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Ágrip  

Þessi rannsókn er lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri og 
er unnin vorið 2015.  
 Tilgangur rannsóknarinnar er að leita svara við því hvort íslenskir grunnskólar 
komi til móts við innflytjendur varðandi ýmsa þætti skólastarfsins. 
 Markmiðið með rannsókninni var að heyra raddir fólks sem flutt hefur til Íslands 
annarsstaðar úr heiminum og hefur því ef til vill annarskonar bakgrunn, menningu og 
siði en þeir sem alltaf hafa búið á Íslandi. 
 Tekin voru viðtöl við fjórar mæður grunnskólabarna af erlendum uppruna, 
búsettar á Norðurlandi Eystra. Rætt var um uppruna þeirra og menningu og hvað þær 
upplifðu að væri líkt og ólíkt í upprunalandi þeirra og á Íslandi. Talað var um tungumál 
þeirra og hvernig fjölskyldunni gengi að læra íslensku.  
 Leitað var svara við því hvort þeim fyndist þær standa jafnt að vígi varðandi 
upplýsingagjöf, almenn samskipti við skólann og virðingu skólans fyrir þeirra bakgrunni 
og foreldrar barna sem hafa alltaf búið á Íslandi. 
 Niðurstöður sýna að mæðurnar fjórar eru ánægðar með móttökur, upplýsingagjöf 
og eftirfylgni. Börn þeirra sem fluttu ung til Íslands voru fljót að læra tungumálið en 
þegar þau eru komin lengra í náminu þarf að huga að sérhæfðum orðaforða svo sem í 
náttúrufræði.  
 Mæðurnar sögðust alltaf geta leitað til kennara eða skóla eftir aðstoð ef á þyrfti að 
halda, til dæmis vegna ósættis barna eða ef þær skildu ekki eitthvað. Þær fundu ekki 
fyrir öðruvísi framkomu við sig og innlenda foreldra.  
 Mæðurnar voru sáttar við kennarana og kennsluna í skólanum. Þeim fannst öllum 
að grunnskólanám á Íslandi væri afslappaðra heldur en í upprunalandinu, til dæmis 
miklu minna heimanám hér á landi og meiri tími til að leika sér. Einni móðurinni fannst 
íslenska skólakerfið ekki gefa nógu mikið rými fyrir öðruvísi uppeldi og öðruvísi kennslu 
en var samt sem áður ánægð með kennara barnsins síns.  
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Abstact  

This study is a final project towards a B.Ed. degree at the Faculty of Education at the 
University of Akureyri, done in the spring of 2015. 
 The purpose of the study is to ascertain if Icelandic elementary schools are 
meeting the needs of immigrants in various aspects of the education system. 
 The goal of the study is to hear the accounts of people who have moved to Iceland 
from abroad, and come from different backgrounds, cultures and traditions than those 
that have always lived in Iceland. 
 Interviews were conducted with the mothers of four elementary school pupils 
who moved to the north-eastern region of Iceland from abroad. Their origin and culture 
was discussed, and what they perceived to be different between their country of origin 
and Iceland. Their language was also discussed, as was the family‘s efforts in learning 
Icelandic. 
 We sought to find out if they felt they were on equal grounds with parents who 
have always lived in Iceland, in terms of information, communication and respect from 
the school. 
 The results show that the four mothers were content with the reception, 
information and follow-up support they received. The children who moved to Iceland at 
a young age were quick to learn the language, but when they had progressed further 
with their studies specialized vocabulary, such as in biology, had to be attended to. 
 The mothers said they could always go to the teachers and the schools for 
assistance, for example when conflict arose or when they couldn’t understand 
something. They did not feel they were treated differently from the native parents.  
 The mothers were happy with the teachers and the education the school 
provided.  They all felt that primary education in Iceland was more relaxed than in their 
country of origin, for example in regards to homework and time off to play. One mother 
felt the Icelandic school system didn’t allow for alternative methods of upbringing and 
education, but she was none the less happy with her child’s teacher. 
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1.Inngangur 

Á síðustu áratugum hefur mikil samfélagsbreyting átt sér stað á Íslandi. Eitt af því sem 

hefur haft áhrif á samfélagið er að hér hefur fólk víðs vegar að úr heiminum sest að og 

sett svip sinn á mannlífið með nýjum siðum og venjum. Sumir hafa komið hingað sem 

flóttamenn vegna ófriðarástands heima fyrir. Aðrir eru ef til vill í atvinnuleit og/eða í leit 

að betri lífskjörum en þeir eiga kost á í upprunalandinu. 

 Á árabilinu 1950 til 1996 hélst hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi nokkuð 

jafnt eða í kringum 1,9 % af heildarfjölda íbúa (2.696- 5.148 manns). Síðan hefur hlutfall 

erlendra ríkisborgara á íslandi smám saman hækkað og náði það hámarki árið 2008, 7,4 

%, 23.421 manns.  Árið 2014 var hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 7.0 % eða 

22.744 manns (Hagstofa Íslands, 2014).  

 Í annarri grein laga nr. 91 um grunnskóla frá 2008 er kveðið á um samstarf skóla 

og heimila. Þar segir að grunnskóli skuli stuðla að góðu samstarfi við heimilin og 

sameiginlegt hlutverk þeirra sé að vinna að alhliða þroska og velferð allra nemenda og 

undirbúa þá fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Í þessari 

lagagrein er tekið fram að starfshættir grunnskóla eigi að mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Einnig skal grunnskóli starfa í 

samræmi við stöðu og þarfir nemenda til þess að efla færni og skilning á áðurnefndum 

þáttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008).  

 Lögin hafa þannig skýr ákvæði um að í skólum skuli ríkja jafnrétti og þörfum allra 

nemenda mætt.  

 Gott samstarf heimila og skóla svo sem upplýsingagjöf og samráð um málefni 

nemenda, er forsenda fyrir árangursríku skólastarfi, námsframvindu, þroska og 

almennri velferð þeirra. Það er ábyrgð skólanna að koma samstarfinu á og að viðhalda 

því alla skólagönguna svo að foreldrar geti stutt börn sín í námi og axlað að fullu ábyrgð 

sína sem uppalendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45). 

 Í rannsókn Þórodds Helgasonar (2008), þar sem hann rannsakaði 

fjölmenningarlega skóla í þremur löndum, það er á Íslandi, Skotlandi og Danmörku 

kemur fram að skólarnir leggja allir áherslu á jöfn tækifæri til menntunar. Fram kemur í 

rannsókninni að skólastjórnendur gera sér þó grein fyrir að minnihlutahópar, eins og til 

dæmis innflytjendur með annað móðurmál, hafa ekki eins góða möguleika á því að ná 
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góðum námsárangri og innlendir nemendur. Skólarnir hafa reynt að stuðla að meira 

jafnrétti með einstaklingsmiðuðu námi og betri þjónustu við nemendur. 

 Kveikjan að efnisvali þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar umræða í 

samfélaginu um innflytjendur og almenn mannréttindi. Hins vegar áhugi á samstarfi 

foreldra og skóla. Þetta tvennt kveikti forvitni um aðstæður innflytjenda innan skólanna 

og hvernig tekið væri á þeirra málum þar. 

 Þessari ritgerð og rannsókn er ætlað að varpa ljósi á það hvernig grunnskólum á 

Íslandi hefur gengið að aðlagast þessari auknu fjölbreytni í samfélaginu út frá 

sjónarhorni aðfluttra foreldra. Tekin voru viðtöl við fjórar mæður, frá Lettlandi, Ástralíu 

og Eistlandi. Tvær þeirra höfðu sjálfar fjölþjóðlegan bakgrunn.  Einnig voru rannsóknir 

og fræðigreinar um skyld efni skoðaðar.  

 Tilgangur rannsóknarinnar er að fá sýn á upplifun foreldra með erlendan 

bakgrunn; hvernig komið er til móts við þá varðandi þætti eins og tungumálaerfiðleika, 

menningarmun, aðlögun að skólastarfinu, eftirfylgni og upplýsingagjöf og hvort þeim 

finnist þeir njóta jafnréttis á við íslenska foreldra innan grunnskólanna. 

 Fyrri hluti ritgerðarinnar byggist upp á fræðilegum köflum. Kaflarnir fjalla um 

fjölmenningarlegt samfélag, tungumál, staðalímyndir, fordóma og mismunun, hvernig 

hægt er að vinna gegn fordómum í skólastarfi og mikilvægi samstarfs foreldra og skóla.

 Seinni hluti ritgerðarinnar tekur yfir þá rannsóknaraðferð sem var notuð, 

niðurstöður rannsóknarinnar, umræður ásamt lokaorðum. 

Skilgreiningar á lykilhugtökum: 

 Skólaforeldrar – foreldrar sem eiga börn í skóla. 

 Innflytjendur – Fólk sem er fætt erlendis og hefur sest að á Íslandi. Það hefur 

annað móðurmál en íslensku og hefur eða hefur einhvern tíma haft erlent 

ríkisfang. 

 Aðfluttir foreldrar – Innflytjendur sem hafa sest að á Íslandi ásamt börnum sínum 

eða eignast börn á Íslandi eftir að þeir settust hér að. 
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2. Fjölmenningarlegt samfélag 

Samkvæmt Dóru Hafsteinsdóttur og Sigríði Harðardóttur (1990) er menning sú þekking, 

trú, siðferði og tákn sem er undirstaða hvers samfélags. Þróun menningar byggir á 

hæfileikum manna til að læra og beita þekkingu til að aðlagast nýjum aðstæðum og 

miðla til næstu kynslóða. 

 Fjölmenningarlegt samfélag er samfélag þar sem fólk með mismunandi bakgrunn 

til dæmis þjóðerni, menningu, trúarbrögð, tungumál, siði, viðhorf, menntun , aldur, 

hefðir, kyn, kynhneigð, lífsstíl, klæðaburð og mataræði býr og vinnur saman á 

jafnréttisgrundvelli. Hóparnir umgangast hvern annan af virðingu og umburðalyndi og 

enginn er mikilvægari en annar (Guðrún Pétursdóttir, 2006). 

 Þegar talað er um fjölbreytta menningu er ekki einungis verið að meina ólíka 

upprunamenningu heldur menningu í samfélaginu almennt (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 

bls.11). Samkvæmt því eru flest samfélög fjölmenningarleg, en ólíkur uppruni gerir hana 

enn fjölbreyttari en áður. 

 Á síðustu árum hefur íslenskt samfélag tekið breytingum hvað varðar menningu. 

Á fyrri hluta síðustu aldar var Ísland mun einsleitara samfélag en það er í dag, þar sem 

lítið var um fólk af erlendum uppruna. Íslenskt samfélag hefur orðið fjölmenningarlegra 

með árunum þar sem þessum hópi fólks hefur fjölgað umtalsvert. Þetta má meðal annars 

sjá í tölum frá Hagstofu Íslands (2015b) en þar kemur fram að á  árabilinu 1950 til 1996 

hélst hlutfall erlendra ríkisborgarar á Íslandi nokkuð jafnt eða í kringum 1,9 % af 

heildarfjölda íbúa (2.696- 5.148 manns). Síðan hefur hlutfall erlendra ríkisborgara á 

íslandi smám saman hækkað og náði það hámarki árið 2008, 7,4 % eða 23.421 manns. 

Árið 2014 var heildarfjöldi íbúa í Íslandi 325.671. Þar af var hlutfall erlendra 

ríkisborgara 7.0 % eða 22.744 manns en 2.2 % eða 7.042 innflytjenda voru þá komnir 

með íslenskan ríkisborgararétt. 
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3. Mismunandi tungumál  

3.1 Annað móðurmál grunnskólanema 

Árið 2013 voru 42.845 nemendur í grunnskólum á Íslandi. Af þeim voru 2.775 með 

annað móðurmál en íslensku. Pólska var algengasta erlenda móðurmálið en 928 

grunnskólanemendur höfðu pólsku að móðurmáli. Móðurmál 258 grunnskólabarna voru 

filippseysk mál og móðurmál 164 grunnskólanema var tælenska. Önnur erlend 

móðurmál voru talsvert óalgengari (Hagstofan, 2015a). 

 Börn sem læra fleiri en eitt tungumál verða tvítyngd. Sum læra samhliða tvö eða 

fleiri tungumál, tungumál foreldranna og tungumál samfélagsins. Önnur læra eitt 

móðurmál og bæta síðar við tungumáli samfélagsins. Oftast eru ekki skörp skil á milli 

tungumálanna hjá börnunum (Lesvefurinn, e.d.).  

 Ef máltaka annars máls hefst áður en börn ná góðri undirstöðu í móðurmálinu og 

móðurmálinu er ekki haldið við hefur það neikvæð áhrif á málþroskann og þróun læsis. 

Það er því mikilvægt fyrir áframhaldandi nám að viðhalda móðurmálinu á sama tíma og 

nýtt tungumál er lært, svo börnin lendi ekki í erfiðleikum í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000, bls. 1). 

 Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010, bls. 6) Var 

kannaður munur á íslenskum orðaforða barna með annað móðurmál en íslensku kom í 

ljós að því yngri sem börnin voru þegar þau fluttu til landsins og eftir því sem þau bjuggu 

hér lengur því meiri orðaforða öðluðust þau. Hins vegar virtist hægja á aukningu á 

orðaforða þeirra þegar þau byrjuðu í skóla og þau höfðu mun minni orðaforða en íslensk 

skólasystkini þeirra fyrstu fjögur árin í grunnskóla. 

 Þessar niðurstöður koma heim og saman við það sem August,  Carlo, Dressler og 

Snow (2005, bls. 50- 52) segja um mun á orðaforða barna í bandarískum grunnskólum. 

Annars vegar barna með annað móðurmál en ensku og þeirra sem hafa ensku að 

móðurmáli. Rannsóknir þeirra sýna að orðaforði grunnskólabarna með annað móðurmál 

en ensku er talsvert rýrari en þeirra sem hafa ensku að móðurmáli. Þeir benda líka á að 

börn með lélegan orðaforða eigi erfiðara með að skilja samhengi í texta og eigi því í 

erfiðleikum með nám í skólanum.  

 Börn eru oft mjög fljót að tileinka sér það mál sem er notað til almennra 

samskipta en lengur að tileinka sér skólamálið. Skólamálið þarf að kenna markvist og 

það er forsenda þess að börn geti skilið skólabækurnar. Það skiptir því miklu máli að 
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lestrarkennsla fari einnig fram á móðurmálinu svo að tvítyngdu börnin lendi ekki í 

námserfiðleikum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 2). 

 Siraj-Blatchford (1994, bls. 50). segir það einnig hjálpa börnum með erlent 

móðurmál ef kennari þess lærir nokkrar mikilvægar setningar á móðurmáli þess. Það 

veitir þeim ákveðna öryggiskennd og þeim finnst gaman þegar einhver sýnir þeirra 

tungumáli áhuga.  

3.2 Mikilvægt að viðhalda móðurmálinu 

Virkt tvítyngi er það kallað þegar vel tekst að læra bæði málin fyrir 11- 12 ára aldur og 

bæði málin eru notuð reglulega og með nægilegri örvun úr umhverfinu. Tvítyngd börn fá 

innsæi í tvo menningarheima og læra að skilja eðli tungumála og áhrif menningar á 

hegðun fólks. Þó fólk læri mörg tungumál síðar á ævinni öðlast það aldrei sama innsæi 

og skilning og tvítyngd börn. Þessir einstaklingar eru því ómetanleg auðlind í ört 

minnkandi heimi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 2). 

 Það er talið mjög mikilvægt fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku að 

halda því við. Það styrkir sjálfsmynd og fjölskyldubönd einstaklinga og tengir þá áfram 

við fyrri arfleifð. Það er einnig dýrmætt fyrir þá og ekki síður fyrir samfélagið að þeir hafi 

vald á fleiri en einu tungumáli. Aðfluttir foreldar þurfa hvatningu og stuðning til þess að 

halda rækt við móðurmálið heima fyrir. Skóli og heimili geta leitað eftir aðstoð þeirra 

sem hafa þekkingu á máltöku annars máls og fjölmenningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106- 107).  

 Brýnt er að finna leiðir til að nemendur geti haldið áfram að læra námsefnið á 

móðurmáli sínu samhliða því að þeir læra íslensku. Góð undirstaða í móðurmálinu er  

forsenda þess að nemendur geti náð góðum tökum á íslensku. Ein leið til þess er að finna 

upplýsingar eða námsefni á móðurmálinu sem fjallar um það sama og íslensku 

námsbækurnar. Með þessu fær barnið þjálfun í að ræða um námsefnið og læra hugtökin 

samtímis á móðurmálinu og á íslensku.  

 Kennarar þurfa að leiðbeina foreldrum svo þeir geti tekið þátt í námi barnsins til 

dæmis með því að hjálpa þeim við heimanám. Eins þurfa foreldrar hvatningu eins og fyrr 

segir til að styðja við móðurmál barnsins, t.d. í gegnum bóklestur (Dalvíkurbyggð, 2012, 

bls. 5). 
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4. Staðalímyndir, fordómar og mismunun 

4.1 Hversdagslegir kynþáttafordómar 

Hversdagslegir kynþáttafordómar eða duldir fordómar eru algengasta form 

kynþáttafordóma á Vesturlöndum í dag. Þeir geta farið mjög leynt en þeir sem verða 

fyrir fordómunum finna mjög greinilega fyrir þeim (Guðrún Pétursdóttir, 2003a, bls.162- 

163). 

 Hversdagslegir kynþáttafordómar eru hluti af daglegu lífi og birtast þannig að 

minnihlutahópar geta átt von á óvingjarnlegri framkomu, tortryggni, háði, verri þjónustu 

en aðrir, afskiptaleysi og hroka (Guðrún Pétursdóttir, 2003a, bls.162- 163).  

 Tafla 1 hér fyrir neðan sýnir hvernig eitt leiðir af öðru. Staðalímyndir leiða til 

fordóma sem leiða af sér mismun. Langavarandi mismunun verður að lokum til þess að 

minnihlutahópar sem brotið er á leita réttar síns og átök verða á milli þeirra og 

meirihlutahópa. 

Tafla 1 

Staðalímyndir                    fordómar                    mismunun                     átök 
Staðalmyndir alhæfa 

um einstaklinga sem 

tilheyra ákveðnum 

hópum. Fólk ætlar 

þeim ákveðna 

eiginleika vegna t.d.  

hverrar þjóðar þeir 

eru. Staðalímyndir 

eru fengnar úr 

umhverfinu, svo sem 

úr uppeldinu,  bókum, 

fjölmiðlum, 

bíómyndum og 

umtali. 

Einstaklingar 

minnihlutahópa eru 

dæmdir út frá 

staðalhugmyndum 

meirihlutahópa um 

þá. Einstaklingar í 

meirihlutahópnum 

mynda sér skoðanir 

um einstaklinga 

minnihlutahópsins 

sem eru ekki byggðar 

á þekkingu. 

Fordómarnir hafa 

áhrif á framkomu 

gagnvart fólki sem 

tilheyrir ákveðnum 

hópum. 

Sá sem tilheyrir 

minnihlutahóp og 

verður fyrir 

mismunun leitar 

réttlætis. Sá sem 

tilheyrir 

meirihlutahópnum 

telur sig hafa rétt til 

að koma svona fram 

vegna þess að hann 

tilheyrir 

meirihlutanum. 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls.155). 
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4.2 Leiðir gegn fordómum í samfélaginu 

Guðrún Pétursdóttir (2003, bls. 10) talar um að fjölmenning geti haft ýmsa kosti. Í bók 

sinni Allir geta eitthvað, engin getur allt skrifar hún um reynslu sína af því að vinna að 

málefnum innflytjenda bæði hér á Íslandi og í Þýskalandi. Hún segir reynsluna hafa 

kennt sér að besta leiðin gegn fordómum og mismunun fólks af ólíkum uppruna sé, að 

fólk geri sér grein fyrir að fjölbreytt samfélag sé kostur fyrir samfélagið í heild. Guðrún 

segir jafnframt að þegar fólk sem tilheyrir meirihlutanum á gagnvirk samskipti við 

minnihlutahópa og kynnist þeirra sjónarmiðum og hæfileikum, sér það að ólíkir hópar 

einstaklinga hafa fjölbreyttari hæfni fram að færa en einsleitur hópur. Fjölbreytnin getur 

nýst til að ná sameiginlegum markmiðum alls samfélagsins. Fjölmenningarleg kennsla er 

aðferð sem unnið er með til þess að auka þennan skilning, til dæmis í skólum á meðal 

starfsfólks og nemenda.  

4.3 Fordómalaus skólabragur 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 30. gr. fjalla um skólabrag. Góður skólabragur á að ríkja 

í öllum skólum og allir aðilar skólasamfélagsins leggja sitt af mörkum til að viðhalda 

honum. 

 Barnasáttmálinn 29. grein um markmið menntunar fjallar um að menntun gefi 

börnum tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum. Menntunin 

undirbúi þau til að verða ábyrgir einstaklingar í frjálsu þjóðfélagi í anda friðar, skilnings 

og umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. Einnig 

skal menntun stuðla að mannréttindum og virðingu fyrir mismunandi menningu svo 

sem mismunandi tungumálum og gildismati. 

 Mikilvægt er að staðalímyndir, fordómar, menning og viðmið séu meðal 

viðfangsefna sem skólar fáist við. Kennarar ættu að leitast við að skapa umræður um 

þessi mál en það er ennþá árangursríkara að nemendur fái að upplifa og setja sig í spor 

annarra til dæmis með leikjum eða æfingum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 38).  

 Börn eru fljót að tileinka sér fordóma úr umhverfinu sem erfitt er að losna við. 

Það skiptir því miklu máli hvernig viðhorf fullorðinna í kringum þau eru. Fullorðið fólk 

sem starfar með börnum ætti að vera meðvitað um eigin viðhorf og skoðanir. Það þarf að 

leggja sig eftir því að kynnast börnunum og fjölskyldum þeirra og sýna þeirra siðum og 

venjum áhuga og öðlast þekkingu á þeim. Kennarar og aðrir sem vinna með börnum 
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þurfa að sýna þolinmæði og standa gegn fordómum (Hanna Ragnarsdóttir, 2002, bls. 

55). 

 Siraj-Blatchford (1994, bls. 6– 8) segir fordóma óásættanlega í skólasamfélaginu 

því þeir brjóti gegn mannréttindum og hafi skaðleg áhrif á þá sem fyrir þeim verða og 

brjóti niður sjálfsmynd þeirra. Hann segir sjálfsmynd ekki vera meðfædda heldur lærða 

og vitnar í rannsóknir sem hafa sýnt fram á að sjálfsmynd myndist í samskiptum við 

aðra og að það skipti máli fyrir sjálfsmyndina að börnum finnist þau vera meðtekin og 

samþykkt. Hann bendir á rannsóknir sem hafi sýnt að léleg sjálfsmynd barns sem til 

dæmis verður fyrir fordómum geti haft áhrif á námsárangur og almennt gengi þess í 

skólanum. Þess vegna er afar brýnt að kennarar vinni gegn fordómum með nemendum 

sínum og allar námskrár hafi ákvæði um að byggja upp jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

  Í fyrrnefndri bók Guðrúnar Pétursdóttur (2003) , Allir geta eitthvað, enginn getur 

allt, má finna æfingar og leiki sem eru til þess ætlaðir að efla sjálfsmynd nemenda og 

þjálfa félagsfærni og samvinnu. Þar má til dæmis finna færniþjálfunaræfingar og æfingar 

sem vinna með viðhorf og sjálfsmynd. 

 Færniþjálfunaræfingar eru vel til þess fallnar að þjálfa mismunandi færni 

nemenda, auka félagsfærni þeirra þannig að þeir eigi auðveldara með að vinna saman 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 64).  

 Hlutverk æfinga sem vinna með viðhorf og sjálfsmynd er að skapa jákvæða 

sjálfsmynd nemenda. Þeir sem hafa jákvæða sjálfsmynd eiga auðveldara með að standa 

gegn þrýstingi, eru óhræddir við að standa með þeim sem eru beittir órétti og minni 

líkur eru á því að nemendur með sterka sjálfsmynd hafi þörf á að niðurlægja aðra 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 89). 
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5. Samstarf milli foreldra og skóla 

Forsenda þess að gott samstarf geti átt sér stað milli foreldra og skóla er gagnkvæmt 

traust, virðing og jafnræði. Mikilvægt er að samstarfið gagnist báðum aðilum (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011, bls. 78). Ekki er hægt að búast við miklu samstarfi foreldra 

fyrr en þeir fara að treysta kennaranum. Kennarinn þarf að sýna þeim virðingu og styðja 

þá og hvetja í hlutverki sínu sem skólaforeldri. Foreldrar þurfa að finna að 

skólasamfélagið hafi eitthvað að bjóða þeim svo sem vináttu, stuðning, ráðgjöf eða 

jafnvel bara spjall yfir kaffibolla og að hitta aðra foreldra (Siraj-Blatchford, 1994, bls. 92). 

 Fram kemur í bók Nönnu Kristínar Cristiansen (2011, bls. 76- 77) að margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að gott samstarf milli heimilis og skóla eykur skilning og 

virðingu foreldra og þar með barna þeirra fyrir skólastarfinu. Þær sýna auk þess að 

jákvæðni skólaforeldra og barna skilar sér í betri aga, sterkari sjálfsmynd og bættum 

námsárangri barna  

Nanna Kristín Christiansen (2011, bls. 77) bendir á að reynsla kennara í 

áströlskum skóla, þar sem ákveðið var að auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu, var 

mjög jákvæð. Með því að kynna námsmarkmið og kennsluaðferðir skólans markvist fyrir 

foreldrum og leyfa þeim að vera virkari þátttakendur í skólastarfinu, varð meira jafnræði 

milli kennara og foreldra. Með sameiginlegri ábyrgð og auknum samskiptum urðu 

foreldrarnir jákvæðari í garð skólans og aginn í bekknum batnaði til muna .  

Undir þetta taka (Oostdam og Hooge, 2012, bls. 141- 142)og leggja áherslu á að 

gott samstarf styrkir foreldrana og gerir þá meðvitaðri um uppeldið. Því til stuðnings 

vitna þeir í hollenska rannsókn sem sýnir fram á að gott samstarf og upplýsingaflæði á 

milli skóla og foreldra um námslega þætti hafa jákvæð áhrif á námsárangur. 

5.1 Samstarf aðfluttra foreldra og skóla 

Samstarf milli foreldra og skóla er  óhjákvæmilega flóknara þegar aðilar tala sitt hvort 

tungumálið og hafa ef til vill mismunandi hugmyndir um nám.  

 Í grunnskólalögum (16. gr.) eru ákvæði um að skólar skuli vinna samkvæmt 

móttökuáætlun viðkomandi sveitarfélags eða skóla þegar þeir taka á móti nemendum 

með annað móðurmál en íslensku og foreldrum þeirra. Móttökuáætlunin skal taka mið af 

bakgrunni þeirra og tungumálafærni og tryggja að foreldrar og nemendur fái allar 

upplýsingar um námið og starf skólans. Einnig þarf að tryggja foreldrum og nemendum 

ráðgjöf. Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á að læra íslensku sem 
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annað tungumál og grunnskólar hafa heimild til að viðurkenna móðurmál nemenda sem 

hluta af skyldunámi þannig að það komi í stað skyldunáms í öðrum erlendum 

tungumálum (Lög um grunnskóla nr. 1, 2008).  

 Móttökuáætlunin gerir einnig ráð fyrir að foreldrum sé tryggð nauðsynleg 

túlkaþjónusta til dæmis í móttökuferlinu. Einnig þurfa upplýsingabæklingar um 

starfsemi skólans að vera til staðar á algengustu tungumálunum (Eyþing, 2009, bls. 8 – 

11).  

 Siraj-Blatchford (1994, bls. 51) segir að foreldrar þurfi að fá allar upplýsingar er 

varða börn þeirra og að kennarar eigi að finna leiðir til að gera þeim, sem ekki tala 

„tungumál skólasamfélagsins“, kleift að fylgjast með. Það megi gera til dæmis með því að 

þýða bréf og hengja upp myndir sem allir geta skilið inni í skólastofunni og fyrir utan 

hana. 

 Mikilvægt er að heimilin og skólinn vinni saman að því að þjálfa íslensku sem 

annað tungumál á öllum stigum grunnskólans. Fjölskyldan gegnir því veigamikla 

hlutverki að nemendur læri að bera virðingu fyrir báðum málunum styrki þau og rækti 

til þess að efla virkt tvítyngi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 107). 

6. Fjölmenning í skólum 

6.1 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er skóli í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið 

er til móts við náms- og félagslegar þarfir hans í almennu skólastarfi og manngildi, 

lýðræði og félagslegt réttlæti haft þar að leiðarljósi (Reglugerð nr. 585/2010 um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla). 

 Upphaflega á hugtakið skóli án aðgreiningar rætur sínar að rekja til þess að 

fatlaðir fengju sömu réttindi og aðrir til að ganga í sína heimaskóla og nema með sínum 

jafnöldrum í almennu kennslurými. Nú er hugtakið orðið víðtækara og nær til allra 

einstaklinga (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, 

bls. 9 ). 

  Í skóla án aðgreiningar er sérstaklega passað upp á einstaklinga sem eiga á hættu 

að verða útundan í skólakerfinu svo sem fatlaða, þá sem hafa ekki náð tökum á íslensku 

og þá sem búa við bág kjör af einhverjum ástæðum til dæmis efnahagslega eða 
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félagslega. Í skóla án aðgreiningar er margbreytileika fagnað og einsleitni hafnað (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 9 ). 

 Í Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna sem Ísland er aðili að segir: 

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á 

um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, 

þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris 

þess eða lögráðamanns. 

 Skóli án aðgreiningar á þannig að uppfylla öll ákvæði Barnasáttmálans þar sem 

engin mismunun á að vera til staðar. 

 Hanna Ragnarsdóttir (2002, bls.53- 55) segir í þessu samhengi að börn séu ekki 

gerendur í því efnahagslega og pólitíska ferli sem fólksflutningar eru og það skipti öllu 

máli fyrir velgengni þeirra og velferð að þeim sé skapaður traustur grunnur og hlúð sé 

að þeim í nýju umhverfi. Það sé afar brýnt að börn sem flytja til landsins fái að þroskast 

og dafna og að þættir í fari þeirra og fjölskyldna þeirra svo sem siðir og venjur séu virtir 

og viðurkenndir af börnum og fullorðnum í umhverfi þeirra  

6.2 Fjölmenningarleg kennsla 

Eins og kveðið er á í reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

skal komið til móts við þarfir allra nemenda í skóla án aðgreiningar . Nokkrir skólar hafa 

tekið upp sérstaka hugmyndafræði sem ber nafnið: Fjölmenningarleg kennsla. 

 Austurbæjarskóli og Dalvíkurskóli eru dæmi um skóla sem hafa tekið upp 

fjölmenningarlega kennslu.  

 Guðrún Pétursdóttir (2003, bls. 11) bendir á að sú skilgreining sem á við um 

fjölmenningarlega kennslu í dag er ekki einhliða kennsla og aðlögun þeirra sem flytja til 

landsins heldur ekki síður kennsla og aðlögun þeirra innfæddu og aðlögun að breyttu 

samfélagi. Áhersla er lögð á gagnkvæman og sameiginlegan lærdóm fólks með 

mismunandi hæfni og ólíka getu. Hugmyndinni um einhliða aðlögun innflytjenda var 

hafnað. Ennfremur segir hún að  Fjölmenningarleg kennsla er ekki sérstök námsgrein 

sem fjallar um mismunandi uppruna. Fjölmenningarleg kennsla snýst um að nemendur 

læri samskipti og samvinnu í gegnum allar námsgreinar skólans. 

 Kennsluaðferðin CLIM  Cooperative Learning in Multicultural Groups, sem Guðrún 

Pétursdóttir (2003, bls.23- 24) kallar SAFN-aðferðina  Samvinnunám í fjölbreyttum 
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nemendahópi, er mikið notuð í fjölmenningarlegri kennslu. Guðrún segir að aðferðin hafi 

þann tilgang að gera  nemendur hæfari í mannlegum samskiptum og að takast á við  

fjölbreytileikan í  samfélagi nútímans. Gert er ráð fyrir fjölbreytileika í öllum bekkjum  

hann nýttur á jákvæðan hátt til gagns fyrir alla. Nemendur læra að hlusta hver á annan 

og sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum.  

 Á heimasíðu Austurbæjarskóla má sjá þá hugmyndafræði sem liggur að baki 

fjölmenningarlegri kennslu: 

Sérhvert skólasamfélag er fjölmenningarlegt og fjölbreytilegt. 

Allir hafa jafnan rétt í skólasamfélaginu. 

Allir skulu hafa fullan aðgang að námsferlinu. 

Allir eru góðir í einhverju - enginn er góður í öllu. 

Við erum sterkari þegar við vinnum saman. 

Allir eiga að hjálpast að. 

Allir eiga rétt á að hafa skoðun (Austurbæjarskóli, 2015). 

Stefna skólans tekur mjög mikið mið af hugmyndafræðinni: 

Austurbæjarskóli er fjölmenningarlegur skóli. 

Áhersla skal lögð á sjálfsagðan fjölbreytileika nemenda. 

Erlendur nemandi er aðeins einn þáttur fjölbreytileikans. 

Áhersla skal lögð á virkar kennsluaðferðir. 

Nemendur læri hver af öðrum ekki hver um annan. 

Markmið skólans er að nemendur læri: 

Að virða fjölbreytileika. 

Að nýta hann á jákvæðan hátt. 

Að gera sér grein fyrir kostum fjölbreytileika. 

Í skólanum er lögð áhersla á ákveðin gildi sem stuðla að: 

Sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. 

Að jafna stöðu nemenda. 

Virkum kennsluaðferðum t.d. CLIM. 

Samhjálp nemenda (Austurbæjarskóli, 2015). 

 

 Í skólanámskrá Dalvíkurskóla (2014 – 2015, bls.33) er talað um að þjóðmenningu 

og heimamenningu. Menningu allra nemenda skal sýnd virðing, áhugi og víðsýni. Áhersla 

er lögð á að hlúa að fjölbreyttri menningu innan skólans með öllum ráðum. 

 Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu eins og hún birtist í skólanámskrám 

Austurbæjarskóla  og Dalvíkurskóla á samhljóm með Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. 
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Aðalnámskrá grunnskóla byggir á fyrrnefndum lögum  nr. 91 um grunnskóla og er rammi 

um skólastarf og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Í almenna hluta námskrárinnar 

segir að skólar skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu 

og þarfir barna og unglinga. Skólastarfið skuli stuðla að alhliða menntun allra nemenda 

og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi innan og utan skólanna. Skapa þarf skilyrði fyrir 

nemendur svo að þeir geti notið bernsku sinnar og efli  sjálfstraust sitt og félagsfærni, 

rækti skilning á manngildi  og virki sköpunarkraft sinn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

 Í næsta kafla verður gert grein fyrir rannsókninni, rannsóknaraðferðum og 

þátttakendum. 

7. Framkvæmd rannsóknar 

Markmiðið með rannsókninni var að heyra raddir fólks sem flutt hefur til Íslands 

annarsstaðar úr heiminum og hefur því ef til vill annarskonar bakgrunn, menningu og 

siði en þeir sem alltaf hafa búið á Íslandi. 

 Leitað var svara hjá viðmælendum hvort þeim fyndist þeir standa jafnt að vígi, 

varðandi upplýsingagjöf, almenn samskipti við skólann og virðingu skólans fyrir þeirra 

bakgrunni og foreldrar barna sem hafa alltaf búið á Íslandi. Rannsóknarspurningin var: 

Kemur íslenska skólakerfið til móts við innflytjendur? 

 Haft var samband við skólaskrifstofu, sem sendi þátttökubeiðnir til hugsanlegra 

viðmælenda. Leitað var að foreldrum grunnskólabarna af erlendum uppruna sem hefðu 

búið á Íslandi í nokkur ár og hefðu nokkra reynslu af samskiptum við grunnskólann og 

því náð að móta sér skoðun og sýn á hvernig íslenska skólakerfið mætir þeim og kemur 

til móts við þarfir þeirra, með tilliti til mismunandi færni í að tala og skilja íslensku og 

menningarmunar. 
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7.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem fyrst og fremst var 

skoðuð reynsla þátttakenda og persónuleg upplifun þeirra. Tekin voru hálf opin viðtöl, 

en eigindleg viðtöl af þessum toga hafa þann tilgang að skilja reynsluheim fólks. 

Rannsakandi leggur fyrir nokkrar lykilspurningar og stýrir viðtalinu. Mikilvægt er að 

hann mæti viðmælanda sínum á jafnréttisforsendum og að viðtalið verði einskonar 

samræða þar sem báðir aðilar eru opnir fyrir hvor öðrum, leggi sig fram um að skilja 

hvorn annan og virði og viðurkenni sjónarhorn hvors annars (Helga Jónsdóttir 2013, bls. 

143– 144).  

7.2 Viðtöl 

Rannsakandi fékk samþykki persónuverndar fyrir rannsókninni (Fylgiskjal 3) og 

þátttökubeiðni var send til skólaskrifstofu (Fylgiskjal 2) sem sendi hana áfram til 

hugsanlegra viðmælenda. Fimm viðmælendur samþykktu viðtal en einn þeirra dró sig til 

baka.  

 Haft var samband við þá sem samþykktu viðtöl og komist að samkomulagi hvar 

og hvenær viðtölin skyldu fara fram. Rannsakandi sendi spurningalista til þátttakanda 

(Fylgiskjal 1) til að kynna þeim um hvað viðtölin snérust. Það var gert til þess að 

spurningarnar kæmu þátttakendum ekki að óvörum og að þeir hefðu tíma til að hugsa 

um svörin. Þess var þó ekki krafist að þeir væru búnir að svara spurningunum skriflega.

 Viðtölin fóru fram á heimilum og á vinnustöðum þátttakenda og tóku að jafnaði 

40 til 60 mínútur. 

 Eftir að viðtölin fóru fram voru þau afrituð orðrétt og aðalatriðin dregin fram. 

Atriðin voru svo skoðuð í heild sinni með hliðsjón af rannsóknarspurningunum, flokkuð 

og skipt í þemu.  

 Viðmælendur mínir voru fjórar konur frá þremur löndum. Þær hafa allar átt börn 

í íslenskum grunnskólum á Norðurlandi Eystra en misjafnt var hvað börnin voru gömul 

þegar þau fluttu til landsins og eins höfðu fjölskyldur þeirra dvalið mislengi á Íslandi. 

Í niðurstöðunum er viðmælendum gefin ný nöfn sem notuð verða til aðgreiningar á 

þeim. Ester er frá Eistlandi hefur búið á Íslandi í tuttugu ár. Elín, einnig frá Eistlandi og 

er hefur búið hér í fjögur ár. Lena frá Lettlandi hefur búið hér í tíu ár og Ásta frá Ástralíu 

hefur búið hér í fjögur ár. Allar konurnar eiga eiginmenn af erlendum uppruna nema ein, 

sem á íslenskan mann. 
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7.3 Trúverðugleiki og siðferðisleg atriði 

Viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoða á afmarkaðan reynsluheim fólks 

svo sem viðhorf, væntingar og gildismat (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

 Grundvallaratriði í rannsóknarvinnu er að siðferðislegum kröfum sé framfylgt. 

Hagsmuni og persónuvernd þátttakenda verður alltaf að hafa í fyrirrúmi. Þátttakendur 

eiga alltaf rétt á að vita í hverju þátttakan felst og hvernig unnið er með upplýsingarnar 

sem þeir gefa. Þeir hafa til dæmis alltaf rétt á að vita hvar og hvernig þær verða birtar 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81). 

 Við rannsóknina var lögð áhersla á trúmennsku við viðmælendur og þess 

vandlega gætt að ekki sé hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til einstakra 

þátttakenda. Er það í samræmi við orð Helgu Jónsdóttur (2013, bls. 145-149) sem segir 

mikilvægt að rannsakandi sé einlægur og sýni viðmælanda sínum virðingu. Hann þarf að 

sýna viðmælendum sínum trúnað og fara vel með þær upplýsingar sem þeir gefa og vera 

heiðarlegur, nákvæmur og fylgja þeim aðferðarlegu forsendum sem lagt var upp með í 

rannsókninni. Sótt var um leyfi til Persónuverndar þar sem rannsóknin var kynnt, 

tilgangur hennar útskýrður og fullum trúnaði heitið. 

 Leitast var við að réttmæti og trúverðugleiki rannsóknarinnar yrði sem mestur, 

upp að því marki sem hægt er þegar þátttakendur eru fáir. Fleiri þátttakendur af báðum 

kynjum og  fjölbreyttari hópur frá fleiri menningarsvæðum hefði án efa gefið víðara 

sjónarhorn en þessi rannsókn gerir. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa því ekki 

alhæfisgildi. Engu að síður er hægt að læra margt af henni, draga ályktanir út frá 

niðurstöðunum og skoða þær í víðara samhengi. 

 Í næsta kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og raddir 

viðmælenda látnar heyrast. 

  

 

 

 

  



 
 

18 
 

8. Niðurstöður 

Niðurstöðukaflinn tekur mið af viðtölunum við mæðurnar fjórar. Viðmælendur fá hér   

ný nöfn sem notuð eru til aðgreiningar á þeim.  Niðurstöður úr viðtölunum er greindar 

og flokkaðar í sex þemu. Fjallað er um sameiginlega reynslu þeirra en einnig um upplifun 

og reynslu hverrar og einnar og hvað greindi þær að. Inn á milli eru svör kvennanna birt 

eins og þau voru skráð. Þannig má fá meiri tilfinningu fyrir tilfinningum og upplifunum 

þeirra. 

8.1 Uppruni og ástæða flutnings 

Allir viðmælendur fluttu til landsins vegna atvinnutilboða á Íslandi. Eiginmanni Lenu var 

boðið að koma til Íslands og vinna í eitt ár en þau ílentust hér og nú eru árin orðin tíu. 

Lena sagðist ekki hafa kannast við staðinn sem áætlað var að flytja til, en var svo bent á 

að staðurinn hefði komið fyrir í Tinnabók. Kolbeinn kafteinn fór víst þangað að kaupa 

viskí svo hún sagði: „fínt flytjum þangað.“ 

 Elín og maðurinn hennar fengu líka atvinnutilboð á Íslandi. Það var orðið erfitt að 

fá góða vinnu í Eistlandi og þau höfðu frétt að það væru margir Eistlendingar hér um allt 

land. Elín sagði það hafa hjálpað þeim við að taka ákvörðun um að koma hingað og starfa 

hér.  

 Ester og hennar maður voru í góðri vinnu í Eistlandi. Þeim fannst samt sem áður 

spennandi að þiggja atvinnutilboð hér þegar það bauðst og víkka sjóndeildahringinn.

 Ásta var í sjálfboðaliðavinnu á Íslandi sem ung kona en flutti svo aftur út til 

Ástralíu. Fyrir fjórum árum fékk maðurinn hennar vinnu á Íslandi en hún hefur verið 

heimavinnandi og hugsað um uppeldi barnanna frá því hún flutti til landsins.   
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8. 2 Menningarmunur 

Misjafnt var hvaða menningarmun á upprunalandinu og Íslandi viðmælendur skynjuðu. 

Allir nefndu þó að þeir kæmu úr stórborg þar sem væri allt öðruvísi að búa en hér. Elín 

sagði menninguna ekkert verri hér en í Eistlandi það væri bara allt minna í sniðum hér 

og rólegra. Hún sagði:  

Það passar fyrir okkur og er mjög gott. Það er rólegra og að mínu mati er menningin 

hérna í lagi.  

Ester sagði: 

Úti í Eistlandi er miklu meiri Evrópa og allt svo opið. Hér er allt miklu minna og 

lokaðra sem getur bara verið gott. 

 Lenu fannst Íslendingar almennt vera jákvæðir og alltaf tilbúnir að hjálpa. Hún 

sagði frasann „þetta reddast“ mjög algengan á Íslandi. Hún sagði: 

Ég get bankað á hurðina hjá yfirmanninum og bara farið inn og talað. Í Lettlandi 

þarf maður að vera meira kurteis, ekki beinlínis kurteis en meira svona ekki fara 

beint. Það þarf að panta. Hér er þetta meira óformlegt og opið. 

 Ásta hafði aðra sýn á Íslendinga en Lena og fannst þeir lokaðir og feimnir. Hún 

sagði samt að hún gæti alltaf fengið að tala við kennarana ef hún þyrfti á að halda. Henni 

fannst menningin hér á Íslandi miklu einsleitari heldur en í Ástralíu. Á Íslandi væri sterk 

leikskólamenning en miklu meiri heimavinnandi menning í Ástralíu. Hún sagði að það 

væri svo mikilvægt að mamma og pabbi væru til staðar fyrir börnin, en það vantaði 

stundum og þá yrðu börnin óörugg og skorti sjálfstraust. Hún sagði: 

Það er svolítið sterkt að allir eigi að hlýða hópákvörðuninni skilurðu? En auðvitað 

með þessa leikskólamenningu þetta er svolítið óhjákvæmilegt. Allir eiga að læra það 

sama og þú veist og hlýða á sama hátt. Það er ekki mikið rými fyrir öðruvísi uppeldi. 

Þú veist, öðruvísi lærdóm.. 

það er miklu meira pláss í Ástralíu til dæmis til að bara láta þau rætast eins og þau 

vilja. Eins og blóm. 

  



 
 

20 
 

Þegar Ásta var spurð hvernig henni liði að hafa son sinn í grunnskólanum svaraði hún: 

Bara allt í lagi. Mér finnst það gæti verið þú veist kerfið. Það er ekki mikið. Þú veist 

eins og ég var að segja. Það er ekki mikið pláss fyrir hérna fjölbreytt uppeldi. Þannig 

að ég vildi kannski alveg prófa heimaskóla en mér var sagt að það væri ekki hægt. 

Þetta er ólöglegt skilst mér á Íslandi. Og líka öðruvísi kerfi. Ég er ekki rosalega hrifin 

af þessari SMT stefnu. Sem er til að taka á móti börnum í vandræðum. Með þú veist 

erfiðum börnum. Og mér finnst þetta bara gefa skilaboð til barna að „það er pláss 

fyrir þig til að vera vondur og þú skalt vera vondur og ef þú ert vondur þá skilurðu þá 

er refsing“. Í staðin fyrir, „við erum börn við skulum reyna okkar besta og bara hafa 

gaman“. En í hinu er bara....... bara gert ráð fyrir að þau séu óþekk. Já skilurðu og mér 

finnst það rosalega skrítin skilaboð. En hinsvegar ég skal ekki segja að það sé betra 

að vera í Ástralíu því stefnur eru alltaf byggðar á samfélagi. Því betri sem skólinn er 

og því betri sem kennararnir eru því betra er það fyrir börnin. Ég er ekki hrifin af 

þessari stefnu. Ég er mjög hrifin af persónunum sem eru að vinna þarna. Þannig að 

það er allt í lagi. Og barnið mitt er ekki þú veist í vandræðum 

Annað dæmi um menningarmun á Íslandi og Ástralíu sem hún nefndi var um samskipti 

milli foreldra.  

Í Ástralíu þá eru meiri samskipti milli foreldra. Þeir bara þekkja hvorn annan og 

tala við hvorn annan finnst mér, bara meira. Til dæmis ef ég myndi láta barnið og 

skutla því að leika við einhver önnur börn þá myndi ég vera með skilurðu og hann 

myndi aldrei vera einn. En á Íslandi er mjög algengt að bara skutla barninu og bara 

skilja það eftir í afmælum og þú veist. En það myndi aldrei gerast í Ástralíu. En 

þetta er bara öðruvísi og þetta er líka minna samfélag.  

Í framhaldi af svari hennar var hún spurð hvort henni fyndist erfitt að sleppa hendinni af 

börnum sínum Hún  sagði: 

Já af því að ég tala ekki íslensku, tungumálið reiprennandi og ég er ný í samfélaginu 

og ég þekki ekki fólkið alveg. Þannig að „já þú mátt alveg fá barnið mitt“ og þú veist. 
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8. 3 Skólar á Íslandi – skólar í upprunalandinu 

Allir viðmælendur voru á sama máli um að það væri miklu meiri heimalærdómur í 

skólum upprunalandanna heldur en á Íslandi. Ester sagði: 

Krakkar í eistneskum skólum þurfa að læra miklu meira en krakkarnir hér. Þeir eru 

eins og þrælar í skólanum og svo er fullt af heimanámi þegar þeir koma heim. Hér 

geta krakkar bara farið út að leika sér eftir skóla. Hér er miklu meira frelsi sem mér 

finnst betra. Mér finnst samt eistneskar námsbækur skemmtilegri en þær íslensku. 

Krökkunum finnst þær spennandi það voru einhverjar sögur, en hér fengu 

krakkarnir bara einhverjar eldgamlar námsbækur með „Ása sá sól“ og eitthvað 

svoleiðis. 

Elín sagði: 

Að mínu mati hérna er létt miðað við í Eistlandi. Þarna í Eistlandi er mjög 

stressandi samt. Hérna er rólegt. Þetta er mikilvægt að hafa tíma líka til að leika sér 

og svo rólegt rólegt ekkert bara læra, læra, læra. Það er líka ekki gott. Vegna þess 

ég er til dæmis ánægð. 

 Lena nefndi einnig að hér væri mun persónulegri nálgun en í Lettlandi en erfiðara 

að fylgjast með því það væri engin föst rútína heldur persónuleg áætlun sem krakkarnir 

gerðu. Hún sagði: 

Stundum er ég eitthvað pínu svona „lost“ Það er svo mikið sjálfstæði og persónulegt. 

Ég get ekki sagt að þetta sé ekki gott. Þetta er bara alveg nýtt fyrir mér. Ég reyni 

bara að skilja og þá veit ég hvort mér finnst það gott eða ekki. Og ef mér finnst 

eitthvað vanta þá bæti ég bara við heima eins og stærðfræði og íslensku. Það var 

eitthvað sem við vorum vön ég og maðurinn minn þegar við vorum krakkar. Það var 

bara hefti hvað var tímatafla og hvað var heimavinna. En núna ég þarf bara að 

spyrja hvort sonurinn og kíkja á Mentor og fylgjast með hvað gerist í skólanum. 

Hvað þau eiga að læra. 

 Þrátt fyrir að margt sé ólíkt með skólum á Íslandi og í upprunalandinu er ýmislegt 

sameiginlegt með skólunum líka. Ásta sagði að börn væru alls staðar börn og þyrftu að 

leika sér. Skólarnir gerðu ráð fyrir því og hefðu frímínútur. Lena sagði: 
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Það sem er líkt er þetta listanám eða listakennsla. Það er mikið um svona 

heimilisfræði og prjóna og mála og tálga og mér finnst bara æðislegt og við gerum 

þetta líka. Og árshátíðar og listræn tjáning. Börnunum finnst þetta skemmtilegt og 

ég man eftir því sama í Lettlandi og það var mjög skemmtilegt. 

8. 4 Móðurmál og íslenska 

Allar mæðurnar sem tóku þátt í viðtölunum sögðust tala sitt móðurmál við börnin 

heima. Tvær þeirra tóku það einnig fram að þær læsu fyrir börnin á móðurmálinu. Á 

tveimur heimilanna eru töluð fleiri en tvö tungumál fyrir utan íslensku.  

 Fjölskylda Esterar hefur búið lengst á Íslandi, í tuttugu ár. Ester talar íslensku 

reiprennandi. Þau hjónin eiga tvö börn. Annað var nýfætt þegar þau fluttu til Íslands en 

hitt fæddist á Íslandi. Þau hafa því alist upp við eistnesku og íslensku allt frá unga aldri. 

Eldra barnið er meiri málamanneskja og talar bæði málin en það yngra skilur eistnesku 

en vill frekar tala tungumál samfélagsins, íslensku.  

 Lena og maðurinn hennar fluttu til Íslands með mjög ungt barn en eignuðust svo 

fleiri börn hér á Íslandi. Lena hefur farið á nokkur námsskeið til að læra íslensku en 

segist ennþá vera að læra, líka með börnunum.  

 Lena hafði heyrt að það skipti miklu máli fyrir börnin að rækta móðurmálið 

samhliða því að þau lærðu tungumál samfélagsins. Þess vegna hún tók strax þá ákvörðun 

að tala alltaf lettnesku heima. Hún les líka alltaf kvöldsögu fyrir þau á lettnesku. Lena 

sagði að á heimilinu væru töluð fjögur tungumál; íslenska, enska „pabba tungumál“ og 

„mömmu tungumál“. Þau hjónin tala saman á ensku en tala sitt móðurmál við börnin 

sem svara þeim oftast á íslensku. Þegar hún var spurð hvort börnin svöruðu aldrei á 

tungumáli foreldranna sagði hún: 

Jú elsti, þetta er svo misjafnt hvernig krakkar taka á móti þessari fjölmenningu. Elsti 

sonurinn, hann er mjög hrifinn af fjölmenningu og hann bara leikur með tungumál. 

Stundum hann svarar á „pabba tungumáli“ mjög sjaldan á lettnesku nema við 

förum til ömmu og afa þá skilur hann að þau skilja ekki íslensku þannig að hann fer 

að reyna að tala við þau. Sá í miðjunni er meira svona íhaldssamur. Honum finnst 

bara fínt að hafa bara eitt tungumál. Ekki bara blandað saman en samt skilur hann 

allt. Af því að við ákváðum frá byrjun að bara ekki nota íslensku. 
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 Þegar fjölskylda Elínar flutti til Íslands byrjaði yngra barnið þeirra í leikskóla. 

Árið eftir fór það  svo grunnskólann. Hún sagði: 

Hann byrjaði í leikskólanum og allir hans vinir voru saman þarna í leikskólanum og 

fóru svo beint í skólann sem er stutt frá. 

Drengurinn, sem nú er í þriðja bekk, lærir íslensku í skólanum og gengur vel í náminu 

almennt. Elín segir að hann sé mjög félagslyndur og þurfi mikið að tala. Það flýtir mjög 

fyrir íslenskunámi hans. 

Strákurinn okkar er mjög duglegur. Kannski fyrir börn er þetta létt. Hann bara tala, 

tala, tala. 

Hann les mjög hratt og þetta er ekki vandamál stærðfræðin gengur vel og hann er 

mjög félagslyndur. langar að tala við vini og langar að leika saman.   

Foreldrar og eldra systkini, sem fór beint í framhaldsskóla, fóru á nokkur námskeið hjá 

Símennt til að læra íslensku. Elínu finnst íslenskan erfið.  

 Já, þetta er erfitt. Vegna þess að íslenskt tungumál er ekki létt. Mjög mjög 

 mismunandi reglur. Stundum mér finnst að Íslendingar sjálf vita ekki hvað er rétt. 

Elín sagði það orðið létt að eiga í venjulegum samskiptum á íslensku svona daglegt mál 

en það væri mjög erfitt að skilja það sem færi fram á fundum þar sem fólk talaði mjög 

hratt og notaði sérhæfðan orðaforða sem hún skildi ekki. Henni fyndist gott að 

Íslendingar sem hún umgengst bentu sér á hvernig rétt sé að segja á íslensku.   

Það væri gott þegar að til dæmis þú sem íslensk kona þú heyra já hvað ég var að 

segja og hjálpa. Til dæmis nei þetta er rétt, þetta er ekki rétt. Vonandi ég muna 

þetta. 

 Elsta barn Ástu er drengur í fyrsta bekk. Hann var þriggja ára þegar fjölskyldan 

flutti til Íslands frá Ástralíu en hefur alist upp við þrjú tungumál sem hann notar sjálfur 

eftir aðstæðum. Ásta sagði að hún hefði sjálf alist upp við fimm tungumál og það að alast 

upp við mörg tungumál væri að sínu mati besta leiðin til að víkka sjóndeildahring barna 

og opna huga þeirra fyrir mismunandi menningu. Hún sagði að drengnum sínum gengi 

vel að læra í skólanum en leitaði stundum til enskumælandi kennara þar ef eitthvað 

sérstakt kæmi upp á: 
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 Strákurinn minn, hann datt einu sinni og stundum leitar hann til eins kennarans 

 sem er ensk eða frá enskumælandi landi. Og finnst honum þá auðveldara að tala við 

 hana á ensku? Já honum finnst þægilegra einhvern veginn að hafa einhvern sem 

 talar ensku og kannski skilur menninguna hans ég veit ekki.  

Ásta sagði aðspurð að þessi enskumælandi kennari hefði ekki verið kynntur fyrir honum 

sérstaklega til þess að hjálpa honum. „Hann fann hana bara sjálfur“.  

Þegar Ásta var spurð hvernig henni gengi að læra íslensku svaraði hún:  

Bara allt í lagi, allt í lagi. Þetta stoppaði svolítið hjá mér. Það hægði svolítið á mér 

þegar ég átti börn. Ég var þrjá mánuði í Háskóla Íslands bara af því að. Þú veist í 

námi fyrir útlendinga. Og það var alveg nóg til að ná þú veist grundvellinum, 

málfræðilega. Síðan er ég bara áfram, áfram að læra. Kannski hægara en ég er 

alveg eins lifandi í gegnum starfið og hitta fólk og daglegt líf. 

8.5 Skólamálið 

Viðmælendur voru spurðir um gengi barna sinna í grunnskólanum. Engin þeirra talaði 

um neina sérstaka tungumálaerfiðleika hjá börnunum.  

 Börn Esterar voru bæði búin með grunnskólann og gekk vel þar. Eldra barn 

hennar er útskrifað úr framhaldsskóla og það yngra er ný byrjað í framhaldsskóla og 

gengur vel. Íslenska  er engin fyrirstaða því barnið hefur frekar vilja tala íslensku en 

eistnesku.  

 Drengurinn hennar Elínar var fljótur að læra íslensku. Fyrst eftir að fjölskyldan 

flutti til landsins fór hann í leikskóla. Hann fylgdi svo sömu krökkunum í grunnskólann 

árið eftir og gengur vel í náminu. Hann er farinn að lesa hratt og gengur vel í stærðfræði. 

Elín telur það hafa hjálpað mikið til við íslenskunámið hans hvað hann er félagslyndur og 

hefur gaman af því að tala og leika sér við aðra krakka. 

 Lena, sem á barn í fimmta bekk, talaði um að á síðari stigum þyrfti að huga að 

sérstökum orðaforða (skólaorðaforða). Þegar Lena var spurð hvort það væri erfitt fyrir 

börnin að tala íslensku í skólanum svaraði hún: 

Já og nei, en ef við kíkjum á próf og hvernig þeir standa í skólanum þá sést ekkert 

sérstakt vandamál. Þeir lesa og geta útskýrt og það er svona ef þarf að bera saman 

þá eru þeir fyrir ofan miðju. En ég held að það komi pínu seinna að það vantar 

hugtök og orðaforða af því að við notum ekki íslensku heima. 
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Ég held í tengslum við móðurmál ég er alveg sammála, ég vil bara kenna móðurmál 

heima. En leggja meiri áherslu á íslensku í skólanum þannig að þeir í raun og veru 

vera frjálsir að velja seinna að íslenska ekki hindrun. 

 Lena sagðist ennþá eiga erfitt með að útskýra íslensk hugtök eins og í stærðfræði 

og eðlisfræði fyrir börnunum sínum en þau reyna bara að læra það saman og fletta upp í 

orðabókum heima.  

Já en ég er bara bjartsýn ég get bara lært ásamt krökkunum. Ef ég skil ekki eins og í 

gær. Þá vorum við að læra um steinbít. Hvað heitir þetta sem fiskarnir eru að anda 

með? Tálkn. Ok ég fann og þá við báðir vorum sammála þetta er þetta hluti af 

fisknum. Þannig að við bara lærðum þannig. 

Hún sagði börnin hafa lent í vandræðum í stærðfræðiprófi þar sem voru orðadæmi: 

Já eins og þessi stöðupróf núna í 5. bekk þá kom í ljós að börnin mín gátu ekki 

reiknað út stærðfræðidæmi af því að þau bara skildu ekki textann. Það eru ekki 

tölurnar það var bara textinn. Þau skildu ekki einhver hugtök og voru kannski 

feimin að spyrja og þau bara gerðu ekki neitt. 

8. 6 Samskipti við skóla, hjálpsemi, virðing og jafnrétti. 

Mæðurnar fjórar sem tóku þátt í rannsókninni voru allar sammála um að foreldrar og 

börn hafi fengið góðar móttökur í grunnskólanum. Ásta, Lena, Ester og Elín sögðust allar 

hafa fengið sömu móttökur og Íslendingar þegar börnin byrjuðu í skólanum. Það var 

tekið vel á móti börnunum og þau gátu leitað til umsjónakennara þegar þau þurftu á 

hjálp að halda. Lena sagði: 

Það var bara kennararnir sem voru í bekknum og af því að við þekktum kennarann 

áður fyrir utan skólann í gegnum skátana og ég veit ekki við eigum bara svo marga 

vini og spyrjum hvort annað og hringjum á milli. Vinkona mín og strákurinn hennar 

er í sama bekk. Þessi óformlegu tengsl skipta mjög miklu máli. Ekki bara að 

kennararnir heldur foreldrarnir. Það sem ég sé er að foreldrarnir eru stundum pínu 

feimnir út af tungumáli og eitthvað svoleiðis. En ég myndi bara hvetja þá til að tala 

við kennarana, því Íslendingarnir eru alltaf opnir en eru líka feimnir stundum. Þetta 

er aðeins öðruvísi en ef að þú spyrð þá eru þeir alltaf tilbúnir að svara og ég myndi 

bara hvetja til svona óformlegra tengsla. „ Æ ég skil ekki, hefur þú lesið skilaboðin?“ 
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Þá er það bara útskýrt fyrir mér. En annars þá held ég að þetta hafi bara gengið vel 

með krakkana. Þess vegna var okkur ekki boðin sérstaklega nein hjálp. Hún er samt 

til staðar. Skólinn hefur reynslu á að taka á móti erlendum börnum. En aftur mín 

saga er öðruvísi kannski af því að við erum búin að búa hérna í tíu ár og við tölum 

líka ensku. Það er kannski erfiðara ef fólk talar hvorki íslensku né ensku. 

 Samskipti foreldranna við skólana eru í formi, foreldrafunda, tölvusamskipta og í 

gegnum Mentor. Þremur þeirra fannst betra að tala við kennarana auglitis til auglitis. 

Þegar Elín var spurð hvort henni þætti betra svaraði hún: 

Bæði og. Þegar er hægt að tala rólega, hægt er allt í lagi. Auðvitað þegar ég er í 

tölvunni og kemur tölvupóstur er hægt strax þetta þýða líka. Bara sitja rólega og 

lesa, ég skil. Hugmynd allt þetta „aha þetta er þetta“. Auðvitað ég veit ekki öll orðin. 

Það er allt þetta upplýsingar ég skil.  

Lena sagði: 

Mér finnst það alveg best munnlegar en ég alveg skil að það er ekki alltaf hægt. Við 

erum svo mörg og kennarar bara tveir og þrjú. Þetta er bara persónuleikinn minn. 

Mér finnst mjög gaman að hafa samskipti beint. En það er líka bara fínt skriflega, 

þá ég læra meira íslensku. En ég sé ekki að það sé neitt stórt vandamál.  

Ásta sagði:  

Það er auðvitað betra að tala við mann. Það hefur komið upp kannski smá 

félagslega vandræði milli hans og annarra stráka en svo höfum við fengið bara 

bæði að tala við kennarinn og líka foreldra þú veist. Og við fengum mjög góð 

viðbrögð og kennarinn var bara mjög snöggur að bregðast við og það gekk bara 

mjög vel. 

 Mæðurnar voru spurðir hvort þeim fyndist þær njóta jafnréttis á við íslenska 

foreldra Engin þeirra sagðist hafa orðið fyrir mismunun af hálfu skólanna. Allar höfðu 

góðan aðgang að kennurum barnanna, sem gæfu sér tíma til að tala við þær og útskýra 

þegar á þyrfti að halda. Elín sagði: 

Þegar ég til dæmis skil eitthvað ekki, ég hringi og spyrja einu sinni en og kennari er 

mjög róleg og alltaf mjög aftur að klára og tala einu sinni enn. Fyrir mig er 

mikilvægt og gott að skilja allar upplýsingar. Þegar ég er pínu spurningarmerki ég 
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alltaf spyrja. Hringja, skrifa og spyrja bara. Þetta er ekki vandamál þarna. Þetta er 

gott. Vont er þegar við erum ekki að skilja og gleyma og vorum að rugla eitthvað.  

 Ester sagðist aldrei hafa upplifað einhverja mismunun á fjölskyldumeðlimum 

sínum og Íslendingum og þegar hún var spurð hvernig hafi verið tekið á móti 

foreldrunum í skólanum sagði hún: 

Bara mjög vel þetta svo lítið samfélag sem við fluttum í. Það tóku okkur allir mjög 

vel. Við fundum aldrei fyrir því að vera útlendingar. 

Hún sagði að yngra barn sitt hefði orðið fyrir einelti í 8.- 10. bekk sem skólanum tókst 

ekki að uppræta. Þegar barnið fór í framhaldsskóla fór því að líða mun betur. Elín sagði 

að eineltið hefði ekki tengst því að barnið væri af erlendum uppruna heldur frekar að 

barnið væri feimið eða óframfærið. Eldra barni Elínar leið vel alla grunnskólagönguna. 

Elín sagði að það barn væri mun opnara og félagslyndara en það yngra. 

 Lena sagði að öllum foreldrum stæði til boða að taka þátt í skólastarfinu hvort 

sem þeir væru af erlendum uppruna eða ekki. Það færi bara svolítið eftir því hvað fólk 

treysti sér til að taka mikið þátt. 

Það er enginn munur. Ég þarf bara sjálf að taka ákvörðun. Mér var boðið að taka 

þátt í foreldrafélaginu, einhver svona nefnd eða eitthvað. Og allt bara fínt frábært, 

ég er útlendingur en ég sagði bara nei en takk kærlega ég bara hef ekki neinn tíma 

til þess. En þetta er bara smá dæmi. Innfæddum finnst bara að ef innflytjendur ef 

þau hafa tíma og áhuga þá eru þau velkomin að gera eitthvað. Þannig að það er 

mjög mikið bara fólksins hvað það ákveður að gera og hvað það vill leggja að 

mörkum til að vera bara hluti af samfélaginu. 
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 Mæðurnar voru einnig sammála um að kennarar barnanna sýndu uppruna þeirra 

áhuga. Börnin höfðu fengið að segja frá sínum upprunalöndum í bekknum og lært um 

lönd og menningu annarra barna af erlendum uppruna.  

 Elín sagði að hún hefði einu sinni verið beðin að koma í bekkinn til þess að segja 

frá og kenna börnunum eitthvað um Eistland. Hún sýndi þeim myndir frá Eistlandi, 

kenndi þeim eistneska söng og dans og kenndi þeim að telja á eistnesku.  

Þetta mjög mjög gott. Skemmtilegt og kennarar voru mikið að gera. Að börnin bara 

að skilja að ekki allir bara frá  Íslandi og eru í önnur lönd líka og áhugavert að vita. 

Í næsta kafla verða niðurstöður ræddar og ígrundaðar í samhengi við lög, fræðilegar 

greinar og rannsóknir.  
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9. Umræða 

Á Íslandi er menningin nú fjölbreyttari en á fyrri hluta síðustu aldar. Samkvæmt tölum 

frá Hagstofu Íslands voru íbúar með erlendan uppruna um 30.000 árið 2014. Nemendur í 

grunnskólum landsins með annað móðurmál en íslensku árið 2013 voru 2.775 talsins og 

höfðu yfir fjörtíu mismunandi tungumál að móðurmáli (Hagstofa Íslands, 2015). 

 Mæðurnar fjórar sem tóku þátt í rannsókninni eru frá þremur löndum en tvær 

þeirra hafa einnig reynslu af fjölmenningarlegum fjölskylduböndum og eru giftar 

mönnum af öðru þjóðerni. Ein þeirra ólst upp í fjölmenningarlegri fjölskyldu og hefur 

búið í mörgum löndum.  

 Rannsóknin hafði þann tilgang að fá innsýn í aðstæður innflytjenda innan 

grunnskólanna og þá sérstaklega hvernig grunnskólinn kemur til móts við foreldra af 

erlendum uppruna varðandi móttökur, eftirfylgni og upplýsingagjöf. Leitað var svara við 

því hvort mæðrunum fjórum fyndist þær standa jafnt að vígi og foreldrar barna sem hafa 

alltaf búið á Íslandi, varðandi upplýsingagjöf, almenn samskipti við skólann og virðingu 

skólans fyrir þeirra bakgrunni  

9.1 Samskipti skóla og erlendra skólaforeldra 

Í aðalnámskrá kemur fram að gott samstarf heimila og skóla, svo sem upplýsingagjöf og 

samráð um málefni nemenda, er forsenda fyrir árangursríku skólastarfi, 

námsframvindu, þroska og almennri velferð þeirra. Það er ábyrgð skólanna að koma 

samstarfinu á og að viðhalda því alla skólagönguna svo að foreldrar geti stutt börn sín í 

námi og axlað að fullu ábyrgð sína sem uppalendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45).  

 Í viðtölunum við mæðurnar kemur fram að þrátt fyrir að þær tali allar íslensku 

áttu þær mis auðvelt með að hafa samskipti á tungumálinu. Elín, sem var búin að vera 

styst af þeim, sagðist eiga auðvelt með almenn samskipti en þegar nýr orðaforði og 

sérhæfður væri notaður fyndist sér oft erfitt að skilja og þá væri gott ef fólk talaði rólega.  

Konurnar voru almennt ánægðar með samstarfið við skólana. Þær fengu upplýsingar 

varðandi skólastarf og gengi barna sinna á foreldrafundum, með tölvupósti eða í gegnum 

Mentor. Þar fyrir utan gátu þær fengið viðtöl við kennara skólans ef á þurfti að halda, til 

að fá útskýringar eða til að ræða eitthvað sérstakt varðandi börnin.  Af þessu má ætla að 

skólar barna þeirra eru almennt að sinna hlutverki sínu vel varðandi samskipti við 

erlenda skólaforeldra. Mæðurnar lýstu ánægju sinni með samskiptin og það skiptir þær 
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miklu máli hvað kennararnir taka þeim vel og að þær geti haft samband við þá þegar þær 

þurfa á að halda. Þær eru einnig ánægðar með að þeir skuli taka tillit til þess að þær eigi 

stundum erfitt með að skilja og tali þá rólega.  

 Nanna Kristín Christiansen, (2011, bls. 78) segir mikilvægt að gagnkvæmt traust 

ríki milli skóla og skólaforeldra og að samstarfið gagnist báðum aðilum. Slíkt traust til 

skólans má sjá hjá Ástu og manni hennar sem fengu fund með kennara sonar síns og 

foreldra annarra drengja, sem höfðu lent í útistöðum við hann. Ásta var ánægð með hvað 

kennarinn brást skjótt við og í sameiningu var málið leyst.  

 Siraj-Blatchford, (1994, bls. 92) segir að kennarar þurfi að sýna foreldrum 

virðingu og styðja þá og hvetja í hlutverki sínu sem skólaforeldrar. Hún bendir á að 

foreldrar þurfi að finna að skólasamfélagið hafi eitthvað að bjóða þeim svo sem vináttu, 

stuðning, ráðgjöf eða jafnvel bara spjall yfir kaffibolla og að hitta aðra foreldra. Ekki er 

hægt að búast við góðu samstarfi ef traust er ekki til staðar. Tungumálaerfiðleikar 

foreldra geta hins vegar gert það að verkum að foreldrar veigra sér við að leita til 

kennaranna og tala við þá á íslensku, eins og kom fram í viðtalinu við Lenu. Hún sagðist 

hafa getað notað ensku til að byrja með og það hefði hjálpað. Hún sagðist samt hvetja 

erlenda foreldra til að hafa samskipti við kennarana því að þeir væru alltaf jákvæðir og 

vildu hjálpa. 

Það sem ég sé er að foreldrarnir eru stundum pínu feimnir út af tungumáli og 

eitthvað svoleiðis. En ég myndi bara hvetja þá til að tala við kennarana, því 

Íslendingarnir eru alltaf opnir en eru líka feimnir stundum. Þetta er aðeins öðruvísi 

en ef að þú spyrð þá eru þeir alltaf tilbúnir að svara og ég myndi bara hvetja til 

svona óformlegra tengsla. 

 Mæðurnar voru spurðar um hvort þeim fyndist betra að fá upplýsingar frá 

kennaranum munnlegar og skriflegar. Þremur mæðranna finnst betra að tala við 

kennarana augliti til auglitis. Elín fann kostina við að hafa upplýsingarnar bæði 

munnlegar og skriflegar. Þegar þær voru skriflegar gat hún setið róleg og þýtt. Hún 

sagðist annað hvort skrifa eða hringja í skólann ef hún skildi ekki eitthvað. Elín skildi 

ensku ekkert betur en íslensku þegar hún flutti til landsins en hún fann að skólinn tók 

henni vel og að hún mátti koma og spyrja, kennarar voru þolinmóðir töluðu rólega og 

endurtóku þegar hún skildi ekki. Þannig stóð skólinn sig vel í stuðningshlutverki sínu við 

hana sem móður og í því samhengi má segja að skólinn hafi unnið samkvæmt 
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grunnskólalögunum (16. gr.) en þar er ákvæði um að skólar skuli vinna samkvæmt 

móttökuáætlun viðkomandi sveitarfélags eða skóla þegar þeir taka á móti nemendum og 

foreldrum þeirra með annað móðurmál en íslensku. Móttökuáætlunin skal taka mið af 

bakgrunni þeirra og tungumálafærni og tryggja að foreldrar og nemendur fái allar 

upplýsingar um námið og starf skólans. 

 Ekki kemur beinlínis fram í viðtölunum hvort skólarnir hafi unnið eftir sérstakri 

móttökuáætlun. Þó má lesa út úr orðum mæðranna að þeir þættir, sem eru nefndir í 

grunnskólalögum, séu hafðir í huga varðandi fjölskyldur þeirra. Til dæmis sagði Lena að 

kennararnir hafi hjálpað sér að aðlagast íslenska kerfinu. Hún sagði að á Íslandi væri 

miklu persónulegri nálgun í námi en í Lettlandi og þess vegna hefði hún verið svolítið 

óörugg með hvað börnin ættu að læra heima. Hún sagðist vera að læra á íslenska kerfið, 

kennararnir hefðu kennt henni á Mentor og nú ætti hún mun auðveldara með að fylgjast 

með.  

 Ester sagði kennarana hafa tekið vel á móti þeim, sinnt þeim vel og að þau hafi 

aldrei fundið fyrir því að vera útlendingar. Hinsvegar lenti yngra barn þeirra í einelti í 

þremur síðustu bekkjum grunnskólans sem skólanum tókst ekki að uppræta fyrr en 

undir lok 10. bekkjar. Nú er barnið komið í framhaldsskóla og líður vel. 

 Ester sagði að eineltið hafi ekki átt rætur í uppruna barnsins. Hún taldi frekar að 

barnið hafi liðið fyrir að vera óframfærið og feimið. Ester sagði að eldra barnið væri allt 

öðruvísi persóna en það yngra, félagslynt og opið. Eldra barnið fór áfallalaust í gegnum 

grunnskólann og átti marga vini þar. 

 Í 30. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 segir að allir aðilar skólasamfélagsins skuli 

leitast við og leggja sitt af mörkum til þess að skólabragur og starfsandi skólans sé góður. 

Skólastjórar og kennarar eiga að hafa samráð við foreldra eða forráðamenn um hegðun, 

líðan og samskipti barna þeirra og foreldrar eða forráðamenn eiga að hafa samráð við 

skólann um skólagöngu barna sinna.  

 Það er mjög mikilvægt að foreldrar séu öruggir með barnið sitt í skólanum og viti 

að þar sé það óhult og líði vel. Samskipti á milli skóla og skólaforeldra skipta þar 

höfuðmáli. Eftir því sem lögin segja hefði skólinn átt að fyrirbyggja eineltið og vera í 

samstarfi við foreldrana en samkvæmt Kristínu Dýrfjörð, Þórði Kristinssyni og Berglindi 

Rós Magnúsdóttur (2013, bls. 24) er baráttan gegn einelti og öðru ofbeldi er nátengd 

baráttunni fyrir virðingu við fjölbreytileika mannlífsins, lýðræði og jafnrétti.  
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 Ásta var ekki alveg eins ánægð með íslenska skólakerfið og hinar þrjár. Henni  

fannst það ekki gefa rými fyrir „öðruvísi“ uppeldi og „öðruvísi“ lærdóm. Hún var líka 

óánægð með agastefnu skólans. Hún upplifði að þar væru neikvæðar væntingar til barna 

um að þau væru óþæg og ef þau væru óþæg fengju þau refsingu. Hún  vill að börnum sé 

mætt á jákvæðan hátt, það á að vera gaman og allir gera sitt besta. Hún hefði gjarnan 

viljað prófa að kenna börnunum sínum sjálf heima en var sagt að það væri ekki löglegt á 

Íslandi (samanber  lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 3. grein). Samkvæmt 46. gr. laga 

um grunnskóla nr. 91/2008 er hægt að sækja um undanþágu frá 3. grein laganna til síns 

sveitarfélags. Skólastjórar geta einnig veitt undanþágur í samráði við skólanefnd og 

sérfræðiþjónustu. Það er þó umhugsunarefni hvort heimakennsla barns af erlendum 

uppruna sé til þess fallin að styðja við tungumálanám þeirra því samanber rannsókn 

August ofl. (2005, bls. 50- 51) hafa nemendur, með annað móðurmál en ensku , minni 

orðaforða en þeir nemendur sem hafa ensku að móðurmáli. Þeir benda einnig nemendur 

með erlent móðurmál eigi erfiðara með að skilja samhengi í texta og því geti námið í 

skólanum reyst þeim erfitt. Með þetta í huga veltir maður því fyrir sér hvort það sé ekki 

betra fyrir börn af erlendum uppruna að ganga í skóla með öðrum börnum, frekar en að 

læra í heimaskóla, til að styrkja sig í íslenskunáminu.  Birna Arnbjörnsdóttir (2000, bls. 

2) segir börn eru oft mjög fljót að tileinka sér það mál sem er notað til almennra 

samskipta en lengur að tileinka sér skólamálið. Skólamálið þarf að kenna markvist og 

það er forsenda þess að börn geti skilið skólabækurnar. Ætla má að þetta sér erfitt í 

heimaskóla þar sem almenn samskipti fara í flestum tilfellum fram á móðurmálinu. 

 Það er hins vegar mikilvægt er að skólinn taki tillit til foreldra og reyni að koma 

til móts við hugmyndir þeirra, sérstaklega í málum er varða vellíðan barna í skólanum 

eins og í tilfellum Ástu og Esterar.  

 Samstarf foreldra og skóla verður að gagnast báðum aðilum eins og Nanna Kristín 

Christiansen, (2011, bls. 78) og Siraj-Blatchford, (1994, bls. 92) segja. Nanna Kristín 

Christiansen (2011, bls. 77) bendir einnig á að reynsla kennara af aukinni þátttöku 

foreldra í skólastarfi hafi aukið jafnræði milli kennara og foreldra. Með sameiginlegri 

ábyrgð og auknum samskiptum hafi foreldrarnir orðið jákvæðari í garð skólans.  

 Í þessu tilliti skiptir máli að menning erlendra skólaforeldra sé viðurkennd. Eins 

og Guðrún Pétursdóttir (2003, 11- 13) bendir á þarf starfsfólk skóla að kynna sér 

menningu og siði í upprunalöndum nemenda og fjölskyldna þeirra og vera tilbúið að 

breyta áherslum sínum til að koma til móts við alla. Guðrún segir að markmið hvers 
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samfélags eigi að stuðla að gagnvirkri þátttöku allra sem eru í samfélaginu. Þekkingu, 

styrkleika og kunnáttu einstaklinganna í samfélaginu þarf að meta að verðleikum.  

9.2. Menningarmunur og virðing fyrir menningu innflytjenda 

Samkvæmt Guðrúnu Pétursdóttur (2006) er fjölmenningarlegt samfélag samfélag fólks 

með mismunandi bakgrunn. Hópar innan sama samfélags umgangast hvern annan af 

virðingu og umburðarlyndi og enginn er mikilvægari en annar. Hanna Ragnarsdóttir 

(2002, bls. 55) segir það afar brýnt að börn sem flytja til landsins fái að þroskast og 

dafna og að þættir í fari þeirra og fjölskyldna þeirra svo sem siðir og venjur séu virtir og 

viðurkenndir af börnum og fullorðnum í umhverfi þeirra. 

 Af viðtölum við mæðurnar kom í ljós að þær voru ánægðar með þennan þátt hjá 

skólunum og þrátt fyrir töluverðan menningarmun fundu þær að skólasamfélagið vildi 

hafa þær með í ráðum. Engri þeirra fannst komið öðruvísi fram við þær en aðra foreldra. 

Lenu var boðið að taka þátt í foreldrastarfi, Elínu var boðið inn í bekk barns síns til að 

kynna Eistland, eistnesku, dans og söng. Ester sagðist aldrei hafa fundið fyrir því að vera 

útlendingur, hún fann aldrei fyrir öðru viðmóti til sín en Íslendinga. Ásta sagði að 

strákurinn sinn hefði fengið að segja frá og sýna myndir í bekknum sínum þegar hann 

kom úr ferðalagi frá Ástralíu. Þær voru einnig ánægðar með að þeirra börn hafi lært af 

börnum sem eiga uppruna sinn í öðrum löndum, svo sem Grænlandi og Póllandi.  

 Ekki er nóg fyrir kennara að fá yfirborðsþekkingu á upprunalandi og þjóðum 

barnanna heldur verða þeir að leggja sig fram um að kynnast foreldrunum, skapa traust 

og vinna með þeim á jafnréttisgrundvelli og leitast við að byggja ofan á ólíka 

grunnþekkingu barna í bekknum, hvaðan sem þau koma og hvernig sem þau standa að 

vígi. Þetta viðhorf er í samræmi við það sem segir í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna 

29. grein, að menntun skuli gefa börnum tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast 

á eigin forsendum.  

 Skólastefnurnar sem byggja á hugmyndafræðum skóla án aðgreiningar og 

fjölmenningarlegrar kennslu eru báðar mjög hliðhollar fjölmenningu. Kristín Dýrfjörð, 

Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir (2013, bls. 9), segja skóla án 

aðgreiningar fagna margbreytileika og hafna einsleitni. Guðrún Pétursdóttir (2003, bls. 

11) segir að í dag sé fjölmenningarleg kennsla ekki einhliða kennsla og aðlögun þeirra 

sem flytja til landsins heldur ekki síður kennsla og aðlögun þeirra innfæddu og aðlögun 

að breyttu samfélagi. Áhersla er lögð á gagnkvæman og sameiginlegan lærdóm fólks með 
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mismunandi hæfni og ólíka getu. Í þannig kennslu er hugmyndinni um einhliða aðlögun 

innflytjenda hafnað. Ætla má að skólastarf af þessu tagi þar sem markvist er stefnt að 

gagnkvæmum og sameiginlegum lærdómi hafi þess vegna jákvæð áhrif fyrir foreldra og 

börn af erlendum uppruna. Vegna þess að það eru ekki bara þau sem eru þiggjendur og 

þurfa að læra á nýja menningu, heldur fá hinir í skólasamfélaginu einnig að kynnast 

þeirra menningu og læra að taka tillit til hennar. 
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10. Samantekt og lokaorð 

Menningarstraumar heimsins eru ótal margir og mismunandi. Síðastliðin ár hefur 

fjölmenning aukist verulega á Íslandi. Fólk hefur flutt hingað til lands frá ýmsum 

heimshornum, auðgað menninguna á ýmsan hátt og gert hana fjölbreyttari og litríkari en 

áður. Í því samhengi má til dæmis nefna fjölbreyttari matarmenningu, tónlist og 

trúarbrögð.  

 Mikilvægt er að fólk læri að meta hvert annað þrátt fyrir ólíka menningu. 

Fordómar eru byggðir á staðalímyndum þar sem allir, sem tilheyra ákveðnum hóp, eru 

dæmdir án raunverulegrar þekkingar. Fólk býr sér til ákveðna mynd af einstaklingum 

sem tilheyra hópnum og kemur fram við þá í samræmi við hana. Þannig leiða fordómar 

oft til mismununar og átaka (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls.155). 

 Íslenska skólakerfið hefur gert viðeigandi ráðstafanir og brugðist við breytingum 

í samfélaginu með reglum og áætlunum um hvernig taka skuli á móti og hvernig vinna 

skuli með fólki með mismunandi bakgrunn og menningu. Íslensk sveitarfélög hafa gert 

móttökuáætlanir sem skólum ber að fara eftir þegar þeir taka á móti fólki með annað 

móðurmál en íslensku. Þar er rík áhersla lögð á að foreldrar fái allar upplýsingar um 

skólann og nám barnsins og fái nauðsynlega túlkaþjónustu.  

 Viðmælendur í þessari rannsókn eru fjórar mæður, allar mjög meðvitaðar um 

nám og skóla barna sinna. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá sýn á upplifun foreldra 

með erlendan bakgrunn; hvernig komið er til móts við þá varðandi þætti eins og 

tungumálaerfiðleika, menningarmun, aðlögun að skólastarfinu, eftirfylgni og 

upplýsingagjöf og hvort þeim finnist þeir njóta jafnréttis á við íslenska foreldra innan 

grunnskólanna.  

 Rannsókn leiddi í ljós að margt er öðruvísi á Íslandi og í íslensku skólakerfi en 

mæðurnar áttu að venjast frá upprunalöndum sínum. þær hafa allar mikinn áhuga og 

skoðanir á menntun og finnst viðkomandi skólar sinna þeim og börnum þeirra vel. Þeim 

finnst þær líka njóta sömu réttinda og  íslenskir foreldrar. Þær geta allar leitað til 

starfsfólks skólanna þegar þær þurftu á að halda, hvort sem um var að ræða 

tungumálaörðugleika eða persónuleg mál varðandi gengi barna þeirra í skólanum. Ein 

þeirra nefndi kosti þess að geta átt óformleg samskipti og að þurfa ekki að panta tíma. 

Hún talaði um persónulegri nálgun í íslenskum skólum en í upprunalandi sínu, sem gerði 

það að verkum að hún átti erfiðara með að fylgjast með heimanámi barns síns. Í því 
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tilviki brást skólinn vel við með viðeigandi fræðslu. Móðirin varð mun öruggari þegar 

hún fór að skilja íslenska kerfið betur. 

 Mæðurnar eru allar ánægðar með það að kennarar barna þeirra sýna löndum og 

menningu  þeirra áhuga og hvetja þau til að segja frá. Þeim finnst  gott að börnin læri um 

mismunandi lönd og menningu.  

 Ekki er nóg að skólarnir sýni menningu og löndum nemendanna áhuga á, þó að 

það sé vissulega af því góða. Skólakerfið í heild þarf að mótast af nemendum sínum og 

fjölskyldum þeirra, kennarar þurfa að hafa samráð við foreldra, gefa sér tíma til að 

kynnast þeim og setja sig inn í menningu þeirra, siði, hugsunarhátt og leitast við að læra 

af þeim og mæta þörfum þeirra.  

  Skólar þurfa að hlusta á raddir foreldra og reyna að koma til móts við hugmyndir 

þeirra, sérstaklega í málum er varða vellíðan barna í skólanum eins og í tilfelli Ástu sem 

er óánægð með agastefnu skólans og vill að boðið sé upp á fjölbreyttara nám og Esterar 

sem á barn sem lenti í einelti.  

 Skólinn þarf að leiðbeina foreldrum varðandi íslenskunám barna sinna og  hvetja 

nemendur til að halda áfram að læra á sínu móðurmáli á sama tíma og íslenskunámið fer 

fram. Siraj-Blatchford (1994, bls. 50) bendir einnig á, að það styrki sjálfsmynd barna 

með erlent móðurmál og veiti þeim öryggiskennd ef kennarinn sýni máli og uppruna 

þeirra áhuga og læri jafnvel nokkur orð í móðurmáli þess. Nanna Kristín Christiansen 

(2011, bls. 76- 77) segir að margar rannsóknir hafi sýnt fram á að gott samstarf milli 

heimilis og skóla auki skilning og virðingu foreldra og þar með barna þeirra fyrir 

skólastarfinu. Þær sýna auk þess að jákvæðni skólaforeldra og barna skilar sér í betri 

aga, sterkari sjálfsmynd og bættum námsárangri barna.  

 Í fjölmenningarlegu samfélagi og í fjölbreyttum nemendahópi er mikilvægt að sjá 

kostina við fjölbreytileikann. Þar getur hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu 

verið gott veganesti, þar sem gert er ráð fyrir gagnkvæmum og sameiginlegum lærdómi 

fólks með mismunandi hæfni og ólíka getu og að allir geti eitthvað en enginn geti allt.  

Með því að leyfa erlendum straumum að auðga skólastarf og gera það fjölbreyttara, 

litríkara og skemmtilegra líkt og margt annað í samfélaginu, þjónar það fjölbreyttari 

hópi og opnar nýjar víddir.  

 

Við erum sterkari þegar við vinnum saman. 
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Viðauki 1 

Spurningar 

1. Hvaðan flutti þín fjölskylda til Íslands? 

2. Hversu lengi hafið þið búið á Íslandi? 

3. Hvers vegna fluttuð þið til Íslands? 

4. Hvað finnst þér ólíkt með menningunni í (landinu sem þú bjóst) og íslenskri 

menningu? 

5. Hvað hafa mörg barna þinna gengið í íslenskan grunnskóla? 

6. Hvernig hefur gengið að læra íslensku? 

7. Finnst þér/ykkur þið fá þær upplýsingar sem þið þurfið varðandi gengi barna 

ykkar í skólanum og varðandi annað skólastarf? 

8. Fáið þið upplýsingarnar munnlegar eða skriflegar? 

9. Hvort finnst ykkur betra? 

10. Er tekið tillit til hvort ykkur finnst betra að fá skrifleg eða munnleg skilaboð? 

11. Hvernig var tekið á móti barninu ykkar þegar það byrjaði í skólanum? 

12. Hvernig var tekið á móti ykkur foreldrunum?  

13. Fenguð þið nægar upplýsingar um skólann? 

14. Hvernig var skólinn kynntur? 

15. Var einhver aðili í skólanum sem fylgdist sérstaklega með barninu ykkar og það 

gat leitað til? 

16. Ert þú/ þið trúuð/trúaður? 

17. Hvaða trúarbrögð aðhyllist þú? 

18. Er tekið tillit til menningar ykkar og trúar?  

19. Hvernig upplifið þið viðmót starfsfólksins í skólanum til ykkar? 

20. Hvað er ólíkt með grunnskólum á Íslandi og á _______? 

21. Hvað er líkt með grunnskólum á Íslandi og á ________? 

22. Hvernig líður þér sem foreldri að hafa barn/börn þín í íslenskum grunnskóla? 

23. Finnst þér/ykkur þið njóta jafnréttis á við íslenska foreldra? 
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Viðauki 2 

Þátttökubeiðni 

Komið þið sæl og blessuð. 

Ég heiti Laufey Guðmundsdóttir og er kennaranemi við Háskólann á Akureyri. 

 Ég er að leita að viðmælendum til þess að taka þátt í lítilli rannsókn sem er hluti 

af lokaverkefni mínu til B. Ed. gráðu við háskólann. Leiðbeinandi að verkefninu er 

Dr. Jórunn Elídóttir dósent við HA. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í aðstæður innflytjenda innan 

grunnskólanna; hvernig komið er til móts við þá varðandi þætti eins og 

tungumálaerfiðleika, menningarmun, aðlögun að skólastarfinu, eftirfylgni og 

upplýsingagjöf. Markmið rannsóknarinnar er að fá sýn aðfluttra foreldra á áðurnefnda 

þætti í skólastarfinu og hvort þeim finnist þeir njóta jafnréttis á við íslenska foreldra. 

 Mig langar til þess að taka viðtöl við foreldra grunnskólabarna sem flutt hafa til 

Íslands frá löndum sem eru ólík Íslandi og hafa þar með reynslu af öðruvísi menningu og 

hafa jafnvel aðra trú en algengust er hér á landi.  

 Ég mun spyrja spurninga m.a. um reynslu foreldra af íslenskum grunnskólum, til 

dæmis um hvernig tekið var á móti þeim og þeirra barni/börnum, hvernig barninu var 

fylgt eftir og hjálpað þegar það var að byrja í skólanum og einnig hvort foreldrunum 

finnist þeir fá nægar upplýsingar um nám og gengi barnsins/ barnanna í skólanum.  

 Gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki um það bil 40-60 mínútur. Viðtölin verða 

tekin upp á upptökutæki í síma og afrituð orðrétt á tölvutækt form. Eftir það verður 

upptökunni eytt. Nöfn viðmælenda, skóla, kennara eða barna munu hvergi koma fram í 

niðurstöðum og fyllsta öryggis verður gætt við meðferð gagna og þeim eytt að úrvinnslu 

lokinni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Laufey Guðmundsdóttir 

Netfang: laufgud@mail.holar.is 
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Viðauki 3 

Samþykki persónuverndar 
 

 

 

 


