framundan var fyrir börn 

þeirra. Þó tóku foreldrar fram að mikið hefði breyst í skólanum nú síðustu árin börn 

þeirra mun ánægðari í skólanum nú en í upphafi skólagöngunnar.  
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8.3 Samskipti 

Í viðtölunum við kennara beggja skóla kom fram að þeir telja að samskipti séu með 

líku sniði við alla foreldra hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir. Þau samskipti eru 

að mestu byggð á foreldraviðtölum, símhringingum, skriflegum tilkynningum og 

tölvupósti. Einn kennari nefndi einnig tilviljanakennd viðtöl við móður þegar hann 

hittir hana á vinnustað hennar. Á milli skólanna er þó áherslumunur á einstök atriði 

og sumt sem hefur mikið vægi í öðrum skólanum hefur minni þýðingu í hinum. Á 

skólaárinu eru föst tvö einstaklingsviðtöl við foreldra í lok anna í Svartabæjarskóla 

en í Rauðsmýrarskólanum eru þau þrjú. Skólastarfið hefst þar með viðtali við 

foreldra og nemendur þar sem línur eru lagðar fyrir nám vetrarins og áætlanir 

kynntar. Síðan eru önnur viðtöl tengd námsmati vetrarins. Í báðum skólum hafa 

símahringingar á heimili erlendra nemenda vægi þegar koma þarf tilkynningum 

heim. Algengast er að skilaboðin séu send heim á íslensku í báðum skólum og í 

Rauðsmýrarskóla hringja kennarar gjarna í foreldra til að tryggja að skilaboðin 

komist til skila en í Svartabæjarskóla hringir pólskur starfsmaður á heimili pólskra 

nemenda vegna þeirra. Virðist á viðtölum sem síminn hafi töluvert vægi en jafnframt 

skila tilætluðum árangri í báðum skólum. 

Í Rauðsmýrarskóla hefur gengið betur að nýta Mentor til samskipta við 

foreldra en í Svartabæjarskóla. Í þeim fyrrnefnda var tekin ákvörðun um fast kerfi 

samskipta sem allir kennarar fylgja með vikulegum tilkynningum um námið til 

foreldra, alltaf á föstudögum. Foreldrar voru ánægðir með að kennarar leituðu í 

samráði við þá að því formi sem hentaði tölvusamskiptum í hverju tilfelli því Mentor 

hentaði ekki fyrir alla. Í Svartabæjarskóla hafa tölvusamskipti fyrst og fremst þann 

tilgang að upplýsa um heimanám nemenda þannig að foreldrar geti fylgst með því 

sem nemendum er ætlað að gera hverju sinni en fram kom hjá einum kennara að 

hann hefur dregið úr notkun kerfisins vegna lélegrar svörunar foreldra. Í báðum 

skólum virðist léleg svörun foreldra við tölvusendingum nokkuð áberandi og er 

tölvan fyrst og fremst tæki til miðlunar í aðra áttina því afar sjaldgæft er að kennarar 

fái viðbrögð frá foreldrum til baka. 

Af því sem kemur fram hér að framan er ljóst að nánast allt frumkvæði til 

samstarfs er komið frá kennurum. Því er hægt að fullyrða að gagnkvæm samskipti 

eru í raun afar lítil önnur en þau sem eiga sér stað á áðurnefndum foreldrafundum. 

Hér er því æskilegt fyrir skólana að skoða vel hvernig best sé hægt að stuðla að því 
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að samskipti við foreldra verði gagnkvæm eins og t.d. Banks (2007) og Epstein 

(2002) gera að þungamiðju umræðu sinnar um samskipti, en báðir þessir fræðimenn 

leggja mikla áherslu á nauðsyn þess að kennarar og foreldrar byggi upp kerfi 

samskipta sem tryggir gagnkvæm skoðanaskipti og upplýsingar. Mikilvægt er að vel 

takist til með samskiptin því eins og kemur fram hjá Epstein o. fl. (2002) er 

megintilgangur með samstarfi foreldra og kennara sá að hjálpa börnunum að fóta sig 

á þroskabrautinni og ná árangri í lífi sínu nú og síðar.  

Crozier (2000) bendir á að foreldrar hafi aðra sýn á hlutverk sitt en kennarar. 

Þeir líta fyrst og fremst svo á að þeirra sé að tryggja vellíðan barna sinna og sjá til 

þess að þau fari ánægð í skólann. Þeir láti kennarann síðan um kennsluna í skólanum 

og svo lengi sem barnið sé ánægt í skólanum og líði vel séu þeir ánægðir með 

skólann. Fram kom í viðtölum að kennarar skólans njóta mikils trausts foreldra. 

Foreldrarnir treysta kennurum barna sinna sem fagmönnum fyllilega til að gera fyrir 

þau áætlanir. Brooker (2002) ræðir um traust foreldra til kennara og vitnar til 

rannsókna Pratt (1994) og Holdens o.fl. (1996) um að efnaminna fólk í Bretlandi 

treysti kennurum barna sinna frekar en aðrir hópar.  

Hanna Ragnarsdóttir (2007b) talar um að skortur á samskiptum kennara og 

foreldra geti stafað af skorti á þjálfun við fjölmenningarlegar aðstæður og af 

mismundi sjónarhornum kennara og foreldra á menntun og uppeldi. Við því þarf að 

bregðast og finna þær leiðir sem foreldrar treysta sér til virkari samskipta við 

kennarana. Foreldrarnir treysta kennurunum og því er sú forsenda til staðar fyrir 

virku samstarfi um nám barnanna (Siraj-Blatchford, 1994). Það eru kennararnir sem 

eru fagmenninrnir og því verður að ætla þeim það frumkvæði sem þarf að taka til að 

efla gagnkvæmni samskiptanna og finna þeim það form hverju sinni sem hentar. 

Foreldrar eru ekki einsleitur hópur og því hentar varla öllum sama nálgun. 

Þrátt fyrir fyrrnefnda takmörkun á gagnkvæmni samskipta í skólanum er 

mikil ánægja meðal foreldra mjög einkennandi fyrir viðtölin við þá. Foreldrunum 

finnst þeir alltaf velkomnir í skólana og skólafólkið vill sjá meira af heimsóknum 

þeirra. Í hvorugum skólanum hefur skapast hefð fyrir því að foreldrar komi í skólann 

til aðstoðar við nám barnanna. Kennarar þekkja þó dæmi um slíkt en þá í tengslum 

við ákveðna viðburði í skólastarfinu. Siraj-Blatchford (1994) nefnir þrjú atriði sem 

skólinn getur gert til að skapa andrúmsloft til að erlendu fólki finnist það tilheyra 

samfélaginu. Þau atriði eru:  
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a) Láta alla finna sig velkomna og að þeir hafi jákvætt hlutverk í samfélaginu.  
b)  Sýna foreldrum að þeir geti tjáð starfsfólki skólans tilfinningar sínar, skoðanir 

og álit og það sé virt og metið.  
c)  Sýna að tungumálalegur, menningarlegur og trúarlegur bakgrunnur fólks sé 

metinn og litið á hann sem jákvæðan kost fyrir samfélagið.  
 

Það tækifæri sem foreldrum væri gefið með virkri þátttöku í skólastarfinu með 

heimsóknum og aðstoð er líklega það form samskipta sem hvað næst kemst því að 

skapa þau skilyrði sem þarna eru nefnd. En forsenda slíkra heimsókna til aðstoðar 

við bekki er að foreldrarnir hafi möguleika til þess vegna vinnu eða annarra 

aðstæðna. Í viðtölunum bentu foreldrarnir jafnframt á að léleg íslenskukunnátta 

kynni að vera þröskuldur sem stæði í veginum fyrir aðstoð þeirra. En það er eins með 

heimsóknir foreldra í skólana til aðstoðar eins og önnur samskipti milli skólans og 

foreldra. Forsenda allra samskipta í hvaða mynd sem er eru þekking á aðstæðum og 

opnar hreinskiptar viðræður milli aðila. 

Vert er hér að nefna hugmynd skólastjóra Svartabæjarskóla sem fram kom í 

viðtalinu við hann um móttöku sveitarfélaga og stuðningsfjölskyldur sem myndi 

auðvelda aðlögun fólksins og kynni við íbúana. 

8.4 Heimanám 

Í skólunum tveimur hefur heimanám afar misjafnt vægi. Í öðrum þeirra er heimanám 

órjúfanlegur hluti starfsins en í hinum hefur verið tekin meðvituð ákvörðun um að 

ekki skuli krefjast heimanáms af nemendum.  

Í Svartabæjarskóla er gengið út frá því að heimanám sé hluti af vinnu 

nemenda. Ekki er samt um skráða stefnu með tilgangi og markmiðum. Í yngri 

bekkjunum er megináhersla heimanámsins á lestur. Þegar komið er í eldri bekki vex 

heimanámið að umfangi og kröfurnar aukast. Í Svartabæjarskóla eru tveir tímar á 

viku upp í 7. bekk fyrir heimanámsaðstoð fyrir alla nemendur sem vilja og var mikil 

ánægja meðal erlendu foreldranna með það. Það minnkaði verulega álag á 

fjölskyldurnar og í sumum tilfellum dugðu þeir tímar fyrir allt heimanám annað en 

pólsku. 

Það er stefna Rauðsmýrarskóla að heimanám skuli ekki vera hluti daglegs 

starfs nemenda. Að sögn aðstoðarskólastjóra er þó alltaf eitthvað um að nemendur, 

sérstaklega á elsta stiginu þurfi að ljúka verkefnum heima. Þegar svo er sjái kennarar 

til þess að nemendur komist vel af stað með verkefnin í tímunum og því sé einfalt 
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fyrir nemendur að ljúka þeim. Fram kom í viðtali við kennara á yngsta stigi að þar er 

gerð krafa til þess að foreldrar láti börn sín lesa daglega og fylgst með að svo sé gert.  

Í viðtölum við foreldra í Rauðsmýrarskóla lýstu tvær mæðurnar yfir mikilli 

óánægju með að ekki væri heimanám við skólann. Töldu þær að erlend börn þyrftu á 

því að halda til að minnka það forskot sem íslensku nemendurnir hefðu. Þriðja 

móðirin var sátt við að ekki sé krafist heimanáms af syni sínum sem hefur 

ofvirknigreiningu og krafan um heimanámið áður fyrr reyndi verulega á heimilislífið 

og samskipti hennar við barnið en hefur nú gjörbreyst til betri vegar. 

Í svörum foreldra og kennara í Svartabæjarskóla við spurningum um 

heimanám kom fram mikill munur á skoðun þeirra á því hvernig heimanámi væri 

sinnt. Foreldrar töldu sig aðstoða eftir föngum en hjá kennurum kom fram að 

verulega skorti á að heimanáminu væri sinnt sem skyldi. Því þarf að skoða hvað 

veldur þessu og bregðast við á þann hátt að tilgangur heimanámsins skili sér inn í 

skólastarfið. 

Um tilgang heimanáms ræðir Cooper (2001) ítarlega og vitnar m.a. í ritið 

“What works”, sem gefið var út í Bandaríkjunum 1986 þar sem brugðið var ljósi á 

ýmsar hliðar heimanáms. Þar er meðal annars bent á að til að heimanám verði sem 

gagnlegast þurfi kennari að undirbúa það vandlega, útskýra fyrir nemanda til hvers er 

ætlast og gefa tafarlausa endurgjöf. Einnig verði kennarar að undirbúa heimanám af 

sömu alúð og þeir leggja í verkefni sem lögð eru fyrir í kennslustundum eigi það að 

nýtast nemandanum sem best. Epstein (2001) fjallar einnig um tilgang heimanáms og 

skilgreinir hann í 10 liðum. Samkvæmt skilgreiningum hennar styrkja öll þau atriði 

ýmist nemandann sem einstakling, styrkja samband nemanda og foreldra eða 

samband fjölskyldu við skóla. Heimanám sem ekki er unnið hefur því neikvæð áhrif 

ef þær væntingar sem kennarinn gerir til þess koma ekki fram. Algengasti tilgangur 

heimanáms hjá nemendum er æfing eða upprifjun (Cooper, 2001; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 

Cooper (2001) nefnir einnig tíu jákvæð atriði sem heimanám skilar nemanda 

og má þar nefna gagnrýnni hugsun, bætt viðhorf til skóla, betri námsvenjur og meiri 

sjálfsaga. En jafnframt nefnir hann líka neikvæð áhrif sem geta t.d. verið líkamleg og 

andleg þreyta, truflandi afskipti foreldra og einnig það að heimanám getur aukið mun 

á góðum og slökum námsmönnum.  

Þetta þurfa kennarar að hafa í huga þegar þeir setja nemendum sínum fyrir 

heimanám og gæta þess að jákvæð áhrif heimanámsins hverfi ekki í skugga 
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neikvæðu áhrifanna. Vinnutími nemenda í eldri bekkjum er orðinn nokkuð langur og 

því er vert að skoða hvort það álag sem heimanámið leggur á nemendur og foreldra 

er orðið of mikið til viðbótar við þann tíma sem við viljum að nemendur verji með 

félögum og fjölskyldu við leiki og félagsstörf. Til viðbótar við hin neikvæðu áhrif 

heimanáms sem Cooper nefnir hér á undan má benda á að andstæðingar heimanáms 

telja gildi þess það lítið að það réttlæti ekki þau vandamál sem það skapi innan 

fjölskyldna. Einnig benda þeir á að það auki þann félagslega mun sem er í 

samfélögum með því að auka vanda þeirra barna sem koma frá efnaminni 

fjölskyldum (Good og Brophy 2003). Þetta þurfa kennarar að hafa í huga og finna 

þær leiðir sem færar eru til að hámarka nám allra nemenda. Til þess þarf starfsfólk 

skólanna að vera samstiga fjölskyldunum því aðeins þannig næst sá árangur sem 

ásættanlegur er enda vilja foreldrar að börn þeirra nái árangri í námi. Heimanám, sem 

byggt er á þeim forsendum sem vísað er til hér framar, er líklega eitt af þeim tækjum 

sem hvað best nýtist skólanum til öflugra starfs. En til að svo verði þarf að ríkja 

skilningur milli kennara, foreldra og nemenda á hlutverki heimanáms. Því þyrfti í 

báðum skólum að skoða betur það sem gert er í skólunum. Betur skilgreint 

heimanám í Svartabæjarskóla þar sem sátt ríkir meðal skólans, nemenda og 

fjölskyldna um það, skilar örugglega betur unnu heimanámi en kom fram í máli 

kennaranna. Á sama hátt þarf með skráðri skýrri stefnu einnig að vera hægt að ná 

víðtækari sátt um heimaverkefni í Rauðsmýrarskóla þótt áfram sé heimanáms ekki 

krafist. 
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9 �iðurlag 

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu niðurstöður verkefnisins í ljósi þeirra 

rannsóknarspurninga sem verkefnið byggðist á, ásamt nokkrum augljósum 

ábendingum. 

Ljóst er af viðtölum að allt frumkvæði til samstarfs er frá skólunum komið. 

Það eru kennararnir sem boða til funda, senda tilkynningar heim og halda úti þeim 

tölvusamskiptum sem eru í gangi þrátt fyrir slök viðbrögð foreldra við þeim. Yfirleitt 

eru það skólarnir sem óska eftir því að foreldrar komi inn í skólana í þau fáu skipti 

sem það gerist til þátttöku í starfinu með börnum sínum. Foreldrar sýna ekki 

frumkvæði til samstarfs hvorki íslenskir né erlendir og þeir foreldrar sem rætt var við 

treysta kennurum mjög vel og telja sig ekki þurfa að aðstoða nema þá þegar kennarar 

leita eftir því. Samt eru þeir allir tilbúnir til að koma í skólana og finnst það gefandi í 

þau skipti sem það hefur gerst að leitað hafi verið til þeirra eftir aðstoð.   

Samstarf milli skóla og foreldra er mjög takmarkað. Föst foreldraviðtöl eru í 

skólunum báðum, í öðrum tvisvar á ári en hinum þrisvar. Oft eru það einu skiptin 

sem bein samskipti eiga sér stað milli kennara og foreldra. Í Svartabæjarskóla er 

krafa um heimanám nokkuð áberandi og snúast samskiptin milli foreldra og kennara 

að mestu um það. Slíkt er ekki í Rauðsmýrarskóla en þar eru tölvusamskipti aftur á 

móti mjög virk þannig að kennarar upplýsa foreldra um námsframvindu vikulega.  

Í svörum foreldra kom fram að nánast eina hlutverk þeirra í Svartabæjarskóla 

væri að aðstoða börn sín við heimanám ásamt því að halda móðurmáli sínu að 

börnunum og sjá til þess að þau noti það á heimilinu. Í Rauðsmýrarskóla sjá erlendir 

foreldra einnig um að móðurmál sé notað á heimilinu eins og kostur er en ein 

móðirin sem þar kom til viðtals hætti þó að tala móðurmálið við börn sín vegna 

andstöðu elsta barnsins. Foreldrar beggja skóla hafa hlutverki að gegna í 

skipulagningu félagslífs. Veruleg brotalöm er á því núna, svo mjög að kennarar hafa 

rætt að þeir þurfi að taka það yfir. Í öðrum skólanum, Rauðsmýrarskóla hafa 

foreldrar hlutverk við námsmat en ekki í Svartabæjarskóla. Þá koma foreldrar í 

báðum skólum að fjáröflun elstu nemenda vegna skólaferðalaga. 

 

Epstein o.fl. (2002) benda á að líta verði á eflingu samskipta við fjölskyldur sem 

þróun, en ekki eina ákvörðun sem tekin er til að kippa öllu í lag. Því leggur hún til að 

stofnaðir séu innan skólanna þróunarráð sem vinni að þessu verkefni. Mikilvægt sé 
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að foreldrar eigi sína fulltrúa í slíkri vinnu og litið sé til þess að foreldrar eru ekki 

einn hópur fólks heldur mjög fjölbreytilegur. Nauðsynlegt er einnig að líta til 

nokkurra ára til að koma þessu verkefni í þann farveg að það sé eðlilegur hluti af 

skólastarfi á sama hátt og önnur þróun sem skólar gangi í gegnum. Kennarar og aðrir 

starfsmenn skóla eru líklega sú stétt sem vönust er því vinnulagi að innleiða 

breytingar á löngum tíma. Þeir þekkja að góðir hlutir gerast hægt og að hægfara 

breyting er líklegri til að verða varanleg en sú sem skellt er fram með valdboði. Þeir 

eru fagmenn í að stýra verkum þannig að árangur náist og ætti því að vera í lófa lagið 

að vinna þannig að samstaða og sátt náist um þær breytingar á samskiptum skóla og 

foreldra sem þarf að gera þannig að samfélagið allt njóti góðs af.  

 Þrátt fyrir það takmarkaða samstarf sem í ljós kom að væri milli skóla og 

heimila voru foreldrar frekar ánægðir með skólana. Því verður að líta svo á að 

væntingar foreldra til skólanna séu eingöngu bundnar við námið en nái ekki til 

annarra þátta sem styðja það. Í Rauðsmýrarskóla, þar sem ekki er krafa um 

heimanám þyrfti að leita leiða til að sætta misjöfn sjónarmið foreldra varðandi það 

því nánast eina gagnrýni foreldra á skólann var vegna þess. Í Svartabæjarskóla þar 

sem gerð er krafa um heimanám er engin sameiginleg stefna til en kennarar hafa á 

valdi sínu hvaða vægi heimanám hefur í skólastarfinu. Þrátt fyrir þá óvissu sem því 

fylgir virtust foreldrar ánægðir með fyrirkomulagið. 

Ef innan skólanna er vilji til að auka samskipti við foreldra þarf í báðum 

skólum að bregðast við. Til að svo geti orðið þarf að koma til stuðningur 

sveitarfélaga og viðurkenning á mikilvægi þeirra við að styrkja innviði þeirra 

samfélaga sem að skólunum standa. Jafnframt þarf að vera svigrúm hjá 

starfsmönnum til að sinna breytilegum verkefnum innan skólanna þannig að ýmis 

verkefni tengd uppbyggingu samskipta séu viðurkennd sem hluti starfs þeirra. 

Ánægja foreldranna með skólana og samskipti við starfsfólkið þarf að ná út 

um allt samfélagið. Því er mikilvægt að sveitarfélögin setji sér skýra stefnu um það 

hvernig styðja á við nýja íbúa sem setjast að á stöðunum og hvernig skólarnir geti 

komið að því verkefni. Því verður skólinn að vera virkur þátttakandi í slíkri 

stefnumótun samfélagsins og innan hans þarf að ríkja samhljómur um það sem gera 

skal. 

Ef einu heimsóknir foreldra í skólann eru þær að koma til aðstoðar í bekk 

þegar börn þeirra eiga við hegðunarvandkvæði að stríða eins og kennarar þekkja 
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dæmi um þá eru skilaboðin um æskilega þátttöku þeirra í skólastarfi ekki til þess 

fallin að vekja hjá þeim gleði og tilhlökkun. 

 Þeir sem vinna að bættu starfi, breytingum og þróun innan skólanna finna 

stuðning víða, m.a. hjá Dewey sem benti á að við ættum ekki að einblína um of á hið 

gamla þegar nýjar aðstæður sem við þyrftum að laga okkur að væru sífellt að koma 

upp (Dewey, 1933/2000). Höfum þetta því í huga og horfum fram á veginn því þar er 

framtíðin. 
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10 Viðaukar 

10.1 Spurningar skólastjóra 

Hefur skólinn fast ferli sem unnið er eftir þegar nýir erlendir nemendur eru skráðir í 
skólann? Er það annað en þegar íslensk börn koma?  

Er það kerfi skólans?  
Eða bæjarins? 

Er fenginn túlkur í þessi samtöl?  
Hvernig fjármagnað? 
Sérstök fjárveiting? 
Tekið af öðrum liðum? 
 

Fá foreldrar ritaðar upplýsingar um skólastarfið á móðurmálinu?  
 Ef svo er, hafið þið unnið þær innan skólans eða bæjarins? 

Ef ekki hvers vegna? 
Eru tilkynningar frá skólanum þýddar á móðurmál nemenda?  

Hvernig fjármagnað? 
 

Fær skólinn nægan stuðning frá bænum vegna erlendra nemenda?  
Ef ekki, hvaða stuðningur kæmi sér best? 

Hve mikla íslenskukennslu fær erlent barn sem kemur í skólann?  
Fær skólinn aukafjárveitingu vegna þess? 

Hefur skólinn stefnu í móðurmálskennslu  erlendra nemenda? 
Kynnið þið foreldrum þessa stefnu? 

Veistu hvort bærinn hefur stefnu í málefnum fólks af erlendu bergi?  
Ef svo er ekki, hefur skólinn óskað eftir slíkri stefnu? 

Myndi slík stefna ein og sér breyta því sem þið gerið?  
Telurðu skólann geta gert meira sem gagnast þessu fólki?  
Finnst þér bærinn eiga að hafa frumkvæði? 
 

Eru unnar einstaklingsnámskrár / námsáætlanir fyrir einstaka nemendur eða hópa?  
Koma foreldrar að einhverju leyti að gerð þeirra? 

Eru tölvusamskipti við heimilin virk?  
Mentor eða annað? 

Heimsækja kennarar foreldra til að kynnast þeim?  
Teldirðu ástæðu til að skoða það? 
 

Er almenn aðkoma foreldra að bekkjarstarfi, félagslega  
En námslega?  
Líka erlendra?  
Mynda þeir tengsl við íslenska foreldra? 

Myndir þú vilja sjá foreldra meira í skólanum?  
Hvað hindrar?  
Aðstæður, viðhorf? 
 

Hafa erlendir foreldrar haft samband við skólann vegna heimanáms nemenda?  
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En skólinn heim? 
Býður skólinn upp á aðstoð við heimanám erlendra nemenda?  

Eru gerðar aðrar kröfur til þeirra en innlendra? 
Hafa erlendir foreldrar meiri eða minni áhuga á námi barna sinna en íslenskir? 
 
Er sameiginlegur skilningur hjá starfsmönnum um æskilega aðlögun erlendra 
fjölskyldna að samfélaginu?  

Vilja menn ganga misjafnlega langt.  
Samþætting-Samlögun- Aðskilnaður? 

Ertu ánægður með það sem skólinn gerir vegna mótttöku og kennslu erlendra 
nemenda? Hvaða einkunn myndirðu gefa á bilinu 1 – 10?  

 

10.2 Spurningar foreldra  

Þekktuð þið eithvað til skólans þegar þið fluttuð hingað? 
Hvernig var fyrsta upplifun af því að koma í skólann? 

Var túlkur í viðtalinu?  
Hverjir voru frá skólanum? 

Fenguð þið upplýsingar um skólann á móðurmálinu eða máli sem þið skilduð? 
Hafið þið fengið upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins á móðurmálinu? 
Fáið þið tilkynningar frá skólanum á móðurmálinu?  

En Íslensku?  
Hvað gerið þið þá? 
 

Eru kennarar í tölvusambandi við ykkur?  
Svarið þig slíkum pósti? 
Notið þið upplýsingakerfið Mentor? 

Hafa kennarar komið heim til ykkar?  
vegna námsins? 
eða kynnast? 
 

Hafið þið orðið vör við að kennarar vilji að þið talið íslensku við barnið heima? 
Eruð þið hvött til að nota móðurmál heima fyrir?  

Fær barnið kennslu í móðurmáli í skólanum? 
Fylgist þið vel með því sem gerist í gamla landinu? 
 
Komið þið oft í skólann?  

Óskar skólinn eftir því að þið komið?  
Í hvaða erindum?  
Aðstoða, segja frá eða  
vegna vandamála?  
Finnst ykkur þið velkomin? 

Eru börnin ánægð í skólanum? 
Hafið þið samskipti við aðra foreldra í bekknum?  

Skipuleggur skólinn það? 
eða foreldrar? 
 

Er mikil krafa um heimanám?  
Aðstoðið þið?  
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Er aðstoð í boði í skólanum? 
Eruð þið ánægð með skólastarfið?  
 
Komið þið að einhverju leyti að skipulagningu námsins?  

Fær barnið námsáætlun eða einstaklingsnámskrá? 
Hafið þið einhvern tíma óskað eftir breytingum á því sem skólinn er að gera?  

Ef svo er, hvers vegna?  
Hvers vegna ekki? 
 

Líður barninu ykkar vel í skólanum?  
Á það íslenska vini sem það leikur sér við? 

Verðið þið fyrir aðkasti vegna þess að þið eruð ekki íslensk? 
Hverju mynduð þið vilja breyta í skólastarfi vegna komu erlendra nemenda? 
Við hve marga starfsmenn skólans eigið þið samskipti við?  

Finnst ykkur munur á afstöðu þeirra til náms og kennslu barna ykkar? 
 Ef þið ættuð að gefa skólanum einkunn á bilinu 1 – 10 hver yrði hún?  

En bænum? Landinu? 
 

Eigið þið íslenskt vinafólk? 
Takið þið þátt í einhverju félagsstarfi á staðnum?  
Hafa einhver vandamál skapast vegna mismunandi trúarbragða? 
Finnst ykkur þið vera útlendingar eða íslendingar? 
Teljið þið líklegt að þið flytjið aftur til upprunalandsins? 
 

10.3 Spurningar kennara 

Hver er aðkoma þín að því þegar erlendur nemandi er skráður í þinn bekk í  
skólanum? 
Hefur skólinn fasta skráða vinnureglu um mótttöku nýrra nemenda, erlendra og 
íslenskra? 
Eru túlkar notaðir í fyrstu viðtölum?  
Eru upplýsingar um skólann og skólastarfið veittar á móðurmáli nemenda? 
Hver ákveður hvað erlendum nemanda skuli kennt og hvernig það sé gert? 
 Í bekk 
 Í móttökudeild 
 Í nýbúadeild? 
 
Hefurðu meiri eða minni samskipti við erlenda foreldra en íslenska?  

Hvernig samskipti?  
Tölvur, 
formlegir eða óformlegir fundir,  
Önnur? 
 

Hefur þú möguleika til að láta þýða skilaboð (töskupóst) á móðurmál nemenda. 
Hefur þú komið á heimili margra erlendra nemenda þinna?  

En innlendra? 
Hvernig styður skólinn við móðurmál nemendanna?  

Hefur verið rætt við foreldra um móðurmálsnotkun á heimilinu?  
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Hefur þú fengið foreldra til að koma í kennslustundir og segja frá? 
Líka erlenda? 
Hafa foreldrar óskað eftir slíkri aðkomu? 

Telurðu að erlendir foreldrar hafi aðra sýn á skólastarfið en innlendir?  
Ef svo er veistu hvers vegna? 
 

Telurðu að erlendir foreldrar séu bundnari í vinnu en íslenskir og eigi því erfiðara um 
vik að koma í skólana hvort sem er til funda eða annars? 
Er skipulögð aðkoma foreldra að félagsstarfinu í bekknum?  

Hver er þátttaka erlendu foreldranna þar? 
Veistu hvort fjölskyldan á íslenskt vinafólk sem það umgengst? 
Koma erlendu foreldrarnir að einhverju leyti að skipulagningu námsins? 
Hefur skólinn fengið viðbrögð frá foreldrum vegna skólastarfsins? 
 
 
Er heimanámi erlendu nemendanna sinnt?  

Aðstoða foreldrarnir?  
Veitir skólinn aðstoð? 

Hafa foreldrar leitað eftir aðstoð skólans við heimanám? 
Er munur á framkomu og framgöngu erlendra nemenda og foreldra og hinna 

innlendu? Matarvenjur?  
Fatatíska?  
háttvísi? 

Hafa orðið árekstrar vegna mismunandi trúarbragða erlendra nemenda? 
 En innlendra? 
Hvað finnst þér eðlilegt að nýbúar gangi langt í að aðlagast samfélaginu?  

Samlögun, samþætting, aðskilnaður? 
Tungumál, menning, siðir?  
Hefur skólinn sameiginlega sýn á það?  

Finnst þér þú fá þá aðstoð og stuðning eða þjálfun sem æskileg er vegna kennslu 
erlendu nemendanna? 
 Frá skólanum? 
 Frá foreldrum? 
Ef þú þyrftir aldrei að horfa í kostnað, hvað myndir þú gera öðruvísi við móttöku og 
kennslu  erlendra nemenda?  
Hvaða einkunn gefurðu skólanum eins og staðan er núna 1 – 10? 
Veistu hvort bærinn hefur stefnu í málefnum fólks af erlendu bergi? 
 
 
 


