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Ágrip 
 
Þessi ritgerð er byggð á eigindlegri viðtalsrannsókn sem 84 grunnskólakennarar af 

erlendum uppruna tóku þátt í árið 2005 - 2006. Í upphafi ritgerðarinnar koma fram 

grunnupplýsingar um hópinn sem síðan er fylgt eftir með persónulegum frásögnum 

29 kennara. Markmið þessarar rannsóknar er að segja sögu kennaranna og að varpa 

ljósi á reynslu og upplifun þeirra af íslenskum grunnskólum. Í gegnum samtölin er 

upplifun kennaranna af samspili menningarheima skoðuð til þess að geta skilið 

aðstæður þeirra og hvaða áhrif þær hafa haft á líf þeirra og starf.  

Í niðurstöðum rannsókna, sem byggð er á hálfopnum viðtölum við 

einstaklinga og hópa, kemur m.a. fram lýsing á menningaraðlögun kennaranna, bæði 

að samfélaginu og skólanum. Menntun þeirra og fjölskyldutengsl hafa hjálpað þeim 

að gera þessa aðlögun jákvæða en einnig það að þeim hefur tekist að lifa í tveimur 

menningarheimum. Það gefur vísbendingu um að íslenskt samfélag sé frekar 

umburðarlynt en einnig að það sé val einstaklinganna sjálfra að lifa þannig. Þrátt fyrir 

að þeir upplifi sig stundum sem einhvers staðar mitt á milli heima hafa þeir 

möguleika á að miðla fjölbreytileikanum sem býr innra með þeim. Aðlögun er þess 

vegna ekki séð sem línuleg leið frá uppruna að nýjum menningarheimi heldur sem 

gagnvirkt samband milli tveggja eða margra menningarheima. Kennararnir hafa þegar 

haft áhrif á íslenskt skólasamfélag en niðurstöðurnar sýna jafnframt að nýta mætti 

krafta þeirra betur í aðlögun nemenda af erlendum uppruna. Hægt væri að nota 

tungumálaþekkingu kennara af erlendum uppruna til að styrkja móðurmálskennslu 

nemenda með annað móðurmál en íslensku. 
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Abstract 

 
This thesis is based on a qualitative study of 84 foreign-born schoolteachers in the 

Icelandic compulsory school. The study took place during the year 2005-2006. The 

demographic information in the beginning of the paper is followed by the personal 

stories of some 29 teachers.The purpose of this research is to give voice to the 

thoughts and experiences of the foreign-born teachers. Through the semi-structured 

interviews, we look at their experiences of crossing cultures in order to understand 

their situation and how it has affected both their personal and professional lives.  

In the conclusions, we get a description of the teachers’ acculturation in the 

society and in the school. Their profession as teachers and their personal relationships 

make the process of acculturation easy and aids their ability to live in a bicultural 

context. There is reason to believe that Icelandic society has a relatively low level of 

prejudice and that the acculturation strategy is by the teachers´ own choice. In spite of 

difficulties and at some point the feeling of being somewhere in between cultures, 

they have managed to communicate the advantages of cultural diversity. 

Acculturation is not looked upon as a linear process but rather as an interactive and 

evolving process of dual- or multicultures. The teachers have already had a 

significant impact on Icelandic school system but the conclusions of this study 

suggest that they might have a further impact on the acculturation of immigrant 

children, by means of using the foreign-born teachers as language experts in order to 

support the mother tongue of the immigrant pupils in Icelandic schools. 
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Formáli 
 

Rannsóknarverkefnið, Í tveimur menningarheimum, sem hér birtist er lagt fram til 

fullnaðar meistaragráðu í uppeldis- og menntunarfræðum við Kennaraháskóla Íslands 

með áherslu á fjölmenningu og vegur 20 einingar. Rannsóknin hófst vorið 2005 og 

lauk haustið 2006 og fjallar um reynslu og upplifun kennara af erlendum uppruna af 

því að kenna í grunnskólum á Íslandi.  

Leiðsögukennari var Hanna Ragnarsdóttir, lektor við Kennaraháskóla Íslands, 

og sérfræðingar voru Rannveig Traustadóttir, prófessor við Háskóla Íslands, og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, lektor við Kennaraháskóla Íslands. Fá þær þakkir fyrir góða 

leiðsögn og ráðgjöf. Að lokum vil ég þakka kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni 

sérstaklega fyrir þeirra þátt og óska þeim velgengni í lífi og starfi. Jafnframt þakka ég 

Ásdísi Óskarsdóttur og Hildi Jórunni Agnarsdóttur fyrir málfarsráðgjöf og öðrum 

þeim sem aðstoðuðu mig. 
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1. Inngangur 
 

Haustið 2003 vorum við Bára Mjöll Jónsdóttir kennari á námskeiðinu Fjölmenning í 

Kennaraháskólanum hjá Hönnu Ragnarsdóttur lektor. Lokaverkefni okkar var lítil 

rannsókn á stöðu kennara af erlendum uppruna í austfirskum grunnskólum. Við 

söfnuðum fyrst grunnupplýsingum, t.d. um fjölda kennara, menntun þeirra og 

starfsaldur en völdum síðan tvo þeirra til að taka viðtöl við. Í viðtölunum var leitast 

við að fá fram upplifun þeirra á aðstæðum sínum og hvaða áhrif samspil 

menningarheima hefur haft á líf þeirra og starf. Þegar við vorum að vinna þetta 

verkefni man ég eftir að samstarfskona mín benti mér á að ég tilheyrði einnig þessum 

hópi. Það kom mér á óvart að hafa aldrei hugsað um sjálfa mig í þessu samhengi, 

heldur eingöngu sem kennara að austan! Það var ekki fyrr en í viðtölum við þessa 

kennara að ég fann fyrir einhvers konar samkennd. Í stuttu máli fæddist ég í 

Danmörku 1952, hóf kennaranám þar, flutti til Íslands 1976 og hóf kennslu 1982. Ef 

til vill var það afleiðing umræðna um innflytjendur og nýbúa sem ýtti við mér og fékk 

mig til að hugsa aftur um mikilvægi þess að skilgreina það sem við öll og ekki síst 

kennarar eigum sameiginlegt sem eitthvað jákvætt frekar en að einblína á það sem 

aðskilur okkur. Hins vegar tel ég það mjög nauðsynlegt fyrir alla kennara að þeir 

reyni að sjá sjálfa sig af og til í nýju ljósi til þess að skerpa og efla stöðu sína, því án 

sterkrar og jákvæðrar sjálfsmyndar geta þeir auðveldlega orðið undir í starfi. Segja 

má að fyrri rannsóknin hafi kallað á frekari og víðtækari rannsókn til þess að varpa 

ljósi á ákveðinn hóp kennara en einnig sem innlegg í umræðu kennara um eigið líf og 

starf. Það hefur lengi verið skoðun mín að rannsóknir sem tengjast daglegu lífi 

kennarans og hvernig hann upplifir og skilgreinir sig séu jafnnauðsynlegar ef ekki 

nauðsynlegri en rannsóknir sem taka til ytri þátta starfsins. 

 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fylgja eftir og dýpka litlu rannsóknina frá því 

um haustið 2003. Mér fannst skorta vitneskju um þennan hóp erlendra kennara á 

Íslandi. Fyrst og fremst vantaði grunnupplýsingar um hópinn. Á sama tíma var 

nauðsynlegt að skoða upplifun þeirra af samspili menningarheima í gegnum 



 8

persónulegar reynslusögur kennaranna til þess að geta skilið aðstæður þeirra og hvaða 

áhrif þær hafa haft á líf þeirra og starf.  

 

„Allt frá tímum Heródótusar [á fimmtu öld fyrir Krist] hefur samband milli 

menningar og einstaklinga verið skoðað. Hann sá að umhverfið og náttúran skapar 

menninguna. Fólk flutti til frjósamra landsvæði með þeim afleiðingum að 

fólksfækkun varð annars staðar. Á frjóum svæðum var stundum slegist um eignir og 

þess vegna flúðu sumir til hina ófrjóu landsvæða Aþenu. Vegna þess að fólkið kom 

úr mismunandi menningu þróaðist þar lýðræði sem aðferð til að höndla mismunandi 

skoðanir án þess að beita ofbeldi. Það skapaði menningu þar sem sjónarmið 

einstaklingsins var virt.“1 

 

Þessi tilvitnun er úr setningarávarpi Harry Triandis á ráðstefnu IACCP um 

þvermenningarlegar sálfræðirannsóknir sem haldin var á Spetses Grikklandi þann 11. 

júli 2006. Þema ritgerðar minnar eru menningarheimar og hvernig þeir hafa áhrif á og 

breyta lífi okkar. Í þessu samhengi gegnir kennarinn lykilhlutverki; starfslýsingar og 

skilgreiningar í lögum og reglugerðum sem fylgja starfi hans eru tilraunir til að koma 

orðum að hinu mikla hlutverki sem felst í kennslu og uppeldi barna. Kennarinn er í 

mínum huga fyrst og fremst miðlari, hann er einhvers konar sendiboði sem miðlar 

ekki bara upplýsingum heldur hugsunum, skoðunum og tilfinningum milli 

menningarheima, hvort sem hann er meðvitaður um það eða ekki. Hann stendur upp 

úr og er áberandi í heimi barnanna. Þess vegna skiptir máli hvað hann hugsar og gerir. 

Hvað kennarar gera og hugsa skiptir sköpum fyrir skólaþróunina, segja 

Michael Fullan og Suzanna Stiegelbauer eftir margra ára menntarannsóknir á 

umbótum í skólastarfi (Fullan 1992, bls. 117). Í kafla eftir Banks í bókinni 

Multicultural education, issues and perspectives (Banks, 2003) kemur fram það 

viðhorf að allir nemendur muni njóta góðs af því að kennarahópurinn endurspegli 

sams konar fjölbreytileika og samfélagið utan skólans. Hugmyndafræðin um 

fjölmenningarlegt skólastarf á rætur að rekja til Bandaríkjanna eins og 

                                                
1 Herodotos [400 B.C.] had the insight that ecology shapes culture. He identified the 
fertility of soils as a factor that draws people to some locations increasing or 
decreasing population density of different locations. In fertile locations people fought 
to defend their location. In infertile Athens people came from different parts of 
Greece to escape the fighting. Since they were diverse, they developed democracy as 
a means to deal with differences of opinion without fighting. This created a culture in 
which individual opnions were respected (Triandis, 2006). 
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jafnréttishreyfingin á sjötta áratug síðustu aldar. Sérstaklega hafði kvennahreyfingin 

mikil áhrif á skólakerfið og til urðu ýmis námskeið og þróunarverkefni sem svar við 

vaxandi kröfum ólíkra minnihlutahópa (Banks, 2003, bls. 3-25). Á Íslandi hafa 

minnihlutahópar einnig orðið sýnilegri og hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar 

og einstaklingsmiðað nám hafa sett svip sinn á skólastarf síðustu áratuga. 

Með fjölgun barna af erlendum uppruna í íslenskum skólum hefur 

hugmyndafræðin um fjölmenningarlegan skóla fengið nýjan kraft. Þetta kemur meðal 

annars fram í auknu námsframboði í grunn- og framhaldsnámi Kennaraháskólans. Þar 

sem kennarar af erlendum uppruna tilheyra minnihlutahópi kennara á Íslandi er 

líklegt að þeir endurspegli ákveðinn fjölbreytileika (e. diversity) innan 

skólasamfélagsins. Þessi fjölbreytileiki eða menningarlegur margbreytileiki er að 

mínu mati nauðsynlegur mælikvarði á gæði skólastarfsins og hugsanlegt að þessir 

kennarar geti hjálpað og búið nemendur undir að lifa og starfa í fjölmenningarlegu 

samfélagi.  

 

1.2 Kynning á rannsókninni 

Í upphafi rannsóknarinnar var sendur út spurningalisti til að safna grunnupplýsingum 

um fjölda kennara, upprunalönd, hvernig menntun þeir hafa og hvaðan, lengd búsetu 

þeirra á Íslandi, starfsreynslu þeirra og kennslugreinar (Fylgiskjal 4). Þetta var gert til 

þess að afmarka hópinn og kortleggja fjölda og dreifingu starfandi kennara af 

erlendum uppruna í grunnskólum landsins. 

Rannsóknin er viðtalsrannsókn þar sem leitað var svara við sjálfri 

rannsóknarspurningunni: Hvers konar reynslu og upplifun hafa kennarar af erlendum 

uppruna af því að starfa í grunnskólum á Íslandi?  

 Til að svara þessari spurningu voru fyrst tekin einstaklingsviðtöl við nokkra 

kennara í öllum landshlutum. Notuð voru hálfopin viðtöl með fyrirfram sömdum 

viðtalsramma sem skiptist í fjóra meginþætti: Bakgrunn, persónulega hagi, 

kennarastarf og framtíðarsýn (Fylgiskjal 6). Einstaklingsviðtölunum var fylgt eftir 

með hópviðtölum og viðtalsrammanum skipt í sex meginþætti: Starfið, persónulega 

upplifun, hugmyndir, áhuga, tillögur og framtíðarsýn (Fylgiskjal 7). Tilgangurinn 

með því var tvíþættur: Í fyrsta lagi að dýpka atriði sem komið höfðu fram í svörum 

við spurningalistanum og í einstaklingsviðtölunum og skapa umræðu um þau mál. 

Hér var átt við betri skilning á reynslu þeirra sem kennara í grunnskóla. Þannig væri 
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hægt að skoða hvaða áhrif þeir hafa á skólamenninguna og kanna hvort og hvernig 

þeir geta tekið þátt í skólaþróuninni. Í öðru lagi var nauðsynlegt að skapa tækifæri 

fyrir þessa kennara til að tala saman og fá að kynnast. Þar væri áhugavert ef 

rannsóknin yrði á einhvern hátt til hagsbóta fyrir þá sjálfa og styrkti þá sem 

einstaklinga í starfi og sem hóp. Það gæfi rannsókninni nýtt gildi sem væri ekki síður 

mikilvægt. 

Þrátt fyrir megindlegt rannsóknarsnið við kortlagninguna var rannsóknin í eðli 

sínu eigindleg og í anda hennar vildi ég leitast við „að bera kennsl á hið óvænta og 

lýsa hinu sérstaka.“ (Hargreaves, 2003, bls. 182). 

 

1.3 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin er frumrannsókn á sínu sviði vegna þess að engin rannsókn hefur verið 

gerð hérlendis um kennara af erlendum uppruna. Að því leyti tel ég hana vera bæði 

áhugaverða og mikilvæga, ekki síst sem innlegg í rannsóknir á daglegu lífi kennara 

almennt (Huberman, 1993, bls. 259-264). Án þess að gera mér hugmyndir fyrirfram 

um niðurstöður rannsóknarinnar finnst mér skipta máli að upplifun og reynsla þessara 

kennara fái að heyrast. Kannski er hún ekki frábrugðin reynslu annarra kennara og þá 

er einu af markmiðunum náð; að varpa ljósi á það sem við eigum sameiginlegt. 

Rannsóknin hefur hugsanlega einnig hagnýtt gildi þar sem niðurstaðan gæti 

orðið sú að sameina erlenda kennara og nýta krafta þeirra betur í þágu íslenskra skóla. 

Þá er ég ekki að gera lítið úr þeim áhrifum sem þessir kennarar hafa þegar haft á 

íslenskt skólastarf heldur frekar að hugsa um hvort þeir gætu haft frekari áhrif í 

umbótaátt. Það mætti t.d. nýta tungumálaþekkingu þeirra til að styrkja 

móðurmálskennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku (Ingibjörg Hafstað, 

1994, bls. 10). Hingað til hefur áhersla verið lögð á íslenskukennslu, sem að 

sjálfsögðu er mjög mikilvæg, en til þess að efla menntun nemenda af erlendum 

uppruna og tryggja að þeir velji sér framhaldsnám er ástæða til að halda að þeir þurfi 

einnig stuðning í grunnskóla við eigið móðurmál (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 

282-284, 303). 

Mikilvægt er að vita hvort grundvöllur er fyrir að mynda einhver tengsl milli 

kennaranna og samstarfsvettvang fyrir skólaþróunarverkefni. Rannsóknin fengi aukið 

gildi ef hægt væri að fylgja henni eftir með hugsanlegri hagnýtingu fyrir skólastarf til 

framtíðar. Mér finnst þessi hópur kennara lýsa og endurspegla vel fjölbreytileika sem 
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allir nemendur grunnskólans munu njóta góðs af og er það eitt af meginmarkmiðum 

fjölmenningarlegs skólastarfs: að efla menntun og bæta árangur allra nemenda (Nieto, 

1999, bls. xvii). 

 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Að loknum inngangi fjallar annar kaflinn um hinn 

fræðilega bakgrunn rannsóknarinnar. Kafli þrjú fjallar um aðferðafræðina. Fjórði kafli 

segir frá kortlagningu á fjölda erlendra kennara innan grunnskólans. Í fimmta kafla er 

sagt frá niðurstöðum gagnasöfnunar í viðtalsrannsókninni. Sjötti kafli er samantekt á 

niðurstöðum, umræður og tenging við fræðilega umfjöllun í öðrum kafla. Í 

lokakaflanum er tekin afstaða til rannsóknarinnar, hvernig hún hefur þróast og gildi 

hennar. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
 

Í kaflunum verður fyrst fjallað um stöðu rannsókna hérlendis og erlendis. Því næst 

verða kynnt og skilgreind hugtök sem notuð voru í gagnagreiningunni. Köflunum er 

skipt eftir afmörkun viðfangsefnisins og heita þeir: Samspil menningaheima; Líf og 

starf kennara; og Menningarleg áhrif á skólastarf.  

2.1 Staða rannsókna 

Á Íslandi hafa hingað til engar rannsóknir verið gerðar er snerta kennara af erlendum 

uppruna en talsvert hefur verið skrifað um fjölmenningarlega kennslu og fólk af 

erlendum uppruna. Sumt af því er byggt á rannsóknum. Árið 1994 gaf 

Menntamálaráðuneytið út áfangaskýrslu um nýbúafræðslu unna af Ástu 

Kristjánsdóttur og Ingibjörgu Hafstað (Ásta Kristjánsdóttir og Ingibjörg Hafstað, 

1994). Segja má að Ingibjörg Hafstað hafi verið einn af brautryðjendum í málefnum 

fólks af erlendum uppruna hvað varðar nám og kennslu. Rannsóknastofnun uppeldis- 

og menntamála gaf út skýrslu 1997 með niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn á 

aðlögun Íslendinga af erlendum uppruna. Í skýrslunni er megináhersla lögð á að 

skoða aðlögun ungmenna af erlendum uppruna. Nokkrar nýlegar rannsóknir sem 

tengjast þessum málaflokki eru: Rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur frá 1999, 

Menningarlegur margbreytileiki í leikskólum: Rannsókn á þátttöku tvítyngdra barna 

og barna með fötlun í leikskólastarfi (Elsa S. Jónsdóttir, 2000), tvær rannsóknir eftir 

Hönnu Ragnarsdóttur, Rannsókn á félagslegu umhverfi, móttöku og aðlögun barna af 

erlendum uppruna í íslenskum leikskólum frá 2000-2001 (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002), Rannsókn á samspili heimamenningar og skólamenningar frá 2002-2005 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004, 2007). Í rannsókninni frá 2001 kemur meðal annars fram 

að leikskólastjórar virtust ekki telja að þau börn sem áttu aðeins annað foreldrið 

íslenskt þyrftu annan undirbúning, aðlögun eða móttöku en börn sem áttu íslenska 

foreldra. Staðsetning leikskóla virtist ekki hafa áhrif á starfið, nema hvað framboð 

þjónustu var meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Eins var markvissari 

þjónusta og skipulag þegar um börn flóttafólks voru að ræða (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002). Svipað viðfangsefni má finna í rannsókn Kolbrúnar Vigfúsdóttur frá 2002, 
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 Því læra börnin málið að það er fyrir þeim haft: Rannsókn á málumhverfi í leikskóla 

með tilliti til barna sem eiga annað móðurmál en íslensku (Kolbrún Vigfúsdóttir, 

2002). Niðurstöður rannsóknar sýna m.a. að: 

 

Umhverfi og búnaður leikskólanna býður upp á möguleika til kennslu og uppeldis 

tvítyngdra barna. Margt í skipulagi starfsins styrkir málörvun sem og færni og áhuga 

einstakra kennara. Það sem á vantar er formlegra skipulag, samræmdar starfsaðferðir 

og mat á færni og framförum barna sem eru að tileinka sér annað tungumál. Enginn 

ytri rammi er til um hvernig staðið skuli að málörvun og kennslu tvítyngdra barna þar 

sem aðalnámskrá leikskóla segir ekkert um þennan þátt leikskólastarfs (Kolbrún 

Vigfúsdóttir, 2002). 

 

Félagsþjónustan í Reykjavík gerði tvær kannanir árin 2001 og 

2004 til þess að athuga aðstæður og líðan starfsmanna af erlendum uppruna 

innan stofnunarinnar. Þegar niðurstöður kannananna tveggja eru bornar saman kemur 

í ljós að dregið hefur  úr því að þátttakendur upplifi leiðinlega framkomu frá 

samstarfsfólki en hlutfallsleg aukning er á því að þeir upplifi leiðinlega framkomu frá 

notendum þjónustunnar og aðstandendum þeirra. Mikill meirihluti þátttakenda segir 

að þeim líði vel í vinnunni árið 2004 og er það nánast sama hlutfall og var í 

könnuninni árið 2001 (Félagsþjónustan í Reykjavík, 2001, 2004). Í ljósi niðurstaðna 

þessara rannsókna er mikilvægt að kanna bæði samstarf kennara innan skólans svo og 

líðan þeirra og hvort þeir hafi upplifað fordóma í sinn garð. 

 Kennarar af erlendum uppruna hafa lítið verið rannsakaðir á alþjóðlegum 

vettvangi en með vaxandi áhuga á þjóðernishópum í minnihluta hefur athyglin einnig 

beinst að kennurum og þá sérstaklega kennurum sem starfa undir heitinu cross-

cultural teachers, þ.e.a.s. kennarar sem kenna nemendum af erlendum uppruna, t.d. 

með ensku sem annað tungumál. Sem dæmi má nefna nýlega rannsókn í sex löndum 

innan Evrópu um málefni fjölmenningarlegs skólastarfs, Immigration as a challenge 

for settlement policies and education: Evaluation studies for cross-cultural teacher 

training (Pitkänen, Kalekin-Fishman og Verma, 2002). Þessir kennarar eru oftast 

sjálfir af erlendum uppruna í því landi þar sem þeir starfa. Þar að auki er fjöldi 

kennara af erlendum uppruna aðstoðarkennarar við móttökudeildir eða við kennslu 

nemenda af erlendum uppruna. Í Bandaríkjunum starfa t.d. um 10.000 erlendir 

kennarar með svokölluð farandkennaraleyfisbréf (e. nonimmigrants) í grunnskólum 
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og framhaldskólum. Þeir hafa unnið sem farandkennarar með tvenns konar leyfisbréf, 

annað hvort til sex ára eða eins árs, og eru gerðar kröfur til þeirra um BA- próf. Að 

einhverju leyti hafa þeir fengið störf vegna menningarlegs fjölbreytileika en oftast 

hefur það verið vegna kennaraskorts, sérstaklega í sérkennslu eða ensku í skólum sem 

erfitt hefur verið að manna (Barber, 2003). Í þessu samhengi má meðal annars nefna 

nýlega rannsókn í Svíþjóð á viðbrögðum skólasamfélagsins við kennslu kennara af 

erlendum uppruna. Rannsóknin var á vegum tungumáladeildar Háskólans í Gautaborg 

undir stjórn S. Boyd. Þar var skoðað að hve miklu leyti hreimur kennaranna hafði 

áhrif á hvort þeir væru taldir trúverðugir fagmenn í starfi (Boyd, 2003). Þar með hefur 

athyglin einnig beinst að þeim kennurum af erlendum uppruna sem sest hafa að í 

landinu til frambúðar.  

Nokkrar mikilvægar félagsfræðilegar rannsóknir sem beinast að lífi og starfi 

kennarans hafa verið gerðar. Það má sérstaklega nefna tvær þeirra sem báðar eru 

eigindlegar: Schoolteacher: A sociological study eftir D. C. Lortie (1975) og The lives 

of teachers eftir A. M. Huberman (1993). Síðarnefnda rannsóknin er byggð á 

viðtölum við 160 kennara í Sviss og fjallar um sjö mismunandi þróunarstig á 

kennsluferli kennarans. Samkvæmt rannsókninni fylgja þemu þróunarstigsins 

ákveðnum tímabilum miðað við starfsaldur kennarans (Huberman, 1993, bls.13). 

Síðast en ekki síst tilheyrir rannsóknin sálfræðisviði fjölmenningarinnar sem fjallar 

um samspil mismunandi menningarheima og áhrif þess á einstaklinginn. 

 

Þvermenningarleg sálfræði fjallar um sameiginlega  þætti og mismun á sálfræðilegri 

virkni einstaklinga í mismunandi menningarhópum og af ólíkum kynþætti.2 

 

Innan þeirra fræða er meðal annars skoðuð menningaraðlögun (e. acculturation), 

þ.e.a.s. áhrifin og breytingarnar sem hópur eða einstaklingur úr einum 

menningarheimi verður fyrir í samskiptum við aðra menningarheima (Berry, 2003, 

bls. 349-50). Í því samhengi hefur komið fram að börn af erlendum uppruna og 

foreldrar þeirra líta oft á nýja menningu og þar með tungumálið sem viðauka við 

                                                
2 Cross-cultural psychology is the study of similarities and differences in individual 
psychological functioning in various cultural and ethnicultural groups (Berry, 
Poortinga, Segall og Dasen, 2002, bls. 3). 
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gömlu menninguna frekar en að hún komi í staðinn. Skólasamfélagið gæti hins vegar 

þrýst á hið síðara (Nieto, 1999, bls. 119). Í bókinni Multicultural education, issues 

and perspectives sem ritstýrt er af Banks og Banks fjallar Frederick Erickson um 

mikilvægi þess að samfélagið og skólasamfélagið geri ráð fyrir þessum 

menningarlega fjölbreytileika. Vegna þess að hann er ekki alltaf sýnilegur gleymist 

stundum að líta á að hegðun fólks geti stafað af ákveðnum menningarlegum mismun 

(Erickson, 2003, bls. 38-43). Menningarlegan mismun má einnig tengja við 

sjálfsmyndina og hvernig einstaklingurinn sjálfur upplifir þann mismun frekar en 

tenginguna við fjölbreytileikann eins og aðrir sjá og skilgreina hann (May, 1999, bls. 

33). 

Í aðlögunarferlinu skipta líka máli ýmis önnur einkenni einstaklingsins sem 

eru af lýðfræðilegum, sálfræðilegum og félagsfræðilegum toga. Aldur og kyn geta 

t.d. skipt máli í aðlöguninni. Talið er að aðlögunin sé greið þegar einstaklingurinn er 

undir skólaaldri en erfiðust á unglingsárum og á eftirlaunaaldri. Konur eiga stundum 

erfiðara en karlar en það tengist oftast því hver staða kvenna er í nýja samfélaginu. Ef 

staða þeirra er mjög ólík fyrri stöðu og þær þurfa að breyta um hlutverk getur það 

valdið togstreitu gagnvart upprunalegri menningu. Menntun skiptir hins vegar alltaf 

máli vegna þess að hún tilheyrir persónulegum björgum einstaklingsins og getur veitt 

honum aðgang að hinu nýja samfélagi fyrir fram (Jandt, 2001, bls. 354-355). 

Menningarlegur mismunur á tungumálum og trúarbrögðum getur haft áhrif á 

aðlögunina og talið er að ef mismunurinn er mikill verði hún erfiðari. Ýmis 

einstaklingsbundin atriði skipta máli, eins og hvernig aðlögunarferlið á sér stað, í 

hvaða mynd það er og hve langan tíma það tekur. Einnig skiptir máli hvernig 

einstaklingnum tekst að ná tökum á tungumálinu, finna vinnu og húsnæði, mynda 

félagsleg tengsl og eiga frístundir. Loks er talið að fordómar og mismunun hafi mjög 

neikvæð áhrif á aðlögunina. Reyndar eru kynþáttafordómar taldir hafa alvarleg áhrif á 

heilsufar, ekki síst geðheilsu innflytjenda (Berry, 2003, bls. 366-369). 

 

2.2 Samspil menningarheima 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa leitað svara við afleiðingum og áhrifum samspils 

menningaheima, sérstaklega í hinum vestræna heimi. Lönd eins og Bandaríkin, 

Kanada, Ástralía, England og önnur ríki innan Evrópu hafa tekið við innflytjendum 

og orðið fjölmenningarleg samfélög fyrir vikið. Færri rannsóknir eru til í löndum með 
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öðruvísi menningarsögu og aðra reynslu af menningarlegum fjölbreytileika eins og 

mörg lönd í Asíu, til dæmis Kína, eða í Afríku. Þrátt fyrir það er ákveðin vísbending 

um að menningaraðlögun fólks gangi betur þegar það er bæði í tengslum við 

upprunalega menningu og þá nýju (Berry, 2003, bls. 382).  

Í bókinni Critical multuculturalism fjallar Moodley (1999), prófessor í 

samfélagsfræði við Háskólann í Bresku Kolumbíu í Kanada, um þrenns konar 

uppbyggingu samfélaga hvað varðar minnihlutahópa: samfélag frumbyggja, samfélag 

byggt af innflytjendum og samfélag þar sem ólík þjóðerni eru í samkeppni. Að sögn 

hennar má finna dæmi um þetta þrennt í Kanada. Hún gerir mun á ríkjum sem eru 

fljót að viðurkenna innflytjendur sem jafningja (Bandaríkin, Kanada og Ástralía) og 

þau sem líta á innflytjendur sem gesti eða erlent vinnuafl (Þýskaland, Sviss). Ríkin í 

Mið-Evrópu leyfa venjulega ekki tvöfaldan ríkisborgararétt, jafnvel þótt að opinberar 

tölur sýni að innflytjendur séu um 25 %. Í Kanada og Ástralíu er hins vegar fljótlegt 

og auðvelt að fá ríkisborgararétt og á seinni árum hafa þarlendir tileinkað sér stefnu 

fjölmenningarhyggjunnar (Moodley, 1999, bls. 138-140). Moodley leggur áherslu á 

að innflytjendur almennt líti þannig á aðlögunarferlið að það sé bundið við þá sem 

einstaklinga og rétt þeirra til að flytja frjálst á milli landa. Þeir eru hvorki að leita að 

sérkjörum vegna uppruna eins og frumbyggjar né með það markmið að stofna nýtt 

ríki (Moodley, 1999, bls. 139).  

Í umræðunni um menningaraðlögunina er talað um fjórar mismunandi leiðir: 

samlögun, samþættingu, aðskilnað og einangrun (Sand, 1996, bls. 22-33). Þrátt fyrir 

það að íbúum af erlendum uppruna hafi fjölgað mikið á Íslandi undanfarin ár er 

hlutfall þeirra einungis 6% af íbúum í heild (Hagstofa Íslands, 2007). Þess vegna 

hefur áherslan í umræðunni oftast verið lögð á hvernig fólk af erlendum uppruna 

aðlagast samfélaginu þegar það sest hér að og talað er um gagnvirka aðlögun (Rauði 

kross Íslands, 2006). Þá er helst skoðuð samlögunarleiðin gagnvart samþættingunni. 

Samlögun er þegar fólk óskar ekki að viðhalda eigin uppruna en sækist eftir að taka 

þátt í samfélaginu og getur það einnig verið stefna yfirvalda og krafa samfélagsins. 

Við samþættingu heldur fólk í uppruna sinn á sama tíma og það gerist þátttakendur í 

nýja samfélaginu. Hins vegar verður menningarlegur fjölbreytileiki að hafa almennt 

gildi innan samfélagsins til þess að samþættingarleiðin verði valkostur. Í þessu 

samhengi er sérstaklega þrennt sem skiptir máli: Lítið er um fordóma gagnvart 

minnihlutahópum, jákvæðni á milli ólíkra hópa af erlendum uppruna og upplifun 

einstaklinganna af því að vera hluti af stærra samfélagi (Berry, 2003, bls.355). 
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Talið er að einstaklingurinn hafi sjálfur talsvert um það að segja hvernig hann 

aðlagast nýju samfélagi og að aðferð hans sé meira eða minna meðvituð. Á mynd 2.1 

má sjá hvernig ber að líta á menningaraðlögunina út frá tveimur sjónarhornum: 

Sjónarhorn 1. Þegar einstaklingurinn vill halda við siðum og hefðum uppruna síns og 

2. þegar hann vill taka þátt í samfélaginu jafnt og aðrir minnihlutahópar af erlendum 

uppruna.  

                              

 

 

                     +                                         –                                          +                                       –  

    + 

 

 

 

 

   

     

     –  

 

 

 

Mynd 2.1 Aðlögunaraðferðir hjá ýmsum hópum af erlendum uppruna og stefna yfirvalda. 

(Berry, 2003, bls. 354). 

 

Þessar aðferðir eru mismunandi eftir einstaklingum, hópum og samfélögum og 

hvort um ríkjandi hópa er að ræða eða ekki. Þær eru einnig mismunandi vegna 

samspils þessara tveggja aðferða. Frá sjónarhorni minnihlutahópa (til vinstri á mynd 

2.1) er aðlögunin skilgreind sem samlögun (e. assimilation) þegar einstaklingur sækist 

ekki eftir að viðhalda uppruna sínum en vill á sama tíma umgangast aðra hópa frá 

ólíkum menningarheimum. Ef einstaklingur hins vegar viðheldur upprunalegri 

menningu og forðast á sama tíma samskipti við aðra er aðlögun skilgreind sem 

aðskilnaður (e. separation). Þegar báðir þættir eru jákvæðir, þ.e.a.s. að einstaklingur 

sækist eftir að viðhalda upprunalegri menningu og á sama tíma umgangast aðra hópa, 

er aðlögun skilgreind sem samþætting (e. integration). Ef hins vegar báðir þættir eru 

neikvæðir af því að einstaklingurinn kýs hvorki að viðhalda eigin menningu né 

umgangast aðra hópa er aðlögun skilgreind sem einangrun (e. marginalization). 

Integration 
(Samþætting) 

Assimilation 
(Samlögun) 

Marginalization 
 (Einangrun) 

Issue 2: 
Relationships 
sought 
among 
groups 
(Samband/ 
samskipti á 
milli hópa)         
 

Separation 
(Aðskilnaður) 

Issue 1: Maintenance of heritage, culture and identity  

                        (Viðhald uppruna, menningar og sjálfsmyndar) 

Strategies of ethnocultural  
groups (Aðferðir hópa af 
erlendum uppruna) 
 

Strategies of larger society 
(Aðferðir samfélagsins) 

Multiculturalism Melting pot 

Segregation Exclusion 
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Forsendur þess að þessir hópar og einstaklingar hafi ákveðið valfrelsi verða að vera 

fyrir hendi innan samfélagsins. Þetta er því háð stefnu samfélagsins eða ríkjandi hópa 

innan þess og er það sýnt sem fjórar ólíkar aðferðir (til hægri á mynd 2.1). Með 

öðrum orðum, til þess að einstaklingar eða hópar geti valið samþættingarleiðina, 

verða yfirvöld og minnihlutahópar innan samfélagsins að viðurkenna rétt allra til að 

halda menningu sinni. Minnihlutahópar verða að taka upp grunngildi samfélagsins og 

á sama tíma verða yfirvöld að aðlaga helstu stofnanir samfélagsins, t.d. mennta- og 

heilbrigðisstofnanir, að þörfum þessara ólíku hópa. Sama gildir um vinnumarkaðinn. 

Þessi samþættingarleið getur þess vegna eingöngu orðið valkostur í samfélögum sem 

eru afdráttarlaust fjölmenningarleg (e. multicultural). Í þessari menningaraðlögun 

felast tveir þættir: skoðanir og athafnir sem einstaklingurinn reynir að sameina. Það 

sem einstaklingurinn er að fást við í daglegu lífi er með öðrum orðum það sem hann 

langar til að gerist og það sem hann í rauninni getur gert (Berry, 2003, bls. 353). 

Hugtakið að lifa í tveimur menningarheimum er hluti af aðlöguninni og merki um að 

samþætting á sér stað þar sem einstaklingurinn er í senn jákvæður gagnvart nýju 

menningunni og heldur í uppruna sinn (Jandt, 2001, bls. 356-358). Eitt einkenni þess 

sést fyrst og fremst í því að vera tvítyngdur. Tvítyngi er um allan heim venja frekar en 

undantekning og talið er að flestir tali frá tveimur upp í fimm tungumál (Baker og 

Prys, 1998). Talið er að hæfileikar einstaklings til að læra annað tungumál séu mestir 

frá fæðingu til sex ára aldurs. Fyrir fullorðinn er það þess vegna miklu erfiðara að 

læra annað tungumál en að læra það fyrsta. Í báðum tilfellum lærist tungumálið í 

gegnum menninguna og er óháð líffræðilegum uppruna einstaklingsins (Jandt, 2001, 

bls. 125-126). Nauðsynlegt er að skilja hvernig tvítyngi er einkennandi fyrir 

fjölmenningarleg samfélög og hluti af menningaraðlöguninni (Berry, 2003, bls. 168-

171). Þegar skoðað er hvaða félagslegu afleiðingar tvítyngi hefur á sjálfsmynd barna 

kemur í ljós að sum börn samsama sig við annað tungumálið og sum við hitt en önnur 

við bæði (Gardner og Lambert, 1972, Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Þetta kemur heim 

og saman við aðlögunaraðferðirnar fjórar sem lýst var að framan í mynd 2.1 

Ein helsta erlenda rannsókn síðari ára „A national study of school 

effectiveness for language minority students’ long-term academic achievement“ 

(1996-2001) hefur sýnt fram á þörfina fyrir tvítyngda kennslu (Collier og Thomas, 

2002). Fram kemur að með tilliti til árangurs nemenda almennt í skólum vegi tvítyngd 

kennsla þyngra en félagslegur bakgrunnur. Í bókinni Intercultural education in 

European classrooms sem Susan Shaw ritstýrði fjalla Collier og Thomas um 
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mikilvægi þess að nemendur af erlendum uppruna geti lært á móðurmáli sínu á sama 

tíma og þeir eru að læra annað tungumál í skólanum (Collier og Thomas, 2000, bls. 

15-36). 

Mikilvægt að tengja það að lifa í tveimur menningarheimum við menningu 

skólasamfélagsins. Með hugtakinu skólamenning er í fyrsta lagi átt við þá menningu 

sem kennarar og nemendur koma með inn í skólann, Bruner kallar hana „folk 

pedagogy“ (Bruner, 1996, bls. 46). Í öðru lagi er átt við þá menningu sem skólarnir 

almennt hafa sameiginlega og hefur skapast af tungumáli, gildum, hefðum og 

áherslum í námskrám, lögum og reglugerðum. Sá menningarheimur verður til í 

samstarfi á milli kennara innan skólans og endurspeglar helstu einkenni í lífi og starfi 

þeirra (Hargreaves, 2003, bls. 165-66, 189, 255). Í þriðja lagi getur það átt við þá 

menningu sem starfsfólk og nemendur hvers skóla hafa sjálfir skapað og er þar af 

leiðandi sérkenni skólans. Í skilgreiningu Nieto, prófessors við háskólann í 

Massachusetts og brautryðjanda innan fjölmenningarhyggjunnar, er menning 

heildstætt hugtak sem nær yfir inntak: hvers konar menningu, ferli: hvernig og í 

hvaða samhengi menningin verður til og þátttakendur: hver ber ábyrgð á að hún verði 

til. Með öðrum orðum er með skólamenningu átt við þá menningu sem endurspeglar 

gildi, hefðir, viðhorf og hegðun manna innan skólans (Nieto, 1999, bls. 48). 

Þetta samspil menningarheima sem einkennir menningaraðlögunina hefur jafn 

mikið gildi þegar fjallað er um skólamál á Ísland þó að opinber stefna yfirvalda sé 

ekki afdráttalaust fjölmenningarleg. Segja má samt að fjölgun barna af erlendum 

uppruna hafi haft áhrif á breytingar í skólastarfi í átt að fjölmenningarlegu skólastarfi, 

t.d. með tilkomu Stefnu í málefnum barna með íslensku sem annað tungumál í 

grunnskólum Reykjavíkur 2000 (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000), 

Fjölmenningarstefnu fyrir leikskóla 2005 (Reykjavíkurborg, 2006), 

Fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar 2004 (Reykjanesbær, 2006) og annarra 

sveitarfélaga.  

Það er hins vegar stefna fjölmenningarhyggjunnar að fræðimennska hennar 

eigi að ná yfir kenningar, hugtök og staðreyndir ólíkra menningarheima, sem hingað 

til hefur verið vanrækt í menntun og menntamálum í heild. Fjölmenningarlegt 

skólastarf er í þessum skilningi hugsjón en til þess að jafnræði verði að veruleika í 

menntamálum er ekki nóg að horfa á einn þátt eins og t.d. aðalnámskrá úr samhengi 

við heildina eða eins og Banks orðar það: 
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Fjölmenningarlegt skólastarf skilgreinir skólann sem félagskerfi sem samanstendur af 

mörgum innbyrðis skyldum þáttum og breytum. Þess vegna, til að breyta skólanum 

til að koma á jafnræði í menntun, þarf að breyta öllum helstu þáttum skólans 

verulega. Áhersla á einhverja eina breytu í skólanum, svo sem formlega námsskrá, 

mun ekki koma fjölmenningarlegri menntun á.3 

 

2.3 Líf og starf kennara 

Að sögn Dan C. Lortie (1975) hefur áhugi félagsfræðinga á jaðarhópum, t.d. fólki 

sem lifir í tveimur menningarheimum, lengi verið þekkt fyrirbæri í félagssálfræðinni. 

Hann telur að börn af erlendum uppruna upplifi sig einhvers staðar mitt á milli þegar 

þau reyna að höndla ólíka menningarheima. Þrátt fyrir að skólinn verði í hugum 

margra að brúa þetta bil finnst honum skorta að hlutverk kennarans sé skoðað í því 

samhengi. Kennarinn er bæði mjög áhrifaríkur sem tákn fyrir menninguna sem barnið 

verður að aðlagast og á sama tíma er hann í persónulegum tengslum við það. 

 

Kennarinn getur verið persónulegur tengiliður ókunna barnsins í framandi samfélagi: 

Kennarinn hefur á valdi sínu og miðlar nauðsynlegri þekkingu til að losna við 

ókunnugleikann.4 

 

Dæmið sem Lortie notar tengist því hvernig kennarinn verður fyrirmynd barnanna og 

hefur áhrif á að þau velja sér kennarastarfið seinna á ævinni. Að vísu bara einn af 

mörgum þáttum sem valda því að kennararastarfið verður fyrir valinu. Lortie hefur 

ekki fundið þann persónuleika sem einkennir kennara en honum finnst auðvelt að sjá 

að endurnýjun í kennarastéttinni verður til fyrir jákvæða styrkingu þar sem nemendur 

hafa valið sér kennara sem fyrirmyndir. Þess vegna telur Lortie að nýliði velji 

kennarastarfið til þess að viðhalda því frekar en að breyta því (Lortie, 1975, bls. 54). 

Huberman (1993) telur að starfsferill kennarans fylgi ákveðnu munstri og lýsir 

hann því í gegnum sjö þróunarstig sem hvert um sig hefur ólík þemu. Hvert þema 

                                                
3 Multicultural education views the school as a social system that consists of highly 
interrelated parts and variables. Therefore, in order to transform the school to bring about 
educational equality, all the major components of the school must be substantially changed. A 
focus on any one variable in the school, such as the formalized curriculum, will not 
implement multicultural education (Banks, 2003, bls. 25) 
4 The teacher can serve as a personal link for the strange child in an alien community: the 
teacher possesses and shares the knowledge needed to escape that strangeness (Lortie, 1975, 
bls. 43). 
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hefur mismunandi einkenni og nær yfir ákveðið tímabil í starfsævi kennarans. Fyrstu 

árin í kennslu einkennast af könnunum og tilraunum á meðan kennarinn er að þróa 

sinn persónulega stíl. Ef þetta tímabil gengur vel tekur það næsta við sem einkennist 

af stöðugleika og áhuga. Kennarinn glímir við flesta þætti starfsins, finnur styrkleika 

sinn og nær ákveðnu jafnvægi í daglegu starfi. Þetta hefur oftast í för með sér meiri 

faglega ábyrgð og starfsánægju. Þessi atriði eru algeng þróun hjá flestum eftir 

fjögurra til sex ára starfsferil en eiga ekki við um alla. Sumir kennarar ná stöðugleika 

fljótt, öðrum gengur hægar eða ná honum jafnvel aldrei. Aðrir ná stöðugleika í fyrstu 

en missa hann síðan aftur (Huberman, 1993, bls. 3-4). Starfsþróun er talin ferli en 

ekki röð atburða. Í staðinn fyrir að skilgreina mismunandi tímabil í starfi kennarans 

sem ákveðið ferli þar sem eitt tekur við af öðru bendir Huberman á að hjá sumum er 

ferlið bein þróun, hjá öðrum eru stopp, afturför eða blindgötur á leiðinni (Huberman, 

1993, bls. 12).  

Á mynd 2.2 má sjá hvernig hann lýsir þessum þróunarstigum í starfsferli 

kennarans sem prófuð voru í viðtalsrannsókninni hans. Í upphafi starfsferilsins er 

einstök og ákveðin þróun í átt að stöðugleika. Því næst fylgir ákveðin greinaskipting 

um miðju starfsferils sem í lokin rennur aftur saman í eitt. Þar með væri upplifun 

kennarans af kennarastarfinu við starfslok annað hvort sátt eða biturð.  

Starfsaldur (Years of career experience)           Þróunarstig (Career phases/themes) 

1-3 ár                                         Byrjandi, fyrstu skrefin (Beginnings, feeling one’s way) 

 

4-6 ár    Stöðugleiki, ábyrgð, kennarastíll (Stabilization,consolidation of a pedagogical repertoire) 

 

7-25 ár               Fjölbreytni, athafnasemi                Endurskipulagning (Reassessment) 

                          (Diversification, activism)  

 

26-33 ár     Kyrrð, fjarlægð (Serenity, affective distance)     Íhaldsemi (Conservatism) 

 

34-40 ár                        Áhugaleysi; sátt eða biturð   (Disengagement; serene or bitter) 

Mynd 2.2 Sjö þróunarstig í starfi kennarans (Unnið eftir mynd Hubermans, 1993, bls. 13). 

 

Starfsferli sem lýkur í góðu jafnvægi væri hægt að lýsa þannig að hann 

þróaðist frá fjölbreytni yfir í kyrrð, jafnvægi og fjarlægð. Erfiðasti starfsferilinn væri 

sá sem þróaðist frá endurskipulagningu yfir í íhaldssemi og lyki með biturð 

(Huberman, 1993, bls. 13-14). 
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2.4 Menningarleg áhrif á skólastarf 

Það getur skipt máli fyrir kennarann og starf hans að honum takist að ná góðu 

sambandi við samstarfsfólkið í skólanum. Ef upplifunin í upphafi er neikvæð getur 

honum fundist vanta stuðning seinna meir. Í niðurstöðum Hubermans túlkar hann og 

flokkar þarfir kennara gagnvart skólasamfélaginu í tvö meginatriði. Fyrst og fremst 

hafa þeir þörf fyrir persónulegan félagsskap innan skólans og að eiga stjórnendur sem 

veita þeim stuðning á erfiðum tímum (Huberman, 1993, bls. 259-261). Þess vegna 

skiptir máli hvernig kennarar skilja skipulag skólans og hvernig samstarfinu er háttað. 

Einstaklingshyggja kennarans eða persónulegur stíll hans hefur oft verið álitinn koma 

í veg fyrir samvinnu milli kennara. Samkvæmt Dan Lortie (1975), sem var fyrstur til 

að taka þessa umræðu upp, tengist þetta óöryggi og streitu. Það sem veldur þessu, 

segir hann, eru óskýr markmið og ónákvæm endurgjöf frá skólasamfélaginu. Enn 

aðrir halda því fram að persónuleiki kennara sé almennt mjög skapandi en að einhæft 

skólakerfi komi í veg fyrir að samvinna eigi sér stað (Hargreaves, 2003, bls. 165-

183).  

Í skólastarfinu stendur kennarinn frammi fyrir tvennu: Því sem hann vill fá að 

gera og það sem hann raunverulega getur gert. Hann hefur áhrif á skólamenninguna, 

ekki síst ef hann er af erlendum uppruna, og getur miðlað af eigin reynslu. Samkvæmt 

Sonju Nieto hefur hann hugsanlega þróað með sér einhvers konar tvímenningarlegan 

(bicultural) persónuleika eða aðrar forsendur til að skilja og tengjast börnum af 

erlendum uppruna. Hún nefnir að það sé þó ekki sjálfgefið að hann geti það gagnvart 

öðrum uppruna en hans eigin en líklegt sé að hann hafi ákveðið forskot umfram aðra 

kennara. Þess vegna verði kennarinn fyrst að þekkja og skilja eigin fjölbreytileika og 

persónuleika áður en hann nálgast nemendurna (Nieto, 1999, bls. 132-142).  

Í sama ferli getur kennarinn einnig séð hvort hann telji sig þegar hafa áhrif á 

skólamenninguna og hvernig þau áhrif hafi orðið til. Þrátt fyrir hugsanlega 

einstaklingshyggju kennarans er hann í rauninni aldrei einn og skólastarfið hefur 

smám saman þróast í átt til meiri samvinnu, bæði milli kennara innbyrðis og einnig 

við nemendur og foreldra. Þar af leiðandi hafa hugmyndir kennara um samvinnu og 

þau gildi sem þeir vinna eftir haft mikil áhrif á skólaþróunina. Í bókinni Changing 

teachers changing times telur Andy Hargreaves (2003) að samvinna hafi orðið eitt 

aðaleinkenni og forsenda fyrir öllum breytingum innan menntakerfisins og annarra 

stofnana á okkar tímum. Hann kallar það frumkenningu (e.metaparadigm) og vísar í 
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vísindalega byltingakenningu Thomas Kuhn sem gerir ráð fyrir að hraðar og róttækar 

samfélagslegar breytingar hafi í för með sér byltingar í vísindum. Þetta er ekkert nýtt í 

sögulegu samhengi, segir Hargreaves, en hann telur hins vegar að hraðar breytingar á 

okkar öld auki enn frekar líkurnar á þessum byltingum vegna aukinna samskipta: 

 

Ein áleitin og spennandi kennimynd nútímans er hugmyndin um gildi samvinnunnar 

sem verður einhvers konar lögmál fyrir allt athafna-, áætlanagerðar, menningar-, 

þróunar-, skipulags- og rannsóknasamhengi. 5 

 

Gildi samvinnu er nothæft andsvar við alls konar ófyrirsjáanlegum vandamálum og 

óskýrum lausnum í heimi þar sem kröfur og væntingar eru sífellt að aukast. Í þessu 

samhengi segir Hargreaves að samvinnan sé lausnin og hún sé bæði víðtæk og 

virðisaukandi. Á seinni árum hefur rödd kennara fengið að heyrast í skrifum um 

rannsóknir sem lúta að breytingum í menntamálum og mikilvægt er fyrir 

skólaþróunina að hlustað sé á hana (Hargreaves, 2003, bls. 248- 251). 

 

 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um hinn fræðilega ramma viðtalsrannsóknar. Vegna þess að 

rannsóknin er frumrannsókn hér á landi var valin sú leið að skoða aðlögun 

kennaranna og áhrif samspils menningaheima á líf þeirra og starf. Sú leið er þrískipt: 

Í fyrsta lagi að lýsa tengslum þeirra við íslenska menningu og persónulega afstöðu 

þeirra til þessarar aðlögunar. Í öðru lagi að skoða menningarleg áhrif kennaranna á 

skólastarf í gegnum fagleg samskipti innan skólanna sem þeir störfuðu við. Í þriðja 

lagi að meta hvort þessir kennarar gætu haft einhver áhrif á þróunina jafnvel í átt að 

fjölmenningarlegu skólastarfi. 

 

                                                
5 One of the emergent and most promising metaparadigms of the postmodern age is that of 
collaboration as an articulating and intergrating principle of action, planning, culture, 
development, organization and research (Hargreaves, 2003, bls. 245). 
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3. Aðferðir 
 

Í þessum kafla verður gefið yfirlit yfir rannsóknina. Fjallað verður um 

rannsóknarferlið og þær aðferðir sem voru notaðar, spurningarnar sem voru lagðar 

fyrir þátttakendur og þau siðferðilegu viðmið sem tilheyrðu rannsóknarferlinu. Í 

rannsókninni var hópurinn erlendir kennarar innan grunnskólans fyrst kortlagður. 

Með hugtakinu erlendir kennarar var átt við fólk af erlendum uppruna sem hafði flust 

til Íslands, var búsett hér og starfaði við kennslu.  

Í gegnum viðtölin var reynt að fá fram lýsingu á persónulegri upplifun 

kennaranna, þ.e. að hve miklu leyti þeir töldu sig vera útlendinga, höfðu aðlagast eða 

lifðu í tveimur menningarheimum. Síðan var leitað að reynslu og upplifun þeirra af 

því að kenna í grunnskólum á Íslandi með tilliti til faglegra samskipta innan skólans, 

starfsþróunar og vandamála tengdum starfinu. Sérstaklega var athugaður þáttur 

tungumála vegna hugsanlegrar upplifunar kennaranna af fordómum í vinnunni. Í 

niðurstöðum rannsóknar á vegum Háskólans í Gautaborg var talið líklegra að 

kennurum af erlendum uppruna væri mismunað í starfi vegna þess að þeir hefðu 

erlendan hreim. Það hafði áhrif á mat stjórnenda og nemenda á hæfileikum þeirra sem 

kennara (Boyd, 2003). Þegar fagleg samskipti innan skólans og starfsþróun voru 

skoðuð voru starfsaldur, kyn, aðstæður innan skólans og starfsánægja höfð í huga. Í 

þessu samhengi var miðað við niðurstöður rannsókna Lortie annars vegar og 

Hubermann hins vegar um kennara almennt (Lortie, 1975, bls. 232; Huberman, 1993, 

bls. 244-247). 

Í lokin voru greind áhrif samspils menningarheima á líf og starf kennaranna 

og hvort kennararnir sjálfir teldu sig hafa haft áhrif á skólamenninguna sem kennarar 

af erlendum uppruna. Sérstakt aðlögunarmódel var notað sem viðmið þegar skoðuð 

var menningaraðlögun almennt (Berry, 2003, bls. 354). Vegna hins mismunandi 

bakgrunns hvað varðar menntun og umhverfi kennaranna var lýst hvernig sú aðlögun 

var þegar þeir hófu kennsluferil sinn og hvernig þeir upplifðu fyrstu kynni af 

skólamenningunni.  
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3.1 Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferlið hófst í mars 2005 með forprófun á spurningalistanum og 

viðtalsrammanum með tveimur kennurum af erlendum uppruna. Í apríl fékkst 

samþykki Persónuverndar og undirbúningur hófst (Fylgiskjal 1). Því næst var sent 

bréf til skólastjórnenda allra grunnskóla þar sem leitað var eftir upplýsingum um nöfn 

og netföng kennara af erlendum uppruna í viðkomandi grunnskóla (Fylgiskjal 2). Um 

leið og svör bárust voru send bréf ásamt spurningalista til viðkomandi kennara 

(Fylgiskjal 3). Þetta ferli hélt áfram í maí og júní. Um sumarið var því fylgt eftir með 

bréfi í pósti og reyndar voru spurningalistar sendir í tölvupósti mest allt 

rannsóknartímabilið. Með þessu móti tókst að finna 84 kennara starfandi innan 

grunnskólans á skólaárunum 2004-2006. Þeir fengu allir spurningalista. Um sumarið 

2005 hófst greining á grunnupplýsingum og í október var farið af stað með 

einstaklingsviðtöl um allt land. Alls voru tekin 13 viðtöl fram í júní 2006. Í febrúar 

2006 var einstaklingsviðtölum fylgt eftir með hópviðtölum í fimm landshlutum og 

lauk þeim í júlí sama ár. Frá áramótum 2005 til sumarsins 2006 voru viðtalsgögnin 

greind. Í júlí 2006 hófst ritun skýrslu. 

 

3.2 Rannsóknarspurningar  

Í upphafi viðtalsrannsóknarinnar var grunnupplýsingum safnað með spurningalistum 

frá 81 grunnskólakennara af erlendum uppruna. Í könnuninni voru 14 spurningar 

lagðar fyrir kennarana. Þetta var gert til þess að afmarka hópinn og kortleggja fjölda 

og dreifingu starfandi kennara af erlendum uppruna í grunnskólum landsins. 

Kortlagningin tók líka til atriða eins og upprunalands, aldurs við komu til landsins, 

menntunar, lengdar búsetu á Íslandi, starfsreynslu og kennslugreina. Af öðrum 

mikilvægum atriðum má nefna tvítyngi, áhuga kennaranna á þátttöku í rannsókninni 

og áhuga þeirra á öðrum kennurum af erlendum uppruna. Til að hafa samanburð við 

aðra grunnskólakennara voru aldur, kennslualdur og kyn þeirra einnig skoðuð 

(Fylgiskjal 4).  
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Meginspurningar í kortlagningunni sem leitað var svara við voru þessar: 
 

• Hver er fjöldi starfandi erlendra kennara í grunnskólum landsins og hvernig 

dreifast þeir eftir landshlutum?  

• Hver er uppruni þeirra og móðurmál?  

• Hver var aldur þeirra við komu til landsins?  

• Hve lengi hafa þeir verið búsettir á Íslandi?  

• Hver er menntun þeirra? 

• Hvað störfuðu þeir við áður en þeir fóru að kenna? 

• Hve lengi hafa þeir starfað í grunnskóla? 

• Hvaða greinar kenna þeir? 

• Hvað vildu þeir helst kenna? 

• Hefur það, að þeirra mati, haft áhrif á stöðu þeirra, hafi þeir stundað 

kennaranám á Íslandi? 

• Hafa þeir áhuga á að kynnast og starfa með öðrum kennurum af erlendum 

uppruna? 

• Hafa þeir áhuga á að koma í einstaklings- og/eða hópviðtal og ræða um 

starfið? 

 

Síðan hófst viðtalsrannsóknin þar sem leitað var svara við sjálfri 

rannsóknarspurningunni: Hvers konar reynslu og upplifun hafa kennarar af erlendum uppruna 

af því að starfa í grunnskólum á Íslandi?  

 Til að svara þessari spurningu voru frá haustinu 2005 til sumarsins 2006 tekin 

viðtöl við alls 13 kennara um allt land. Stuðst var við hálfopin viðtöl með fyrirfram 

sömdum spurningaramma sem skiptust í fjóra meginþætti: Bakgrunn, persónulega 

hagi, kennarastarf og framtíðarsýn.  

 
Meginspurningar viðtalsrannsóknar við einstaklinga voru þessar: 

Hvaða áhrif hefur samspil menningarheima haft á líf kennaranna og starf í grunnskóla 

varðandi þjóðernissjálfsmynd, aðlögun, félagslega stöðu og kennarastarfið? Hvernig 

framtíðarsýn hafa þeir? 
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Þessar spurningar voru útfærðar innan viðtalsrammans sem skiptist í fjóra 

meginþætti: 

1. Bakgrunnur; uppruni, menntun, starfsreynsla, fjölskylduaðstæður, 

samanburður heimalands og Íslands. 

2. Persónuleg og félagsleg staða; ástæða búsetu á Íslandi (tilviljun, tengsl, 

hjónaband, atvinnuleit, tímabundið, annað), fjölskylduaðstæður, vinir, 

félagsstörf, tengsl við samlanda eða annað fólk af erlendum uppruna, hvernig 

þeim var tekið í fyrstu. 

3. Kennarastarfið; starfshlutfall, kennslugreinar, laun, starfsþróun, samskipti við 

skólastjórnendur, samstarfsfólk, nemendur og foreldra, líðan, fordómar, 

trúarbrögð, áhersla á tungumálið. 

4. Framtíðarsýn; væntingar, hverju myndu þeir breyta. 

 

Í febrúar 2006 hófust fimm hópviðtöl við 16 kennara úr flestum landshlutum. Í 

hópviðtölum voru notaðar niðurstöður upplýsinganna úr einstaklingsviðtölunum til að 

ræða við hóp kennara. Tilgangurinn með að fylgja einstaklingsviðtölum eftir með 

hópviðtölum var tvíþættur: Í fyrsta lagi að dýpka atriði sem komið höfðu fram í 

svörum við spurningalistanum og í viðtölunum og skapa umræðu um þau mál. Hér er 

átt við betri skilning á reynslu þeirra sem kennara í grunnskóla. Þannig væri hægt að 

skoða betur hvaða áhrif þeir hafa á skólamenninguna og kanna hvort og hvernig þeir 

gætu tekið þátt í skólaþróuninni. Í öðru lagi var nauðsynlegt að skapa tækifæri fyrir 

þessa kennara til að tala saman og fá að kynnast. Þar væri áhugavert ef rannsóknin 

yrði á einhvern hátt til hagsbóta fyrir þá sjálfa og styrkti þá sem einstaklinga í starfi 

og sem hóp. Það gæfi rannsókninni nýtt gildi og ekki síður mikilvægt.  

 

Meginspurningar hópviðtala voru þessar: 

• Hvernig var tekið á móti þeim í fyrstu? 

• Líta þeir á sig sem útlendinga?  

• Að hve miklu leyti lifa þeir og fjölskyldur þeirra í tveimur 

menningarheimum? 

• Hvernig upplifa þeir eigið tvítyngi og tvítyngi almennt?  

• Hvaða hugmyndir hafa þeir um fjölmenningu?  
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• Telja þeir að þeir sem kennarar af erlendum uppruna hafi haft áhrif á 

skólamenninguna og hvernig?  

• Hvaða hugmyndir hafa þeir um skólaþróun? 

 

Þessar spurningar voru útfærðar innan viðtalsrammans sem skiptist í sex 

meginþætti: 

1. Starfið; erfiðleikar við að fá nám sitt metið, réttindi, tungumálið, hafa þeir 

fengið íslenskukennslu eða staðið til boða/gerð krafa um og sjálfstæði í 

kennslu. 

2. Persónuleg upplifun; að upplifa sig sem útlending, að lifa í tveimur 

menningarheimum, að upplifa samfélagið, að upplifa starfið, að fá stuðning 

frá samkennurum, mat á íslensku skólakerfi. 

3. Hugmyndir; um fjölmenningu, um erlend áhrif á íslenskt samfélag, um eigin 

áhrif á skólasamfélagið. 

4. Áhugi; á samvinnu milli fagkennara, á samvinnu milli kennara af erlendum 

uppruna, á stuðningi við nemendur af erlendum uppruna. 

5. Tillögur; um áherslur í kennslu, um áherslur í skólaþróun. 

6. Framtíðarsýn; sem einstaklingur og sem kennari. 

 

3.3 Rannsóknarsnið 

Í upphafi rannsóknarinnar var notað eigið æfingarverkefni „Forprófun á 

rannsóknarspurningum á milli valdra einstaklinga“, sem var unnið á námskeiðinu 

„Eigindlegar aðferðir“ hjá Guðrúnu Kristinsdóttur. Það var gert til að meta spurningar 

sem lagðar voru til grundvallar í rannsókninni. Síðan var unninn stuttur megindlegur 

spurningalisti á grundvelli forprófunarinnar. Þannig fékkst vísbending um hvaða þætti 

væri mikilvægt að spyrja um (Flick, 2002, bls. 262; Silverman, 2005, bls. 6-9, 14). 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni um hvers konar reynslu og 

upplifun kennarar af erlendum uppruna hafa af því að kenna í grunnskólum á Íslandi 

voru notuð hálf opin viðtöl við einstaklinga og hópa. Vegna fámennis úrtakshópsins 

var við úrvinnslu og túlkun eigindlegra gagna einnig leitast við að finna samsvörun í 

megindlegum rannsóknum og fræðum. Af sömu ástæðu var í kortlagningunni gert ráð 

fyrir að þátttakendur gætu svarað spurningum skriflega og þar með fengist dýpri 

túlkun í greiningu á textasvörum. Í eigindlega hlutanum var aðferð viðtalarannsókna 
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lögð til grundvallar (Denzin, 1989, bls. 7-11; Flick, 2002, bls. 96-110). Vegna þess að 

rannsóknin náði eingöngu yfir stutt tímabil í ævi kennaranna og var takmörkuð við 

ákveðin viðfangsefni var viðtalið haft hálfopið (Flick, 2002, bls. 80-85; Kvale, 1996, 

bls. 124; Wengraf, 2001, bls. 51-60). Valið var að hafa viðtalsrammann formlegan og 

leiðandi vegna þess að hann var sendur viðmælanda fyrirfram til þess að gefa 

hugmynd um hvað ætti að ræða. Á sama hátt var mikilvægt að fylgja sömu 

uppbyggingu í viðtalinu þar sem ákveðnar spurningar voru lagðar fyrir alla. Síðar í 

viðtalinu sjálfu var reynt að beina athygli að persónulegum atriðum eins og 

sjálfsmynd og tilfinningum. Hvert viðtal tók frá einum upp í tvo klukkutíma en 

hópviðtölin tóku oftast tvo tíma. Í hverjum hópi voru tveir til fjórir viðmælendur.  

Þar sem notaður var ákveðinn spurningarammi í viðtölunum lá fyrir að greina 

þau samkvæmt aðferð þemalyklunar, fyrst meginþemu og síðan undirþemu (Flick, 

2002, bls. 185-187). Hvert viðtal var greint sem sérstök eining en síðan voru ný þemu 

sem birtust skoðuð þvert á viðtölin til þess að finna svör við rannsóknarspurningunni.  

 

3.4 Aðferðir/þátttakendur 

Þrettán kennarar voru valdir með markmiðsúrtaki til þess að fara í einstaklingsviðtöl - 

til þess að úrtakið endurspeglaði hópinn. Í fyrsta lagi voru valdir kennarar með tilliti 

til upprunalands og kyns, það er að segja nokkrir frá Norðurlöndum, öðrum 

Evrópulöndum, frá öðrum löndum sem voru í minnihluta, nokkrir karlkynskennarar 

og einn af afrískum uppruna. Í öðru lagi voru með tilliti til lengdar búsetu valdir 

kennarar sem höfðu verið búsettir á Íslandi á bilinu 3-26 ár þegar viðtölin áttu sér 

stað. Í þriðju lagi voru vegna dreifingar valdir fjórir kennarar af höfuðborgarsvæðinu, 

fjórir af Suðurlandi, tveir af Norðurlandi, tveir af Vesturlandi og einn af Norðurlandi 

vestra. Viðtölin voru hálf opin með fyrirfram sömdum viðtalsramma sem skiptist í 

fjóra meginþætti: Bakgrunn, persónulega hagi, kennarastarf og framtíðarsýn. 

Viðmælendur voru búnir að fá spurningarammann sendan í tölvupósti og höfðu haft 

tækifæri til að undirbúa sig (Fylgiskjal 6). Hins vegar notfærðu sér það ekki allir. 

Þrátt fyrir viðtalsramminn voru viðtölin mjög ólík enda um ólíka einstaklinga að 

ræða. Samt virkaði ramminn ágætlega að því leyti að hann gaf þeim orðið, þeir urðu 

frjálsari að tjá sig og ekki eins háðir því að bíða eftir spurningum rannsakandans. 

Reynt var að fá svör við því sem hafði gleymst eða ef eitthvað kom fram sem var 
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óljóst og forvitnilegt að vita meira um. Í lokin var viðmælandinn spurður hvort það 

væri eitthvað sem honum fyndist hafa gleymst eða átt hefði að spyrja um. 

Í hópviðtölunum var valið tilviljunarkennt frá höfuðborgarsvæðinu en frá 

hinum svæðunum komu þeir sem gátu mætt. Einn einstaklingur tók þátt í bæði 

einstaklingsviðtali og hópviðtali. Hópviðtölin urðu alls fimm og áttu sér stað á 

Austurlandi, Norðurlandi eystra, Vestfjörðum, á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi 

á tímabilinu frá febrúar til júlí 2006. Alls tóku 16 kennarar þátt í eins til tveggja 

klukkutíma löngum hópviðtölum. Í fyrsta viðtalinu var einnig til staðar 

aðstoðarmaður sem skrifaði hjá sér minnisatriði meðan viðtalið fór fram. Á sama hátt 

og í einstaklingsviðtölunum fengu þátttakendur í hópviðtölunum spurningarammann 

sendan fyrirfram (Fylgiskjal 7). Spurningarnar voru einungis leiðbeinandi fyrir 

hópana en segja má að hver hópur hafi rætt eingöngu um það efni sem skipti þá máli. 

Þannig skiptust kennararnir á að segja frá en jafnframt sköpuðust umræður á milli 

þeirra. Í upphafi viðtalanna kynntu þeir sig með því að segja frá bakgrunni sínum en 

að öðru leyti tengdust helstu þemu í umræðunum að mestu kennarastarfinu og 

skólasamfélaginu. Það var sérstakt hvað kennararnir náðu að mynda góð tengsl sín á 

milli og skapa óþvingað andrúmsloft. 

 

3.5 Trúverðugleiki 

Sérstök siðferðileg viðmið tilheyra ekki eingöngu viðtalsferlinu heldur öllu 

rannsóknarferlinu (Kvale, 1996, bls. 111). Leyfi fyrir rannsókninni voru: tilkynning 

til Persónuverndar, munnlegt samþykki frá félagaskrá KÍ til að fá nöfn skólastjóra og 

tölvupóstlista þeirra, bréf sent til skólastjóra til að fá upplýsingar um nöfn og fjölda 

erlendra kennara, kynningarbréf ásamt spurningalista send til þeirra kennara sem 

upplýsingar fengust um, munnlegt samþykki þátttakenda um að mega birta 

niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum (með nafnleynd). Tveir aðstoðarmenn 

voru notaðir við afritun viðtalanna og úrvinnslu gagna. Að öðru leyti var atburðarásin, 

matið, framkvæmdin og túlkunin á ábyrgð rannsakandans (Fylgiskjal 1, 2 og 3). 

Í sambandi við viðtölin var viðmælendum gerð grein fyrir að þau yrðu ekki 

birt á neinn annan hátt nema sem greining á niðurstöðum og þess vegna yrði fullrar 

nafnleyndar gætt. Til þess að skapa gott og traustvekjandi andrúmsloft fóru viðtölin 

fram þar sem viðmælendurnir voru á heimavelli og voru frekar samtöl en viðtöl. Það 

var ekki talið hafa nein neikvæð áhrif að rannsakandinn væri sjálfur kennari og af 
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erlendum uppruna. Þvert á móti virtist það stuðla að því að viðmælendur voru 

opinskáir um persónuleg mál. Ekkert kom fram sem væri viðkvæmt að birta og það 

sem svaraði ekki rannsóknarspurningunum var síað frá. 

Reynt var að horfa á öll atriði án þess að oftúlka þau. Í því sambandi var 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að frásögn viðmælandans byggðist á túlkun hans á 

minningum. Þess vegna var óhjákvæmilegt að ýmislegt í frásögn hans hefði gleymst 

eða teldist ekki eins mikilvægt og þegar atburðurinn átti sér stað. Þrátt fyrir það var 

það einmitt lýsing og mat viðmælandans á endursköpun minninga sem skipti máli. Í 

því sambandi var sjálfsskilningur viðmælandans skoðaður sérstaklega og að hve 

miklu leyti hann væri meðvitaður um eigin stöðu. Norman Denzin notar hugtakið 

hugljómun (e. epiphany) yfir augnablikið í viðtalinu þegar öllu er raðað upp á nýtt í 

túlkun einstaklings á lífi sínu eða einhverri atburðarás (Denzin, 1989, bls. 70). 

Þess vegna var nauðsynlegt að forðast hlutverk ráðgjafans en í staðinn vera 

hlutlaus hlustandi og með því að nota hálfopin viðtöl var hægt að láta viðmælandann 

hafa ákveðinn viðtalsramma fyrirfram bæði sem kynningu og undirbúning fyrir 

viðtalið (Kvale, 1996, bls. 124). Reynt var að hlusta vel án þess að festast í einhverju 

sem rannsakandann langaði til að fá fram. Það var talið mikilvægt að byrja og enda 

viðtalið vel og þess vegna var viðmælandanum gefinn kostur á að spyrja áður en 

viðtalið var tekið upp og að ræða það eftir á. Rannsakandinn kynnti sig vel í upphafi 

viðtals og stundum komu spurningar fram, sérstaklega í hópviðtölunum sem drógu 

hann inn í umræðuna. Það var hins vegar lykilatriði að undirbúa viðtalsrammann vel 

vegna þess að hann gaf viðmælandanum fyrirfram vitneskju um efni og tilgang 

viðtalsins. Það stuðlaði einnig að hlutleysi og að rannsakandinn hugsaði um túlkunina 

og trúverðugleika hennar (Kvale, 1996, bls. 126). Hins vegar dugði fræðilegi 

ramminn til að halda utan um gögnin án þess að útiloka að hægt væri að sjá nýja fleti.  
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4. Spurningalistakönnun 
 

Við undirbúning rannsóknarinnar sem hófst vorið 2005 og lauk sumarið 2006 var 

safnað grunnupplýsingum um 84 kennara af erlendum uppruna með spurningalista 

sem var sendur til þeirra. Í könnuninni voru 14 spurningar lagðar fyrir kennarana og 

81 kennari svaraði henni (Fylgiskjal 4). Þetta var gert til þess að afmarka hópinn og 

kortleggja fjölda og dreifingu starfandi kennara af erlendum uppruna í grunnskólum 

landsins. Kortlagningin tók líka til atriða eins og upprunalands, aldurs við komu til 

landsins, menntunar, lengdar búsetu á Íslandi, starfsreynslu og kennslugreina. Af 

öðrum mikilvægum atriðum rannsóknarinnar má nefna tvítyngi, áhuga kennaranna á 

þátttöku í rannsókninni og áhuga þeirra á öðrum kennurum af erlendum uppruna. Til 

að hafa samanburð við aðra grunnskólakennara voru upplýsingar um aldur, 

kennslualdur og kyn þeirra einnig tekin saman. 

 

4.1 Helstu niðurstöður úr könnuninni  

Þegar notað er hugtakið kennari af erlendum uppruna er átt við fólk af erlendum 

uppruna sem hefur flust hingað, er búsett hérlendis og er starfandi kennarar. Sjö 

kennarar af 81 falla ekki alveg undir þessa skilgreiningu. Fjórir þeirra eru fæddir 

erlendis en eiga annað foreldrið íslenskt. Hinir þrír eru fæddir hér á landi, tveir þeirra 

eiga annað foreldrið íslenskt en einn báða foreldra erlenda. Þetta leiðir hugann að því 

hvenær og hve lengi einstaklingur telst vera erlendur og hvernig hann upplifir sig 

sjálfur. 

 

4.1.1 Fjöldi kennara, dreifing, upprunaland, aldur, kyn og starfsaldur 
 

84 kennarar af erlendum uppruna fundust innan grunnskólans skólaárin 2004-2006. 

Af þeim svaraði 81 kennari spurningalistanum eða um 96%. Kennararnir komu alls 

staðar að úr heiminum frá 29 mismunandi löndum, það er að segja 26 frá 

Norðurlöndum, 20 frá Vestur-Evrópu, 18 frá Austur-Evrópu, 10 frá Ameríku, 5 frá 

Asíu, Indónesíu og Ástralíu og tveir frá Afríku (Fylgiskjal 5). Heildarfjöldi kennara 

við grunnskólann voru 4250 og hlutfall erlendra kennara tæp 2%. Þar af voru 66 

konur og 15 karlar sem er svipað kynjahlutfall og innan grunnskólans almennt 

(Hagstofan, 2005). 
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Þegar skoðuð var dreifing eftir landshlutum voru 36 á höfuðborgarsvæðinu eða 1,4%, 

sex á Vesturlandi eða 2,4%, sex á Vestfjörðum eða 4,2%, fjórir á Norðurlandi vestra 

eða 2,6%, 12 á Norðurlandi eystra eða 2,5%, sex á Austurlandi eða 2,5% og 11 á 

Suðurlandi eða 2,8%.  

Þegar aldursdreifingin var athuguð kom í ljós að 31 kennari var á fertugsaldri, 

25 á fimmtugsaldri, 18 á sextugsaldri og sjö undir þrítugu, sem þýddi að meðalaldur 

þeirra var í kringum 41 ár eins og hann var hjá grunnskólakennurum í heild (Hagstofa 

Íslands, 2006). 61 kennari hafði kennt skemur en 10 ár, 15 á bilinu frá 11-20 ár og 5 

frá 20-35 ár.  
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4.1.2 Lengd búsetu, aldur við komu til landsins, menntun og fyrri störf 
 

Flestir kennaranna eða 35 höfðu búið skemur en 10 ár á Íslandi, 29 11-20 ár, 11 21-30 

ár og 6 31-58 ár. Þegar tekið var saman á hvaða aldri þeir komu til landsins voru 

flestir eða 47 á þrítugsaldri, 20 á fertugsaldri, 10 yngri en tvítugir og 4 á 

fimmtugsaldri.  
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Um þriðjungur kennaranna var með kennaramenntun (B.Ed.), aðrir með aðra 

háskólamenntun..  

 

Mynd 4.1 Menntun kennara af erlendum uppruna (N=81). 

 

Margir voru með fleira en eitt háskólapróf og leyfisbréf á bæði grunn- og 

framhaldsskólastigi. Ef skoðuð var menntun með tilliti til hvernig hún gæti nýst 

40% B.Ed. 18% B.A.-M.A./enska/tungumál/M.Ed. 13% Dipl.Ed.-sérkennsla/uppeldisfræði 
11% M.A.-tónlist/tónmennt 11% Íþróttaháskóli 7% M.A.-myndlist/myndmennt/ 

handmennt 
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nemendum af erlendum uppruna var athyglisvert að í hópnum voru kennarar sem 

höfðu til dæmis Dipl.Ed. í Esl. (enska sem annað tungumál), BA í pólsku og B.Ed. 

ásamt 20 ára starfsreynslu í Tælandi. Einungis tveir kennarar gáfu upp 30 eininga 

nám í íslensku fyrir erlenda stúdenta og einn BA í íslensku. 68 kennarar voru með 

próf erlendis frá og 15 héðan, sjö kennarar voru í framhaldsnámi, þar af fimm hér á 

landi. 

á Íslandi

erlendis

í framhaldsnámi hérlendis

í framhaldsnámi erlendis

á Íslandi

erlendis

í framhaldsnámi hérlendis

í framhaldsnámi erlendis

 

Mynd 4.2 Nám kennara af erlendum uppruna (N=81). 

 

Þegar skoðuð voru fyrri störf kennaranna hér og erlendis kom í ljós að 19 störfuðu í 

leikskóla, 16 við kennslu hér á landi og 11 erlendis. Aðrir flokkar en kennsla voru 

m.a. umönnun, skrifstofu- og verslunarstörf, fiskvinnsla og sjómennska, listir og 

hönnun (Fylgiskjal 5). 

 

4.1.3 Kennslugreinar, áhugi, áhrif á stöðu vegna náms á Íslandi 
 

Algengt er að kennarar í grunnskólum úti á landi eða í litlum skólum kenni fleiri fög 

en kennarar á höfuðborgarsvæðinu. Hið sama gilti um þennan hóp en við flokkun 

kom í ljós að helstu kennslugreinar voru tungumál, íþróttir, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og listgreinar. Þeir kenndu einnig íslensku, kristinfræði, 

trúarbragðafræði og tölvufræði. Fyrir utan hefðbundin tungumál var enska kennd sem 

annað tungumál, íslenska sem annað tungumál, franska, pólska, spænska, tælenska og 

þýska í vali. Einn nefndi kennslu í nýbúadeild. Flestir kennaranna vildu kenna færri 
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fög en næstum jafnmargir voru ánægðir með þau fög sem þeir kenna. Fáir nefndu 

annað, t.d. félagsfræði, nýsköpunarverkefni eða þverfagleg þróunarverkefni og 

„brúum bilið“ sem var sérstakt samvinnuverkefni leik- og grunnskóla (Fylgiskjal 5). 

Erfitt er að meta hvort það hafði auðveldað þeim kennsluna eða haft áhrif á 

stöðu þeirra að þeir höfðu stundað nám á Íslandi. Þriðjungur sagðist ekki vita það eða 

svaraði ekki. Af þeim sem svöruðu töldu 25 kennarar að það hefði haft áhrif og 31 að 

það hefði ekki haft áhrif. Sumir skýrðu afstöðu sína, og í textasvörum kom oft fram 

að viðbótarnám í íslensku eða það að hafa fengið kennaramenntun hérlendis skipti 

máli (Fylgiskjal 5). 

 

Já, t.d. að átta mig á skólakerfinu hér. / Erfitt að meta en mín tilfinning er sú að það 

styrki stöðu mína við að fá vinnu að hafa fengið menntun mína hérlendis. / 

Viðbótarnámið í íslensku. / Það reyndist auðveldara að fá kennarastöðu þegar maður 

var í námi og enn betra þegar ég var búin. 

 

Aðrir nefndu óskir um að bæta íslenskukunnáttuna og það að læra tungumálið væri 

ein leið til að kynnast íslenskri menningu betur. 

 

Mig vantar meiri íslenskukunnáttu. / Það hefur ekki haft áhrif eins og er en ég er búin 

að sækja um kennaranám til að geta kennt meira. / Fær innsýn í hugsunarhátt sem 

styrkir mann. / Hef ekki gert það en það myndi hjálpa að skilja íslenskt umhverfi 

betur. / Já, ég held það hafi bjargað mér að fá menntunina hér, því mér finnst vera 

töluverður munur á skólum hér og í Danmörku. 

 

4.1.4 Tvítyngi og áhugi á öðrum kennurum af erlendum uppruna  
 

Þegar spurt var um tvítyngi barna kennaranna kom í ljós að börn flestra þeirra voru 

tvítyngd, einungis börn níu kennara voru það ekki og tólf kennarar áttu engin börn. 

Þegar svörin eru borin saman við aldur þeirra og aldur við komu til landsins má sjá 

vaxandi áherslu á tvítyngi hjá ungum kennurum og það virðist frekar talinn kostur og 

mikilvægara núna en áður fyrr. Hjá sumum eldri kennurum voru einungis elstu börnin 

tvítyngd (Fylgiskjal 5). 

 Flestir höfðu bæði áhuga á að kynnast og starfa með öðrum kennurum af 

erlendum uppruna. Sumir gerðu það nú þegar. Fáir svöruðu neitandi en nokkrir voru 

ekki vissir eða töldu það ekki skipta máli (Fylgiskjal 5). 
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Ekkert sérlega, heldur ekki á móti því / Erum tvö í mínum skóla og höfum mikið 

spjallað saman / Alltaf haft áhuga á að kynnast fólki. / Já, það væri spennandi. / 

Reyndar hef ég þegar kynnst mörgum slíkum kennurum. / Ég hef verið hér svo lengi 

að það skipti ekki miklu máli en alltaf gaman að hitta kennara frá öðrum löndum. / 

Ekki frekar en íslenskum kennurum. 

 

4.1.5 Þátttaka 
 

Yfir 90% voru tilbúnir að taka þátt í einstaklingsviðtölum. Aðeins 13 vildu ekki taka 

þátt þegar spurt var um hópviðtöl og aðrir 13 voru ekki vissir. Þegar skoðaðar eru 

ástæðurnar sem sumir gefa í svörunum kemur í ljós að oftast tengjast þær 

hagkvæmum hugleiðingum eins og stað og tíma en hvað varðar hópviðtöl hafa 

tungumálaörðugleikar líka áhrif (Fylgiskjal 5). 

 

Já, endilega! / Það verður skemmtilegt! / Já, ef ég hef tíma. / Sjálfsagt ef það hefur 

einhverja þýðingu fyrir rannsóknina. / Ef það hefur ekki í för með sér mikinn 

kostnað, tíma eða pening. / Já, en íslenskan mín er ekki mjög góð. / Kannski en ég get 

tjáð mig betur á ensku. / Ef það verður einhvers staðar hérna á svæðinu. 

 

4.1.6 Að lokum 
 

Síðasta spurning var alveg opin og 29 kennarar notuðu sér það og komu með ýmsar 

athyglisverðar og skemmtilegar athugasemdir. Dæmi um textasvar: 

 

Um kennara af erlendum uppruna 

Er búin að vera það lengi á Íslandi að ég efast um að ég fyndi til meiri samstöðu með 

erlendum kennurum en íslenskum almennt. / Ég upplifi ekki einangrun í starfi vegna 

þjóðernis míns. / Erlendir kennarar hafa mikið að bjóða íslenskum kennurum í 

sambandi við reynslu sína, en eru íslenskir kennarar tilbúnir að hlusta? 

Um tungumálið 

Vantar íslenskunám fyrir erlenda kennara. / Íslenskan er líka vandamál. Hún verður 

aldrei fullkomin og því sæki ég helst í kennslugreinar þar sem lítið reynir á 

íslenskukunnáttuna. Fólk ætlast nefnilega til að ég geti skrifað og talað hana rétt þrátt 

fyrir að vita að ég lærði ekki íslensku fyrr en ég flutti hingað. 
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Um starfið 

Ég er mjög ánægð með starf mitt. / Ekkert nema að mér finnst stór munur á 

íslenskum og dönskum skólum hvað varðar uppeldisfræði. / Ég get ekki sagt annað 

en að íslenska skólakerfið hafi tekið mér vel. / Þó svo að ég hafi fengið 

kennaramenntun mína á Íslandi er það samt ekki ávísun á að ég kenni eins og 

íslenskir kennarar. Ég sæki mjög mikið í minningarnar frá grunnskólaárum mínum 

þegar ég er í vanda stödd eða þarf að brydda upp á einhverju í kennslunni, en það er 

oft erfitt að yfirfæra það á íslenska kerfið. 

Um menninguna 

Mér finnst íslenskur menningarheimur spennandi vegna þess hvað hann gefur mikið 

olnbogarými og ótamda orku. 

Um rannsóknina 

Það er mjög spennandi að taka þátt í þessari könnun. / Áhugaverð rannsókn, hlakka 

til að sjá niðurstöðurnar. 

 

4.2 Samantekt 
 

Niðurstöður staðfesta ýmislegt sem áður var álitið, til dæmis að þessir kennarar líkjast 

öðrum grunnskólakennurum hvað varðar dreifingu, kyn og aldur en fleiri eru með 

háskólapróf. Kennarar af erlendum uppruna eru kennaramenntaðir eða með aðra 

háskólamenntun og það gæti útskýrt hærra hlutfall af kennurum á Vestfjörðunum þar 

sem hefur vantað menntaða kennara í grunnskóla (Hagstofa Íslands, 2006). 

Fjölbreytnin í menntuninni og hátt menntunarstig er athyglisvert. Það gæti verið 

vísbendingu um að þeir hafi átt auðvelt með að aðlagast íslensku samfélagi, að þessi 

hópur hafi einfaldlega haft eitthvað að gefa.  

Börn þeirra eru flest tvítyngd og það virðist vera vaxandi áhugi á að viðhalda 

tungumálinu og tengslum við uppruna sinn. Það kallar á frekari athugun á hvernig er 

að lifa í tveimur menningarheimum. Tilhneiging í þá átt að vilja kenna færri 

kennslugreinar kemur ekki á óvart vegna þess að þannig skapast svigrúm fyrir 

kennarann að dýpka þekkingu sína í faginu. Þessi niðurstaða á við um kennara 

almennt (Huberman, 1993, bls. 229). Það er erfitt að meta hvort það að hafa menntast 

hér á landi hefur haft áhrif á stöðu þeirra og þess vegna er ástæða til að kanna það 

nánar.  
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Það er athyglisvert hve margir stigu fyrstu skrefin í starfi sem 

leikskólakennarar en einnig í öðrum störfum eins og landbúnaði, sjómennsku og 

verslun. Það tengist hugsanlega þeim tíma þar sem þeir voru að fóta sig með 

fjölskylduna og á meðan þeir voru að ná tökum á tungumálinu. Það var ánægjulegt 

hve svarhlutfallið var hátt því það var forsenda þess að fyrri hluti rannsóknarinnar 

væri marktækur þar eð hópurinn er fámennur. Einnig var það gleðilegt hve 

þátttakendur voru jákvæðir gagnvart því að taka þátt í viðtali, ekki einungis 

rannsóknarinnar vegna heldur var það líka vísbending um gildi hennar fyrir þá. Það 

skipti þá greinilega máli að fá að tjá sig af því að þeir notuðu oft svarreitina fyrir 

textasvör til að koma skoðunum sínum á framfæri. 
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5. Niðurstöður viðtalsrannsókna 
 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðtalsrannsókna þar sem leitað var 

svara við sjálfri rannsóknarspurningunni: Hvers konar reynslu og upplifun hafa 

kennarar af erlendum uppruna af því að starfa í grunnskólum á Íslandi?  

Þrettán kennarar voru valdir með markmiðsúrtaki til þess að fara í 

einstaklingsviðtöl - til þess að úrtakið endurspeglaði hópinn. Í fyrsta lagi voru valdir 

kennarar með tilliti til upprunalands og kyns, það er að segja nokkrir frá 

Norðurlöndum, öðrum Evrópulöndum, frá öðrum löndum sem voru í minnihluta, 

nokkrir karlkynskennarar og einn af afrískum uppruna. Í öðru lagi voru með tilliti til 

lengdar búsetu valdir kennarar sem höfðu verið búsettir á Íslandi á bilinu 3-26 ár 

þegar viðtölin áttu sér stað. Í þriðju lagi voru vegna dreifingar valdir fjórir kennarar af 

höfuðborgarsvæðinu, fjórir af Suðurlandi, tveir af Norðurlandi, tveir af Vesturlandi 

og einn af Norðurlandi vestra. Viðtölin voru hálf opin með fyrirfram sömdum 

viðtalsramma.  

Mörg þemu birtust í viðtölunum sem einstaklingarnir eiga sameiginleg. Til 

þess að gefa skýra mynd var valið að lýsa helstu og áhugaverðustu þemum innan 

fjögurra meginþátta viðtalsrammans: Bakgrunnur, persónulegir hagir, kennarastarfið 

og framtíðarsýn. Þó svo að leitast væri við að fá fram upplifun kennaranna af 

skólastarfinu var ekki hægt að líta fram hjá sögunni sem lá í lýsingu þeirra á 

persónulegu lífi sínu. Reynsla og upplifun kennarans birtist í samspili einstaklings og 

samfélags.  

 

Mynd 5.1 Áhrif og samspil ólíkra menningarheima á upplifun og reynslu kennaranna. 

 

 

 

 

Persónan 

Kennarinn 

Gamla 
samfélagið 

Nýja 
samfélagið 
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Helstu undirþemu sem komu fram við greiningu á einstaklingsviðtölunum voru 

eftirfarandi: Ástæða komu til Íslands, tungumál, fjölskyldutengsl, fordómar, kennsla, 

samstarf, skólamenning, áhrif og hugmyndir. Þegar undirþemun eru dregin saman 

birtist þema menningaraðlögunar einstaklingsins. Hvorki kyn né búseta viðmælenda 

hafði áhrif á túlkunina en til að gera kennarana sýnilegri var ákveðið að merkja beinar 

tilvitnanir í einstaklingsviðtölunum með tölustöfum. Viðbót við beinar tilvitnanir úr 

einstaklingsviðtölum má finna í fylgiskjölum 8 og 9. 

 

Bakgrunnur Persónulegir hagir Kennarastarfið Framtíðarsýn 

Ástæða komu til 

Íslands 

Tungumálið 

Fjölskyldutengsl 

Fordómar 

Kennsla 

Samstarf  

Skólamenning 

Áhrif  

Hugmyndir 

 

Þema menningaraðlögunar einstaklingsins: Í tveimur menningarheimum 

Mynd 5.2 Viðtalsrammi og undirþemu einstaklingsviðtala 

 

5.1 Bakgrunnur – Af hverju Ísland? 

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru ástæður komu til landsins. 

 

Í lífi manna er svo margt tilviljunarkennt og svo virðist einnig vera þegar spurt var 

um hvað olli því að þessir einstaklingar settust að á Íslandi. Ástæðurnar skiptust 

nokkurn veginn jafnt milli þriggja þátta: Makinn, vinnan og landið. Algengt var að 

þeir hittu tilvonandi íslenska maka erlendis á meðan þeir voru í námi og þegar náminu 

lauk var ákveðið að flytja til Íslands, sérstaklega ef þeir áttu líka börn.  

 

Ég lærði sérkennslu úti og í sérkennslunámi er það þannig að maður velur sér 

faggrein og ég valdi íþróttir ... og þar kynntist ég meðal annars konunni minni, hún 

stundaði líka nám þar. Við kláruðum námið og bjuggum saman úti á meðan. Hún er 

íslensk og fór út til að læra. Við ætluðum að gera eitthvað eftir námið og ákváðum að 

koma til Íslands og fluttum svo hingað ... vann fyrst í sérskóla í fjögur, fimm ár en 

þegar farið var að blanda í bekki fór ég yfir í grunnskólann og kenndi þar (1). 

 

Sumir voru komnir á fertugsaldur þegar þeir fluttu hingað en aðrir höfðu flust 

fram og aftur á milli landanna í nokkur ár áður en þeir settust endanlega að hér. Aðrir 

komu hingað í atvinnuleit fyrst á þrítugsaldri. Þá nýbúnir í námi og að leita að 
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tækifærum annars staðar. Reyndar voru tveir einstaklingar sem eiga erlenda maka á 

leiðinni til Norðurlandanna fyrst. Vegna erfiðleika með að fá atvinnuleyfi og gegnum 

fjölskyldutengsl á Íslandi var ákveðið að flytja hingað í staðinn. 

 

Já, eiginlega ætluðum við ekki að fara til Íslands heldur Svíþjóðar af því að maðurinn 

minn átti frænda þar sem ætlaði að útvega okkur vinnu en það gekk bara ekki upp af 

því að við vorum ekki með dvalarleyfi, gátum ekki fengið atvinnuleyfi og það var 

bara vítahringur, þess vegna komum við til Íslands og hér var líka frænka mannsins 

míns, sem fann strax vinnu fyrir hann og ég gat líka strax fengið vinnu ... við fórum 

ekki einu sinni til Reykjavíkur heldur beint hingað (2). 

 

Hinir eignuðust íslenska maka eftir komuna hingað. Enn aðrir komu vegna 

áhuga á landinu, t.d. íslenska hestinum, ferð gefin í fermingargjöf, til að hitta ættingja 

og loks kom einn á fimmtugsaldri vegna þess að makinn sem er erlendur var ráðinn til 

starfa í fyrirtæki hér á landi. 

 

5.2 Persónulegir hagir 

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru tungumálið, fjölskyldutengsl og 

fordómar. 

 

5.2.1 Tungumálið 

Kennararnir áttu það líka sameiginlegt að hafa lifað í tveimur menningarheimum í 

mörg ár. Það lýsti sér með þeim hætti að annað hvort voru töluð tvö tungumál á 

heimilinu eða annað tungumál en íslenska. Einhverjir hættu smám saman að tala bæði 

tungumálin á heimilinu og töluðu eingöngu íslensku en þegar fjölskyldan var í 

heimsókn úti þá var gamla tungumálið tekið upp aftur. Flestir voru mjög meðvitaðir 

um mikilvægi þess að halda báðum tungumálunum, sérstaklega barnanna vegna.  

 

Já, til að halda tengslum við fjölskylduna úti en kannski meira vegna þess að þetta 

eru mín börn og mig langar til að gefa þeim eitthvað af mér (3). 

 

Því var haldið við innan fjölskyldunnar til að halda persónulegum tengslum en 

einnig til að halda tengslum við fjölskylduna erlendis. Það skiptir þá máli barnanna 
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vegna því þeir telja að börnin hafa meiri möguleika til menntunar og starfa seinna 

meir. Nokkrir hafa hætt að tala móðurmál sitt og séð eftir því. 

 

Jú, ég sé eftir því en það var bara ekki hægt en við erum núna síðastliðin þrjú ár búin 

að fara oft út og ég sé hvað barnið er miklu opnara núna fyrir minni menningu og 

fjölskyldu minni úti (3). 

 

Það getur verið mjög mismunandi hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig 

gagnvart því að ná tökum á öðru tungumáli en það virðist skipta máli hvernig fyrstu 

kynni eru við fjölskylduna og/eða samfélagið.  

 

Það var tekið mjög vel á móti mér þótt ég talaði ekki neitt fyrst en var svo heppin að 

leigja hjá fjölskyldu sem talaði bara íslensku og svo vann ég á sumrin í lítilli 

verksmiðju við að sauma og konurnar þar voru alveg yndislegar, töluðu hægt og 

rólega svo ég gæti skilið þær og ég lærði að tala þar (4). 

 

Áhugavert var að skoða samband einstaklings og tungumáls á heimilinu, í 

vinnunni og í öðrum félagsskap. Það getur stundum haft í för með sér ýmsar fórnir 

fyrir hina fullorðnu að halda í tvö tungumál barnanna vegna. Barn sem er orðið læst á 

öðru tungumáli verður fljótt læst á íslensku líka en foreldrið á miklu erfiðara með að 

ná tökum á öðru tungumáli. 

 

Strákurinn er alveg tvítyngdur, hún er þriggja og byrjuð að átta sig á að þetta eru tvö 

tungumál ... þau geta kannski verið sein að komast í gang en síðan er orðaforðinn 

alveg ótrúlegur ... tvö tungumál alveg ókeypis, skil ekki fólk sem nennir ekki að 

standa í þessu ... hann var orðinn læs á öðru tungumáli áður en hann byrjaði í skóla 

og það færðist bara yfir og hann er að verða læs á íslensku líka. Sjálf var ég ekki 

nógu góð í íslensku þegar ég byrjaði að kenna, þá nýbúin að vera í fæðingarorlofi og 

einangruð heima ... svo að kenna litlum börnum og talaði ekki við fullorðið fólk, það 

var mjög erfitt (5). 

 

Það getur orðið til þess að hinn fullorðni treysti sér ekki í hvaða vinnu sem er 

innan skólans. Það getur t.d. verið erfitt að taka kennslu sem hefur í för með sér mikla 

skriffinnsku og foreldrasamstarf eins og umsjónarkennslu eða jafnvel lesgreinar. Þá er 

hætta á félagslegri einangrun sem er erfið upplifun fyrir einstaklinginn. 
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Ég er búin að vera bara hlustandi, treysti mér ekki í mikið samstarf innan skólans, 

líður illa yfir hvað ég skrifa illa og er alltaf að forðast það ef ég þarf að skrifa, treysti 

mér ekki í bekkjarkennslu og þurfa að hafa samband við foreldra ... bara það að gefa 

skriflegan vitnisburð fyrir mörg hundruð nemendur ... þvílík vinna ... mér finnst það 

svo mikið bull, er alin upp í allt öðru kerfi ... hér þarf að gefa vitnisburð frá fyrsta 

bekk (5). 

 

Í ensk-íslenskum fjölskyldum hefur enskan stundum yfirhöndina án þess að 

það skapi vandamál innan heimilisins. Börnin velja sjálf hvaða tungumál þau vilja 

tala og geta þess vegna talað íslensku eingöngu.  

 

Heima tölum við bara það tungumál sem hentar okkur í hvert skipti, oftast tala ég 

ensku og konan mín íslensku við börnin en við hjónin tölum íslensku út á við og 

ensku okkar á milli. Ég hef tekið eftir að þegar dóttir mín vill fá óskipta athygli mína 

notar hún enskuna en þegar henni er sama og hefur jafnvel ekki áhuga á að tala við 

mig nota hún íslenskuna (6). 

 

Það er ákveðið vald sem börnin fá með því að nota tvö tungumál til skiptis allt 

eftir hvað hentar þeim best. Hugsanleg seinkun á málþroska er ekki endilega talið 

vandamál innan fjölskyldunnar. Tvítyngi er talið kostur. 

 

Börnin eru tvítyngd, þ.e.a.s. þau tala íslensku við manninn minn og ensku við mig en 

íslensku sín á milli svo ég held að íslenska sé móðurmál þeirra. Yngsti strákurinn er 

aðeins seinn í málþroska og þær í leikskólanum hafa haft áhyggjur af því að hann 

væri með lítinn orðaforða og veittu honum stuðning. En börnin virðast ekki eiga í 

neinum vanda með að skipta á milli tungumála (7) 

Fyrir mig er það kostur að vera tvítyngdur. Þó ég kunni ekki að skrifa 

frönskuna finn ég alveg hvað ég stend vel að vígi (8). 

 

Hins vegar getur það verið erfiðara í vinnunni að halda sig við íslensku sem 

maður hefur ekki nógu gott vald á og stundum þurfa einstaklingarnir að benda 

samstarfsfólki á að tala íslensku við sig. Það er ekki eingöngu erfitt málfræðilega séð 

að tileinka sér íslensku heldur geta framburðarerfiðleikar haft djúp áhrif á 

persónuleika einstaklingsins og valdið minnimáttarkennd eða taugaveiklun. 
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Mig langar alltaf að vita meira til að ná íslenskunni ... mér finnst stundum ég viti 

minna en þegar ég kom og ég veit oft þegar ég er búin að segja eitthvað vitlaust. Mér 

finnst ég stundum tala eins og lítið barn og það er óhugsandi að ég muni standa fyrir 

framan fullt af fólki og tjá mig um eitthvað faglegt en samt langar mig að læra meira 

... ég er mjög stressuð og hef verið það í tvö ár og hef farið til læknis og það hefur 

eitthvað með tungumálið að gera ... á mínu tungumáli er það nefnilega allt öðruvísi 

hvernig maður beitir sér, t.d. er það talið mjög ókurteist ef tungan sést þegar maður 

talar eins og það er mikið notað í íslensku og ég píndi mig til að tala rétta íslensku og 

hvað fékk ég? ... Ég fékk suð í eyrun og hef verið með það í tvö ár og er búin að 

missa heyrn um 20% ... það er mjög pirrandi ég er með mjög hátt suð stundum og 

það kemur allt út frá stressinu um að tala rétt (2). 

 

Margir hafa sótt námskeið í íslensku en annað hvort hefur lítið verið í boði eða 

það hefur ekki hentað þeim nógu vel.  

 

Ég var fyrst svo bjartsýn en lengi að átta mig á þessu og fór í fjölbrautaskólann á 

íslenskunámskeið fyrir útlendinga en það var allt of auðvelt ... í fyrravor keyrði ég til 

Reykjavíkur á námskeið í íslensku fyrir útlendinga, ég fór beint í málfræðina og lærði 

þessar töflur og það var upplifun ... vá er þetta svona! Ég keyrði til Reykjavíkur í 25 

skipti tvisvar í viku frá 6-9 á kvöldin og það kostaði mikið það var mjög dýrt 

námskeið bæði bækur og tíminn ... en gat ekki haldið áfram vegna þess að 3. 

námskeiðið var fellt niður eins og oftast nær, það er ekki nóg þátttaka af því þeir 

þurfa það ekki ... var samt svo fegin að ég dreif mig ... mjög gaman að hitta fullorðið 

fólk, maður er svo einangraður með lítil börn (5). 

 

Þess vegna eru makar og börn og stundum samkennarar helstu stuðningsaðilar 

í því daglega.  

 

Ég vinn ágætlega með samkennurum mínum en við erum ekki náin ... mér finnst ekki 

þau líta niður á mig en sumir munu aldrei leiðrétta mig, aðrir gera það jafnvel í miðri 

setningu, mér finnst það bara fínt (9). 

 

Með tímanum hafa einstaklingarnir annað hvort náð góðum tökum á 

tungumálinu eða lært að sætta sig við takmörkin og að láta vaða.  
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Nei, það truflar mig ekki neitt lengur að þurfa að semja texta á íslensku, ég fer oft yfir 

texta fyrir manninn minn, hann er ekki góður í stafsetningu eða málfræði og ég geri 

það líka í skólanum, við lesum reyndar oft yfir hjá hvor annarri og mér finnst ekki að 

ég sé lengur að þessu en aðrir, en það tekur alltaf einhvern tíma samt ... ég er líka svo 

mikill perfektionisti, þarf að hafa allt rétt, t.d. byrjaði ég ekki að tala íslensku fyrir en 

ég gat fullmótað setningar rétt ... ég hef líka haldið mig við þessa einföldu íslensku 

sem ég lærði þegar ég var að vinna í leikskólanum og t.d. mun ég alltaf forðast að 

nota orð eins og sko ... það eru líka til orð sem ég mun aldrei læra, t.d. sagði ég alltaf 

yfirhöfuðið þangað til maðurinn minn hvíslaði það heitir yfirhöfuð eða eitthvað ... 

einhvern tíma nær maður einhverjum landamærum eða mörkum sem maður kemst 

ekki yfir ... mér finnst samt betra að vera leiðrétt í byrjun (10). 

 

Sumir sækja í félagsskap annarra af erlendum uppruna og upplifa samkennd á 

ný. Þegar hægt er að tala sama tungumál verður auðveldara að tjá sig persónulega, 

gefa meira af sér. Jafnvel þó að vanti orð sem tengjast faginu eða áhugamálunum 

skiptir það engu máli, þá eru bara notuð íslensk orð í staðinn. Nokkur dæmi eru um 

félagsskap milli erlendra kvenna þar sem enskan er sameiginlega tungumálið. 

Stundum tala kennararnir um að þá vanta vini eða félagskap utan vinnunnar.  

 

Hitti stundum kennara sem eru samlandar ... og vinn með einum og hún skilur alltaf 

strax hvað ég meina ... stundum erfitt að segja allt, maður verður stundum svolítið 

húmorslaus, er alveg hætt að reyna að segja brandara á íslensku ... maður reynir að 

vera á einhverju sviði, sem maður þekkir og maður kann orðaforðann en fer ekki út 

fyrir það af því maður getur ekki sagt það og það verður svolítið einhæft ... já, það er 

mikið frelsi að tala við fólk sem talar sama tungumál (11). 

 

Öðrum hefur tekist að mynda sterk tengsl bæði innan og utan fjölskyldunnar 

og tala um íslenska vini sem hafa skipt þá persónulega einhverju máli. 

 

Vinkona mín er íslensk og hún hefur hjálpað mér mikið hún er núna á leiðinni út til 

heimalands míns til að læra tungumálið mitt og ætlar að vera í skóla úti og núna er ég 

að hjálpa henni í staðinn ... mér finnst Íslendingar mjög góðir og allir hafa viljað 

hjálpa mér (12). 
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5.2.2 Fjölskyldutengsl – að eiga heima  

Þrátt fyrir að flestir kennararnir hafi eignast sína eigin fjölskyldu hér á landi hafa ekki 

allir eignast tengdafjölskyldu hér vegna þess að þeir eiga maka sem er líka af 

erlendum uppruna. Flest allir eiga það þó sameiginlegt að hafa haldið tengslum við 

fjölskylduna erlendis. Þess vegna hafa þeir oft farið út til að geta verið með henni og 

einnig er talsvert um að fjölskyldan að utan komi til Íslands. Sumir hafa búið erlendis 

tímabundið eftir að hafa flust hingað, það hefur oftast verið vegna náms. Þeir virðast 

eiga auðvelt með að aðlagast lífinu og fjölskyldunni úti og mörgum líður eins og þeir 

eigi heima á báðum stöðum. Þetta gerist sérstaklega þar sem mjög sterk tengsl eru við 

upprunalegu fjölskylduna. 

 

Ég get ekki hugsað mér að fara aftur út og eftir að ég gifti mig bætist bara meiri 

kostnaður við ... en mér finnst bara gott að búa hér og ég hugsa ekki mikið til 

heimalandsins ... við lifum mjög góðu lífi hér, eigum flottan bíl og húsnæði og lifum 

á sama level og aðrir, við lifum bara eins og Íslendingar, verslum í Hagkaup ... að 

vísu sendum við ekki pakka út um jólin heldur peninga ... ég hef ekki farið út í þrjú ár 

en er að fara núna bráðum og mér finnst ég vera svo heppinn það er eins og að eiga 

tvö heimili, bæði hér og úti (13). 

 

Aðrir kennarar finna fyrir því að missa tengsl við gamla vini og umhverfið 

sem þeir komu úr vegna þess hve allt breytist. Þeir finna ekki lengur til 

þjóðerniskenndar heldur fjölskyldukenndar vegna þess að þeir eru tengdari 

fjölskyldunni. Það eru tengsl sem virðast alltaf vera til staðar. 

 

Um leið og ég stíg út úr flugvélinni er það eins og að koma heim ... samt tekur það 

lengri tíma núna að venjast því að vera heima ... þegar ég er þar er þetta heima og 

þegar ég er hér er það öfugt ... mér líður alltaf eins og ókunnugum, skiptir engu máli 

hvar ég er ... ég verð aldrei Íslendingur, hef ekki verið alin upp hér ... þegar ég hitti 

vini mína úti er erfitt að finna eitthvað til að tala um, svo margt hefur breyst ... en 

með fjölskyldunni er eins og ég hafi aldrei farið (7). 
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5.2.3 Fordómar 

Flest allir kennararnir hafa upplifað fordóma gagnvart sjálfum sér eða fjölskyldu 

sinni. Það er hins vegar mjög einstaklingsbundið af hvaða tagi þeir eru og margir 

fordómanna tilheyra fortíðinni eingöngu.  

 

Þegar ég vann í leikskóla fann ég bæði fyrir fordómum gagnvart því að ég væri 

menntuð en einnig man ég eftir foreldri sem hafði áhyggjur af því að barnið sitt sem 

var farið að tala svo góða íslensku myndi missa það allt niður ... sem betur fer hef ég 

aldrei upplifað þetta í skólanum þar sem ég kenni, hef frekar fundið fyrir áhuga á 

uppruna mínum (10).  

 

Stundum hefur þeim fundist að aðrir hafi litið á þá sem samnefnara fyrir þjóð 

sína en yfirleitt hafa þeir verið færir um að svara fyrir sig. Það hefur oft verið á fyrri 

vinnustöðum, frá foreldrum nemenda eða kennurum barna þeirra, þ.e.a.s. frá fólki 

sem einstaklingarnir eru ekki í daglegum samskiptum við.  

 

Nei, ekkert alvarlega en þú veist að það skiptir máli hvernig manni er tekið þegar 

maður kemur fyrst og ég hef fundið fyrir því að í umræðum er oft talað um 

útlendinga sem hóp fólks sem þarf að sinna, hjálpa eða koma hingað með öðruvísi 

menningu ... þá segi ég halló, ég er ekki fólk, heldur maður, er ég ekki hér? En svo 

lendi ég líka í þessu sjálfur þegar ég tala við vini mína og þeir segja: Æ, Íslendingar. 

Svo við verðum að passa okkur, ég vil ekki flokka, er bara maður sem tekur þátt og 

hefur sínar skoðanir á hvað er best (9). 

 

Það er mjög sjaldgæft að þeir hafi upplifað fordóma frá samkennurum, 

nemendum eða öðrum innan skólans. Tveir einstaklingar kannast ekki við að hafa 

upplifað fordóma í sinni garð en margir eru mjög meðvitaðir um fordóma gagnvart 

börnum af erlendum uppruna í skólanum og í samfélaginu.  

 

Það er best þegar börnin koma svona eitt og eitt inn í skólann en nýlega komu átta 

börn í einu, öll mállaus og það er mjög erfitt að tala við þau þegar maður getur ekki 

sagt neitt. Það kemur fyrir að bekkurinn hafnar einhverjum og auðvitað er alltaf erfitt 

að koma inn í skóla 15 ára. Maður hefur heyrt ýmsar athugasemdir frá krökkum sem 

benda til þess að það sé neikvætt viðhorf til þeirra. Þau fá sína íslenskukennslu að 

vísu en það er ekki nóg vegna þess að ef þau fá ekki tækifæri til að þróa sitt eigið 
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tungumál þá er erfitt að þróa íslenskuna. Venjulegur bekkjarkennari hefur ekki tök á 

að gera mikið fyrir þau í tímum og þá hanga þau bara, því miður (4). 

 

 

5.3 Kennarastarfið – öðruvísi kennsla? 

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru upplifun og reynsla kennaranna af 

kennslunni, samstarfinu og skólamenningunni. 

 

5.3.1 Kennslan 

Það vill svo til að kennararnir í viðtalsrannsókninni hafa reynslu af kennslu í mörgum 

fögum og skólum og gefa þess vegna mjög breiða mynd af kennslunni og hvaða sýn 

þeir hafa á starfið innan skólanna. Nokkrir kennaranna hafa flust frá stórum skóla yfir 

í minni og hafa þann samanburð líka. Þeir hafa allt frá þriggja til 22ja ára 

starfsreynslu að baki. 

 Fjórir kenna myndmennt, þrír tungumál og þar af einn í nýbúadeild, tveir 

íþróttir, einn náttúrufræði og þrír sérkennslu, þar af tveir í sérskólum. Reyndar kenna 

sumir fleiri en eitt fag en þetta eru aðalfögin. Í viðtölunum birtust ótal þemu sem hægt 

var að flokka undir kennslu (Fylgiskjal 9; samantekt á beinum tilvitnunum sem 

flokkuðust undir kennslu). Þess vegna var áhugavert að skoða þau án tengingar við 

fagið og athuga hvort hægt væri að draga einhverjar niðurstöður af því.  

Þegar þessi þemu eru dregin saman kemur í ljós að samskipti við nemendur, 

fagleg kunnátta kennarans, metnaður hans og áhugi á skapandi skólastarfi eru það 

sem oftast er fjallað um. Það mætti segja að þessi þemu tilheyri öll hinum innri 

starfsramma kennarans sem hann vinnur eftir og sem er í stöðugri samvirkni við hinn 

ytri starfsramma skólans. Öguð vinnubrögð og jafnframt frelsi til að móta eigin 

kennslu virðist gera þessa kennara ánægða. Þetta gæti verið vísbending um að 

ákveðinn fjölbreytileiki í hugsunarhætti einkenni þá en hvort það tengist uppruna 

þeirra eða menntun er erfitt að segja. Ef þessi fjölbreytileiki einkennir hins vegar 

kennara almennt gæti það verið vísbending um að fjölbreytilegt skólastarf verður til 

þar sem skólinn er minni eða ytri ramminn ekki eins stýrandi og gefur kennaranum 

svigrúm til að njóta sín (Fylgiskjal 9). 
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5.3.2 Samstarfið 

Í þessum hluta viðtalsrannsóknarinnar kemur lítið fram varðandi samstarf innan 

skólans og það er einmitt lýsandi fyrir skólastarf þar sem kennarar eru við kennslu 

yfir daginn og oftast einir með bekkja- eða fagkennslu. Helmingur kennaranna 

minnist á eitthvað sem tengja má við samstarf og það er allt frá því að lýsa samveru á 

kennarastofunni til samskipta við skóla erlendis. 

 

Já, ég er opin fyrir öllu, mér finnst mjög gaman að læra eitthvað nýtt, ég var til dæmis 

í Comeniusar verkefni og það er mjög gaman að tengjast krökkum frá öðrum þjóðum, 

við erum hvern mánuð með eitthvert verkefni ... þetta er frábært tækifæri fyrir þau að 

fara til annars lands og ekki oft að þau koma sjálf þangað ... þetta er mjög skapandi 

(2). 

 

 

5.3.3 Skólamenningin 

Kennararnir gátu borið saman skólakerfið hér og erlendis og skólana sem þeir höfðu 

sjálfir kennt við áður en þeir fluttu til Íslands. Einnig höfðu margir fylgst með 

skólaþróun í gamla heimalandinu líka. Þegar þeir lögðu mat á íslenskt skólakerfi var 

það gegnumgangandi að flestir upplifðu mikið frelsi og tækifæri til að breyta og þróa 

skólastarfið. Hins vegar töluðu þeir líka um agaleysi, of lítið námsbókaúrval og að 

kennslan væri ekki nægilega einstaklingsmiðuð. Sumir töluðu um að skólarnir hefðu 

fá úrræði til að taka á móti börnum af erlendum uppruna sem virtist fara fjölgandi. 

Aðrir lýstu kennaranámi sínu úti og reyndu að meta hvernig það hefði gagnast þeim í 

kennslunni hér. Þeim fannst þeir vera vel undirbúnir og jafnvel betur en íslenskir 

samkennarar. 

 

Ég man að þegar ég byrjaði að kenna var ég alltaf að bera grunnskólann saman við 

leikskólann ... það sem skiptir máli fyrir leikskólakennarann er hvernig barninu líður 

en það er ekki hægt í grunnskóla að segja um hvort nemanda líði svo vel að hann fái 

10 ... það væri samt æskilegt ef við gætum gefið tilfinningum og líðan meira vægi, að 

læra að verða félagar ... mér finnst gaman þegar fólk tekur tilfinningalegar ákvarðanir 

... sérstaklega í listum ... ekki er hægt að rökræða allan daginn, en hvernig þér líður 

þegar þú sérð eitthvað er mjög mikilvægt að spá í og hluti af þessu (6). 
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5.4 Framtíðarsýn 

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru áhrif kennaranna á skólamenninguna 

og hugmyndir þeirra um framtíðina.  

 

5.4.1 Áhrif 

Kennurunum fannst hins vegar erfiðara að meta hvort þeir hafa sjálfir haft einhver 

áhrif á skólamenninguna með sinni menningu. En þegar nánar er skoðað hafa flestir 

einhverja skoðun á því. 

 

Mér finnst gott að krakkar spyrja mikið um landið mitt og að fá tækifæri til að 

upplýsa þá um hvernig það er í raun sem er allt öðruvísi en þau halda ... en mér finnst 

það samt skrýtið hvað krakkar í 10. bekk vita lítið í landafræði, sama með 

trúarbragðafræði, þau fá ekki mikla kennslu í henni ... úti læra krakkar um 

múslimatrú og einu sinni í viku um kristna trú og ég held að ég viti meira um kristna 

trú en sumir Íslendingar (13). 

 

 

5.4.2 Hugmyndir 

Þegar spurt var um framtíðarsýn kennaranna sem einstaklinga og sem kennara komu 

margs konar hugmyndir fram sem allar tengjast hvar þeir voru staddir í lífinu. Hjá 

yngri kennurum tengdust þessar hugmyndir sérstaklega fjölskyldunni en hjá eldri 

kennurum voru þær meira tengdar starfinu eða jafnvel starfslokum. 

 

Mig langar að kenna í 100% starfi næsta haust en svo langar mig til að búa til 

orðabók tælensk-íslensk-ensk ... sonur minn gaf mér hugmyndina og mig langar að 

búa til orðabók fyrir 1. og 2. bekk með myndum og þess vegna ætla ég líka að leita 

að bókum fyrir kennsluna þegar ég er úti í sumar (12). 

 Fór yfir í grunnskólann 1995 og oft búinn að spá í að gera eitthvað annað 

eftir verkfallið ... það verður erfitt fyrir Kennarasambandið í næstu samningum, ég 

mun aldrei samþykkja verkfall aftur ... það er ekki lengur vopn ... Get hugsað mér að 

vinna við sérkennslu eða í framhaldsskóla ... mér finnst líka gaman að ég hef aldrei 

kennt það sama lengi ... mér finnst gaman að breyta til en kannski verð ég líka að 

kenna næstu tíu árin ... við ætlum kannski líka einhvern tíma að vera eitthvað úti það 

er sama hvar þú ert, ef þér líkar vel gengur allt upp (1). 
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 Ég þarf bara að kenna til sextugs en hef jafnvel hugsað mér að taka eitt ár í 

námsleyfi (4). 

 

 

5.5 Í tveimur menningarheimum  

Það var mjög misjafnt hvernig kennararnir upplifðu sig persónulega og hvort þeir 

teldu sig útlendinga eða Íslendinga. Það virðist vera eilíft samspil á milli einstaklinga 

og samfélags, hvernig þeir skynja stöðu sína innan fjölskyldu og/eða samfélags. 

 

Mér finnst Íslendingar alltaf svo uppteknir og á ferðinni og gefa sér aldrei tíma til að 

hittast ... alltaf í bílnum ... skrýtið að enginn hefur nokkurn tíma boðið manni í kaffi, 

eftir öll þessi ár þekki ég ekki nágrannana ... mér fannst ekki erfitt að flytja hingað og 

bara gott hvað fólk er hresst en maður kemur samt ekki mjög nær þó það sé svona 

hresst (5). 

 

Sú sjálfsmynd er oftast háð eigin ákvörðun og þess vegna breytileg með 

tímanum. Enginn þeirra telur sig eingöngu vera Íslending eða útlending heldur 

einhvers staðar mitt á milli. Að vera í tveimur menningarheimum er ágætis lýsing 

vegna þess að einstaklingurinn flakkar milli heima og það virkar eins og hann eigi 

eilífar samræður við sjálfan sig og menninguna.  

 

Mér finnst skrýtið að fá ekki að kjósa jafnvel þó maður hafi ekki ríkisborgararétt, 

þegar maður hefur búið hér í svona fimm ár finnst mér að maður ætti að fá að kjósa 

af því að maður tekur þátt og borgar skatta eins og aðrir ... það skiptir eiginlega ekki 

lengur máli af hvaða þjóðerni maður er, vegna þess að maður er ekki endalaust 

erlendur, það breytist ýmislegt á nokkrum árum og það sama upplifir maður þegar 

maður er úti um nokkurt skeið ... það hefur líka svo margt breyst í umhverfinu, t.d. 

getum við núna horft á útlenskar stöðvar í sjónvarpinu og mér finnst það bara gaman 

að geta fylgst með því sem gerist úti ... þegar maður fer frá landinu í sátt er bara gott 

að fylgjast með á þennan hátt og gaman að börnin manns geta upplifað menningu 

annars staðar líka (4). 

 

Sumir virðast eiga erfitt með sjálfsmyndina í byrjun og á mismunandi 

æviskeiðum leggja þeir sig fram um að verða Íslendingar.  
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Nei, við búum hér á Íslandi og eigum hús og allt og lifum nákvæmlega eins og við 

hefðum gert ef við værum úti. Við erum ekki með heimþrá ... heimilið okkar er hér 

og við erum fimm í fjölskyldunni svo þetta er ekki erfitt. Við lifum svona venjulegu 

lífi, við leigjum ekki heldur eigum hús og ég mundi ekki geta lifað þannig að leigja 

og safna til að fara aftur út, það er ekkert líf (2). 

 

Aðrir virðast alltaf njóta sín og líta á það að tilheyra tvenns konar menningu 

sem kost, jafnvel ögrandi fyrir sig og eðlilegan hluta af eigin persónu.  

 

Mér finnst ég alltaf vera útlendingur en ég er samt ríkur inni í mér af því ég hef 

kynnst öðrum löndum og hef skilning á þeim ... ég fæ oft verkefni við að miðla 

einhverju um mína menningu til annarra ... ég veit ekki hvað ég er ... ég er bara ég og 

búinn að blanda svo mörgu úr okkar menningu og íslenskri menningu ... ég held að 

við veljum bara það sem er best og blöndum öllu saman ... sakna fjölskyldu minnar 

og vina en ekki daglega en stundum langar mig að vera bæði hér og þar ... er samt 

mjög sáttur við mitt líf (9). 

 

Allir hafa skoðanir á íslensku samfélagi og það er mikill munur á hvernig þeir 

hafa aðlagast því vegna þess hvað sumt er ólíkt því samfélagi sem þeir koma frá. 

Þetta er mjög einstaklingsbundið og ekki ósvipað þeim breytingum sem verða hjá 

öllum á þroskaskeiðinu frá bernsku til fullorðinsára. Einstaklingurinn tekur ýmislegt 

með úr uppeldinu, hann tileinkar sér annað í nýja umhverfinu og úr því skapar hann 

sitt eigið líf.  

 

Pólverjar blanda ekki mikið geði við Íslendinga vegna þess að það er þægilegt fyrir 

þá sem koma til að vinna og eru ekki með fjölskyldu að halda hópinn og bjarga sér 

þannig ... en það er blekking að segja; ég fer heim aftur ... það gerist ekki og er 

óraunverulegt af því maður getur ekki tekið svona stóra ákvörðun ... en mér finnst 

það jákvætt hve margir koma með fjölskylduna núna ... ég kenni ensku og er mjög 

ánægður sem kennari ... en ég skil ekki fólk sem segir án þess að hugsa: ég er kristinn 

maður en ég trúi ekki á guð ... það vantar rök ... mér finnst það skrýtið ... að lúterskt 

fólk fer í kirkju bara um jól og fermingar ... það vantar að orð og athafnir fari saman 

(9). 

 

Það virðast vera mismunandi leiðir hjá þessum hópi. Sumir lifa sínu 

fjölskyldulífi eins og þeir kjósa í sátt við umhverfið og samfélagið í kringum þá. Það 
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þýðir ekki endilega að þetta innra líf eða fjölskyldulíf sé eins og líf samfélagsins, það 

getur líka verið mjög ólíkt.  

 

Við biðjum fimm sinnum á dag og fastan er einn mánuð, borðum aldrei svínakjöt og 

drekkum aldrei ... sumir skilja þetta ekki en aðrir mjög vel ... einn samkennari segir 

stundum við mig: „Þú dettur í það næsta vor pottþétt!“ (13). 

 

Aðrir lifa sínu fjölskyldulífi ósáttir við ytra líf samfélagsins og eru mjög 

gagnrýnir en þeim tekst þrátt fyrir það að skapa sín eigin tilveru og eru trúir 

skoðunum sínum. 

 

Hér eru börn ekki klædd sem börn heldur sem hórur ... það er að versna, svo eru 

merkjaföt heldur ekki svo algeng úti ... Íslendingar eru svona mikið fyrir „new rich“ 

tilveru  ... verða að eiga jeppa ... kaupæði ... við erum t.d. ekki með sjónvarp en 

gætum verið með sjónvarpsbúð svo margir búnir að bjóða okkur tæki ... svo þægilegt 

að setja bara spólu í sjónvarpið ... en við eigum tölvur með alls konar tölvuleikjum 

fyrir börn sem eru fræðandi og hafa eitthvað uppeldislegt gildi (11). 

 

Aðrir eru ósáttir við lífið í kringum sig og vilja lifa öðruvísi en þeim tekst það ekki 

vegna þess að þá vantar eitthvað frá uppruna sínum sem ekki fyrirfinnst í íslensku 

samfélagi  

 

Fer einu sinni út á ári ... þau hafa ekki komið oft hingað en það er mikilvægt fyrir 

börnin að halda þessum tengslum ... svo margt sem er ekki hægt að gera hérna sem ég 

sakna eins og að skíða, vötnin, kanó ... gaman að fara út á sumrin með börnin og við 

stoppum yfirleitt í þrjá vikur, þetta er alveg nauðsynlegt ... ef við flytjum út aftur þá 

eru engin tengsl við nokkra manneskju sem ég mundi sakna og mér finnst það synd ... 

búin að vera hérna í sjö ár og það skapast engin tengsl bara gegnum vinnuna og það 

ekki fyrir utan skólann ... eignast engar vinkonur (5). 

 

Athyglisvert er þegar fjölmenningarleg áhrif á íslenskt samfélag eru skoðuð 

og borin saman við önnur samfélög. Í þessari lýsingu má sjá að þegar einstaklingurinn 

lifir í tveimur menningarheimum yfirfærist það og hefur áhrif á samfélagið. 

 



 55

Hér er mikið af útlenskum börnum og fjölmenningarlegra en það var ... má ekki vera 

miklu meira ... eins og í Svíþjóð, það getur orðið vandamál í litlum þorpum þegar 

mörgum er safnað saman á einn stað ... ég er ekki enn komin með ríkisborgararétt ... 

draumur að geta búið í tveimur löndum og eiga lítið húsnæði í stórborg til að fylgjast 

með nýjungum ... annað dæmi er Holland sem var líka hundleiðinlegt samfélag eftir 

stríð ... það tók þrjár kynslóðir að aðlagast, önnur kynslóð var erfið, t.d. götugengi og 

alls konar vandamál ... foreldrar halda í það gamla og tungumálið ... önnur kynslóðin 

er í tveimur heimum ... barnið missir tengsl við heimalandið ... en hjá þriðju kynslóð 

er ekkert vandamál (3). 

 

 

5.6 Niðurstöður úr hópviðtölunum 

Tilgangurinn með að fylgja einstaklingsviðtölum eftir með hópviðtölum var tvíþættur. 

 Í fyrsta lagi til að dýpka atriði sem áður hafa komið fram og skapa umræðu 

um þau mál. Hér er átt við dýpkun á reynslu kennaranna úr grunnskólanum. Þannig 

væri hægt að skoða betur hvaða áhrif þeir hafa á skólamenninguna og kanna hvort og 

hvernig þeir geta tekið þátt í skólaþróuninni. Í öðru lagi var hægt að skapa tækifæri 

fyrir þessa kennara til að tala saman og fá að kynnast. 

 Hópviðtölin urðu alls fimm og áttu sér stað á Austurlandi, Norðurlandi eystra, 

Vestfjörðum, á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi á tímabilinu frá febrúar til júlí 

2006. Alls tóku 16 kennarar þátt í tveggja til fjögurra manna hópum. 

Viðtalsramminn skiptist í sex meginþætti: Starfið, persónulega upplifun, 

hugmyndir, áhuga, tillögur og framtíðarsýn. Spurningar voru leiðandi fyrir hópana en 

segja má að hver hópur ræddi aðeins um þau efni sem skipti hann máli. Þannig 

skiptust kennararnir á að segja frá en jafnframt sköpuðust umræður á milli þeirra. Í 

upphafi viðtala kynntu þeir sig með því að segja frá bakgrunni sínum en að öðru leyti 

tengdust helstu þemun í umræðunum að mestu kennarastarfinu og skólasamfélaginu. 

Undirþemu sem fram komu við greiningu á hópviðtölunum voru: 

tungumálaörðugleikar, áherslur í kennslu, eigin áhrif á skólasamfélagið, erlend áhrif á 

íslenskt samfélag, réttindamál, samvinna, skólaþróun, stuðningur við nemendur af 

erlendum uppruna og framtíðarsýn. Þegar þessi níu undirþemu eru dregin saman 

birtist þema menningaraðlögunar kennarans. 
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Starfið Persónuleg 
upplifun 

Hugmyndir Áhugi Tillögur Framtíðarsýn 

Réttindi 
Tungumálið 
Sjálfstæði í 
kennslu 

Útlendingur 
Menningarheimur 
Samvinna  
Skóli og 
samfélag 

Erlend áhrif 
Eigin áhrif 

Samvinna 
Stuðningur 
við nemendur 
af erlendum 
uppruna 

Áherslur í 
kennslu 
Skólaþróu
n 

Sem 
einstaklingur 
Sem kennari 

Þema menningaraðlögunar kennarans: Í tveimur menningarheimum 
Mynd 5.3 Viðtalsrammi og undirþemu hópviðtala 

 
 
5.6.1 Starfið  

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru réttindi, tungumálaörðugleikar og 

sjálfstæði í kennslu. 

 
Kennurunum fannst ekki erfitt að fá kennslu og flestir höfðu sótt um starfið sjálfir. Þó 

nokkuð var um að haft væri samband við þá vegna þess að það vantaði kennara. Aftur 

á móti var mjög misjafnt hvernig það hafði gengið að fá námið sitt metið. Stundum 

þurfti að fá öll prófskírteini þýdd að utan. Dæmi var um að það tæki allt að þrjú ár að 

komast í gegnum kerfið hér og kennarar voru þá löngu komnir til starfa. Einnig voru 

dæmi um að eldri prófgögn hefðu fyrnst og einungis hluti af einingum fengjust 

metnar og þess vegna þurfti að byrja á ný í íslenskum háskóla. Einn kennari minntist 

á erfiðleika við að fá nám sitt frá Háskólanum á Akureyri metið.  

 

Ég byrjaði sem tónlistarkennari en fékk námið ekki metið fyrr en eftir tvö ár. / Ég 

stundaði kennaranám í KHÍ. / Ég var hér í háskólanámi. / Kennaramenntun að utan, 

var metin mjög fljótt. / Ég fékk bara 28 einingar af 40 metnar frá HA, þurfti að lesa 

sálarfræðina aftur. / Réttindi voru metin í annað sinn. / Ég fékk framhaldsnámið 

viðurkennt en ekki út af sérkennslunni heldur tónmenntinni. / Eftir að hafa fengið allt 

túlkað að utan. 

 

Allir könnuðust við erfiðleika í fyrstu við að læra nýtt tungumál. Sumir urðu 

þöglir og hlustuðu í langan tíma, makar, börn, nemendur og vinnufélagar voru helstu 

kennarar þeirra. Tíminn sem það tók þá að ná tökum á íslenskunni var mjög 

einstaklingsbundinn. Einn talaði um að hafa þagað í meira en heilt ár, svipað og barn 

sem hlustar en talar ekki fyrr en það getur talað rétt. Þeir sem komu frá Evrópu gátu 

oft fundið stuðning í líkum orðum og beygingakerfum. Einnig voru dæmi um að til 
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væru íslensk orð í þeirra eigin tungu. Aðrir notuðu þekkingu sínu á ensku eða þýsku 

og málfræðibækur í fyrstu. Margir töluðu um að hafa lesið barnabækur og aðrar 

lestrarbækur sem til voru í skólunum og á margan hátt minna lýsingarnar á fyrstu 

bernskusporin í máltöku. 

 

Ég lærði af nemendum mínum. / Það er til mállýska í heimalandi mínu sem er mjög 

lík íslenskunni. / Ég notaði mikinn tíma inni í bókaherberginu til að lesa 

lestrarbækurnar sem notaðar eru í kennslu á yngra stiginu, það hefur hjálpað mikið. / 

Ég byrjaði að lesa eftir málfræðibók. / Ég las barnabækur fyrir börnin.  

 

Skólasamfélagið virðist ekki hafa gert kröfur til kennaranna um 

íslenskukunnáttu. Í staðinn var lögð meiri áhersla á að fá þá inn í skólana vegna 

menntunar þeirra. Lítið var um að þeir hefðu fengið íslenskukennslu eða að það hafi 

staðið þeim til boða af hálfu skólans eða sveitarfélagsins. Það voru helst kennarar á 

höfuðborgarsvæðinu sem sótt höfðu námskeið. Aðrir höfðu reynslu af því að hafa sótt 

um námskeið sem síðan voru felld niður vegna of lítillar þátttöku. Þess vegna töluðu 

allir um að fyrsta árið í kennslu hafi verið mjög erfitt almennt, ekki síst vegna 

tungumálaörðugleika og tveir kennarar minntust á eigin lesblindu sem gerði þeim 

erfiðara fyrir. Einungis eitt dæmi var um neikvæð viðbrögð þegar nýútskrifaður 

kennari sem lauk námi frá Kennaraháskóla Íslands sótti um kennslu í fyrsta skipti. 

 

Íslenskan var ekkert atriði, eiginmaður ekki með neina íslensku en var samt beðinn 

að kenna. Ég tala mjög góða íslensku en skólastjórnin hafði áhyggjur af hvort börnin 

lærðu rétta íslensku. 

 

Kennararnir könnuðust allir við að hafa sjálfstæði í kennslu hvað varðaði eigin 

kennsluaðferðir. Einnig að reynt væri að koma til móts við óskir þeirra um hvaða 

greinar þá langaði að kenna. Undantekning var að þeir væru beðnir um að kenna 

annað en það sem þeir treystu sér til eða höfðu menntun til. Flestir höfðu upplifað að 

hafa vaxið í starfi og orðið öruggari og færari um að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Það 

var oft vitnað í kennaranámið að utan sem þeir töldu hafa verið góðan undirbúning. 
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Hef alltaf verið spurð hvað ég vildi kenna og tekið mark á því. / Ég hef þurft/fengið 

að ákveða sjálf hvernig ég kenni. / Ég fæ að gera það sem ég vil, við lesum bækur, 

þoli ekki tungumálakennslu sem byggir á eyðufyllingaverkefnum. / Oft spurð hvort 

ég vilji kenna eitthvað sem enginn annar vill/getur kennt. / Maður tekur ekkert að sér 

sem maður ræður ekki við. / Kandídatsárið var góður undirbúningur af því að það 

þurfti að skýra öll smáatriðin í kennslunni og koma með rök fyrir öllu sem gert var. 

 

 

5.6.2 Persónuleg upplifun  

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru að upplifa sig sem útlending, að lifa í 

tveimur menningarheimum, samvinna, skóli og samfélag. 

 

Flestir upplifðu sig sem útlendinga, sérstaklega í fyrstu en smám saman breyttist það. 

Þessi tilfinning hvarf oftast hjá þeim sem komu ungir til landsins en aðrir upplifðu 

það að lifa í tveimur menningarheimum. Viðhorfið gagnvart því sveiflaðist allt frá 

þeirri tilfinningu að vera feiminn til þess að njóta þess.  

 

Það var erfitt fyrst, fór allt í einu að stama eftir að hafa búið hér í 1-2 ár. 

Skiptir miklu máli að setja sig inn í það sem er að gerast í kringum sig. 

 

Þetta átti líka við þó að ekki sé mikill munur á milli menningarheima. Það 

virðist koma mest fram í fjölskyldulífinu, t.d. sást það í ólíkum reglum um stundvísi 

og í uppeldi, talað var um að þeir fyndu fyrir því að það sem þeir lærðu í æsku sæti 

enn í þeim. Það komu ekki fram neinir erfiðleikar við það heldur frekar tilfinning 

fyrir því að taka það besta úr báðum menningarheimum.  

 

Mér fannst það ekkert vandamál, en upplifi það með börnin mín, t.d. reglur um 

stundvísi og í uppeldi. / Um leið og ég reyni að falla inn í þá er haldið í ýmislegt að 

utan. / Er t.d. strangt foreldri, sumt situr bara fast. 

 

Sumir upplifðu sig sem Íslending núna eftir áralanga búsetu og þegar tengslin 

við heimalandið voru orðin minni var ekki lengur þörf á að tala tvö tungumál.  
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Ég er orðin mjög íslensk og hef lítil tengsl við fjölskylduna úti núna, það var erfitt að 

vera alltaf með tvö tungumál og börnin voru ekki áhugasöm heldur en sumum finnst 

skrýtið að þau séu ekki tvítyngd. 

 

Í kennslunni höfðu kennararnir fundið að litið var á þá sem einhvers konar 

fulltrúa þess lands sem þeir komu frá. Það gat verið gott að nota til að miðla 

upplýsingum og víkka sýn nemenda. Stundum reyndist það erfitt vegna þess að allt er 

breytingum háð og þar með heimalandið líka. Það gat verið erfitt að fylgjast með því 

sem gerðist úti. Þegar kennararnir síðan fóru út seinna upplifðu þeir sig sem 

útlendinga í gamla heimalandinu. Sumir upplifðu að aðrir kennarar eða nemendur 

hættu að sjá þá sem einstaklinga og fóru að heimfæra öðruvísi kennsluaðferðir á 

þjóðerni þeirra. Það fannst þeim ekki rétt heldur töldu að skýringin lægi í því að þeir 

höfðu annan bakgrunn og höfðu kynnst öðruvísi kennsluaðferðum í kennaranáminu. 

Margir töldu sig hafa mikið frelsi sem kennarar og mörg tækifæri í kennslunni en 

sumir voru stundum hissa á hve lítið var fylgst með kennslunni af hálfu stjórnenda.  

 

Ég er öðruvísi, kannski er það menningin eða menntunin eða ég sjálf, hef mikinn aga 

en hann verður til út frá skipulaginu og þau vita hvað þau mega. / Skrýtið hvað lítið 

eftirlit er með manni, nema kannski samræmdu prófin, það spyr mig aldrei nokkur 

maður af hverju gerir þú þetta svona? 

 

Þeim fannst samkennarar ekki vera mikið fyrir að ræða eigin kennsluhætti og 

söknuðu þess að hafa ekki umræðu um kennsluna og samvinnu milli kennara. Sumir 

söknuðu þess einnig að fá ekki hrós eða stuðning frá samkennurum og töluðu um 

hvað fyrsta árið hefði verið erfitt og hefði snúist mest um að lifa af í kennslunni. Þeir 

töldu að lítið væri um jákvæða styrkingu innan kennarahópsins og þess vegna gæti 

meiri samvinna komið í veg fyrir að kennarar einangruðust í starfi. 

 

Hef verið svo einangruð í fagkennslunni, mig vantar þetta „feed-back“, þó svo að 

krakkarnir séu ánægðir hafa þeir ekki þessi faglegu gleraugu, það var gott að hafa 

stuðningsfulltrúann í tímunum, þá fékk ég allt í einu viðbrögð við kennslunni. 

 

Hóparnir tóku ekki allir upp umræðuna um skólakerfið. En fram kom meðal 

annars að íslenskt skólakerfi vantaði gæðaeftirlit og þess vegna fannst þeim það ekki 

talið mikilvægt hvað einstakir kennarar væru að gera. Kennararnir töldu að námskráin 
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væri of viðamikil en gerði ekki nógu miklar kröfur og að samræmdu prófin væru of 

stýrandi. Þeir töluðu um að námskráin væri óskýr og að nemendur ættu erfitt með að 

vita hvar þeir stæðu. Þeir töldu að skipuleggja mætti skólaárið betur til þess að 

nemendur vissu alltaf fyrir fram hvað kæmi næst. Sumir höfðu reynslu af 

tungumálakennslu á netinu þar sem verkmöppuformið (portfolio) var notað til að 

halda utan um skráningu á starfi nemenda og kennara og töldu það hafa hvetjandi 

áhrif á báða aðila. Kennurum fannst almennt að íslenskt samfélag byði upp á mörg 

tækifæri vegna þess hvað Íslendingar eru opnir gagnvart því að framkvæma 

hugmyndir og viljugir til að prófa eitthvað nýtt. Þeir upplifðu minni stéttaskiptingu og 

meira öryggi og frelsi til að leita að því sem þá vantaði. 

 

Ísland er sérstakt, hér er gott húsnæði og nægur matur en ef það væri ekki fyrir 

þægindin mundi maður ekki vilja vera hérna, þaðan sem ég kem verður maður að 

vinna í tuttugu ár til að eignast eitthvað. / Hér eru svo mörg tækifæri sem maður getur 

nýtt sér. 

 

Hins vegar töluðu þeir líka um afskiptaleysi gagnvart náunganum. Einnig 

áhugaleysi og litla meðvitund fólks um stöðu sína innan samfélagsins eða á 

samtakamátt fólks, t.d. sem neytendur. 

 

Ef þú hefur vinnu þá ertu öruggur en annars ekki. / Þú ert alltaf að kaupa fyrir 

peninga sem þú átt ekki. / Mér finnst ég vera ein, ég og maðurinn minn, Íslendingar 

eru allir í Smáralindinni, í Heiðmörk er maður bara aleinn, þar er enginn, var svo vön 

að vera alltaf úti að labba með fjölskyldunni. / Ef eitthvað kemur fyrir þá er enginn 

sem hjálpar manni. Mér finnst íslenskur matur mjög góður en því miður vill 

fjölskyldan frekar pizzu og hamborgara. / Ég hef alltaf verið eins og nýbúi hérna. Þið 

farið út í búð og verslið og svo allt í einu er verðið 10% hærra en þetta er bara svona 

er sagt, ef það væri í Ameríku þá myndu húsmæðurnar neita að versla þangað til að 

verðið lækkaði. 
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5.6.3 Hugmyndir 

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru erlend áhrif á íslenskt samfélag og 

eigin áhrif á skólasamfélagið. 

 

Þegar spurt var um fjölmenningu og erlend áhrif komu tvenns konar sjónarmið fram. 

Sumir höfðu áhyggjur af fjölgun erlends verkafólks og vitnuðu í byggingariðnaðinn 

þar sem fólkið vinnur undir stjórn íslenskra verktaka. Talið var að verkafólk ynni 

langan vinnudag og fengi ekki tækifæri til að umgangast Íslendinga eða taka þátt í 

félagslífi vegna hræðslu um að missa vinnuna. Á hinn bóginn var talað um hvað það 

er jákvætt að samfélagið sé opið vegna þess að þá gefst tækifæri til að læra eitthvað 

nýtt frá öðrum menningarheimum. Það var talað um hve lítil samkeppni hafi verið á 

vinnumarkaðnum sem hefur haft í för með sér að fólk hefur hingað til komist upp 

með að mæta seint og vinna illa. Kennararnir töldu samt að það tæki langan tíma að 

koma breytingum á í gegnum löggjafarvaldið. Þeim fannst það vera eitt einkenni á 

íslensku samfélagi hvað hlutirnir eru lengi að gerjast, menn tala og tala en lítið 

breytist.  

Sumir kennararnir áttu í fyrstu erfitt með að svara spurningunni um eigin áhrif 

á skólasamfélagið og töldu að aðrir gætu metið það betur. En smám saman tíndust 

ýmis atriði til. Til dæmis að hafa myndað tengsl á milli landa með skólaferðalögum 

og tekið upp samskipti milli skóla. Nemendur hefðu kynnst fjölda leikja og siða frá 

heimalandi kennarans. Stundum hefði kviknað forvitni eða áhugi á því innan skólans 

en einnig höfðu kennarar notfært sér það í kennslunni. Kennararnir upplifðu sig 

öðruvísi og fannst að áhrifin mætti rekja til blöndu menningar, menntunar og 

persónuleika þeirra. Þeir töldu að kennarinn nýtti ávallt það besta sem hann hefði lært 

og forðaðist hitt. Nokkrir höfðu kennt ýmislegt sem tengdist upprunalandinu, t.d. 

tungumál, matreiðslu og dans í kvöldskóla eða í fjarnámi. Í skólanum töldu sumir að 

þeir hefðu ákveðinn aga sem aðrir hefðu ekki en fannst það vera vegna þess hvernig 

þeir voru sem kennarar. 

 

Sum atriði í uppeldinu eru svo ríkjandi, t.d. virðing fyrir eldra fólki, sem skortir hér. 

Hefur verið sagt að ég sé of kröfuhörð í kennslunni, bæði af kennurum og nemendum 

sérstaklega. / Á ráðstefnu tónlistarkennara vildi enginn nema ég halda í gömlu 

íslensku þjóðlögin í kennslunni. Hver á þá að halda þessari hefð uppi? spurði ég, 

„Útlendingarnir“ var svarið! 
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Í einum hópi var talað um að þeir væru öðruvísi kennarar vegna þess að þeir 

leyfðu ekki hvaða hegðun sem væri í stofunni. T.d. máttu nemendur ekki borða í 

tímum né vera með fætur uppi á borði og lögð var mikil áhersla á að nemendur vissu 

til hvers væri ætlast af þeim. Á móti skipti það mjög miklu máli að tala aldrei niður til 

nemandans. Kennararnir töldu það hafa mikil áhrif hvernig aðrir upplifðu þá og þess 

vegna ekki öruggt að allt sé talið jákvætt eða æskilegt sem þeir höfðu fram að færa. 

 

Ég ber virðingu fyrir nemendum en verð ekki vinur þeirra. / Við reynum að bera 

ýmislegt á borð fyrir þau, en nær það til þeirra? / Reyni að vera vinur þeirra að hlusta 

og tala ekki niður til þeirra, þau skilja það ekki, kaldhæðni virkar ekki einu sinni á 

unglinga. / Nota mikið náttúruna, gefandi þegar nemandinn fær að taka þátt í að 

skapa námið. / Minni agavandamál hjá ungum börnum. 

 

 

5.6.4 Áhugi  

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru áhugi á samvinnu og stuðningur við 

nemendur af erlendum uppruna. 

 

Kennararnir höfðu almennt áhuga á samvinnu en lítið er um hana í skólunum að mati 

þeirra. Talað er saman en minna um raunverulega samvinnu þar sem eitthvað er gert 

og því fylgt eftir.  

 

Mér var sagt að hér væri samvinna í skólanum þegar ég byrjaði að vinna og ég hélt að 

það þýddi að hjálpa hvort öðru að vinna vel og skipuleggja kennsluna, tala saman um 

hana til að verða betri kennari, ég get talað um hvað sem er en ég er í vinnu og vil 

nota tímann vel. 

 

Sumir töluðu beinlínis um að til yrði misskilningur á milli þeirra og 

samkennara þeirra. Hugsanlega er það vegna mismunandi tungumála en líka vegna 

þess að þeir leggja ekki sömu merkingu í faglega samvinnu og aðrir kennarar. Sumir 

höfðu kynnst öðrum kennurum af erlendum uppruna og haft gaman af að vinna með 

þeim. Þeir töluðu um hvað það væru auðvelt að tala við þá um kennsluna, kannski 

vegna þess að þeir ættu sams konar kennslufræðilegan bakgrunn. 
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Vann einu sinni með dönskum kennara og þegar ég talaði um kennsluaðferðir vissi 

hún alltaf hvað ég var að tala um, hún vildi vera góður dönskukennari og ég 

enskukennari, en vonandi vorum við ekki svona „freaks“ sem töluðu bara um 

kennsluna, en mér finnst betra að tala við einhvern sem skilur mig, ekki tala bara til 

að tala um eitthvað, stundum er það eins og samkennararnir sjái mig sem útlending 

en ekki sem kennara og taki ekki mark á mér. 

 

Þeim fannst sérstaklega eldri kennarar eiga erfitt með að ræða um eigin 

kennslu og hafa tilhneigingu til að gera lítið úr því sem kennt er eða að afsaka sig. 

Þetta töldu kennararnir vera að breytast nú vegna nýrrar skólastefnu og að börn hefðu 

gott af því að kennarahópurinn væri fjölbreyttur. 

 

En þeir taka mark á okkur þegar þeim hentar, ég kem með hugmyndir og legg þær 

fram og spyr stundum, en hvernig gerir þú? Þá eru engin svör.  

 

Að sögn kennaranna var misjafnt hvað fjöldi nemenda af erlendum uppruna 

var mikill í skólunum. Sums staðar voru fáir og engin reynsla komin en kennarar voru 

meðvitaðir um nauðsyn þess að skólinn væri vel undirbúinn. Þeir töluðu um hve 

mikilvægt fyrsta árið væri og hvernig tekið væri á móti nemandanum og að þeir 

kennarar sem sjálfir eru útlendingar skildu betur hve erfitt er að kunna ekki ríkjandi 

mál 

 

Ég fæ sex ára strák í haust í skólann, við erum að prófa okkur áfram en höfum enga 

reynslu, finn hvað það er gott að vera útlendingur sjálfur og man hvernig það var að 

vera mállaus og mér finnst ég skilja hann svo vel, hvernig honum líður þegar hann 

getur ekki sagt það sem hann vill, mér finnst að ég geti tekið málstað hans, þó að 

hann geri sér enga grein fyrir að ég er líka útlendingur, mig vantar efni á hans 

tungumáli, erfitt að fá í gegn að hann fái tungumálakennslu á sínu máli sem hann á 

rétt á, vantar fjármagn og ramma sem segir hvernig á að vinna, eins og er verður það 

á ábyrgð foreldra að halda móðurmálinu við. 

 

Í öðrum skólum er talsverður fjöldi barna frá mörgum löndum. Kennurunum 

fannst mjög sorglegt að upplifa hvað íslenskir nemendur væru fljótir að merkja þá 

með nýbúaheitinu og hvað það skemmir fyrir og fer illa með börnin. Þeir hafa einnig 

tekið eftir að börn frá Asíu eiga erfiðara með nám vegna þess að þau tala ekki eins 
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góða íslensku. Í einu hópviðtali komu fram dæmi um að börn af erlendum uppruna 

voru látin gjalda fyrir þá atburði í heiminum sem snertu þjóðerni þeirra. 

 

Hér er mikið af börnum frá Asíu og mér finnst að hinir séu duglegir að merkja þau 

sem nýbúa, það eyðileggur þau, maður verður að taka krakkana eins og þau eru, 

íslenskt þjóðfélag er miskunnarlaust. Mamma mín var kölluð kanamella þó hún væri 

10 ára þegar stríðið var, ólumst upp við það að vera annars flokks mannverur af því 

að við vorum Kanar, en úti vorum við Íslendingar. Í skólanum voru margir krakkar 

frá nýjum löndum sem urðu til úr gömlu Sovétríkjunum og stríðshrjáðum löndum og 

þar voru múslímskar stúlkur sem þurftu að halda Ramadan og stundum var 

stríðsástand inni í stofunni. Þegar flugvélarnir flugu á Tvíburaturnana þá voru 

krakkar þarna sem bókstaflega ætluðu að nota tækifærið og drepa þær. Ég hef kennt 

rússneskum krökkum sem voru yfirmáta kurteisir, hvað þau voru dugleg og lögðu sig 

fram og foreldrarnir sérstakir. Stundum kvarta foreldrar yfir agaleysi í skólanum, 

börn eiga sjálf erfitt með að setja mörk, asískir nemendur eru góðir í ensku en ekki 

eins góðir í öðru, það er næstum því eins og þeir gleymi öðrum fögum og þeir verða 

fyrir aðkasti frá öðrum og það er átakanlegt að horfa upp á það, það er ekki gott að 

hafa þá sér og taka þá frá öðrum. 

 

 

5.6.5 Tillögur  

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru áherslur í kennslu og í skólaþróun. 

 

Einn hópur hélt áfram að tala um kennsluna út frá þörfum nemenda af erlendum 

uppruna. Hópurinn taldi mjög mikilvægt að þeir viðhéldu móðurmálinu jafnhliða 

íslenskunámi. Jafnframt voru áhyggjur af fyrirkomulaginu innan skólans. 

 

Það er mikilvægt að börn af erlendum uppruna séu ekki í sérdeild innan skólans.  

 

Vitnað var í rannsóknir sem fjalla um mikilvægi þess að börn sem hafa annað 

móðurmál fyrir þriggja ára aldur fái að halda því við. Annars þroskast ekki 

hæfileikinn til þess að geta lesið milli lína og verða vitsmunalega sterkur. Í öðrum 

hópi komu fram hugmynd um að skapa tengsl á milli kennara og barna af erlendum 

uppruna innan skólakerfisins til þess að veita stuðning og miðla upplýsingum milli 

landshluta. Þetta væri t.d. hægt að gera í formi netskóla eða fjarkennslu. Þar kom líka 
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fram áhugi á að mynda tengsl milli barna af erlendum uppruna í gegnum 

tölvusamskipti.  

Samvinna og sameiginleg markmið í skólanum voru talin æskileg til þess að 

geta verið ánægður í starfi. Tveggja kennara kerfi þar sem tveir kennarar kenna saman 

hópi var talið æskilegast til að einangrast ekki sem fagkennari. Í þessu sambandi 

fannst kennurum vanta umræðu um kennsluna og endurgjöf frá öðrum kennurum um 

aðferðir.  

 

Lítil samskipti við fullorðna nema á kennarastofunni og þá byrja allir að tala í einu.  

Að hafa stærri hópa og að tveir kennarar vinni saman, þá verður til raunveruleg 

samvinna. / Að deila því daglega og geta talað um það. 

 

Minnst var á samstarf við foreldra sem eina leið til að fá endurgjöf um 

kennsluaðferðir. Þar var reynslan að kannanir gæfu betri upplýsingar en viðtöl vegna 

þess að hægt væri að halda nafnleynd. Sumir töldu að of mikill tími færi í 

undirbúning fyrir samræmd próf og í einum skóla hafði í meira en áratug verið lögð 

áhersla á aukið símat og áfangapróf. Þar með hafði prófatíminn styst þó svo að það 

héti áfram prófadagar. Það var jafnframt talið betra að nemandinn lyki 

grunnskólanámi með prófi í almennri þekkingu frekar en að nota samræmd próf sem 

inntökupróf í framhaldsskóla. 

 

Það eru svo rosalegar takmarkanir á samræmdum prófum, sem er þó bara eitt og 

mjög ónákvæmlega unnið. Við erum fagfólk og fær um að meta börnin sjálf. Bara 

tímaeyðsla. Ég er metnaðarfull fyrir hönd nemenda minna. Almennt próf sem allir 

taka er í lagi ef úrvinnslan er gerð af viti, þannig að sagt sé, í þessum skóla þurfið þið 

að gera meira af þessu o.s.frv. Próf í almennri þekkingu, framhaldsskólinn getur lagt 

fyrir þá stöðupróf í staðinn. Hjá okkur er skólanámskrá leiðbeinandi og kennarinn 

gerir kennsluáætlun næstum upp á viku og það finnst mér rétt. 
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5.6.6 Framtíðarsýn  

Helstu þemu sem birtast í þessum hluta eru framtíðarsýn einstaklingsins og 

kennarans. 

 

Lokaorð kennaranna voru mjög einstaklingsbundin en tengdust samt því hvar þeir 

voru staddir á lífsleiðinni og sem kennarar. Íþróttakennarinn vill ekki kenna íþróttir til 

sextugs og er farinn að horfa til þess að kenna meiri almenna kennslu, jafnvel í 

framhaldsskóla þar sem meira bóklegt nám er tengt faginu. Ungi kennarinn tekur eitt 

ár í einu, er nýkominn úr fæðingarorlofi og upplifir hvað það hefur verið góð hvíld og 

hlakkar til að byrja aftur. Tungumálakennarinn hefur fengið nýtt verkefni í 

umbótastarfi skólans þar sem hann fær að kenna pólsku. Annan tungumálakennara 

dreymir um að fá að móta enskukennsluna í skólanum eða fara jafnvel í meira nám 

erlendis, t.d. í Englandi. Aðra kennara langar að nota tónlist og leiklist í kennslu til að 

örva tungumál og framsögn nemenda og stuðla að því að þeim líði betur. 

Deildarstjórann langar að klára stjórnunarnám og margir aðrir tala um að fara í 

framhaldsnám. Yngri barna kennarann langar til að fá meira svigrúm til að leggja 

rækt við lestrarkennslu og nota náttúruna til að örva máltöku og hreyfingu. 

Nýútskrifaða kennarann langar til að vinna nær heimili sínu og er jafnframt að hugsa 

um að klára meistaranám í stærðfræði. Tveir kennarar eru bráðum að komast á 

eftirlaun og einn ætlar að opna kaffihús með aðstöðu fyrir listafélag en útilokar ekki 

kennslu í tengslum við það. Nokkrir kennarar hafa áhuga á að búa til námsefni og 

einn lætur sig jafnvel dreyma um að fá að kenna nemum í Kennaraháskólanum. 

 

5.7 Samantekt einstaklings- og hópviðtala 

Það voru tilviljanir frekar en nauðsyn sem drógu þessa kennara hingað en oftast voru 

þeir að stofna fjölskyldu um það leyti sem þeir komu hingað fyrst. Það var 

undantekning að þeir kæmu hingað í leit að atvinnu vegna breyttra aðstæðna í 

heimalandinu. Flestir höfðu þegar myndað tengsl við Íslending, annað hvort í gegnum 

maka eða önnur fjölskyldutengsl. Það var sammerkt með þeim að vera óhræddir við 

að takast á við nýjar aðstæður og vilja leggja talsvert á sig til að skapa eigin tilveru 

fyrir sig og fjölskyldu sína. 
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Í tveimur menningarheimum og tungumálið 

Flestum fannst þeir lifa í tveimur menningarheimum á einhvern hátt jafnvel þó að 

þessir heimar væru líkir. Á mörgum heimilum voru töluð tvö tungumál en stundum 

varð annað tungumálið ríkjandi, þá oftast íslenskan en stundum erlenda málið. 

Stundum hvarf annað tungumálið alveg og eingöngu var töluð íslenska, sérstaklega 

þegar tengslin við fjölskylduna úti minnkuðu. Á tveimur heimilum var engin íslenska 

töluð. Flestir lögðu mikla áherslu á að börn þeirra væru tvítyngd og það voru þau á 

meðan annað foreldrið talaði móðurmál sitt. Það var algengara hjá ungum 

fjölskyldum að leggja áherslu á tvítyngi en hjá eldri. Hins vegar voru dæmi um 

eftirsjá þegar þeim tókst ekki að halda báðum tungumálunum við. Hjá öllum var 

tvítyngi talið kostur og börnunum til framdráttar. Börnin sjálf notuðu yfirleitt 

móðurmál annars foreldris í samskiptum við það en töluðu jafnframt íslensku sín á 

milli eða eins og þeim þóknaðist. Þegar töluð voru fleiri en eitt tungumál á heimilinu 

var tilfinningin um að lifa í tveimur menningarheimum sterkust og sérstaklega í 

fjölskyldulífinu töluðu kennararnir um að þeir tækju það besta úr báðum og blönduðu 

því. Reyndar kom það einnig fyrir ef ennþá voru sterk tengsl við fjölskylduna úti að 

talað var um að eiga tvö heimili. Þeir sem upplifðu sig sem Íslendinga voru hættir að 

nota móðurmál sitt daglega. Stundum var litið á þá sem fulltrúa þeirra landa sem þeir 

komu frá. Þeim fannst æskilegt en líka erfitt að fylgjast með fyrri heimalöndum 

sínum. Óháð aðstæðum upplifðu sumir sig alltaf sem útlendinga. 

Það var hins vegar misjafnt hvernig kennararnir sjálfir náðu tökum á öðru 

tungumálinu og það tengdist yfirleitt fyrstu kynnum við nýja fjölskyldu eða 

samfélagið. Í því sambandi skiptir máli hvort töluð er góð íslenska við þá en einnig að 

hve miklu leyti þeir sækjast eftir því. Algengt var að þeir fyndu fyrir einangrun í 

fyrstu en smám saman breyttist það með aukinni kunnáttu. Allir voru mjög 

meðvitaðir um eigin getu og takmörk gagnvart tungumálinu sem þeir vildu helst ná 

fullkomnum tökum á. Þeir töldu það sérstaklega nauðsynlegt í kennslunni, ekki síst 

vegna aukinna krafna um skýrslugerð í skólastarfinu.  

Það var upplifun kennaranna að meiri áhersla væri lögð á að menntun þeirra 

nýttist í skólunum en að gerðar væru kröfur til þeirra um íslenskukunnáttu. Ein 

undantekning var athyglisverð vegna þess að kennarinn var nýútskrifaður úr 

Kennaraháskóla Íslands og tvítyngdur með íslensku sem annað mál. Við fyrsta 

skólann sem hann sótti um fékk hann neitun vegna þess að skólastjórinn hafði 

áhyggjur af íslenskukunnáttu hans. Allir kennarar upplifðu að fyrsta árið í kennslu 
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hefði verið mjög erfitt, meðal annars vegna tungumálaörðugleika. Þeim fannst þeir 

hafa faglegt sjálfstæði og upplifðu að hafa vaxið í starfi. Þeir sem höfðu erlent 

kennaranám að baki töldu það góðan undirbúning og nýtast vel í íslensku skólakerfi.  

 

Fordómar og menningaraðlögun 

Nokkrir höfðu reynslu af fordómum gagnvart sér eða fjölskyldunni og stundum mjög 

sára en flest slíkt tilheyrði fortíðinni. Á hinn bóginn upplifðu sumir sig einangraða í 

starfi en aðrir að þá vantaði félagsskap utan vinnunnar. Nokkrir sóttu í félagsskap 

annarra af erlendum uppruna og fundu fyrir samkennd innan hópsins en hjá öðrum 

var það tilviljanakenndara. Hins vegar áttu flestir einhver erlend tengsl fyrir utan 

vinnu og fjölskyldu. 

Þrenns konar aðlögun einkenndi líf einstaklinganna og hvernig þeir lifðu í 

tveimur menningarheimum:  

1. Með fjölskyldu sinni heldur einstaklingurinn í siði og venjur úr upprunalega 

menningarheiminum. Hann reynir ekki að breyta samfélaginu, heldur lagar 

fjölskyldulíf sitt að því (Samþætting í átt að samlögun).  

2. Hann lifir eins og flestir aðrir í samfélaginu og reynir ekki að halda í neinar 

sérstakar venjur sem tengjast uppruna hans (Samlögun). 

3. Hann hefur skapað sína eigin siði og venjur með fjölskyldunni en er gagnrýninn á 

samfélagið, sem hann getur ekki breytt eða vegna þess að hann saknar einhvers úr 

sínum upprunalega menningarheimi (Samþætting í átt að aðskilnaði). 

 

Við aðlögunina tekur einstaklingurinn afstöðu til og hefur áhrif á siði og 

venjur samfélagsins. Þetta yfirfærist að nokkru leyti á skólasamfélagið. Sem kennari 

er hann annað hvort sáttur við það eða reynir að breyta því. Hjá þessum kennurum er 

hið síðara algengara þar sem þörfin fyrir faglegt sjálfstæði og skapandi skólastarf er 

ríkjandi. Hugsanlega tengist það uppruna þeirra eða þeirri kennaramenntun sem þeir 

hafa fengið. Hins vegar bera þeir í krafti þess að vera af öðrum uppruna ákveðinn 

fjölbreytileika með sér. Spurningin er hvort og hvernig þeim tekst að nota þessa 

eiginleiki í starfi. 
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Skólinn og samvinna 

Í viðtölunum var lítið minnst á samstarf innan skólans umfram hefðbundna 

verkaskiptingu. Þrátt fyrir það höfðu kennararnir jákvætt viðhorf til íslensks 

skólasamfélags sem þeir töldu vera opið og bjóða upp á tækifæri til að bæta og þróa. 

Þeir höfðu samt nokkrar áhyggjur af getu skólanna til að taka við börnum af erlendum 

uppruna sem virðist vera að fjölga (Hagstofa Íslands, 2007). Þeir höfðu sjálfir 

ákveðnar hugmyndir um úrlausnir en fannst hins vegar erfiðara að meta eigin áhrif á 

skólasamfélagið.  

Þeir söknuðu samvinnu milli kennara innan skólans og að það væri borin 

virðing fyrir starfinu. Þess vegna vildu þeir aukna umræðu milli kennara og sýnilegri 

áhuga á sjálfri kennslunni af hálfu stjórnenda. Einhverjum fannst samstarfsfólk ekki 

taka mark á þeim sem kennurum vegna þess að þeir voru útlendingar. Stundum 

upplifðu kennararnir að þeir væru misskildir og fundu fyrir áhugaleysi á faglegri 

umræðu meðal samkennara. Þeir álitu það orsakast af mismunandi 

kennslufræðilegum bakgrunni. Þeir höfðu áhuga á fjölbreyttara, meira skapandi 

skólastarfi, betra skipulagi og meiri samvinnu um kennslu. Flestir greindu eigin áhrif 

á skólasamfélagið. Þeir upplifðu sig öðruvísi og töldu áhrifin vera vegna einhvers 

konar blöndu af menningu, menntun og eigin persónuleika. Þeim fannst íslenskt 

samfélag almennt opið en nefndu að talsvert væri um afskiptaleysi og efnishyggju. 

Þeim fannst erlend áhrif vera jákvæð en höfðu áhyggjur af því að þau gætu leitt til 

stéttaskiptingar.  

Það var misjafnt hvaða reynslu þeir höfðu af kennslu barna af erlendum 

uppruna. Sumir kennarar höfðu enga reynslu þar sem skólarnir voru að fá erlenda 

nemendur í fyrsta sinn. Aðrir höfðu starfað við skóla þar sem er mikill fjöldi erlendra 

barna. Þeir töldu að nauðsynlegt væri að halda við móðurmáli barnanna en forðast 

samt að einangra þau frá öðrum nemendum. Fram kom hugmynd um að skapa tengsl 

milli kennara og barna af erlendum uppruna og jafnframt milli barnanna sjálfra. 

Þannig að hægt væri að veita stuðning og miðla upplýsingum milli skóla um allt land. 
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6. Umræður 
 

Í þessum kafla er fyrst farið yfir helstu atriði sem komu fram í 5. kafla, því næst verða 

niðurstöður tengdar við fræði og leitast við að svara spurningum rannsóknarinnar en 

jafnframt fjallað um atriði sem eru eftirtektarverð eða koma á óvart.  

Í spurningalistakönnuninni kom í ljós að 81 kennari af erlendum uppruna 

svaraði spurningalistanum og þeir komu alls staðar að úr heiminum. Flestir komu frá 

Norðurlöndunum og öðrum löndum Evrópu en einnig frá Ameríku, Afríku, Asíu og 

Ástralíu eða frá alls 29 löndum. Meirihlutinn var kennaramenntaður eða með aðra 

háskólamenntun en nokkrir luku kennaranámi sínu hér á Íslandi. Flestir kennaranna 

fluttu hingað um það leyti sem þeir voru að stofna fjölskyldu og það voru tilviljanir 

frekar en nauðsyn sem réði. Almennt er ástæðum flutninga fólks milli landa skipt í 

tvo meginflokka: annars vegar eru aðstæður í landinu sem draga til (e. pull) sín fólk 

og hins vegar aðstæður sem ýta undir (e. push). brottflutning. Fyrir flesta 

innflytjendur eru aðstæður sem draga þá að nýja landinu sterkari heldur en þær 

aðstæður sem knýja þá til að yfirgefa gamla landið og þess vegna eru þeir taldir flytja 

milli landi af fúsum og frjálsum vilja (Berry, 2003, bls. 348).  

Í niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar kom í ljós að kennararnir höfðu flestir 

myndað tengsl við landið í gegnum maka eða önnur fjölskyldutengsl. Það var 

undantekning að þeir kæmu hingað í leit að atvinnu vegna breyttra aðstæðna í 

heimalandinu. Eingöngu í einu tilviki var hægt að tala um aðstæður sem ýttu (push) 

kennaranum á brott frá heimalandi sínu. 

Þessar aðstæður hafa oft sálræna erfiðleika í för með sér sem gera aðlögun 

erfiða fyrir einstaklinginn. Prófessor Young Yun Kim, Háskólanum í Oklahoma, 

fjallar um tengslin milli hvatningar (e. motivation), streitu og aðlögunar í bókinni 

Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural 

adaptation (Kim, 2001). Að sögn hennar kemur í ljós að aðstæður sem draga að (pull) 

geta verið jafnerfiðar fyrir einstaklinginn í aðlögun. Ef væntingar um lífið í nýja 

landinu stóðust ekki mátti finna merki um aukna streitu og stundum félagslega 

einangrun (Berry, 2003, bls. 367). 

Í viðtalsrannsókninni voru þetta hins vegar undantekningar og þrátt fyrir þær 

var aðlögun kennaranna jákvæð í flestum tilvikum. Samkvæmt skrifum Kim eru ýmis 

atriði mikilvæg með tilliti til jákvæðrar aðlögunar, t.d. hvort einstaklingurinn flytur af 
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frjálsum vilja og er undir breytingar búinn, svo og hvort lítill menningarmismunur 

milli landa og ýmis persónuleikaeinkenni skipta máli, eins og að vera opinn, sterkur 

og jákvæður ( Kim, 2001, bls. 82-85). Aldur telur hún ekki vera mikilvægan fyrir 

jákvæða aðlögun nema í tengslum við hvort persónuleiki einstaklingsins er opinn 

gagnvart breytingum (Kim, 2001, bls. 174-175). Bæði í kortlagningunni og í 

viðtalsrannsókninni kom í ljós að flestir voru á þrítugsaldri við komuna til landsins. 

 Hugsanlegt er að hæfileikinn og jafnvel löngunin til þess að breyta um 

umhverfi hafi þegar verið til staðar hjá kennurunum eða kviknað við kynni af nýjum 

menningarheimi. 

 

6.1 Menntun og persónuleiki eru bjargir einstaklingsins 

Kennararnir líktust öðrum grunnskólakennurum á Íslandi hvað varðar kyn og aldur en 

skáru sig úr varðandi menntun þar sem þeir voru allir háskólamenntaðir á móti 80% 

af grunnskólakennurum í heild (Hagstofa Íslands, 2006). Fjölbreytnin í menntuninni 

og þetta háa menntunarstig varð til þess að veita þeim greiðan aðgang að íslensku 

samfélagi. Segja má að menntunin tilheyrði persónulegum björgum þeirra og gæfi 

þeim aðgang að hinu nýja samfélagi og um leið að tungumáli, sögu, gildum og 

venjum þess. Hún ein og sér auðveldaði þeim að aðlagast vegna þess að samfélagið 

vantaði kennaramenntun þeirra. Það útskýrir að hluta til að sumum fannst erfitt að 

meta hvort menntun hér á landi hafi haft áhrif á félagslega stöðu þeirra. Einungis þeir 

sem það átti við svöruðu játandi (Fylgiskjal 5). Ólíkt mörgum öðrum innflytjendum 

urðu kennararnir ekki fyrir því að missa félagslega stöðu við komuna þar sem þeir 

gátu fengið að starfa áfram við kennslu (Berry, 2003, 366-367). Það var að vísu 

misjafnt hvenær þeir byrjuðu að kenna, sumir strax en aðrir voru við önnur störf fyrst 

(Fylgiskjal 5). Flestir upplifðu hins vegar að það hefði verið tekið vel á móti þeim og 

að þeir ættu auðvelt með að fá vinnu við kennslu. Mörg dæmi voru um að það hafði 

sérstaklega verið óskað eftir því. 

Persónuleiki þeirra gæti einnig hafa skipt máli, t.d. félagslyndi, forvitni og það 

að þora að taka áhættu (Jandt, 2001, bls. 355). Það er hugsanlegt að kennararnir hafi 

ákveðna sameiginlega eiginleika sem auðveldi þeim að aðlagast nýju umhverfi. 

Kennararnir í viðtalsrannsókninni eru opnir, sterkir og jákvæðir. Það eru eiginleikar 

sem Y.Y. Kim álítur helstu eiginleika aðlögunarhæfs persónuleika (Kim, 2001, bls. 

178-179). Hvort þessi eiginleikar liggja í kennarasálinni eða hjá einstaklingnum 
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sjálfum er erfitt að svara. Hins vegar skiptir máli hvort og hvernig þeim tekst að nota 

þessa eiginleika til að aðlagast í starfi.  

 

6.2 Fyrstu kynni af skólastarfi 

Flestir kennaranna töluðu um að upplifun þeirra af skólamenningunni hefði verið 

jákvæð við fyrstu kynni og það hafi skipt miklu máli fyrir áframhaldandi starf. Hjá 

öðrum var fyrsta árið í kennslu erfitt og þeir sem töluðu um einangrun í starfi síðar 

höfðu í fyrstu haft neikvæða upplifun af starfinu. Huberman flokkar í rannsókn sinni 

lýsingar kennara á því að vera nýr kennari sem annað hvort auðvelda byrjun eða 

sársaukafulla. Hið fyrrnefnda tekur til eldmóðs og uppgötvunar ásamt jákvæðum 

samskiptum við nemendur. Hið síðarnefnda tekur til erfiðra nemenda, ofkeyrslu og 

mistaka. Þar að auki eiga konur erfitt með að finna jafnvægi milli þess að standast 

kröfur heimilisins og starfsins. Karlar hins vegar eiga erfiðara í byrjun því þeir hafa á 

tilfinningunni að vera undir eftirliti stjórnenda (Huberman, 1993, bls. 244). 

Í viðtalsrannsókninni hjá þessum hópi kennara af erlendum uppruna bættust 

við tungumálaerfiðleikar. Segja má að fyrstu erfiðleikar sem mættu þeim í starfi væru 

tungumálið en það var mjög einstaklingsbundið hve fljótt þeir náðu tökum á því. 

Fjölskylda, makar og börn voru helstu kennarar þeirra en margir töluðu um að hafa 

lært í fyrstu með því að lesa barnabækur og málfræðibækur. Sumir áttu kost á námi í 

íslensku en að öðru leyti lærðu þeir tungumálið í gegnum dagleg samskipti við aðra 

kennara. Það lagaðist smám saman og flestir náðu fljótt góðum tökum á tungumálinu. 

Hins vegar voru dæmi um að sumir finndu enn til vanmáttar í starfi. Þá var það oftast 

gagnvart skriflegri skýrslugerð í kennarastarfinu en sjaldnar töluðu máli. 

Lítið var um að skólastjórnendur gerðu kröfur um íslenskukunnáttu við 

ráðningu. Það var upplifun kennaranna að meiri áhersla hefði verið lögð á 

menntunina. Þeim fannst erfitt að meta hvort það hefði skipt máli hvar þeir hlutu 

menntun sína. Samt töldu margir sem höfðu stundað kennaranám eða sótt námskeið 

hér á landi að það hefði hjálpað þeim. Aðrir töluðu um að kennaramenntunin sem þeir 

höfðu fengið erlendis væri góður undirbúningur fyrir starfið. Þessi afstaða 

skólastjórnenda kom ekki á óvart vegna skorts á kennurum í tilteknum greinum eða 

almennum kennaraskorti. Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að góð tungumálakunnátta í 

því máli sem talað er í landinu auðveldi aðlögun, bæði félagslega og persónulega, þá 

hefur það skipt minna máli þegar menntun hefur vantað (Kim, 2001, bls. 102-103). 
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6.3 Menningarlegur mismunur og fordómar 

Mikill menningarlegur munur á milli t.d. tungumála eða trúarbragða gæti einnig haft 

áhrif hjá sumum einstaklingum og aðlögunin þess vegna ekki verið eins jákvæð 

(Berry, 2003, bls.367). Svipað og hvatningu til aðlögunar nefnir Yung Yun Kim 

sveiganleika sjálfsmyndarinnar þar sem einstaklingurinn hefur vegna sjálfsvirðingar 

öðlast sterkari og opnari sjálfsmynd. Jafnvel gæti áhugi á félagslegum tengslum innan 

nánasta umhverfis haft áhrif á jákvæða aðlögun. Í rannsókn frá Bretlandi árið 1988 

kom fram að ýmsir innflytjendahópar, eins og múslimar, sem voru í nánu sambandi 

við aðra íbúa sveitarfélagsins, sýndu meiri vilja til aðlögunar að bresku samfélagi en 

því að viðhalda aðskilnaði (Kim, 2001, bls. 112). Í viðtalsrannsókninni var ekkert 

spurt um trúmál og reyndar virðist hinn trúarlegi munur milli múslima og kristinna 

sem var til staðar ekki skipta máli. 

 Það var frekar að munur milli tungumála hefði haft meiri áhrif á kennarana. Í 

sambandi við hvernig þeir sjálfir sem einstaklingar náðu tökum á öðru tungumáli 

skipti máli hvernig fyrstu kynni höfðu verið við nýja fjölskyldu, skóla og samfélag. 

Það var hins vegar erfitt að rekja upplifun af einangrun í starfi eða vöntun á 

félagsskap utan vinnunnar til áhrifa af fyrstu kynnum (Berry, 2003, bls. 360-365; 

Huberman, 1993, bls. 244-247). Samkvæmt kenningu Kims hefur aðlögunarferlið 

áhrif á persónuleika einstaklingsins og kemur það fram sem streitueinkenni vegna 

togstreitu milli menningarheima. Það verður þá til togstreita innra með 

einstaklingnum vegna krafna umhverfisins til hans sem geta haft í för með sér 

þunglyndi (Kim, 2001, bls. 54-55). Þetta bar lítið á góma í viðtölunum nema sem 

byrjunarerfiðleikar við að ná tökum á tungumálinu. Hins vegar voru dæmi um streitu 

vegna framburðar og líkamleg vandamál eins og stam og suð fyrir eyrum. Allir voru 

samt mjög meðvitaðir um eigin getu og takmörk og flestir þráðu að geta lært 

tungumálið fullkomlega. 

Þessar áhyggjur voru algengari hjá ungum konum. Flestum fannst gott að vera 

leiðréttir, einnig af nemendum. Það var athyglisvert að börn þeirra sem voru 

tvítyngdir sjálfir notuðu yfirleitt móðurmál annars foreldris í samskiptum við það en 

töluðu jafnframt íslensku sín á milli eða eins og þeim þóknaðist. Það sýnir enn betur 

að við aðlögunina tekur einstaklingurinn afstöðu og velur þá leið sem hentar honum 

best (Berry, 2003, bls. 353).  
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Þrátt fyrir undantekningar hafði flestum kennaranna með tímanum tekist 

ágætlega að fóta sig í tilverunni. Það fannst heldur enginn menningarlegur mismunur 

með tilliti til stöðu kvenna innan hópsins (Berry, 2003, bls. 366). Einnig hér var það 

starf þeirra sem kennarar sem gerði þeim kleift að ná sams konar stöðu og þær höfðu í 

heimalandinu. Í rannsókninni eftir S. Boyd, Foreign-born teachers in the multilingual 

classroom in Sweden: The role of attitudes to foreign accent (2003), kom í ljós að 

hreimur kennaranna hafði meiri áhrif á hvort þeir væru taldir trúverðugir fagmenn í 

starfi en málfar og framsögn þeirra. Stjórnendur voru frekar með efasemdir og tregir 

til að ráða kennara af erlendum uppruna (Boyd, 2003, bls. 1). Í niðurstöðum er meðal 

annars sagt frá því hvernig hreimur kennarans var talinn valda miskilningi ef upp 

komu vandamál í samskiptum eða af uppeldisfræðilegum toga: 

 

Eitt sem við tókum eftir meðal allra sem tóku þátt í rannsókninni, fullorðnum jafnt 

sem börnum, var að tungumálinu var kennt um nánast öll vandamál, í samskiptum 

eða kennslufræði, sem snertu kennara með erlendan bakgrunn. Ef sænskir kennarar 

áttu í erfiðleikum með bekkina sína, voru þeir ekki nógu vel þjálfaðir eða höfðu ekki 

næga reynslu. Ef erlendur kennari átti í erfiðleikum, var ónógri færni í sænsku kennt 

um.6 

 

Hins vegar kom í ljós að viðbrögð nemenda voru of mismunandi og 

einstaklingsbundin til að gott væri að taka þau sem almenn gildi. Það var einnig 

tilhneiging meðal nemenda í þá átt að venjast erlendum hreimi kennaranna eftir 

ákveðinn tíma (Boyd, 2003, bls. 11-13). Einungis tveir kennarar í viðtalsrannsókninni 

minntust á að hafa upplifað fordóma gagnvart sér vegna tungumálsins. Annað dæmið 

var nýlegt og tengdist einmitt ráðningu kennarans. Hugsanlega er þetta einstakt tilfelli 

en er ekki síður alvarlegt ef þetta hefur einungis verið afsökun fyrir því að vísa 

kennaranum frá. 

                                                
6 One reaction we noted among all those who took part in the study, both adults 

and young people, was that language was given the blame for virtually all problems of 
communication or pedagogy which concerned teachers with foreign background. If Swedish 
teachers had problems with their classes, they were insufficiently trained or had too little 
experience. If a foreign teacher had problems, it was attributed to inadequate proficiency in 
Swedish (Boyd, 2003, bls. 10). 
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6.4 Að lifa í tveimur menningarheimum 

Flestir kennaranna höfðu haldið í móðurmál sitt barnanna vegna en líka til að halda 

tengslum við fjölskylduna úti. Samt var tilhneiging hjá ungum fjölskyldum að leggja 

meiri áherslu á tvítyngi en hjá þeim eldri. Það stafar af því að tvítyngi er orðið 

algengara en áður og umræðan jákvæðari. Það að sumir tala um eftirsjá varðandi það 

að hafa ekki haldið í bæði tungumálin eru enn frekari rök fyrir að þessi 

hugarfarsbreyting hafi átt sér stað. Að þessu leyti hafa einstaklingarnir haft sín áhrif á 

samfélagið. Víða má sjá þessa þróun, t.d. í Bandaríkjunum, í auknum skilningi 

yfirvalda sem þrýsta á að skólarnir bjóði nemendum tvítyngda menntun (M-S. Kim, 

2002, bls. 150-151). 

Í viðtalsrannsókninni kom einnig fram ákveðin vísbending um að 

menningaraðlögun kennaranna hafði gengið betur þegar þeir voru bæði í tengslum við 

upprunalega menningu og þá nýju (Berry, 2003, bls. 382). Þá var hægt að tala um að 

kennararnir lifðu í tveimur menningarheimum. Áhugavert var að þegar fleiri en eitt 

tungumál voru töluð á heimilinu var tilfinningin um að lifa í tveimur 

menningarheimum sterkust. 

Hið sama gilti ef ennþá voru sterk tengsl við fjölskylduna úti, þá var talað um 

að eiga tvö heimili. Jafnvel þegar annað tungumálið hvarf alveg og eingöngu var 

töluð íslenska var talað um að þeir tækju það besta frá báðum menningarheimum og 

blönduðu því. Þrenns konar aðlögun einkenndi líf kennaranna og hvernig þeir lifðu í 

tveimur menningarheimum. Það er merki um að uppruninn hverfur aldrei alveg og 

þess vegna er hægt að tala um samþættingu sem aðlögunarleið og að einstaklingurinn 

lifi í tveimur menningarheimum (Berry, 2003, bls. 353-57).  

Það að kennararnir hafa að vissu leyti getað kosið þessar samþættingarleiðir 

sjálfir, gæti verið merki um að menningarlegur fjölbreytileiki hefur eitthvert gildi 

innan íslensks samfélags. Það er að segja að í samfélaginu sé lítið um fordóma, 

jákvæðni sé á milli hópa af erlendum uppruna og hver einstaklingur hafi tilfinningu 

fyrir því að vera hluti af stærra samfélagi (Berry, 2003, bls. 355). Talið er að til verði 

einhvers konar tvímenningarleg sjálfsmynd. Margar rannsóknir, t.d. á Bretum af 

indverskum uppruna (1986), Bandaríkjumönnum af armenskum uppruna (1980) og af 

kínverskum uppruna (1981) og Ástralíubúum af grískum og ítölskum uppruna (1985), 

sýna fram á að þeir sem flytja milli menningarheima geta haldið tengslum við þá báða 

án þess að það valdi togstreitu. Aðlögunin verður jákvæð, aðallega vegna áhrifa frá 
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samfélaginu sem þeir flytja til (M-S. Kim, 2002, bls. 66-67). Mikilvægt er að skilja að 

við aðlögunina tekur einstaklingurinn samt afstöðu til og hefur áhrif á siði og venjur 

samfélagsins. Það ber að líta á hana sem þróun sem á sér stað í gegnum samskipti 

einstaklings við samfélagið og innri upplifun hans. Sams konar menningaraðlögun á 

sér að nokkru leyti stað þegar kennarinn kemst í kynni við skólasamfélagið. Sem 

kennari er hann annað hvort sáttur við það eða reynir að breyta því. Hjá kennurunum í 

rannsókninni var hið síðara algengara þar sem þörfin fyrir faglegt sjálfstæði og 

skapandi skólastarf var ríkjandi. Hugsanlega tengdist það uppruna þeirra eða 

kennaramenntuninni sem þeir höfðu fengið. Hins vegar báru þeir í krafti þess að vera 

af erlendum uppruna ákveðinn fjölbreytileika með sér. Spurningin var hvort og 

hvernig þeim tókst að nota þessa eiginleiki í starfi. 

 

6.5 Mat á skólastarfi – áhrif og áhugi 

Kennararnir sem tóku þátt í viðtalshluta rannsóknarinnar höfðu frá þriggja til þrjátíu 

ára kennsluferil að baki og fylgdu við fyrstu sýn þemum Hubermans hvað varðar 

ákveðið munstur í lífi og starfi kennarans. Í lýsingu Hubermans kemur fram að við 

starfslok kennara verði almennt ákveðin skil í átt að minni athafnasemi og eftirfylgni 

af hálfu kennarans. Þetta er ekki háð starfsaldri heldur því sem kallað er innhverfing 

(e. internalization), hugtak sem Huberman fær frá C. G. Jung, og er mjög áberandi á 

seinni hluta starfsferils. Óljóst er hvort það stafar af sálrænum þáttum eða tengist 

starfinu. Huberman telur það samt tengjast þeim litla sýnilega árangri af kennslu sem 

kennarinn upplifir sjálfur miðað við orkuna sem hann hefur notað gagnvart 

nemendum og kennslufræðilegar umbætur (Huberman, 1993, bls. 246). Kennararnir 

sem voru að ljúka starfsferli sínum í viðtalsrannsókninni voru að vísu mun jákvæðari 

en kennararnir í lýsingu Hubermans. Að öðru leyti kom mjög skýrt fram tvennt sem 

skiptir kennara máli, þ.e.a.s. að eiga persónuleg tengsl innan skólans og hafa 

stjórnendur sem veita þeim stuðning á erfiðum tímum (Huberman, 1993, bls. 259-61).  

Í viðtölunum var lítið minnst á samstarf innan skólans umfram hefðbundna 

verkaskiptingu. Kennararnir töldu sig njóta faglegs sjálfstæðis og fannst þeir hafa 

vaxið í starfi. Hins vegar töluðu sumir um að þeir söknuðu meiri samvinnu milli 
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kennara innan skólans og að meiri virðing væri borin fyrir starfinu. Sérstaklega var 

talað um að það vantaði meiri faglega umræðu milli kennara. Sumir ungir kennarar 

kvörtuðu yfir áhugaleysi á faglegri umræðu meðal samkennara og af hálfu stjórnenda. 

Á sama hátt tengdist það því hvernig reynslu þeir höfðu af skipulagi skólans og 

hvernig samstarfinu var háttað. Vegna mikils áhuga á fjölbreyttu, skapandi 

skólastarfi, skipulagi og samvinnu um kennslu sóttust þeir einmitt eftir faglegu 

samstarfi við kennara og stuðningi frá stjórnendum. Ekkert benti til þess að afstaða 

þeirra væri öðruvísi en hjá kennurum almennt að þessu leyti. Í rannsókn Hubermans, 

sem tók til 160 kennara á unglingastigi, kom ýmislegt honum á óvart í afstöðu 

kennara til starfsins og í sambandi þeirra við stjórnendur. Þrátt fyrir hlutverk 

kennarans sem leiðbeinanda nemenda fannst Huberman sláandi hvað kennararnir 

sjálfir virtust vera ómeðvitaðir um eigin áhrif, bæði persónuleg og fagleg, á 

skólastarfið, jafnvel kennarar með langan starfsferil.  

 Þetta taldi hann vera merki um yfirborðskennd og slitrótt samskipti milli 

samkennara. Ef talið er að persónuleiki kennara sé almennt mjög skapandi geti 

einhæft skólakerfi stundum komið í veg fyrir að samvinna eigi sér stað (Huberman 

1993, bls. 262). Þetta átti einnig við í viðtalsrannsókninni þar sem sumir kennaranna 

upplifðu einangrun í starfi og jafnvel að þeir væru misskildir. Þeir töldu það sjálfir 

stafa af mismunandi kennslufræðilegum bakgrunni en einnig að sumir eldri kennarar 

ættu erfiðara með að deila reynslu og skoðunum. Þrátt fyrir það höfðu allir jákvætt 

viðhorf til íslensks skólasamfélags, töldu það opið og bjóða upp á tækifæri til að bæta 

og þróa, jafnvel fleiri tækifæri en erlendis.  

 

6.6 Hugmyndir og lausnir 

Kennararnir höfðu sjálfir ákveðnar hugmyndir um úrlausnir. Sumum fannst erfitt að 

meta eða sjá hvaða áhrif þeir hefðu haft á skólasamfélagið en aðrir töldu sig hafa 

talsverð áhrif. Þeim fannst erfitt að greina að hve miklu leyti mætti rekja þessi áhrif til 

uppruna þeirra eingöngu en töldu líklegra að þau væru blanda af menningu, menntun 

og persónuleika þeirra. Í þeim tilfellum þar sem kennararnir töldu sig hafa haft áhrif á 

skólasamfélagið mætti ætla að sams konar menningarlegur fjölbreytileiki hefði svipað 

gildi utan skólasamfélagsins (Berry, 2003, bls. 355).  
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Margir höfðu reynslu af kennslu barna af erlendum uppruna en sumir höfðu efasemdir 

um getu skólasamfélagsins til að sinna þörfum þeirra. Þeir lögðu áherslu á 

móðurmálskennslu erlendu barnanna samhliða íslenskukennslu og sumir töldu 

blöndun í bekk vera betri kost en sérkennsla fyrir þau. 

Kennararnir töldu erlend áhrif vera jákvæð fyrir íslenskt samfélag en sumir 

höfðu áhyggjur af því að þau gætu leitt til stéttaskiptingar. Þó nokkuð var um 

hugmyndir um skapandi skólastarf í tengslum við faggreinar sem þeir voru að kenna 

en einnig kom fram áhugi á meiri samvinnu í kennslunni. Varðandi börn af erlendum 

uppruna kom sú hugmynd fram í hópviðtölum að skapa mætti tengsl milli kennara og 

nemenda af erlendum uppruna og jafnframt milli nemenda af erlendum uppruna 

innbyrðis. Tilgangurinn væri um leið að veita stuðning og miðla upplýsingum á milli 

landshluta. Einum kennara datt í hug að búa til myndaorðabók fyrir tælensk börn á 

þremur tungumálum, íslensku, tælensku og ensku. Spurning var hvort hægt væri að 

nýta krafta kennaranna í þágu kennslu barna af erlendum uppruna og hvernig. Það 

væri mögulegt að setja upp gagnanet sem þjónaði öllum grunnskólum landsins. 

Tilgangurinn væri að nota tungumálaþekkingu kennaranna til að styrkja 

móðurmálskennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Með þessu móti væri 

hægt að stofna einhvers konar netskóla sem bæði kennarar og nemendur tækju virkan 

þátt í að skapa. 

 

6.7 Gildi menningarlegs fjölbreytileika – Kennarinn sem 

miðlar 

Menningaraðlögunin hefur með tímanum haft í för með sér breytingu á sjálfsmynd, 

skoðunum, gildum og hegðunarmunstrum kennaranna. Aðlögunin kemur fram í 

samskiptaleiðum þeirra og spurning er hvernig þeir hafa upplifað hana og hvort hún 

geri þá hæfari sem einstaklinga og jafnvel sem kennara. Það eru spurningar sem þessi 

rannsókn getur ekki svarað. Aftur á móti er talið að einstaklingar sem kynnast 

mörgum menningarheimum, t.d. þeir sem vinna hjá alþjóðlegum fyrirtækjum, verði 

víðsýnni og umburðarlyndari gagnvart náunganum. Samkvæmt kenningu Y.Y. Kim 

þróar einstaklingurinn með sér einhvers konar tvímenningarlegan persónuleika 

samhliða eigin persónuleika (Kim, 2001, bls. 66, 195). Ef ekki er litið á 

menningaraðlögunina sem línulega leið og í staðinn litið á hana sem gagnvirka verður 
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það að lifa í tveimur menningarheimum leið sem einstaklingurinn velur sjálfur og til 

virðisauka fyrir hann og samfélagið sem hann lifir í, ekki síst skólasamfélagið. Þá 

minnka neikvæð áhrif streitu sem fylgir aðlögun þar sem einstaklingurinn er í 

stöðugum samskiptum milli heima og þarf ekki að gefa upp á bátinn upprunalega 

menningu sína. Innan rannsóknarsviðs fjölmenningarfræða hefur asísk kenningasmíð 

gefið umræðunni nýja sýn eins og til dæmis kenningar Min-Sun Kim, prófessors við 

háskólann á Hawai, Manoa. Hún er að þróa svokallað tvímenningarmódel 

sjálfsmyndar, þar sem hún skoðar tvenns konar persónuleika, annars vegar vestrænan 

(e. independent) og asískan (e. interdependent) hins vegar. Hún skoðar sérstaklega 

þátt tjáskiptaleiða í menningaraðlöguninni með því að sameina fræði vestrænna og 

austrænna menningarheima. Einstaklingur sem hefur eiginleika beggja 

persónuleikanna aðlagast á auðveldari hátt við flutning milli menningarheima ( Kim, 

2002, bls. 147-168). 

Á þennan hátt hefur umræðan færst frá mikilvægi þess að viðhalda sjálfsmynd 

etnískra minnihlutahópa til aukinnar áherslu á að skapa sameiginlega menningu. 

Hvort það er ný umræða er hins vegar umdeilanlegt. Einn af stóru kenningasmiðum 

félagsfræðinnar, Max Weber, skrifaði 1922 um samband kynþátta og það að trúa á 

mikilvægi þess að viðhalda þjóðernissjálfsmyndinni, sem hann telur einungis hafa 

orðið til í pólitískum tilgangi. Hún lifir hins vegar áfram sem minning um samfélag 

sem einu sinni var en hefur í dag jafnvel letjandi áhrif á þróun nýs samfélags. Þess 

vegna telur hann það að rækta einhvers konar þjóðernissjálfsmynd ekki skipta máli. Í 

Wirtshaft und Gesellshaft segir Weber í kaflanum Race relations svohljóðandi: 

 

If one leaves out of account the possessions of a shared language, which is by no 

means always confined to or characteristic of groups which either objectively are, or 

subjectively believe themselves to be, of the same blood, and shared religious beliefs, 

which are similarly independent of bloodrelationships; and if one further disregards 

for the moment the effects of, and the memories of, a common destiny in the purely 

political sphere (something which, at least objectively, has likewise nothing to do 

with ties of blood), then one can ask in a general way which “ethnic” differences are 

left. [.]Really striking differences in the conduct of economic life have played a part 

in creating a feeling of ethnic affinity, as also have at all times such forms of external 

self-expression as differences in type of dress, types of housing and food, the 

customary form of division of labour between the sexes and the division between the 

free and the unfree [.]In fact, the feeling of “ethnic status”, exactly like the 
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conception based on social “rank”, feeds on convictions about the excellence of one’s 

own customs and the inferiority of other people’s (Þýð: Eric Matthews, 1978). 

 

Weber segir að í gegnum alla mannkynssöguna hafi samfélög orðið mjög auðveldlega 

til vegna sameiginlegra pólitískra ákvarðana, nema þegar mjög áberandi frávik í útliti 

og hegðun manna eru til staðar innan hópsins. Hann vill meina að atriði eins og 

tungumál, kynþáttur, trú og sameiginlegur reynsluheimur hafi í raun ekkert gildi og er 

því ekki fyrirstaða gegn myndun samfélags á jafnræðisgrundvelli (Weber, 1922/1978, 

bls. 369). Kennararnir í viðtalsrannsókninni voru ekki með áberandi frávik að þessu 

leyti. Það sem kom á óvart var aftur á móti þessi einstaka hæfni sem þeir hafa vegna 

þess að þeir lifa í tveimur menningarheimum. Það að hafa báða heima innra með sér 

gerir þá mjög sterka og gefur þeim eiginleika sem hefur auðveldað aðlögun. 

Eiginleiki sem auðveldar kennaranum að miðla, ekki bara einni menningu heldur 

skilningi á því sem er mönnum sameiginlegt. 

 
 

6.8 Samantekt 

Flestir kennaranna töluðu um að upplifun þeirra af skólamenningunni hefði verið 

jákvæð við fyrstu kynni og það hafi skipt miklu máli fyrir áframhaldandi starf. Hjá 

öðrum var fyrsta árið í kennslu erfitt og þeir sem töluðu um einangrun í starfi síðar 

höfðu í fyrstu haft neikvæða upplifun af starfinu. Segja má að fyrstu erfiðleikar sem 

mættu þeim í starfi hafi verið tungumálið en það var mjög einstaklingsbundið hve 

fljótt þeir náðu tökum á því. Það var hins vegar erfitt að rekja upplifun af einangrun í 

starfi eða vöntun á félagsskap utan vinnunnar til áhrifa af fyrstu kynnum. Þetta bar 

lítið á góma í viðtölunum nema sem byrjunarerfiðleikar við að ná tökum á 

tungumálinu. Það var frekar að munur milli tungumála hefði haft meiri áhrif á 

kennarana og voru dæmi um streitu vegna framburðar. Þegar kennarinn kemst í kynni 

við skólasamfélagið á sér stað einhvers konar menningaraðlögun. Sem kennari er 

hann annað hvort sáttur við það eða hann reynir að breyta því. Hjá kennurunum í 

rannsókninni var hið síðara algengara þar sem þörfin fyrir faglegt sjálfstæði og 

skapandi skólastarf var ríkjandi. Hugsanlega tengdist það bæði uppruna þeirra og 

kennaramenntuninni sem þeir höfðu fengið. Hins vegar báru þeir í krafti þess að vera 

af erlendum uppruna ákveðinn fjölbreytileika með sér. Í viðtölunum var lítið minnst á 

samstarf innan skólans umfram hefðbundna verkaskiptingu. Kennararnir töldu sig 
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njóta faglegs sjálfstæðis en þeir söknuðu meiri samvinnu milli kennara innan skólans 

og að meiri virðing væri borin fyrir starfinu. Sérstaklega var talað um að það vantaði 

meiri faglega umræðu milli kennara og að samskipti milli samkennara væru 

yfirborðskennd og slitrótt. Sumir kennaranna upplifðu einangrun í starfi og jafnvel að 

þeir væru misskildir. Þrátt fyrir það höfðu allir jákvætt viðhorf til íslensks 

skólasamfélags, töldu það opið og bjóða upp á tækifæri til að bæta og þróa, jafnvel 

fleiri tækifæri en erlendis. Kennurum fannst erfitt að greina að hve miklu leyti mætti 

rekja eigin áhrif á íslenskt skólasamfélag til uppruna þeirra eingöngu en töldu líklegra 

að þau væru blanda af menningu, menntun og persónuleika þeirra. Í þeim tilfellum 

þar sem kennararnir töldu sig hafa haft áhrif á skólasamfélagið mætti ætla að sams 

konar menningarlegur fjölbreytileiki hefði svipað gildi utan þess. Flestir höfðu 

reynslu af kennslu barna af erlendum uppruna en sumir höfðu efasemdir um getu 

skólasamfélagsins til að sinna þörfum þeirra. Þeir lögðu áherslu á móðurmálskennslu 

erlendu barnanna samhliða íslenskukennslu og sumir töldu blöndun í bekk vera betri 

kost en sérkennslu fyrir þau. Kennararnir töldu erlend áhrif vera jákvæð fyrir íslenskt 

samfélag en sumir höfðu áhyggjur af því að þau gætu leitt til stéttaskiptingar. 

Varðandi börn af erlendum uppruna kom sú hugmynd fram í hópviðtölum að skapa 

mætti tengsl milli kennara og nemenda af erlendum uppruna og jafnframt milli 

nemenda af erlendum uppruna innbyrðis. Tilgangurinn væri að nota 

tungumálaþekkingu kennaranna til að styrkja móðurmálskennslu nemenda með annað 

móðurmál en íslensku. Kennarar af erlendum uppruna hafa ákveðna sérstöðu og líta 

ber á þá sem sérstaklega hæfa til að efla og styrkja nemendur af erlendum uppruna. 

Að þeirra sögn er faglegur áhugi kennaranna og þörf fyrir samvinnu mikil og jafnvel 

meiri en annarra kennara og þess vegna álitamál hvort ekki eigi að nýta markvisst 

reynslu og þekkingu þeirra til að þróa skólastarfið í átt að fjölmenningarlegra 

skólastarfi. 

 

 
 
 
 



 82

Lokaorð 
 

Lengi vel var vinnuheiti rannsóknarinnar erlendir kennarar á Íslandi. Það var mjög 

einfalt, fannst mér, allir vita hvað kennarar eru og hvað Ísland er. Orðið erlendur 

finnst mér mjög fallegt og betra en útlendingur. Ég hef aldrei skilið hvar þetta 

dularfulla útland er! Ég var sæl í fávisku minni þangað til ég fékk spurninguna: 

Hvaða kennarar? Átti það líka við um framhaldsskólakennara? Jú, það hefði getað 

verið en mig langaði til að skoða grunnskólakennara af því ég þekki þá best. Hins 

vegar taldi ég frá upphafi að ég sæi eitthvað sem ætti við alla kennara af erlendum 

uppruna og jafnvel við alla kennara – á Íslandi að minnsta kosti.  

 Þá hitti ég mann í Bónus á Laugaveginum sem spurði: „En hvað er maður 

eiginlega lengi erlendur?“ Það var góð spurning og núna get ég loksins svarað henni. 

Maður er erlendur eins lengi og maður vill. Eða eins lengi og aðrir vilja. Getur maður 

þá ekki líka orðið innlendur? Jú, það er líka hægt ef maður vill það frekar og ef aðrir 

vilja það líka. Svo getur maður líka verið bæði erlendur og innlendur og þessi hópur 

er það. Það er líka misjafnt hvað maður er mikið erlendur og innlendur eftir 

mismunandi aðstæðum og á mismunandi tímabilum í lífi sínu.  

Þegar ég flutti til Íslands lagði ég mig alla fram við að verða innlend og skildi 

ekki að það skipti máli að halda við tungumálinu, ekki einu sinni barnanna vegna. En 

ég skil það núna. Aldrei hugsaði ég um sjálfa mig sem ég væri af erlendum uppruna, 

hvað þá kennara af erlendum uppruna, í mesta lagi sem kennara að austan. Þó að ég 

telji mig ekki hafa verið í neinni afneitun var það ekki fyrr en í viðtölum við 

kennarana í rannsókninni að ég fann fyrir einhvers konar samkennd. Börnin sem ég 

kenni í dag tala líka meira um það að þau séu af erlendum uppruna en börnin sem ég 

kenndi áður. Sum eru meira að segja að hálfu, að einum fjórða eða að einum áttunda 

útlendingar. Það segir heilmikið um hvað umhverfið er breytt og það að vera af 

erlendum uppruna sé eitthvað sem má hreykja sér af. Þetta er eins og að læra ný 

hugtök. Það tekur tíma að skilja þau en þegar maður loksins gerir það þá vill maður 

líka tileinka sér þau. Loksins skildi ég hugtakið að lifa í tveimur menningarheimum. 

Það tengist nefnilega móðurmálinu og í gegnum það þróast persónuleikinn. Þótt 

maður hætti alveg að tala móðurmál sitt þá er það alltaf til staðar. Þess vegna tel ég að 

fólk af erlendum uppruna sem notar ekki lengur móðurmál sitt lifi einnig í tveimur 

menningarheimum þó að það skynji það ekki sjálft. Stundum getur það verið erfitt en 
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fólk lærir að lifa með því. Það skiptir máli hversu umburðarlynt nánasta umhverfi er 

en einnig samfélagið í heild sinni og hvort yfirlýst stefna yfirvalda fylgi því eftir. Mér 

fannst það koma fram í hópumræðunum að það væri sérstakt áhyggjuefni hvaða áhrif 

það hefur á líðan barna af erlendum uppruna þegar aðrir flokka þau t.d. með 

nýbúaheitinu. Það getur verið ágætt hugtak í faglegum, fræðilegum eða hagnýtum 

tilgangi en annars ekki. Það festir okkur í þessari eilífu „við og þið“ umræðu og hún 

getur verið vafasöm. Fjölbreytileikinn er alltaf til staðar hvort sem við sjáum hann eða 

ekki. Um daginn var nemandi að reyna að segja mér af hverju hann væri eins og hann 

er. Hann var eitthvað með „athyglis eitthvað“, hafði læknirinn hans sagt honum. Gott 

og vel. Hann er líklega með athyglisbrest, hugsaði ég, en greinilega skildi hann það 

ekki alveg sjálfur. Þá er spurningin hvernig á barn að skilja það þegar það langar bara 

til að vera eins og allir aðrir. Við þurfum að sjá fjölbreytileikann en við megum ekki 

láta hann valda aðskilnaði.  

Kennarar af erlendum uppruna er ekki stór hópur og í rauninni er hann bara til 

sem hópur rannsóknarinnar vegna. Hins vegar gaf ég mér það að hann væri 

fjölbreyttur þó það kæmi mér á óvart hversu fjölbreyttur hann var með tilliti til 

uppruna. Ég gaf mér líka að hver og einn kennari væri merki um fjölbreytileikann 

innan skólans og að hver og einn hefði haft ákveðin áhrif á skólasamfélagið. Jafnvel 

þó að hann sæi það ekki sjálfur þá hefðu aðrir séð það –  í það minnsta í fyrstu. Þess 

vegna var mikilvægt að heyra sögu þessara einstaklinga og upplifun og reynslu þeirra 

sem kennara. Reynt var að fá fram hvernig þeir sjá skólasamfélagið og sjálfa sig sem 

kennara. Mér finnst það hafa tekist vel. Þetta eru annars vegar aðeins persónulegar 

lýsingar og það er ekki ætlast til að hægt sé að draga ályktanir af þeim og yfirfæra á 

aðra hópa. Hins vegar er viðráðanlegt að skoða afmarkaðan hóp kennara og ég álít 

hann ekki mjög frábrugðinn öðrum kennarahópum.  

Það spurði mig enginn af hverju ég vildi skoða kennara. Það hefur kannski 

enginn þorað það. Fólk hélt ef til vill að ég væri að skoða sjálfa mig. Ég valdi 

viðfangsefnið meðal annars til þess að komast aðeins frá þeim hugsunarhætti að 

rannsaka einungis vandamál. Kennarar eru mjög mikilvægir innan skólans, bæði sem 

uppalendur og kennarar. Þeir hafa ákveðna stöðu í samfélaginu sem fáir aðrir hafa. 

Það eru til ótal menntarannsóknir sem fjalla um hvernig beri að kenna og hvernig 

kennarar eigi að vera en lítið um rannsóknir sem fjalla um þeirra eigin reynslu. 

Kennarar eru hins vegar oft þátttakendur í stórum megindlegum rannsóknum. Það 

finnst mér ekki endilega vera gert til þess að fá skoðun þeirra fram heldur frekar 
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vegna þess að það er auðvelt að ná til þeirra. Allt of lítið er hlustað á rödd kennarans 

og að mínu mati er það lykilatriði að vita hvernig kennarar hugsa. Fyrirfram gerði ég 

mér engar hugmyndir um niðurstöður en tel þær koma skýrt fram.  

Ég hef gert mér far um að skýra vel hvaða reynslu og upplifun þessir 

einstaklingar hafa af skólastarfinu. Að lokum ætla ég að draga fram það sem mér 

fannst merkilegast. Kennararnir voru mjög áhugasamir um rannsóknina og það var 

greinilegt að þeim fannst mikilvægt að fá að segja sögu sína. Þeir voru sérstaklega 

skapandi í hugsunarhætti og höfðu ótal hugmyndir um skapandi og faglegt skólastarf. 

Spurningin er hvernig tekst að nýta krafta þeirra og hvort þeir séu vannýttir í starfi. 

Ég er viss um að einhverjir þeirra hafi meiru að miðla. Til dæmis mætti útfæra 

hugmyndina sem kom fram um að búa til tengslanet á landsvísu milli kennara og 

nemenda af erlendum uppruna. Þannig væri hægt að nota tungumálaþekkingu þeirra 

til að styrkja móðurmálskennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Með 

þessu móti væri einnig hægt að setja upp gagnabanka eða námsgagnamiðstöð sem 

þjónaði öllum grunnskólum. Það komu einnig fram óskir um að halda ráðstefnu fyrir 

kennara af erlendum uppruna til þess að þeir geti hist sem fagfólk og einstaklingar. 

Þar mætti undirbúa námskeiðahald, t.d. íslensku fyrir kennara með sérstaka áherslu á 

fagmál kennarans. Mér þætti ekki síður mikilvægt ef rannsóknin leiddi einnig til 

einhvers konar úrbóta fyrir þá sem kennara. Síðast en ekki síst væri áhugavert að 

fylgja rannsókninni eftir með rannsókn á lífi og starfi kennara á Íslandi. 
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Fylgiskjal 1: Tilkynning til Persónuverndar og móttekið 25. apríl 2005 
 

Björk Helle Lassen  Dagss. 25.04.2005 
Brekkuborg   
Hér með hefur Persónuvernd móttekið tilkynningu yðar.  
Tilkynningin er nr.  S2487/2005  

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer   
S2487 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 
breytingu á eldri tilkynningu? Ný tilkynning 

Tilkynning um breytingu 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta 
tilkynningu að ræða: 

 

Nafn  Björk Helle Lassen  

Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra) ef 
ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun: 

 

Nafn þess sem fyllir tilkynninguna út: Björk Helle Lassen 

Heimilisfang: Brekkuborg  

Póstnúmer: 760 
 

Staður: Breiðdalsvík 
 
 

Símanúmer tengiliðs: 8688160 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða 
heiti rannsóknar) 

 
Könnum á erlendum kennurum á íslandi 

Tilgangur vinnslunnar?  
að kanna stöðu kennara af erlendum uppruna í 
grunnskólum á Íslandi 

Hvaða upplýsingar verður unnið 
með? 

 

 
tölfræðilegar upplýsingar og upplýsingar úr viðtölum  

Hvert verða upplýsingarnar sóttar?  
til allra erlendra grunnskólakennara á Íslandi 

Heimild(ir) til vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 
um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga  

 
samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. gr. 
 laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 
9. gr.  laganna? 

 

Frekari skýringar á þeim heimildum 
sem merkt er við hér að ofan (t.d. 
lagaákvæði eða ef byggt er á 
samþykki hins skráða skal hér greint 
frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
öðrum en hinum skráða, hvernig er 
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þá uppfyllt  
viðvörunarskylda gagnvart hinum 
skráða, sbr. 21. gr.  laganna</B>< 
DIV> 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 
uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. gr. 
 laganna 

þátttakendum verður sent bréf það sem 
fræðsluskylda sbr. 20. gr. verður uppfyllt  

Verður persónuupplýsingum safnað 
með notkun eftirlitsmyndavéla eða 
annars konar vöktunarbúnaðar? Nei  

Verða upplýsingarnar afhentar 
öðrum. Hverjum? 

Kennaraháskóli Íslands, framhaldsdeild 
v/rannsóknar  

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei  

Verða upplýsingarnar birtar á Netinu 
/ Vefnum? 

Nei  

Hvaða öryggisráðstafanir verða 
viðhafðar ? Afmáun persónuauðkenna 

Ef annað. þá hvað?  

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber 
ábyrgð á framangreindum 
öryggisráðstöfunum lektor Hanna Ragnarsdóttir 

Verður 
upplýsingunum/auðkennunum 
eytt og þá hvenær? ekki ákveðið 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) 
með skriflegum samningi falin 
vinnsla upplýsinganna? 

Nei  

Kennitala vinnsluaðila: 
(eingöngu tölustafir) 

 

Nafn vinnsluaðila:  

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila 
samkvæmt þessum samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkynnanda:  
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Fylgiskjal 2: Bréf til skólastjóra, 28. apríl 2005 
 

Reykjavík, 28. apríl 2005 
 
 
 
 
 
Ágæti skólastjóri 
 
 
Í meistaranámi mínu við Kennaraháskóla Íslands er ég að vinna rannsóknarverkefni 
sem hefur vinnuheitið „Erlendir kennarar á Íslandi“. Verkefni mitt felst í því að kanna 
stöðu kennara af erlendum uppruna í grunnskólum landsins. Verkefnið er unnið undir 
leiðsögn Hönnu Ragnarsdóttur, lektors. 
 
Erindi mitt er að óska eftir upplýsingum um hvort það starfi erlendir kennarar í þínum 
skóla og ef svo er að biðja þig að senda mér nöfn þeirra og netföng/heimilisföng. 
Ætlun mín er að fá þá til að svara stuttri könnun og síðan að taka viðtal við einhverja 
þeirra. Fyllsta trúnaðar verður gætt og tilkynning um vinnsluna var send til 
Persónuverndar þann  25. apríl 2005. 
 
 
 
Vinsamlega sendið svar með tölvupósti sem fyrst. 
 
Með vinsemd og bestu kveðjum, 
 
Björk Helle Lassen, 
 
s. 8688160 
helle@ismennt.is 
Grettisgata 86 
101 Reykjavík  
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Fylgiskjal 3: Bréf til kennara, 11. maí 2005 
 

Reykjavík, 11. maí 2005 
 
 
Ágæti kennari 

 

Í meistaranámi mínu við Kennaraháskóla Íslands er ég að vinna rannsóknarverkefni 

sem hefur vinnuheitið „Erlendir kennarar á Íslandi“. Rannsóknin fjallar um hvers 

konar reynslu og upplifun kennarar af erlendum uppruna hafa af því að kenna í 

grunnskólum á Íslandi. Rannsóknarverkefnið er unnið undir leiðsögn Hönnu 

Ragnarsdóttur, lektors. Áætlað er að því ljúki um áramótin 2005 – 2006.   

 

Ég fékk upplýsingar um nafn þitt og netfang hjá skólastjóra þínum. Erindi mitt með 

þessu bréfi er að óska eftir að þú svarir nokkrum spurningum fyrir þetta verkefni. 

Spurningalisti fylgir með í viðhengi, en þú færð hann líka sendan í pósti. Ef þú lendir 

í vandræðum með spurningalistann er þér velkomið að hringja í mig og fá aðstoð. 

 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og tilkynning um vinnsluna var send til Persónuverndar 

þann 25. apríl 2005. Ég mun senda þér eintak af niðurstöðum þegar þær liggja fyrir í 

sumar. Einnig hef ég áhuga á að fylgja spurningum eftir með viðtali. Ef þú gefur kost 

á þér í stutt viðtal, mun það fara fram í júní eða á tímabilinu ágúst - október . Ég mun 

hafa samband til að ákveða nánar stað og stund. Ef þú kýst eingöngu að svara 

spurningalistanum vil ég biðja þig að senda svörin í tölvupósti fyrir 20. júní n.k.  

 

Með von um góð viðbrögð, 

bestu kveðjur, 

 

____________________ 

Björk Helle Lassen 

s. 8688160 eða 5612969 

helle@ismennt.is 

Grettisgata 86 

101 Reykjavík 



 96

Fylgiskjal 4: Spurningalisti til kennara 
 

Ágæti kennari 
 
Hér fyrir neðan eru nokkrar spurningar sem ég bið þig um að svara og senda mér til 
baka. Þetta er liður í rannsóknarverkefni mínu til meistaraprófs í Kennaraháskóla 
Íslands. Mig langar til að vita hvernig staða kennara af erlendum uppruna er í 
grunnskólum á Íslandi. 
Skrifaðu svörin fyrir neðan spurningarnar, vistaðu skjalið og sendu það svo til mín 
sem viðhengi.  
Með fyrirfram þökk, 
Björk Helle 
 
 
 

1. Frá hvaða landi kemur þú? 
 
 
 
 
2. Hvaða menntun hefur þú og hvaðan ert þú menntaður? 
 
 
 

 
3. Hvað ert þú búin/n að búa lengi á Íslandi? 
 
 
 
 
4. Hvað starfaðir þú við áður en þú fórst að kenna við grunnskóla? 
 
 
 
 
5. Hvað ert þú búin/n að kenna lengi í grunnskóla? 
 
 
 
6. Hvaða kennslugreinar hefur þú kennt? 
 
 
 
 
7. Hvað myndir þú helst vilja kenna? 
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8. Hefur það haft áhrif á stöðu þína ef/hvort þú hefur stundað kennaranám á 
Íslandi? 

 
 
 
 
9. Ef þú átt börn eru þau þá tvítyngd? 
 
 
 
 
10. Hefur þú áhuga á að kynnast öðrum kennurum af erlendum uppruna? 
 
 
 
 
11. Hefur þú áhuga á að starfa með öðrum kennurum af erlendum uppruna? 
 
 
 
 
12. Ert þú tilbúin/n til að spjalla við mig um starf þitt við grunnskólann? 
 
 
 
 
13. Ert þú tilbúin/n til að taka þátt í hópviðtölum við aðra erlenda kennara? 
 
 
 
 
14. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Fylgiskjal 5: Svar við spurningalistanum 
 

1. Frá hvaða landi kemur þú?  

Frá 29 löndum: Norðurlönd: 26 (flestir frá Danmörku og Noregi), Vestur Evrópa: 20 

(flestir frá Þýskalandi), Austur Evrópa: 18 (flestir frá Póllandi), Ameríka: 10 (flestir 

frá Bandaríkjunum), Asía, Indónesía og Ástralía: 5, Afríka: 2 

Noregur Serbía Úkraína Bandaríkin Svíþjóð Þýskaland Ísland Danmark

Sviss Bretland Kanada Tæland Pólland Tékkland Spánn Egyptaland

Ungverjaland Fílipseyjar Suður-afríka Holland Belgía Ástralía Króatía Lítháen

Eistland Rússland Finnland Perú Færeyjar

Noregur Serbía Úkraína Bandaríkin Svíþjóð Þýskaland Ísland Danmark

Sviss Bretland Kanada Tæland Pólland Tékkland Spánn Egyptaland

Ungverjaland Fílipseyjar Suður-afríka Holland Belgía Ástralía Króatía Lítháen

Eistland Rússland Finnland Perú Færeyjar

 

2. Hvaða menntun hefur þú og hvaðan ert þú menntaður? (Samantekt) 

B.Ed.: 35, BA.-MA/enska/tungumál/M.Ed.: 15, Dipl.Ed.-sérkennsla/uppeldisfræði:11 

MA-tónlist/tónmennt: 9, Íþróttaháskóli:9, MA-myndlist/myndmennt/handmennt:6 

á Íslandi

erlendis

í framhaldsnámi hérlendis

í framhaldsnámi erlendis

á Íslandi

erlendis

í framhaldsnámi hérlendis

í framhaldsnámi erlendis
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3. Hvað ert þú búin/n að búa lengi á Íslandi? 

1-10 ár: 35, 11-20 ár: 29, 21-30 ár: 11, 31-58 ár: 6 

 

4. Hvað starfaðir þú við áður en þú fórst að kenna í grunnskóla? 

Leikskóli: 19, kennsla: 16, umönnun: 13, kennsla erlendis: 11, 

fiskvinnsla/sjómennska: 10, skrifstofa/verslun: 10, bústörf: 8, ýmislegt: 8, listir og 

hönnun: 6, í námi: 3, ekkert: 2 

leikskóli

kennsla

umönnun

kennsla erlendis

skrifstofa/verslun

fiskvinnsla/sjómennska

bústörf

ýmislegt

listir og hönnun

nám

ekkert

leikskóli

kennsla

umönnun

kennsla erlendis

skrifstofa/verslun

fiskvinnsla/sjómennska

bústörf

ýmislegt

listir og hönnun

nám

ekkert

 

5. Hvað ert þú búin/n að kenna lengi í grunnskóla? 

½ - 10 ár: 61,11-20 ár: 15, 21-35 ár: 5 

 

6. Hvaða kennslugreinar hefur þú kennt? 

Stærðfræði 16, náttúrufræði 12, lífsleikni 6, samfélagsfræði 9, kristinfræði 8, enska 

24, norska 4, landafræði 3, saga 2, íþróttir 15, sund 7, píanó/söngur 1, sænska 2, 

upplýsinga- og tæknimennt 7, handmennt 10, danska 11, íslenska 7, spænska 2, 

þýska/val 11, leiklist 2, bókasafnsfræði 1, ljósmynd/kvikmyndagerð 2, sérkennsla 7, 

smíðar 1, tónmennt 8, heimilisfræði 8, skrift 2, dans 2, efna/eðlisfræði 1, pólska 5, 

enska sem annað tungumál 1, íslenska sem annað tungumál 7, myndmennt 16, alm. 

bekkjakennsla 7, kennsla á hljóðfæri 1, franska 3, stj.skólakórs 1, nýbúadeild 1, 

trúarbr.fræði 1, tælenska 1. 
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stærðfræði náttúrufræði lífsleikni samfélagsfræði kristinfræði

enska norska landafræði  saga íþróttir 

sund píanó/söngur sænska ut-mennt handmennt

danska íslenska spænska þýska/val leiklist

bókasafnsfræði ljósmynd/kvikmyndagerð sérkennsla/einhv smíðar tónmennt

heimilisfræði skrift dans efna/eðlisfræði pólska

enska esl ísl -sl myndmennt alm bekkjakennsla kennsla á hljóðfæri

franska stj.skólakórs nýbúadeild trúarbr.fræði tælenska

stærðfræði náttúrufræði lífsleikni samfélagsfræði kristinfræði

enska norska landafræði  saga íþróttir 

sund píanó/söngur sænska ut-mennt handmennt

danska íslenska spænska þýska/val leiklist

bókasafnsfræði ljósmynd/kvikmyndagerð sérkennsla/einhv smíðar tónmennt

heimilisfræði skrift dans efna/eðlisfræði pólska

enska esl ísl -sl myndmennt alm bekkjakennsla kennsla á hljóðfæri

franska stj.skólakórs nýbúadeild trúarbr.fræði tælenska
 

7. Hvað myndir þú helst vilja kenna? 

Færri fög 23, það sama 21, fleiri fög 4, félagsfræði 2, þverfaglegt þróunarverkefni 1, 

brúum bilið 1, nýsköpunarverkefni 1 

 

8. Hefur það haft áhrif á stöðu þína ef/hvort þú hefur stundað kennaranám á 

Íslandi? 

Já 24, nei 31, veit ekki 14, ekkert svar 11 

 

9. Ef þú átt börn eru þau þá tvítyngd? 

Já 59, nei 9 

 

já; 59; 74%

nei; 9; 11%

engin börn; 
12; 16%
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10. Hefur þú áhuga á að kynnast öðrum kennurum af erlendum uppruna? 

Já 55, nei 8, kannski 15, ekkert svar 2 

 

11. Hefur þú áhuga á að starfa með öðrum kennurum af erlendum uppruna? 

Já 52, nei 9, kannski 15, ekkert 4 

 

12. Ert þú tilbúin/n til að spjalla við mig um starf þitt við grunnskólann? 

Já 74, nei 6 

 

13. Ert þú tilbúin/n til að taka þátt í hópviðtölum við aðra erlenda kennara? 

Já 54, nei 13, kannski 13 

 

14. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Já 29, nei 51 

Textasvör: 

Er búin að vera það lengi á Íslandi að ég efast um að ég fyndi til meiri samstöðu með 

erlendum kennurum en íslenskum almennt.  

Ég upplifi ekki einangrun í starfi vegna þjóðernis míns.  

Áhugaverð könnun. 

Ég er mjög ánægð með starf mitt. 

Ekkert nema að mér finnst stór munur á íslenskum og dönskum skólum hvað varðar 

uppeldisfræði.  

Þó svo að ég hafi fengið kennaramenntun mína á Íslandi er það samt ekki ávísun á að 

ég kenni eins og íslenskir kennarar. Ég sæki mjög mikið í minningarnar frá 

grunnskólaárum mínum þegar ég er í vanda stödd eða þarf að brydda upp á einhverju 

í kennslunni, en það er oft erfitt að yfirfæra það á íslenska kerfið. Hinn kennarinn í 

skólanum mínum sem er líka af erlendum uppruna, hefur hjálpað mér mikið.  

Íslenskan er líka vandamál. Hún verður aldrei fullkomin og því sæki ég helst í 

kennslugreinar þar sem lítið reynir á íslenskukunnáttuna. Fólk ætlast nefnilega til að 

ég geti skrifað og talað hana rétt þrátt fyrir að vita að ég lærði ekki íslensku fyrr en ég 

flutti hingað. 

Það er mjög spennandi að taka þátt í þessari könnun. 

Gott að mega svara á dönsku. 

Áhugavert rannsóknarverkefni. 

Ég get ekki sagt annað en að íslenska skólakerfið hafi tekið mér vel.  
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Það væri gaman að tengjast öðrum tónmenntakennurum á landinu. Vantar 

kennslugögn í myndmenntakennslu, sem tengist verkefnum og skapa áhuga á 

listasögu. 

Vantar íslenskunám fyrir erlenda kennara. 

Áhugaverð rannsókn hlakka til að sjá niðurstöðurnar. Mundi vera frábært að sækja 

um styrk til að læra íslensku.  

Erlendir kennarar hafa mikið að bjóða íslenskum kennurum í sambandi við reynslu 

sína, en eru íslenskir kennarar tilbúnir að hlusta? 

Mér finnst íslenskur menningarheimur spennandi vegna þess hvað hann gefur mikið 

olnbogarými og ótamda orku. 

Ég ætla að kenna einn vetur til viðbótar og langar svo að hætta. Ég hef kennt í 30 ár 

og mér finnst þetta nóg. 

Undarlegt að aldrei hefur verið boðið upp á íslenskunám. 

Að ég skuli vera útlendingur hefur aldrei skipt neinu máli í daglegu lífi skólans. Ég 

hef sömu réttindi og laun, svo og skyldur og aðrir kennarar. Ég hef kennt flestar 

greinar á öllum skólastigum, þarf að skrifa fundargerðir og skýrslur, sit í nefndum og 

ráðum.  

Mig langar til þess að þjálfa íþróttir.  

Takk fyrir mig.  

Vil gjarnan hafa fulla atvinnu af kennslu. 
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Fylgiskjal 6: Viðtalsrammi, 15. október 2005 
 

Meginspurningar í eigindlega hlutanum verða þessar: 

 

Hvaða áhrif hefur samspil menningarheima haft á líf kennaranna og starf í grunnskóla 

varðandi þjóðernissjálfsmynd, aðlögun, félagslega stöðu, kennarastarfið og 

framtíðarsýn?  

 

Spurningar viðtalsrammans skiptast í fjóra meginþætti: 

1. Bakgrunnur 

• uppruni, menntun, starfsreynsla, fjölskylduaðstæður, samanburður 

heimalands og Íslands 

2. Persónuleg og félagsleg staða 

• ástæða búsetu á Íslandi (tilviljun, tengsl, hjónaband, atvinnuleit, 

tímabundið, annað), fjölskylduaðstæður, vinir, félagsstörf, tengsl við 

samlanda eða annað fólk af erlendum uppruna, hvernig þér var tekið í 

fyrstu  

3. Kennarastarfið 

• starfshlutfall, kennslugreinar, laun, starfsþróun, samskipti við 

skólastjórnendur, samstarfsfólk, nemendur og foreldra, líðan, 

fordómar, trúarbrögð, áhersla á tungumálið 

4. Framtíðarsýn 

• væntingar, hverju myndir þú breyta 
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Fylgiskjal 7: Tillögur að viðræðuefni fyrir hópviðtal, 9. febrúar 2006 
 

Tillögur að umræðuefni fyrir hópviðtal: 

 

Spurningar viðtalsrammans skiptast í sex meginþætti: 

 

1. Starfið  

• vandamál að fá að kenna? eða að fá námið sitt metið? með réttindi? 

tungumálið? hefur fengið íslenskukennslu? staðið til boða/gerð 

krafa um? sjálfstæði í kennslu? 

 

2. Persónuleg upplifun 

• að upplifa sig sem útlending? að lifa í tveimur menningarheimum? 

að upplifa samfélagið? að upplifa starfið?  að fá stuðning frá 

samkennurum? mat á íslensku skólakerfi? 

 

3. Hugmyndir 

• um fjölmenningu? um erlend áhrif á íslenskt samfélag? um eigin 

áhrif á skólasamfélagið? 

 

4. Áhugi 

• á samvinnu milli fagkennara? á samvinnu milli kennara af 

erlendum uppruna? á stuðningi við nemendur af erlendum 

uppruna? 

 

5. Tillögur 

• um áherslur í kennslu? um áherslur í skólaþróun? 

 

6. Framtíðarsýn 

• sem einstaklingur og sem kennari? 
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Fylgiskjal 8: Viðbótartilvitnanir úr einstaklingsviðtölum í 5. kafla 
 
Um tungumálið og fyrstu kynnin 

 

Ég fór strax að vinna viku eftir að ég kom og vann einn, ekki með öðrum og þá þurfti 

ég strax að tala einhverja íslensku ... það hjálpaði mér, það kom fljótlega þannig að 

ég gat talað eitthvað og fólk skildi mig líka og þá gekk þetta bara ... en það sem mér 

fannst erfitt var frekar hvað það var erfitt að fá metið strax það sem ég hefði lært úti 

og móttökuna var ég ekki ánægður með, ég var fyrst flokkaður til launa eins og ég 

væri bara stúdent hér og ég hafði ekki lært í sjö ár til að fá svo lítið, svo ég ætlaði 

ekki að kenna ... en þá fór skólastjórinn í þetta og það var lagað.  

 Ég hef átt vini hér í tíu fimmtán ár frá því ég flutti hingað fyrst og mér finnst 

ég lifa mjög ríku lífi hvað varðar félagsskap og vini og það er mjög mikilvægt ... það 

að eiga líka fjölskyldu er bara bónus af því maður tengist fólki miklu meira en ef þeir 

eru bara vinir ... það var fyndið þegar ég hitti tengdamömmu mína fyrst á meðan ég 

og konan mín vorum bara kærustupar og þegar ég gat haldið uppi samræðum á 

íslensku sagði hún: „Guði sé lof hann talar íslensku.“ 

 

Um tungumálið og félagsskap 
 

Við hittumst nokkrir útlendingar einu sinni í viku til að spila, það er ekki bridds og 

ekki teflt en bara til gamans. Það er erfitt að eignast vini, finnst mér. Þegar maður 

kemur svona að utan, ég meina hér er fólk sem er búið að eiga vini og vinkonur í 

tuttugu ár, auðvitað er maður ekki strax tekinn inn ... þeir hafa kannski ekki þörf fyrir 

að bæta neinum við ... en eftir 20 ár getur maður sagt að maður hafir eignast vini ... er 

í jógahópi og það er fullt af góðu fólki en það vex hægt ... t.d. ég er um þrítugt en ég 

kann best við fólk sem er um fimmtugt og það held ég sé þessi menningarmunur af 

því það er mjög íhaldsamt fólk þaðan sem ég kem frá og ég meina það ekki neikvætt 

en það er öðruvísi í hugsunarhætti ... ég get ekki talað við konur á mínum aldri við 

eigum ekkert sameiginlegt, ég drekk ekki vín, fer ekki að djamma ... fólk heldur sig í 

hópum hér eins og í saumaklúbbum ... mjög lokaðir. 

Ég er orðin mjög íslensk og hef lítil tengsl við fjölskylduna úti núna, það var 

erfitt að vera alltaf með tvö tungumál og börnin voru ekki áhugasöm heldur, en 

sumum finnst skrýtið að þau séu ekki tvítyngd. 
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Um skólinn og fyrstu kynni 

 

 Það sárvantaði kennara, ég fór að kenna réttindalaus beint úr háskóla og hef 

verið beðin um að kenna hvað sem er, meira að segja íslensku! 

 Ég kom hingað til að kenna í tónlistarskóla eftir að hringt var í mig til 

útlanda. 

 Ég er kennaramenntaður og var heima í 10 ár en var beðinn að koma að 

kenna. 

 Það spurðist út að ég var kennari og var þrýst á að ég byrjaði að kenna. 

 
Um fordóma 
 

Börnin mín hafa hins vegar mjög slæma reynslu frá skólanum sínum, sérstaklega á 

unglingsárum, eilífar spurningar um nasista og gyðinga og það hélt meira að segja 

áfram í menntaskóla. Jú, mér finnst það ... ég er nú búin að vera hérna í tæp 15 ár og 

jú, það er ennþá verið að tala við mig ensku og mér finnst það mjög pirrandi líka ef 

ég segi eitthvað og hinn svo endurtekur það en segir samt ha? og endurtekur síðan 

nákvæmlega það sem ég sagði en bara með sínum hreim. 

 

Um að vera útlendingur 
 

Ég held að það sé kostur að fá okkur sem komum erlendis frá. Ég held að maður 

skilji miklu meira ef maður hefur prófað sem fjölbreyttasta tilveru og verður 

umburðarlyndari. 

 Mér finnst það vera sterkur einstaklingur, sem gerir það, brettir upp ermar og 

flytur til annars lands. 

 
Um fjölskyldumenningu og samfélagsmenningu 
 

Þetta er bara trú og ekkert vandamál og ég segi alltaf við þá að þeir verði að eiga það 

við guð. Það eina sem ég veit um áfengi er að það veldur lifrarsjúkdómi og ef þú ert  

mjög drukkinn þá gleymir þú guði ... annað veit ég ekki ... Hef aldrei upplifað neitt 

áreiti hér og ég mun aldrei banna barninu mínu t.d. að fara með hinum í kirkju og 

halda litlu jólin ... og leyfi því alveg eins og hinir að senda jólakort ... nema 

svínakjötið og áfengið það er mjög einfalt, finnst mér ... barnið verður að taka þátt í 

samfélaginu ... vil ekki að það verði lagt í einelti. 
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Um fjölmenningu 
 

Systir mín er gift manni frá Indónesíu af annarri kynslóð og margt af hans fólki á 

erfitt en dóttur hans gengur mjög vel ... svona verður það líka hér, önnur kynslóð á 

líka erfitt ... þetta er bara eitthvað sem gerist  ... að flytja til nýs lands en losna ekki 

við gömlu menninguna ... það var líka vitlaust þegar maður þurfti að taka upp nýtt 

nafn sem var íslenskt, eins og að missa sjálfan sig ... krakkarnir í skólanum voru að 

uppgötva að ég hef líka útlenskt nafn og margir vilja nú kalla mig það í staðinn ... það 

er framandi og er líka orðið svolítið spennandi núna á margan hátt ... Ísland er ekki 

eins lokað samfélag eins og mörg önnur eysamfélög. Margir hafa lært úti, það hefur 

verið mjög jákvætt fyrir íslenska menningu, lítum t.d. á arkitekta, sumir hafa lært í 

Þýskalandi, aðrir á Spáni eða í Ameríku ... en sá sem hefur lært í Þýskalandi, maður 

sér það ... það er mjög alþjóðlegt og það finnst mér jákvætt. 

 
Um samstarfið 

 

Ég hitti aðra enskukennara á fundum en tek ekki mikinn þátt í umræðum, hinsvegar á 

ég mjög gott samstarf við enskukennara sem kennir á sama stigi en við hittumst ekki 

á hverjum degi. 

 Á kennarastofunni spjalla ég mest við eldra fólk. 

 Ég vinn mikið með öðrum kennara sem hefur sama listabakgrunn og ég. 

 Ég starfa aðallega með hinum tungumálakennaranum. 

 Ég hitti einu sinnu á ári þessa kennara sem kenna sænsku og norsku. 

 Ég fór í vinnustaðaheimsókn með 6. bekk í leikskóla og leikskólinn hefur 

unnið mjög mikið með þetta fjölmenningarlega ... fjallað var um önnur lönd svo að 

börnin gátu fundið eitthvað um sig og núna var verið að undirbúa þemadaga í 

skólanum og þá var hópunum skipt niður á mismunandi lönd ... þá er verið að koma 

til móts við þá sem eru þaðan. 

 
Um skólamenninguna 
 

Það er kannski ekki rétt að bera skólann saman við katólska einkaskólann sem ég 

kynntist ... en mér finnst að ef börn eru vel uppalin heima þá munu þau koma með 

það inn í skólann líka ... ég sé hvernig foreldrar leyfa börnunum að tala við sig og 

líkar það ekki ... unglingadrykkja og reykingar eru mjög stór vandamál en við ræðum 

það ekki nógu mikið ... mér finnst lítið um að börn sýni væntumþykju gagnvart hvoru 

öðru ... unglingarnir hafa sófasett sem þeir mega nota í frímínútum en mér finnst bara 

vera hormónar í gangi ekki að þeir sýni tilfinningar. 
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 Misjafnt skólakerfi mikil stéttaskipting úti ... en mér finnst ekki mikið 

námsbókaval í skólum hér. 

 Alltof stór skóli með yfir 70 kennara ... vissi ekki einu sinni hvað fólk hét, 

bara innan hóps sérgreinakennara.  

 Mér fannst erfitt að byrja að kenna í stórum skóla, líktist því helst að vinna í 

verksmiðju, erfitt að muna hvað börnin hétu og erfitt að kenna unglingum sem 

brúkuðu munn.  

 Hér eru börn frá Chile, Portúgal og Póllandi og í nýbúakennslunni eru sömu 

aðferðir notaðar eins og á námskeiðum fyrir byrjendur...með áherslu á að bjarga sér í 

daglegu lífi ... einstaklingskennsla eins og hægt er ... flestir eru hjá mér og ég reyni að 

tala bara íslensku en svo er líka gott að tala pólsku við mig og það skapar gott 

andrúmsloft. 

 Starfið er mikið breytt núna, miklu opnara, fleira fólk að utan, mér líður vel 

núna, umhverfið breytist líka ... samstarf við aðra var fyrst erfitt ... vel menntaðir 

kennarar litu svolítið niður á leikskólakennarana og margir voru fyrst neikvæðir en 

mér finnst það hafa haft mjög góð áhrif að fara í gegnum eineltisáætlunina ... annað 

starfsfólk tók líka þátt ... það er mikilvægt að öllum líði vel, líka í frímínútum. 

Við vorum að fá lítinn strák frá Serbíu ... það er ekki raðað eftir aldri heldur getu og 

það gefur mikla breidd innan hópsins, sumir eru með námsörðugleika, félagslega 

einangruð börn eða fötluð fá ekki næga hjálp heima, yfirleitt er raunin sú að þeim 

vegnar betur hjá okkur ... skóli án aðgreiningar er ekki að virka nema að dæla 

peningum inn í skólana til að hafa einn sérkennara í hverjum bekk og vera með 

samkennslu. 

 Annað sem mér finnst gott við íslenskt skólakerfi er í raun og veru að það er 

frjálsara eins og í sumum einkaskólum þar sem er meira val, það er alla vega eins og 

ég hef upplifað og mér finnst gott að fara í þessa átt ... en samt ekki fara út í öfgar og 

bara leyfa allt en einmitt það að geta valið mikið það finnst mér frábært ... nema það 

er kannski ekki nóg í boði samt ... það vantar svo mikið ... eins og í íþróttum, þar er 

bara fótbolti, sund og körfubolti. 

 Sérkennslunámið er miklu meira úti, þar er sérkennslu blandað t.d. með 

íþróttum og skólinn er fjögur og hálft ár og síðan er maður undir leiðsögn í tvö ár þar 

sem maður byrjar að kenna smám saman meira og meira ... starfið er allt öðruvísi 

byggt upp úti og sérkennslunámið er sérstakt því er ekki bætt ofan á eins og hér, 

kennaranámið er þrískipt og svo sérkennslunámið þar velur þú ákveðinn hóp og síðan 

ákveðið fag og það byrjar allt strax og þess vegna er allt skoðað í heild ... mér finnst 

ég geta nýtt það mjög vel að hafa lært sérkennslu og það var ekki mjög erfitt að koma 

inn í almenna bekki með nemendur með sérþarfir ... mér finnst eitthvað jákvætt við 



 109

þetta hugtak fjölbreytileiki, sem er á bak við allt sem er öðruvísi eins og 

minnihlutahópa ... en það er mismunandi eftir skólum ... ég hef trú á því að það séu 

fleiri kennarar og skólar sem gera þetta, það hefur líka breyst með því að fatlaðir 

koma inn í skólann eins og nemendur sem eru einhverfir eða þroskaskertir og allir 

læra að sýna umburðarlyndi. 

 
Um áhrif á skólamenninguna 
 

Ég veit ekki hvað er hægt að segja en hef tekið eftir að krakkar sem ég hitti á 

göngunum í skólanum byrja að tala ensku um leið og þau sjá mig eins og til að sýna 

mér hvað þau eru góð mér finnst það skemmtilegt ... annars er þegar orðið svo mikið 

af enskum tökuorðum í íslensku. 

 Við tökum stundum tíma í að ræða ýmis mál sem þau hafa skoðanir á en ég 

vildi gjarnan að gamlir nemendur kíktu í heimsókn í skólann svo hægt væri að sjá 

hvernig þeim gengi í lífinu. 

Hef áhuga á opinni og lifandi kennslu og mér finnst sennilegt að ég hafi haft jákvæð 

áhrif innan skólans ... ég reyni að beita áhrifum á jákvæðan hátt. 

Jú ég held það menningarlega alla vega ... fólk spyr stundum og ég veit mikið um 

þýska og hollenska menningu ... ekki af því erlend menning sé betri heldur hef ég 

meiri reynslu af henni ... krakkar spyrja oft hvort ég vilji tala mitt tungumál og kenna 

þeim nokkur orð. 

 Ég kenni líka utan skóla á laugardögum bæði fullorðnum og börnum og 

hjálpa þeim með heimanám ... margir vilja læra tælensku en hafa ekki tíma en svo er 

það líka hugsað fyrir Íslendinga ... kannski fyrir menn sem eru giftir tælenskum 

konum og vilja læra tælensku, sem er bara eitt tungumál en svipað og hér með 

smávegis breytingum eftir landshlutum. 

Ég finn miklar breytingar í skólastarfinu bæði vinnan og kröfurnar eru allt öðruvísi ... 

en hvort það tengist mér veit ég ekki. 

 
Um framtíðarsýnina 
 

Kannski förum við út til fjölskyldunnar, elsta barnið mitt hefur mikinn áhuga á að 

fara í framhaldsskóla þar ... ég sé það fyrir mér eftir nokkur ár en mig langar ekki til 

að sleppa öllu hér núna strax ... reyndar er vinna mannsins míns þannig að við gætum 

búið hvar sem er en mig langar ekki að búa í Reykjavík, það er svo mikið í byggingu 

þar. 

 Vera með börnin og koma upp góðum garði ... get ekki hugsað mér að búa 

úti, fólk er svo lokað þar, það yrði alltof einmanalegt ... ég er í hálfu starfi og ætla að 
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hugsa um börnin meðan þau eru í grunnskóla og vera komin heim kl 2 ... það er 

markmið að alltaf sé einhver heima ... ef skólarnir verða sameinaðir þá get ég kannski 

kennt í sérdeild meira en það kemur í ljós. 

 Mig langar að fara í meistaranám ... síðan reyna bæði að kenna og vinna sem 

listamaður ... kannski fara eitthvað annað, ég hef mikinn áhuga á Danmörku eða 

Svíþjóð ... mig langar í rannsóknartengt nám, hugsanlega í ensku. 

 Verð kannski verkstjóri með krökkum hjá bænum en svo vil ég halda áfram 

með sundið og fara með þau á mót til að vinna bikarinn ... krakkarnir mínir náðu 

mjög góðum árangri en eru ekki vanir að synda svona langt. 

 Mundi kannski vilja kenna stærðfræði eða náttúrufræði en ekki gott að kenna 

of mörg fög ... svo er ég alveg til í að fara aftur út held ég ... ekki bara einhvers staðar 

og byrja upp á nýtt aftur, það er álag, ég er búin að flytja svo mikið þegar ég var 

yngri ... hef aldrei verið á neinum stað lengur en tvö ár mig langar í svona lítið hús og 

vera með hesta á mínum heimaslóðum ... flestir eiga bara einn eða tvo hesta það er 

svo dýrt fólk á ekki mikið land ... hér er aftur á móti endalaust pláss. 

 Verð hér ... en það er mitt áhugamál að ferðast ... svo get ég líka hugsað mér 

að kenna í framhaldsskóla annars staðar. 

 Vil helst fara að vinna minna og sinna listinni meira ... Íslendingar eru sjálfir 

orðnir í fyrsta sæti núna innanlands og það er orðið erfiðara að vera útlendingur og 

listamaður ... búinn að sýna reglulega. 

 Við höfum stundum talað um að vera tímabundið annars staðar en ég mundi 

ekki vilja vinna í þýskum skóla. 

 En við erum að spá í að flytja til Reykjavíkur líka vegna þess að elsti 

strákurinn er núna að fara í framhaldsskóla og það er dýrt ef hann á að vera í 

heimavist og þess vegna er best fyrir hann að vera heima. 
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Fylgiskjal 9: Samantekt á þemum sem flokkuðust undir kennslu 
 
Þemu í stafrófsröð: 

Agi 

Mér líður mjög vel hérna en það var erfitt fyrst ... vanur miklum aga svo ég kem bara 

hérna með mitt kerfi og það gengur vel núna af því að þetta eru góðir krakkar en ég 

vil ekki að þeir sitji með fæturna upp á borði, mér finnst það vera óvirðing við 

kennarann ... svo ég er að reyna að bæta og laga hegðun þeirra og segja að það megi 

ekki í minni kennslu, t.d. krakkar sem ganga með húfu og svoleiðis. 

 Menntun mín hefur gildi og það var kannski meiri agi í Póllandi en kennslan 

er ekki betri þess vegna heldur hvernig ég hef lært að verða kennari. Mér finnst ég 

hafa aga sem kennari, ekki vegna þess að ég sé frá Póllandi heldur af því að ég er 

kennari. Þegar ég get stjórnað kennslunni og nemendur eru duglegir að læra er það 

nóg fyrir mig. 

 Almenn kennsla 

Skóli án aðgreiningar er stórt slys finnst mér, sumir hafa ekki gott af því að vera í 

almennum bekk og græða ekkert á því ... svo mikil blekking, þau verða aldrei eins og 

hinir og finna enga vinnu, verða svo einmana ... þá er ég að tala um einhverf og 

þroskaheft börn ... þrýstihópurinn eru foreldrar sem vilja ekki viðurkenna að eitthvað 

sé að ... falleg hugsun sem hljómar vel eins og pardís en það er það ekki ... börn eru 

ekki eins umburðarlynd og fullorðnir og þau verða eins konar lukkudýr hjá 

venjulegum börnum og það er ekki hollt. 

Bekkjarkennsla  

Mér finnst best að vinna í litlum skóla sem myndmenntakennari ... stórir skólar verða 

eins og verksmiðjur, erfitt að muna hvað nemendur heita og maður er alltaf á fullu ... 

ekkert má klikka, ef það eru veikindi er allt í flækju, líka mjög erfið kennsla. 

Bekkjarkennari getur stjórnað meira sjálfur ... ef það klárast ekki í dag þá er nýr 

dagur á morgun. 

 Mig langar ekki til að taka ábyrgð á heilum bekk hér, mér finnst ég ekki vera 

rétta manneskjan til að vera umsjónarkennari vegna þess að ég er kannski of 

gagnrýnin á íslenskt samfélag. 

Dagbækur – að skrifa um tilfinningar 

Ég nota mikið dagbækur og hvet þau til að skrifa persónulega um hvað þeim finnst 

um hitt og þetta og met síðan eftir stafsetningu og hvað þau skrifa mikið í lok ársins. 

Þau eru mjög opin af því að þau vita að ég mun ekki sýna neinum öðrum bækurnar. 

Ég reyni líka að gefa smá athugasemdir til baka sem hrós. Hins vegar leyfi ég þeim 
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ekki að skrifa um að drepa fólk eða kveikja í skólanum af því að þetta er veruleiki 

sem sumir búa við annars staðar og ég get ekki gert grín að ... þau mega tjá 

tilfinningar en ekki bölva. 

Einstaklingskennsla 

Í sérdeildinni erum við mikið með einstaklingskennslu, fyrst er atferlismótun, það 

eina sem skilar árangri, en gengur mjög hægt og það er mjög erfitt að meta. 

Einstaklingsmiðað nám 

Við erum að vinna að námssamningum með nemandanum þar sem hann velur það 

sem hann vill læra og það er náttúrulega nýtt kerfi fyrir þá og bara nokkurra mánaða 

gamalt. Við þurfum að vera mjög sveigjanlegir og finna hvað hann kann ekki og 

kenna það, svo að það skili árangri. Ég tel það vera gott fyrir góða nemendur að 

kennarinn verði ekki lengur sá mikilvægasti. Hins vegar upplifa sumir það ómögulegt 

að læra sjálfir og það er erfitt fyrir þá sem eru miðlungsnemendur og slakir nemendur 

gera ekki neitt. Svo við verðum að passa að fara ekki aftur á bak með svona 

nemendum, við þurftum að gefa þeim meiri tíma til að venjast þessu. 

 Fyrsta árið mitt var mjög erfitt, nemendur mjög misjafnir, sumir langt komnir 

og aðrir mjög hægfara. Þeir þekktu mig ekki, ég var nýr og það var erfitt að finna 

kennsluefni sem hentaði öllum. Ég er enn að kenna þeim en það er allt öðruvísi núna 

þegar þau þekkja mig og ég hef lært að hafa einstaklingsmiðaðra nám. 

Fjöldi í bekk 

Ég kenndi fyrst þegar það voru getuskiptir bekkir en það virkaði ekki vel svo núna 

erum við með einstaklingsmiðaðri kennslu sem aftur á móti krefst meiri vinnu, að 

þurfa að hugsa um 85 nemendur sem einstaklinga. Í skólanum eru 15-20 nemendur í 

bekk en mér finnst 16-17 nemendur vera best. 

Heimavinnuáætlun 

Í Tælandi var ég vön að skrifa og búa til kennsluáætlun sem miðaði við hvað 

nemandann vantaði og hér bý ég til áætlun fyrir heimavinnuna á tælensku, en það er 

aðeins öðruvísi fyrir eldri nemendur.  

Kennsluaðferð 

Hef áhuga á að móta betri kennsluaðferðir ... mér finnst vera hugsað of mikið í 

hlutum eins og lesskilningi, ritun o.s.frv. í staðinn fyrir að segja „english is fun“ og 

nota aðferðir eins og „learning by doing“, sjálfstæð vinnubrögð, hópvinnu og 

umræður. Skapa meira líf og breyta umhverfinu í enskt umhverfi ... tala ensku, líka 

þegar við erum að tala um okkur og t.d. vikuáætlunina. Mig langar til að skapa annan 

heim svo að nemandinn upplifi eitthvað annað við að koma inn í enskustofuna. 
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 Mér finnst best þegar það er afslappað andrúmsloft í kennslunni og frelsi til 

að skapa eitthvað ... þegar nemendur vinna saman græða allir finnst mér án þess að 

líta á mig sem alvitra ...  en stundum ef þau eiga erfitt með að halda áfram gef ég 

þeim valkosti til að hjálpa þeim af stað ... ég hef tekið eftir að nemendur í 9. og 10. 

bekk eru uppteknari af sköpunarferlinu en hvaða einkunnir þeir fá ... en 3. bekkja 

nemendur eru hins vegar oft ófrjálsari en þegar þeir voru í leikskóla og maður spyr 

sig hvað gerðist? 

 Allri svona sköpun þarf að gefa tíma, ég get t.d. ekki byrjað sjálf á einhverju 

ef ég veit að ég get ekki klárað ... en ég er bara leiðbeinandi og útskýri og ég teikna 

ekki fyrir þá heldur sýni ég stundum hvernig það er sett á blaðið og stroka það svo 

aftur út svo þau fari ekki að herma eftir mér ... þau eru oft skapandi og það er mjög 

gott að sjá þau klára eitthvað og að sjá hvernig þau gera, það gefur mér líka eitthvað. 

 Þau byrja alltaf uppi á bakkanum með því að hoppa og svo að fara úti vatnið 

og hoppa þar, þegar þau fatta að það er betra að vera þar ef þau skyldu detta ... sum 

börn eru mjög vatnshrædd, þá fer ég ofan í í hverjum einasta tíma ... það  er betra að 

kenna í vatninu. Kennsluaðferðir þurfa að breytast, við reynum að fá 

einstaklingsmiðaðri kennslu og svo val ... mér finnst gaman að kenna en það er mjög 

krefjandi að vera mjög einbeittur kennari tvo tíma í einu ... ég er oft búinn að vera en 

það er aldrei leiðinlegt ... mjög skapandi starf. 

Kennslufyrirkomulag 

Mér finnst það kostur að hafa kynnst hvoru tveggja og ég get ekki séð að það sé 

minni undirbúningur fyrir íþróttir en umsjónarkennslu ... en að fara alltaf í íþróttatíma 

eftir bóknámstíma, það er stundum erfitt og margt sem maður þarf að gera sem aðrir 

sjá ekki eins og að ganga frá, stuttur matartími ... en það er gott að hafa reynsluna af 

mismunandi fögum, þá skilur maður betur hvað álagið er mikið. 

Metnaður 

Ég hef mikinn metnað fyrir þeirra hönd og ef 80-90% af krökkunum ná prófinu þá 

finnst mér það líka góður árangur fyrir mig ... ég útskýri af hverju það skiptir máli að 

kunna að synda í byrjun skólaárs, hvað á að gera og hvernig það verður allt saman. 

Samvinna 

Vinkonum mínum úti finnst það paradís að hafa svona sérkennslu eins og á Íslandi ... 

í sumum bekkjum eru 9 manns tengdir einu barni ... allir mjög góðir, ef ég t.d. er 

heima með kvef taka allir svo vel á móti manni, það er líka alltaf forfallakennari á 

móti ef kennari er veikur ... við kennum allt nema fög eins og tónmennt o.s.frv. það 

er ekki svona úti, þá þarf kennarinn stundum að geta allt. 
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Sköpun 

Ég segi þeim hvað þeir eiga að gera, gef þeim dæmi úr list og hjálpa þeim að sjá 

hlutina með því að teikna allt fyrst ... ekki til þess að þeir verði litlir listamenn heldur 

svo að þeir skilji ferlið og hvað það er mikilvægt í okkar daglega lífi ... það skiptir 

máli að sjá hvaða áhrif þessi myndræni heimur hefur á okkur ... það er eitt aðal 

markmiðið hjá mér ... mér finnst sumir nemendur ná því að njóta þess að skapa og 

aðrir vinna kannski til að fá góða einkunnir eða af því að þeir verða að gera það. 

Tala ensku 

Ég reyna að nota ensku þegar ég er að fjalla um hugtökin af því að myndlistarhugtök 

á íslensku eru svo óskýr finnst mér og þeir þurfa að þekkja ensku heitin hvort eð er í 

framhaldsskóla, en oftast nota ég bæði ... mér finnst mikilvægt að fagið sé tekið 

alvarlega og að nemendur séu ekki bara þar til að leika sér. 

Undirbúningur 

Ég legg mikla áherslu á að skissa hugmyndina fyrst aftur og aftur og prófa sig áfram 

... ég elska að kenna og á aldrei vondan dag í vinnunni ... ég hef mikið frelsi til að búa 

til námskrá fyrir fagið en mig langar til að vinna meira þverfaglegt innan skólans. 

Val 

Það er erfitt að fá valgreinar inn á miðstigið en þær eru komnar á unglingastigið 

núna. 

 Já, ég hef mest gaman af að kenna krökkum sem hafa valið myndmenntina 

vegna áhuga það er ekki svona í grunnskólanum nema í efri bekkjum hans ... það má 

aldrei teikna fyrir börn, þá nenna þau ekki að gera neitt, en það var mjög gaman í 

teiknimyndagerð bæði að búa til persónur og bakgrunn, þetta er mjög skemmtileg 

vinna. 

Verklegt nám 

Það væri hægt að læra meira fræðilegt en það eru svo fáir tímar í verklegu námi svo 

mér finnst mikilvægt að krakkar fái útrás ... en heimsókn í listasafn er líka kostur ... 

sumir skilja ekki alveg tilganginn með myndmenntinni en það hefur  mjög góð áhrif á 

sjálfsstyrkingu að tjá sig og finna sjálfstraust ... samhæfingar þroskast ekki þegar þau 

fá ekki rými til að krassa, sem er nauðsynlegt til að læra að skrifa, snýst um 

samhæfingu augna og handa ... það er mikilvægt fyrir tilfinningalífið og leið til að 

kynnast heiminum ... leiðinlegt að það er ekki skylda í efstu bekkjum þegar þau eru 

loksins fær um að gera marga hluti og líka fær um skilja þetta óhlutbundna, ég hef 

séð þau gera mjög merkilega hluti en á Íslandi er svo lítil hefð fyrir þessu, hér er allt 

svo sögulegt ... sama með tónlist og dans, loksins komu þessar greinar inn í skólann. 


