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Abstract 

Promising students of foreign background 

This master's thesis is  in the field of education with a special focus on 

multiculturalism and the experiences that students of foreign origin have of 

the Icelandic elementary educational system. One person was born in 

Iceland to foreign parents, but none of the other young people interviewed 

spoke Icelandic when they came to Iceland. They all studied at Icelandic 

elementary schools for a couple of years until graduation from elementary 

school at age 16. The participants all did well enough in elementary school 

to go on to high school, graduate high school,  and now they are university 

students in Iceland. The main purpose of the research is to find out what 

characterizes the experiences of these promising students and it is the hope 

of the researcher that the results of the research can be useful to other 

students of foreign background, as well as their parents and teachers. 

The research question is: How is the experience of students of foreign 

background who have graduated from high school of Icelandic elementary 

schools? The interviewees were asked various questions who were then 

categorized in the aim of finding mutual themes. The main results are that 

the support and interest that the interviewees' parents showed was very 

important. Getting a good grip on Icelandic was also necessary, both to 

facilitate the interviewees' studies at school, but also to make friends and 

improve their social position. The importance of Icelandic friends was also 

noted, incidentally, and those friends helped the interviewees both to learn 

Icelandic and they were also very supportive socially. All interviewees' 

mother tongues were used at home which is believed to facilitate the 

acquisition of a new language. A part of the interviewees also mentioned a 

presentation about their home countries to their class mates.  
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1 Inngangur 

Fjölmenning á Íslandi er staðreynd. Landið sem einu sinni var byggt einsleitu 

fólki sem flest allt talaði íslensku og tilheyrði sömu menningu er nú orðið 

mun fjölbreyttara. Hér býr fólk frá flest öllum heimshornum og nú er svo 

komið að innflytjendur eru alls 27.447, eða 8,4% landsmanna (Hagstofan, 

2015). Þá eru ótaldir þeir sem hafa flust til landsins og fengið íslenskan 

ríkisborgararétt, eiga báða foreldra erlenda en hafa alltaf búið á Íslandi, eiga 

annað foreldri erlent eða eiga báða foreldra íslenska en hafa fæðst erlendis 

og jafnvel búið þar fyrstu æviár sín. 

Ljóst er að þessi mikla breyting á íslensku samfélagi hefur einnig í för 

með sér aukningu barna á grunnskólaaldri sem sækja nám sitt í íslenska 

grunnskóla. Rannsóknir sýna að þessi hópur barna á undir högg að sækja, 

sérstaklega þegar kemur að framhaldsnámi eftir skyldunám og er það 

áhyggjuefni ef að ákveðinn hluti landsmanna flosnar upp úr námi. (Ólöf 

Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011).   

Rannsóknin sem ritgerðin byggir á snýst um að athuga reynslu nemenda 

af erlendum uppruna sem stundað hafa nám í íslenskum grunnskólum en 

eru nú komnir í háskóla. Í upphafi ritgerðar er rannsóknarspurningin sett 

fram. Því næst kemur fræðilegur kafli þar sem stuðst er við kenningar 

ýmissa fræðimanna, erlendra og íslenskra, og hugmyndir þeirra reifaðar. Þá 

verður litið til rannsókna á erlendum nemendum á Íslandi og farið yfir stöðu 

þeirra. Lagaleg ákvæði verða síðan skoðuð áður en rannsóknarhluti 

verkefnisins hefst.  

Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verður rannsóknaraðferðin skýrð, farið 

verður yfir siðferðileg álitamál og loks rætt um val viðmælenda. Viðtölin 

verða sett fram í stuttu máli og helstu þemu dregin saman áður en úrvinnsla 

þeirra og lokaorð verða sett fram.  

1.1 Rannsóknarspurning 

Megin rannsóknarspurningin er: Hvernig er reynsla stúdenta af erlendum 

uppruna af námi í íslenskum grunnskólum? Aukaspurning er: Hver eru 

réttindi nemenda af erlendum uppruna á Íslandi?  Til þess að geta svarað 

spurningunum var gerð eigindleg rannsókn þar sem fimm viðmælendur af 

erlendum uppruna sem allir hafa lokið grunnskóla á Íslandi og stunda nú 

nám við íslenska háskóla voru spurðir um veru sína í grunnskólum á Íslandi. Í 
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rannsókninni voru könnuð nokkur atriði sem gætu leitt til afgerandi 

niðurstöðu. Þeirra á meðal var athuguð kunnátta viðmælenda í  móðurmáli 

sínu, þekking á íslensku máli, menntunarstig foreldra og stuðningur þeirra 

heima við og einnig félagsleg staða nemenda í og utan skólans.  

1.2 Markmið og tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hvað veldur því að sumir 

erlendir nemendur í íslenskum grunnskólum eru farsælir í námi. Markmið 

rannsóknarinnar er að leiða í ljós hvað það er sem gæti öðru fremur hjálpað 

við góða námsframvindu aðfluttra nemenda og þær upplýsingar kæmu 

einnig til góða fyrir foreldra og kennara  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er nokkurt.  Nemendur af erlendum 

uppruna og þeir sem vinna með nemendum af erlendum uppruna geta 

kynnt sér hvað það er sem einkennir farsæla nemendur.  Þær niðurstöður 

sem koma út úr rannsókninni væri þannig hægt að heimfæra á aðra 

nemendur sem geta tekið sér hina farsælu sér til fyrirmyndar. Það 

fyrirkomulag sem reynst hefur best væri hægt að styrkja í sessi hjá þeim 

skólum sem vinna með nemendum af erlendum uppruna, en einnig til að 

breyta og bæta úr því sem illa hefur gengið.  Rannsóknin gæti nýst öllum 

þeim sem hafa nemendur af erlendum uppruna í skólum sínum. 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin byggist á tveimur hlutum: fræðilegum hluta og rannsókn. Í 

fræðilega hlutanum verða hugtök sem tengjast rannsókninni skoðuð og 

einnig verður farið  yfir þau fræði sem tengjast fjölmenningu þ.e. stöðu 

erlendra nema á Íslandi og lög þau og reglugerðir sem íslenskt skólastarf 

starfar eftir. Kenningar nokkurra helstu fræðimanna á sviði fjölmenningar 

verða skoðaðir, svo sem J.A. Banks, J. Cummings, S. Nieto og P. Freire. 

Þeirra sýn á fjölmenningu verður sett fram til skýringar með áherslu á veru 

nemenda af erlendum uppruna í skólakerfum nýja heimalandsins. Þá verður 

litið til Aðalnámskrár grunnskóla 2011, lög um grunnskóla, 91/2008 og þær 

tvær samþykktir sem helst eiga við þegar um er að ræða málefni tengd 

nemendum af erlendum uppruna en það eru Barnasáttmáli Sameinuðu 

Þjóðanna og samþykkt Skóla- og Frístundasviðs Reykjavíkur. Þá verður litið á 

móttökuáætlanir nemenda af erlendum uppruna í nokkrum skólum á 

landinu. Móttökuáætlanirnar eru verklagsreglur sem hver skóli um sig 

vinnur en markast af grunnskólalögum og Aðalnámskrá. Í lok fyrri hlutans 

verður farið yfir stöðu erlendra nema á Íslandi. Í því tilliti verða rannsóknir á 
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málefnum þeirra skoðaðar en einnig verður PISA rannsóknin kynnt og þær 

vísbendingar sem hún gefur um stöðu nemenda af erlendum uppruna. 

 Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verða markmið og tilgangur 

rannsóknarinnar útlistuð áður en rannsóknaraðferðin verður skýrð. 

Siðferðilegir þættir og þeir vankantar sem eru á aðferðinni verða einnig 

tíunduð áður en farið verður yfir viðtölin og þann lærdóm sem af þeim má 

draga. Hver viðmælandi verður kynntur stuttlega áður en þemu verða unnin 

úr rannsókninni. Þá verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram með 

tilliti til fræðanna sem fjallað var um í 2. kafla en einnig með tilliti til laga og 

reglugerða.  

Ritgerðinni lýkur með lokaorðum, heimildarskrá og fylgiskjölum.    

  





 

13 

2 Bakgrunnur og fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla verður fræðilegt samhengi rannsóknarinnar skýrt. Fyrst 

verður farið yfir þau hugtök sem koma fram í rannsókninni og þau skýrð. Þá 

er hægt að fara yfir þau fræðilegu skrif sem tengjast efninu. 

2.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Hugtökin sem notuð verða í verkefninu eru þónokkur.  Þar má nefna: 

fjölmenning (e. multicultural society), fjölmenningarkennsla (e. 

multicultural education), gagnrýnin fjölmenningarhyggja (e. critical 

multiculturalism), hallalíkan (e. deficit model), innflytjendur (immigrants) og 

kynslóð 1.5. 

Þegar talað er um fjölmenningu er átt við þær aðstæður eða umhverfi 

þar sem fólk af ólíkum uppruna býr og starfar saman. (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007). Hugtakið er oft notað um fólk frá mismunandi löndum, en það hefur 

einnig verið víkkað og nær þá einnig til fólks frá sama landi sem tilheyrir 

e.t.v. mismunandi stétt, fatlaðs fólks, aldraðs fólks eða samkynhneigðra 

(Banks, 2010). 

Fjölmenningarkennsla er sú kennsla sem á sér stað þegar kennari tekur 

tillit til allra þeirra mismunandi nemenda sem í bekk hans eru þannig að allir 

geti lært. Allir eiga að hafa jöfn tækifæri til náms þ.e. mismunandi uppruni, 

aðgengi að menningarlegum arfi og félagslegum arfi eiga ekki að hafa áhrif 

á gengi nemandans í námi. Skólakerfi eru oft byggð upp með þarfir eða 

viðmið meirihluta í huga og hefur það neikvæð áhrif á minnihlutann sem 

taka þarf sérstakt tillit til (Banks, 2010). 

Gagnrýnin fjölmenningarhyggja greinir hvað það er sem veldur ólíkri 

stöðu ákveðinna hópa og einstaklinga innan samfélaga. Jafnframt eru í 

henni lagðar til breytingar sem bætt gætu stöðuna. Gagnrýnin 

fjölmenningarhyggja gerir ráð fyrir áhrifamætti og forréttindum ráðandi 

stéttar eða hóps (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Hallalíkan skýrir umfjöllun um þau atriði sem nemanda skortir til að 

honum vegni vel í námi og einkum er þá horft til nemenda sem hafa annan 

bakgrunn en meirihlutinn. Það sem telst skortur í einu landi getur verið 

kostur í öðru, t.d. tungumál nemenda. Sýnt hefur verið fram á að sum 

tungumál eru minna metin en önnur og eru jafnvel álitin vandamál frekar 
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en kostur fyrir þá nemendur sem koma frá öðru landi en þar sem þeir 

stunda nám (Harry, B. og Klinger, J., 2007; Nieto, S., 2010). 

Skilgreiningin á innflytjendum hefur verið á reiki og oft er talað um fyrstu 

eða aðra kynslóð innflytjenda. Í þessari rannsókn er átt við börn sem flytja 

með foreldrum sínum frá öðru landi og hafa þau verið nefnd kynslóð 1.5 (e. 

generation 1.5). Tungumálið sem talað er á heimili barnanna er tungumál 

foreldra þeirra. Börnin eru því tvítyngd að einhverju leyti og standa oft ver 

að vígi en eintyngdir samnemendur þeirra í nýja landinu (Collins, M., 2009). 

2.2 Kenningar um fjölmenningu  

Auknir flutningar fólks á milli landa og búseta þeirra víðs vegar um heiminn 

hafa leitt af sér fjölmenningarsamfélög um allan heim.  Þeir sem flytjast milli 

landa hafa sumir hverjir val og flytja í leit að betra lífi, eða jafnvel í leit að 

tilbreytingu.  Aðrir eru nauðbeygðir til þess að flýja land sitt sakir stríða, 

mannréttindabrota og þar fram eftir götunum. Þessi aukna blöndun fólks 

hefur bæði sína kosti og galla.  Kostirnir og að sumra mati gallarnir við 

fjölmenningu eru til að mynda þeir að fólk kynnist mismunandi siðum, 

menningu og lífsviðhorfi. Þeim mun ólíkari sem siðirnir eru, því erfiðara 

getur verið fyrir fólk að búa saman og reynir þá á ýmsa aðlögunarþætti. Þeir 

eiga við bæði hjá þeim aðfluttu og eins hjá hinum sem fyrir voru.  Þetta á 

ekki síst við í grunnskólum, sem hafa í gegnum tíðina lagt áherslu á að 

viðhalda menningu eigin lands en þurfa nú í auknum mæli að mæta þörfinni 

fyrir fjölmenningarlega kennslu. Gallarnir geta til að mynda verið þeir að 

þrátt fyrir að fólk sé farið að búa víðs vegar um heiminn hafa móttökulöndin 

ekki alltaf reynslu eða áhuga á því að hjálpa þessum nýju landnemum að 

aðlagast breyttum aðstæðum í nýja heimalandinu.  

Franski félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Bourdieu hefur þróað 

ákveðna kenningu í félagsfræði sem gagnlegt er að hafa til hliðsjónar þegar 

málefni nemenda af erlendum uppruna eru skoðuð. Kenning hans snýst um 

táknbundinn auð (e. symbolic capital) en þessi táknbundni auður fólks felst í 

félagslegum gæðum sem ekki verða metin til fjár. Tenging Bourdieu við 

annars konar auð er áhugaverð, þar sem táknbundni auðurinn, rétt eins og 

hinn fjárhagslegi, getur aukist og borið vexti eigandanum til góða. Tvær 

gerðir þessa táknbundna auðs er vert að skoða nánar. Þær eru 

menningarauður (e. cultural capital) og félagsauður (e. social capital). 

Bourdieu hélt því fram að menningarauður væri sá mikilvægasti næstur 

fjárhagsauði, en menningarauður birtist í þremur myndum. Fyrst ber að 

nefna formlegar, utanaðkomandi samþykktir á verðleikum einstaklings, svo 

sem prófskírteini og annars konar viðurkenningar. Í öðru lagi koma hlutir, 
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t.d. þeir sem einstaklingar skreyta hús sín með, svo sem listaverk og bækur, 

en einnig fatnaður og annað slíkt. Þriðji angi menningarauðsins er einn hluti 

fyrirbæris sem Bourdieu kallaði habitus, en þar á hann við menningarauð 

sem hverjum og einum einstaklingi er í blóð borinn og hefur mótast frá 

barnæsku og er t.d. sú hegðun sem fólk notar án mikillar eða nokkurrar 

umhugsunar. Þessi habitus fólks sést t.d. á fasi, limaburði og smekk 

viðkomandi. Mikilvægur hluti menningarauðs hvers einstaklings verður til í 

uppeldi hans, þar sem ýmist er hægt að ýta undir áhuga á menningu og 

virðingu fyrir henni eða takmarka aðgang að henni og ala á tortryggni í garð 

hennar.  Annar táknbundinn auður sem Bourdieu notaði til greiningar á 

félagslegri mismunun er félagsauður (e. social capital). Þessi auður byggist 

m.a. á ættingjum, vinum og samstarfsmönnum og snýst hann um að halda 

við, efla og nýta sér félagsleg sambönd við annað fólk. Fólk hefur mismikinn 

félagslegan auð og samkvæmt Bourdieu er félagsauðnum misskipt vegna 

félagslegra aðstæðna, en þannig er félagslegri mismunun viðhaldið (Gestur 

Guðmundsson, 2008).     

Bordieu (1986) talaði einnig um mismun menntunar á milli stétta.  Efri- 

og millistéttirnar leggja oft ríka áherslu á menntun barna sinna og hafa 

aukinheldur þann félagslega og menningarlega auð sem gert er hátt undir 

höfði í skólasamfélaginu til að styðja börn sín. Efri stéttirnar eru einnig ríkari 

af fjárhagslegum auð og geta þannig stutt börnin til að fá bestu menntun og 

aðstoð sem til er. Börn úr lægri stéttum samfélagsins hafa minni möguleika 

á að standa sig vel í námi, þrátt fyrir að koma frá sama landi og efri stéttar 

börnin. Lágstéttafjölskyldur hafa greiðari aðgang að menningu sem ekki er 

gert hátt undir höfði í skólum landsins og félagslegur og fjárhagslegur auður 

þeirra er ekki til þess fallinn að styðja við börnin. Auk þess eru skólarnir 

hannaðir að fyrirmynd efri stéttanna, sem viðhalda menningarlegum og 

félagslegum yfirburðum kynslóð fram af kynslóð. Með þessu sýnir Bordieu 

fram á að félagslegi og menningarlegi auðurinn er ekki einungis bundinn við 

landsvæði, heldur er hann einnig mismunandi milli aðila sama þjóðfélags af 

mismunandi stéttum þess.  

Jim Cummins (2003) er á sama máli og Bordieu þegar hann bendir á að 

ráðandi stéttir hafi í flestum löndum séð um uppbyggingu menntakerfis og í 

mörgum tilfellum komið því þannig fyrir að mismunur á mannlegum 

eiginleikum nemenda verði sýnilegur.  Þetta skýrir vel hvers vegna sumum 

börnum gengur vel í námi en öðrum ekki.  Þeim börnum sem tilheyra 

meirihlutahópnum, tala ráðandi tungumál, skilja hefðir landsins og 

menningu, er gert auðvelt fyrir í námi og ætti því samkvæmt öllu að ganga 

vel. Með tilliti til þessa er auðvelt að skýra hvers vegna börnum í 

minnihlutahópi gengur ekki eins vel í námi.  Þau tilheyra ekki 
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meirihlutanum, eru jafnvel af öðrum kynþætti, tala annað tungumál og 

þekkja aðra menningarheima.  Skortur á tungumálakunnáttu og skortur á 

menningarþekkingu valda því að þeim gengur illa í námi í nýja landinu.  

Mismunurinn á börnunum er túlkaður sem skortur hjá þeim sem eru 

öðruvísi en meirihlutinn. Sést það m.a. á því að skilningur barnanna á 

öðrum tungumálum og öðrum menningarheimum er einskis eða lítt metinn.   

Þessi skortur hjá nemendum hefur verið skýrður með hinu svokallaða 

hallalíkani (e. deficit model). Samkvæmt módelinu eru námsörðugleikar 

nemenda skýrðir út frá skorti þeirra eða vöntun, þannig að þegar nemendur 

eiga erfitt með að tileinka sér tiltekna námsþætti byrja kennararnir á því að 

spyrja sig hvað sé að nemandanum, hvað hann skortir. Þeir ættu frekar að 

líta í eigin barm og athuga hvernig skólinn og kennarinn geti komið til móts 

við nemandann með því að breyta einhverju í uppbyggingu námsins.  

Skortur erlendra nemenda, samkvæmt líkaninu, eru því skilningur á ríkjandi 

tungumáli og eins þekking á menningu og siðum. Þegar horft er á 

nemandann út frá því sem hann skortir, eru kostir nemandans hunsaðir. 

Tungumálin sem erlendir nemendur kunna fyrir eru álitin vandamál en ekki 

styrkur. Það sama á við um þekkingu þeirra á öðrum siðum og skilning á 

annarri menningu. Þetta á þó sérstaklega við um nemendur frá efnaminni 

fjölskyldum og þróunarlöndum. (Harry, B. og Klinger, J., 2007; Brannon, L. 

o.fl., 2008).  

Nieto, S. (2010) segir að auðvitað sé mikilvægt fyrir innflytjendur að læra 

tungumál nýja heimalandsins og aðlaga sig að menningu þess, en það er 

einnig mikilvægt að kennarar átti sig á þeirri reynslu og þekkingu sem 

nemendurnir búi yfir. Nieto bendir á að í hennar uppvexti hafi verið lítið um 

bóklestur en því meira um munnlegar frásagnir - bæði á spænsku og ensku.  

Þessi munnlega hefð er rík í mörgum löndum en er ekki í hávegum höfð í 

menntakerfum vestrænna ríkja. Fólk hefur tilhneigingu til þess að raða 

löndum og þ.a.l. tungumálum eftir mikilvægi og helst það oft í hendur við 

efnahag þess lands sem um ræðir.  Þau börn sem hafa alist upp við hefðir 

ólíkar þeim sem eru í skólunum hafa þó mikið til brunns að bera og því er 

nauðsynlegt fyrir kennara að átta sig á þeirri margbreytilegu þekkingu sem 

hver nemandi býr yfir. Nieto tók dæmi af tvítyngdum krökkum frá Mexíkó 

sem forðuðust að tala spænsku í bandarískum grunnskólum, því spænskan 

var talið tungumál heimsku krakkanna. Þrátt fyrir að krakkarnir töluðu bæði 

ensku og spænsku voru þau álitin heimsk þegar þau töluðu spænsku og þau 

skömmuðust sín fyrir móðurmál sitt. Krakkarnir neituðu því að tala 

tungumálið utan heimilisins, einmitt út af pólitískri og samfélagslegri stöðu 

tungumálsins, bæði í skólanum og utan hans.  
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Nieto (2010) segir jafnframt að nemendur læri á einstaklingsbundinn 

hátt og helst sé tekið til einstaklingsbundinna þátta svo sem gáfnafars þegar 

kemur að því að ákvarða hvers vegna einum nemanda vegnar vel en öðrum 

ekki.  Samkvæmt Nieto taka kennarar yfirleitt ekki tillit til menningarlegrar 

sjálfsmyndar nemenda. Þess vegna geta þeir ekki gert sér grein fyrir 

lærdómsaðferðum þeirra og mat kennaranna er að lærdómur sé 

einstaklingsbundinn en ekki menningarlegur. Það sem skýrir þetta álit 

kennaranna á lærdómi er m.a. að jafnréttishugmyndir segja að allir 

nemendur ættu að fá sömu kennslu, burt séð frá uppruna þeirra, kynþætti 

o.s.frv. En ef kennarar horfa fram hjá þessum einstaklingsbundna mun 

nemenda sinna geta þeir einnig orðið af tækifærinu að kenna þeim.  Atriðin 

sem Nieto minntist á úr sínu uppeldi, þar sem munnlegum frásögnum var 

gert hærra undir höfði en bóklestri, er ágætt dæmi.  Sá kennari sem gerði 

sér ekki grein fyrir því að nemandi hans þekkti munnlegar frásagnir fremur 

lestri bóka, gæti haldið að nemandanum leiddist bóklestur eða hreinlega 

skildi ekki hvað væri um að vera.  Í munnlegum frásögnum er hlutverk 

flytjandans mun mikilvægara. Nánd skapast á milli hans og áheyrendanna 

og leikrænir tilburðir skreyta söguna. Nemendur sem njóta munnlegra 

frásagna kunna því vel að meta sögur en framreiðslan á þeim skiptir 

höfuðmáli. Þær kennslustundir sem taka tillit til hinna fjölbreyttu 

menningarlegu reynslu sem nemendur búa yfir gætu því kennt öllum 

nemendunum nýjar leiðir til að njóta fræðslunnar og aukið um leið skilning 

nemendanna á þekkingarbrunni hvors annars.  

Þegar fólk víðs vegar að úr heiminum stundar nám í sama skóla er 

nauðsynlegt að tekið sé tillit til hvers og eins nemanda. Hið hefðbundna 

skólakerfi, sem ekki hefur þótt sinna einstaklingsbundnum mun nemenda, 

hefur hlotið mikla gagnrýni hin seinni ár.  Í skólastofum þar sem kennarinn 

sér um kennsluna og nemandinn lærir eða er mataður af þeirri þekkingu 

sem talin er nauðsynleg, eru alltaf einhverjir nemendur sem ekki ná góðum 

tökum á náminu.  Paulo Freire er einn þeirra sem bent hafa á vankanta hins 

hefðbundna skólakerfis og líkir hann því við ,,bankastofnun” þar sem 

kennarar leggja inn þekkingu og nemendur eru einhvers konar ílát sem 

þekkingin er lögð í (Freire, 2005). Í þessu kerfi er nemendum ekki ætlað að 

gagnrýna viskuna, greina hana eða vinna með hana áfram, heldur einungis 

að taka á móti henni, flokka hana og geyma. Að mati Freire verður þekking 

hins vegar ekki til nema með því að leggjast yfir viðfangsefnið, rannsaka það 

og spyrja spurninga.  Nauðsynlegt er því að vekja forvitni nemenda, en ekki 

mata þá á fyrirframgefnum staðreyndum. Einnig er nauðsynlegt að 

endurskoða hlutverk nemenda og kennara.  Nemendur geta þannig farið í 

hlutverk kennara og kennt bæði kennaranum og öðrum bekkjarfélögum, og 
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kennarinn getur líka lært af nemendum sínum. Þar sem hefðbundin 

skólakerfi eru við lýði stjórna þeir valdamestu því hvernig menntakerfið er 

byggt upp og hvað kennt er og heldur jafnframt við ríkjandi 

samfélagsskipan. Þess vegna er hætt við að útiloka þá sem ekki passa inn í 

eða eiga erfitt með að tengja við það sem þeim er kennt. 

2.3 Tvítyngi/ fjöltyngi 

Vankunnátta á tungumáli nýja landsins hindrar einna helst nemendur af 

erlendum uppruna bæði félagslega og við nám þegar þeir byrja í nýjum 

skóla. Tungumálið er þess vegna lykillinn að námssamfélaginu þar sem öll 

fög eru kennd á ríkjandi tungumáli, en einnig er mikilvægt félagslega að 

geta tjáð sig við samnemendur og kennara. Fjölmenningarfræðin hafa 

löngum bent á nauðsyn þess að hafa góð tök á móðurmálinu því einungis er 

þannig hægt að ná góðum tökum á nýja tungumálinu. Mikilvægt er þess 

vegna að börn fái að iðka móðurmál sitt innan veggja nýja skólans um leið 

og þau læra nýja tungumálið (Skóla- og Frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2013; Cummins, J., 1981). Elín Þöll Þórðardóttir tekur í sama streng þegar 

hún bendir á mikilvægi móðurmáls fyrir hvern og einn nemanda, sérstaklega 

þá sem búa fjarri heimahögum. 

Jafnvel þar sem ekki verður komið við kennslu á báðum 

málunum er vert að gæta þess að barnið finni að móðurmál 

þess þyki mikilvægur hluti af kunnáttu þess og gilt framlag sem 

barnið ætti að vera stolt af. Þetta má gera með því að sýna því 

áhuga þegar barnið segir eitthvað á móðurmáli sínu, biðja 

barnið að þýða það sem sagt var eða þýða fyrir það, en ekki 

banna  börnum að tala móðurmál sitt eða bregðast við með 

pirringi þegar það kemur fyrir (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Ljóst er að hlutverk kennarans er afar þýðingarmikið og þar á meðal viðhorf 

hans til erlenda nemandans og sér í lagi móðurmáls hans. Hann getur kvatt 

til þess að móðurmálið sé notað og virt eða þá að barnið hætti eða forðist 

að nota tungumálið í skólanum. Áhugi kennara fyrir hverjum og einum 

nemanda og þeirri þekkingu sem hann býr yfir er því vert að gefa sérstakan 

gaum.  

Þekking barna á móðurmálinu og málskilningur almennt eflir sjálfsmynd 

þeirra og er liður í því að barnið upplifi sig sem mikilvægan einstakling. 

Foreldrar gegna þarna mikilvægu hlutverki í að viðhalda móðurmáli barnsins 

og bæta eða efla þekkingu á því. Á þetta til dæmis við um hugtakaskilning, 

sem hamlar oft börnum af erlendum uppruna. Þá getur verið gagnlegt að 



 

19 

læra hugtök á móðurmálinu áður en hugtökin eru lærð á nýja tungumálinu. 

Einnig er mikilvægt að foreldrar tali það tungumál sem þeim er tamast við 

börnin sín, öðrum kosti gætu börnin farið að apa upp villur eftir foreldrum 

sínum og endað með veikan grunn bæði í móðurmálinu og nýja 

tungumálinu (Skóla- og Frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

2.4 Fjölmenningarkennsla 

Eins og fram kom hjá Cummins (2003) er meirihlutamenningu yfirleitt gert 

hátt undir höfði í menntakerfum heimsins.  Nemendur sem tilheyra 

meirihlutanum geta því byggt þann lærdóm sem fram fer í skólanum á eigin 

reynslu og þekkingu.  Þetta eiga þeir sem tilheyra minnihlutahópum erfiðara 

með að gera.  John Dewey (1997) bendir á að nám verði einungis 

merkingarbært ef hægt er að tengja það við fyrri reynslu nemenda, en þetta 

gerir minnihlutahópum erfiðara fyrir í skólum sem eru hugsaðir út frá 

reynslu og þekkingu  meirihlutans.  Nemendur sem ekki þekkja þá 

menningu sem menntunin byggir á standa því höllum fæti. Dewey heldur 

áfram og segir að þrátt fyrir að allt nám eigi sér stað í gegnum reynslu, þá sé 

öll reynsla ekki til þess fallin að læra af. Það er hlutverk kennarans að velja 

milli góðrar reynslu og slæmrar, hann þarf að velja þá reynslu sem hægt er 

að nota í námi. Þetta getur kennarinn gert bæði með því að tengja kennslu 

sína við reynslu nemenda utan skólastofunnar - en einnig með því að kenna 

á fjölbreyttan hátt og gera nemendum þannig kleift að reyna eitthvað nýtt í 

námi og festa jafnvel í sessi hegðun sem kemur nemendunum til góða 

seinna meir. Kennarar þurfa því að vega og meta hvaða reynsla er best til 

þess fallin að byggja kennslu á og eins að finna sameiginlega reynslu í 

fjölbreyttum nemendahópi. Einnig þurfa kennarar að átta sig á þeim mikla 

og fjölbreytta reynsluheimi sem nemendur búa að og nota hann til þess að 

byggja upp áframhaldandi lærdóm, en einblína ekki á það sem þá skortir 

(Nieto, 2010). 

Banks (2010) er á sama máli og Cummings þegar hann segir að 

nemendur sem tilheyri meirihlutamenningunni eigi auðveldara með að læra 

í skólum sem eru sérsniðnir fyrir þá. Þetta á þó ekki bara við um þá sem 

koma frá heimalandi skólans, því að Banks bendir einnig á að skólaumhverfi 

miðist oft að þörfum ákveðinna nemenda.  Stelpur eru oft þöglar í bekk og 

hafa sig lítið í frammi á meðan sumir strákar taka virkan þátt í umræðum og 

hentar umræðuformið þeim því vel.  Önnur atriði skólaumhverfisins koma 

sér illa fyrir stráka, t.d. eru þeir oftar greindir með lærdómsörðugleika 

heldur en stelpur og þeim er oftar refsað fyrir hegðun sem stelpum er ekki 

refsað fyrir.  
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Í framhaldi af þessu bendir Banks á að margir telji fjölmenningarkennslu 

einskorðast við kennslu fólks af erlendum uppruna.  Mikilvægt er þó að gera 

sér grein fyrir því að innan meirihlutans rúmast margir hópar sem hafa sín 

sérkenni, t.d. samkynhneigðir nemendur, líkamlega eða andlega fatlaðir 

nemendur, nemendur frá efnalitlum fjölskyldum og bráðgerir nemendur. 

Allir þessir mismunandi hópar nemenda hafa ólíkar þarfir sem nauðsynlegt 

er að mæta.  Annars er hætta á að einhverjir heltist úr lestinni, missi 

áhugann á náminu og verði af menntuninni sem þeim stendur til boða. Það 

er því ekki bara aðfluttum nemendum til bóta að gera kennara meðvitaða 

um fjölmenningarkennslu; margir aðilar innan meirihlutamenningarinnar 

munu einnig njóta góðs af henni.  Fjölmenningarkennsla snýst fyrst og 

fremst um það að allir nemendur, burt séð frá kyni, félagslegum aðstæðum, 

menningarlegum bakgrunni og uppruna, hafi jöfn tækifæri til náms (Banks, 

2010). Mikilvægt er að hafa í huga að fjölmenningarleg kennsla er ferli þar 

sem markmiðum hennar, fullkomnu réttlæti og útrýmingu hvers kyns 

mismunar, verður tæpast náð. Þær aðferðir sem reynst hafa best til að ná til 

fjölbreyttra hópa nemenda snúast um að allir nemendur taki þátt og 

lýðræði í skólastarfi sé virkt, nemendur hafi allir jafnrétti til náms og 

valddreifing er hjá þeim sem í skólanum starfa (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). 

Gloria Ladson-Billings (2011) kemst ágætlega að orði í grein sinn þegar 

hún svarar kennaraefnum því hvernig þeir eigi að kenna á 

fjölmenningarlegan hátt.  Hún bendir á að það sé í raun ekki hægt að kenna 

kennurum að verða fjölmenningarkennarar, heldur verða kennarar að vera 

meðvitaðir um nemendur sína og hafa áhuga á þeim, ekki bara á meðan 

þeir tilheyra bekknum, heldur til framtíðar.  Kennarar bera mikla ábyrgð á 

nemendum sínum, þrátt fyrir að kenna þeim jafnvel bara í eitt skólaár. 

Kennari sem nær vel til nemenda getur haft áhrif á allt líf þeirra. Á sama 

hátt getur sá kennari sem nær illa til nemenda og hefur lítinn áhuga á þeim 

valdið því að þeir flosna upp úr skóla og þar með haft neikvæð áhrif á líf 

þeirra til frambúðar.  Ladson-Billings tók dæmi um lýðræðislega kennslu, en 

það er einmitt ein skylda kennara að fræða nemendur sína um lýðræði svo 

að þeir geti tekið þátt í lýðræðislegu samfélagi. Kennaranemunum hafði 

ekki verið kennt að framkvæma lýðræðislega kennslu. En þekking á henni 

gerir kennaranum kleift að nota þau tækifæri sem gefast til að koma henni 

að. Það sama á við um fjölmenningarlega kennslu; kennarar verða að taka 

afstöðu með því að vilja uppfræða alla nemendur sína og leita þeirra leiða 

sem henta bæði þeim sjálfum sem einstaklingum og einnig nemendunum.  

Kennarar ættu einnig að ígrunda vel það sem fram fer í kennslustofunni og 

skrifa hjá sér það sem vekur athygli og skoða aftur síðar. 
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Fjölmenningarkennari er sá kennari sem fylgist með og er meðvitaður um 

þær leiðir sem best hafa gefist í kennslu fjölbreytts nemendahóps. Hann 

mátar leiðirnar við sjálfan sig og þá nemendur sem hann kennir hverju sinni, 

í þeim tilgangi að ná til allra. 

2.5 Samantekt 

Það er margt sem gott er að hafa í huga þegar fólk af erlendu bergi brotnu 

flytur landa á milli. Þeim mun lengra að sem fólk kemur, því minna getur 

það nýtt sér af félagslegum og menningarlegum auð. Þeim mun minni 

félagslegum og menningarlegum auð sem fólk býr að, því erfiðara er að 

aðlagast. Bæði getur verið erfitt fyrir þann aðflutta að átta sig á nýja landinu 

og siðum þess, en einnig er erfitt fyrir þann aðflutta að fá menningu og 

félagsauð metinn að verðleikum. Þetta getur valdið einangrun þess aðflutta 

frá meirihlutasamfélaginu. Skólakerfi eru yfirleitt hugsuð út frá þörfum 

meirihlutans og hönnuð til þess að viðhalda ríkjandi samfélagsskipan. Þetta 

gerir ekki bara innflytjendum erfitt fyrir, heldur einnig þeim sem tilheyra 

lægri stéttum meirihlutasamfélagsins. 

Fjölmenningarleg kennsla hefur sýnt að ef tillit er tekið til hinna 

mismunandi aðstæðna sem börn koma frá og búa við, er hægt að kenna 

fjölbreyttum nemendahópi svo að allir læri. Það er kennarans að fylgjast 

með straumum og stefnum í kennsluúrræðum sem henta mismunandi 

nemendahóp, en einnig þurfa foreldrar að hjálpa börnunum. Tungumál 

þeirra sem koma frá öðrum málsvæðum eiga ekki að vera þeim fjötur um 

fót í nýja landinu, heldur ber að leggja rækt við þann auð og þá menningu 

sem fylgja hverju tungumáli. Einnig er nauðsynlegt að kenna innflytjendum 

tungumál þess lands sem þeir hafa flust til og leggja á það ríka áherslu þar 

sem það er lykillinn að samfélaginu.     
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3 Erlendir nemendur á Íslandi  

Mikil fjölgun hefur orðið á erlendum nemendum á Íslandi undanfarin ár og 

helst það í hendur við þróunina í nágrannalöndum okkar.  Árið 2000 voru 

erlendir nemendur alls 1.039 eða 2,3 prósent allra nemenda.  Þrettán árum 

síðar, árið 2013 hafði þeim fjölgað talsvert og voru þeir orðnir 2.775 eða 6,5 

prósent allra nemenda (Hagstofa Íslands, 2015). Aukning nemenda með 

erlent móðurmál er mikil á höfuðborgarsvæðinu, en þar jókst fjöldi þessara 

nemenda úr 600 árið 2000 í 1.729 árið 2013.  

Á höfuðborgarsvæðinu eru börn af minnst 97 þjóðernum sem tala yfir 70 

tungumál, en um 400 grunnskólanemar fá kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli (Skóla- og Frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015).  

Þrátt fyrir þessa fjölgun nemenda af erlendum uppruna er staða þeirra 

þegar komið er í framhaldsskóla mjög slæm og verri en meðaltal 

Evrópusambands- og EES-landanna. Komið hefur í ljós að staða karla er 

sérstaklega slæm, en 37% drengja í hópi innflytjenda hefja ekki nám í 

framhaldsskólum og 60% karla í hópi innflytjenda höfðu ekki lokið 

framhaldsskólanámi við 22 ára aldur (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011). 

3.1 Rannsóknir á erlendum nemendum á Íslandi 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu og líðan innflytjenda í 

íslenskum grunnskólum og verður hér litið á nokkra þeirra.  Nína 

Magnúsdóttir (2010) komst meðal annars að því í sinni rannsókn að þrátt 

fyrir að innflytjendur vilji eignast íslenska vini er erfitt fyrir þá að móta 

félagstengsl með íslenskum börnum og þá gildir einu hvort þau tali íslensku 

eða ekki.  Innflytjendurnir tengjast því mikið hvor öðrum í stað þess að 

eignast íslenska vini.  Nína athugaði einnig fordóma í grunnskólum og komst 

að því að það eru helst pólskir nemendur á Íslandi sem verða fyrir 

fordómum vegna þjóðernis síns.  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2004) á áhrifaþáttum í skólagöngu 

erlendra barna á Íslandi var rætt við börn af erlendum uppruna, foreldra 

þeirra, kennara og skólastjóra. Foreldrarnir voru almennt ánægðir með 

grunnskólastarfið en það sem helst olli áhyggjum var félagsleg einangrun 

barnanna frá íslenskum skólafélögum. Börn af erlendum uppruna voru sett í 

sér hóp þar sem þau lærðu íslensku og þrátt fyrir tilraunir kennara til að 
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tengja íslensku og erlendu börnin, virtust þau ekki ná saman (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004).  

Svanhildur  Daníelsdóttir (2009) gerði viðtalsrannsókn við sex erlend 

ungmenni um reynslu þeirra af skólagöngu í efri bekkjum grunnskóla. Í 

hennar rannsókn kom í ljós að heimalöndum ungmennanna hafði ekki verið 

gert hátt undir höfði og lönd þeirra voru ekki kynnt samnemendum þeirra. 

Tungumálum þeirra var ekki heldur gert hátt undir höfði og fengu 

nemendurnir engin tækifæri til að nota móðurmálið. Þrátt fyrir þetta leið 

þeim vel í skólanum og höfðu ekki fundið fyrir fordómum.  

Þróunarverkefnið Framtíð í nýju landi (FÍNL) var þriggja ára 

tilraunaverkefni sem ætlað var að styðja víetnömsk ungmenni á Íslandi 

(Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Einblínt var á víetnömsk 

ungmenni vegna þess að komið hafði fram að þau stæðu ekki sterkt í 

íslensku samfélagi. Þau fengu ekki nægan stuðning frá foreldrum sínum, 

skorti sjálfstraust og voru ekki góð í íslensku. Helst fannst ungmennunum að 

takmörkuð geta í íslensku hafi haft áhrif á menntun þeirra og samskipti 

þeirra við Íslendinga.  

Michelle Allan gerði rannsókn á nemendum af erlendum uppruna á 

Íslandi þar sem hún kannaði hvaða hvata nemendur höfðu til að halda 

áfram námi eftir að skyldunámi lauk. Hún bar saman muninn á svörum 

nemenda á framhaldsskólaaldri við svör eldri nemenda. Niðurstöður hennar 

sýna að töluverður munur er á viðhorfi yngri og eldri nemenda. Yngri 

nemendurnir leituðust við að falla betur inn í íslenskt samfélag, taka þátt í 

því og vinna með öðrum. Eldri nemendur sóttust einkum eftir ákveðinni 

þekkingu, færni eða réttindum þeim sem hægt er að öðlast með frekara 

námi. Michelle komst einnig að því að nemendurnir sem hún rannsakaði 

voru eins ólíkir og þeir voru margir og því er nauðsynlegt að þau úrræði sem 

þeim eru ætluð í skólakerfinu séu nógu sveigjanleg til að ná til sem flestra 

(Allan, M., 2011).  

Berglind Rós Káradóttir gerði rannsókn á nokkrum ungmennum af 

erlendum uppruna sem flosnað höfðu upp úr námi. Helstu niðurstöður 

hennar voru þær að slök íslenskukunnátta hafi haft mikil áhrif á nám þeirra 

og sérstaklega þegar kom að því að skilja íslenskt fræðimál á 

framhaldsskólastigi. Lítil þekking á íslensku hafði einnig áhrif á félagsleg 

tengsl og áttu þessir einstaklingar því á hættu að einangrast félagslega, sem 

jók aftur líkur á brotthvarfi. Einnig var ýmsu ábótavant í starfi 

framhaldsskólanna en þar virtist oft skorta þekkingu á fjölmenningarlegri 

kennslu innan raða framhaldsskólakennara. Þá voru móttökuáætlanir 

einungis í helmingi framhaldsskóla og var nemendum af erlendum uppruna 
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ekki veittur nægilegur stuðningur og eftirfylgni (Berglind Rós Karlsdóttir, 

2013).  

Rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2006) um aðstæður íslenskra skólanema 

af erlendum uppruna, benti á ýmsa erfiðleika sem þau mæta. Til að mynda 

ef erlend tungumál eru töluð á heimilum nemenda eru þeir mun líklegri til 

að eiga í ýmiss konar erfiðleikum í skólanum. Þeir erfiðleikar tengjast einelti, 

vanlíðan í skóla og að telja bekkjarfélaga sína óvingjarnlega (Þóroddur 

Bjarnason, 2006).   

Að lokum er vert að minnast á rannsókn sem Guðlaug Ólafsdóttir vann 

um farsælt fjölmenningarlegt skólastarf. Guðlaug athugaði þrjá skóla, tvo í 

Reykjavík og einn í London, og tók viðtöl við kennara og skólastjórnendur 

um það hvað best hefði reynst í starfi og áhugi væri á að þróa áfram. Helstu 

niðurstöður voru þær að nýja tungumálið skipti höfuðmáli og því væri 

nauðsynlegt að sinna vel kennslu þess. Einnig nefndu viðmælendur 

mikilvægi þess að taka afstöðu gegn einelti og fordómum til þess að 

nemendum þeirra liði sem best. Gott þykir að hafa mikil samskipti á milli 

skóla og heimilis, sérstaklega ef skólarnir hafa frumkvæði að því. Einnig var 

mælt með að fylgjast með hverjum og einum nemanda og gera til hans 

kröfur sem tryggja vellíðan hans í náminu (Guðlaug Ólafsdóttir, 2011). 

3.2 PISA á Íslandi 

PISA rannsóknin (Programme for International Student Assessment), er 

alþjóðleg menntakönnun á vegum Efnahags- og Framfarastofnunar Evrópu, 

OECD, sem athugar getu og kunnáttu 15 ára nemenda víðs vegar um 

heiminn. Könnunin var fyrst framkvæmd árið 2000. Rannsóknin er 

framkvæmd á þriggja ára fresti og þátttakendum hefur fjölgað jafnt og þétt. 

Fyrsta árið tóku 43 lönd þátt, en núna síðast voru þátttakendur um 510 

þúsund manns frá 65 hagkerfum. Ástæða þess að hagkerfi eru mæld en ekki 

lönd er sú að nokkur hagkerfi sem t.d. öll heyra undir Kína eru mæld sitt í 

hvoru lagi. PISA sker sig úr öðrum könnunum að því leyti að ekki er verið að 

prófa úr námsefninu, heldur er verið að athuga hvaða þekkingu nemendur 

hafa að loknu skyldunámi og hvernig þeir geta beitt þessari þekkingu við 

raunverulegar aðstæður (OECD, 2015). 

Frá árinu 2000 hefur PISA rannsóknin verið framkvæmd á Íslandi. 

Rannsóknin gefur góðar vísbendingar um frammistöðu ungmenna á Íslandi í 

námi samanborið við ungmenni erlendis og hentar hún einnig vel til að 

athuga hvernig ungmennum á Íslandi af erlendu bergi brotnu gengur í námi 

samanborið við innfædda. 
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Á þeim árum sem PISA könnunin hefur verið framkvæmd á Íslandi 

hefur nemendum sem fæddir eru erlendis fjölgað úr 193 á árinu 2000 í 300 

árið 2012, en þetta er 52% aukning.  Þá er vert að minnast á að heimili 

nemenda þar sem annað tungumál en íslenska er töluð hafa fjölgað úr 63 

heimilum í 131 heimili, eða um 104%. (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012).  Afleiðing þessarar aukningar erlendu 

nemendannna sést vel í þróun lesskilnings, en sjá má á þessum árum, frá 

2000 til 2012, að erlendu nemendurnir fylgja svipuðu mynstri og hinir 

íslensku.  Hinir erlendu hafa þó fallið um heil 47 stig á þessum árum, sem 

jafngildir heilu skólaári samkvæmt viðmiði OECD (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012).  Áhrifum erlendu 

nemendanna er einnig farið að gæta í heildarniðurstöðum fyrir landið og 

valda því að niðurstöðurnar eru slakari en ella.  

 

3.3 Samantekt 

Hin mikla aukning innflytjenda virðist ekki hafa bætt námslega aðstöðu 

barna miðað við fyrri ár. Þetta kemur bersýnilega í ljós bæði þegar litið er á 

brottfall úr íslenskum framhaldsskólum en einnig í PISA könnununum. 

Rannsóknir sýna að íslenskukunnáttan hamlar mest nemendum af 

erlendum uppruna. Félagslega staðan er þeim líka fjötur um fót ef 

íslenskukunnáttan er slök. Þeir eiga erfitt með að eignast íslenska vini en 

það getur valdið einangrun og því missa þeir einnig af tækifærinu til að 

þjálfa sig í tungumálinu og nota það með jafnöldrum. Allt nám nemendanna 

byggist á góðri íslenskukunnáttu og vankunnátta tungumálsins gerir 

nemendum af erlendum uppruna erfitt fyrir að standast þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra í námi. 
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4 Lagaleg ákvæði og stefnumarkanir 

Hér verður farið yfir þau lög og þær skyldur sem íslenskir skólar eru bundnir 

af og farið yfir þá þætti þar sem málefni fjölmenningar ber á góma.  

Tilgangurinn er að átta sig á því hvaða réttindi nemendur af erlendum 

uppruna hafa í íslenskum grunnskólum og hvernig grunnskólarnir koma til 

móts við þessa nemendur.  Aðalnámskrá grunnskólanna verður skoðuð, 

grunnskólalögin og Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna en Ísland er aðili að 

honum. Einnig verður stefna Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur (SFR) um 

fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf skoðuð og móttökustefna 

nemenda af erlendum uppruna hjá fjórum grunnskólum á landinu. 

4.1  Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskólanna rammar inn vinnureglur fyrir grunnskóla 

landsins og leggur línurnar í skólastarfinu. Aðalnámskráin birtir vilja 

stjórnvalda og henni ber að fylgja við skipulagningu skólastarfs.  

Í Aðalnámskránni 2011 voru í fyrsta sinn kynntir grunnþættir menntunar 

sem eru alls sex talsins. Þessir grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eru 

ekki kenndir sem sjálfstæðar kennslugreinar heldur er þeim ætlað að 

samþætta hin fögin og gera nemendur læsa á lífið. Þegar kennslan er 

hugsuð út frá grunnþáttunum skapast meiri heildarsýn á hana og þverfagleg 

kennsla grunnþáttanna styrkir þá einnig. Orðrétt segir meðal annars: 

 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að 

byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast 

einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og 

taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og 

þróa það (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16). 

  

Þeir grunnþættir sem sérstaklega tengjast fjölmenningu eru sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi og jafnrétti. Í menntun til sjálfbærni er lagt upp 

með að gera nemendur að ábyrgum borgurum sem eru meðvitaðir um 

mannréttindi, réttlæti, jafnrétti og fjölmenningu.  
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Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan 

kynslóðar og á milli kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum 

við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á 

fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu 

mismunandi hópa sé gert jafn hátt undir höfði. Í 

margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug á fátækt, 

stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði og lífsgæði fyrir alla hvar í 

heiminum sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir mikilvægi 

eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). 

 

Þarna sést hve sjálfbærnimenntun er vel til þess fallin að kynna lönd 

nemenda af erlendum uppruna og gefa nemendum færi á að átta sig á 

margbreytileika heimsins. Þeir sem ekki þekkja lönd samnemenda geta 

auðveldlega fyllst ranghugmyndum sem eiga sér ekki stoðir í 

raunveruleikanum. Þetta á að sjálfsögðu við bæði nemendur og kennara. 

Sjálfbærnimenntun tengist einnig grunnþættinum lýðræði sem miðar að því 

að gera nemendur að nýtum þegnum í lýðræðissamfélagi, nemendum sem 

taka virkan þátt og þekkja rétt sinn.  

Aftur er minnst  á fjölmenningu við kennslu jafnréttis, sem miðar að því 

að gera nemendur umburðarlynda og víðsýna, en einnig að auka gagnrýna 

skoðun nemenda á ýmsu því í samfélagi okkar og annarra sem veldur 

mismunun sumra og heldur henni við. Orðrétt segir: 

 

Jafnréttismenntun vísar í senn til inntaks kennslu, 

námsaðferða og námsumhverfis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak 

sem nær til margra þátta. Hér á eftir er upptalning nokkurra 

þeirra í starfrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, ætterni, 

þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til 

jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir 

geta skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks 

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 2011, bls. 22). 

 

Greinilegt er að fjölmenningarkennsla á heima í kennslu jafnréttis. 

Nemendur sem gera sér grein fyrir jafnrétti sumra og ójafnrétti annarra eru 

klárlega vel til þess fallnir að taka á móti nemendum af erlendum uppruna 
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með hlýju og virðingu. Þeir nemendur sem koma til landsins hafa sumir 

hverjir upplifað stríðsátök og aðrar hörmungar í sínum heimalöndum og 

skilningur og þekking á því hjá samnemendum, kennurum og öðrum þeim 

sem vinna í skólum hlýtur að gera aðlögun nemenda af erlendum uppruna 

mun auðveldari.  

Eins og áður sagði eru grunnþættirnir ekki kenndir einir og sér, en þar 

sem þættirnir tilheyra grunnþáttum íslenskrar menntunar eru þeir því 

leiðarljós í allri menntun og koma að skólastarfinu bæði í gegnum 

hefðbundið bóknám, svo og í félagsstarfi og ýmsum þróunarverkefnum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að foreldrar barna með 

íslensku sem annað tungumál leggi rækt við móðurmál barna sinna ásamt 

því að styðja þau í íslenskunámi eftir fremsta megni. Samhljómur er með 

þessu atriði aðalnámskrárinnar og áherslum Jim Cummings, sem bent var á í 

2. kafla (bls. 16). Þar kom fram að einstaklingur sem leggur sig fram við að 

viðhalda móðurmáli sínu á einnig hægara um vik með að læra nýja 

tungumálið og kemur til með að standa sterkar að vígi en þeir nemendur 

sem einblína á að ná góðum tökum á skólamálinu á kostnað móðurmálsins. 

Nemendur sem hafa bæði góð tök á móðurmálinu og því tungumáli sem 

talað er í nýja landinu verða virkt tvítyngir, eins og er einnig fjallað um í 

grunnskólalögum (sjá hér að neðan) en það hjálpar nemendum að viðhalda 

tengslum við sína menningarlegu arfleifð en einnig við íslenskunám þeirra.  

4.2 Lög um grunnskóla (grunnskólalögin) 

Íslensku grunnskólalögin standa vörð um nemendur af erlendum uppruna 

og er þeim ætlað að tryggja jafnrétti þeirra, sem og annarra nemenda, til 

náms.  Í 2. gr. grunnskólalaganna, um markmið þeirra, segir:  

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 

grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir 

manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum 

í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Þarna er átt við að þegar staða og þörf nemenda er önnur en meirihlutans 

verður að koma til móts við þann nemenda á hans forsendum. Þetta á bæði 
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við um nemendur sem ekki geta stundað nám sitt sem skyldi vegna fötlunar 

eða veikinda, en einnig á þetta við um nemendur af erlendum uppruna 

þrátt fyrir að þeir séu ekki nefndir sérstaklega. 

Í 16. gr. grunnskólalaganna er sérstaklega vikið að nemendum af 

erlendum uppruna þar sem fjallað er um móttökuáætlanir og nemendur 

með annað móðurmál en íslensku. Sérstaklega er tekið til að í 

móttökuáætlunum skóla skuli tekið mið af bakgrunni nemenda, tungumáli 

og færni. Einnig er brýnt að foreldrasamstarf og ráðgjöf við erlendu 

nemendurna sé tryggt. Einnig er í greininni sérstaklega fjallað um kennslu í 

íslensku fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál. 

Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á 

kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Með kennslunni er 

stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti 

stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku 

samfélagi. Grunnskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í 

móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku sem 

hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu 

tungumáli. 

Hér er aftur greinilegt samspil á milli grunnskólalaganna, Aðalnámskrár og 

kennslu í tvítyngi, þegar kemur að því að viðurkenna mikilvægi móðurmáls 

nemenda af erlendum uppruna. Einnig er tvítyngi nefnt þrátt fyrir að ekki sé 

lögð sérstök áhersla á kennslu í móðurmálinu. 

Grunnskólalögin eru í samhljómi við Aðalnámskrána þegar fjallað er um 

starfshætti skólans, en þar er sérstaklega minnst á  að þeir skuli mótast af 

umburðarlyndi og lýðræðislegu samstarfi, en einnig að temja skuli 

nemendum víðsýni. Þessi atriði voru sérstaklega undirstrikuð í 

Aðalnámskránni í sambandi við grunnþættina sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi og jafnrétti. 

4.3 Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, eða sáttmáli Sameinuðu Þjóðanna um 

réttindi barnsins eins og hann er einnig kallaður, snýst um að vernda 

réttindi barnsins. Réttindum barna hafði ekki verið gætt sem skyldi í eldri 

mannréttindasáttmálum og þótti því full þörf á sáttmálanum. Hann var 

samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu Þjóðanna 1989 og fullgiltur fyrir 

Íslands hönd árið 1992. Sáttmálinn var lögfestur 2013 sem þýðir að hann er 

nú orðinn hluti af íslenskri löggjöf. Í 28. gr. sáttmálans kemur fram að 
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aðildarríki hans viðurkenni rétt allra barna til menntunar.  Í 29. gr. kemur 

einnig fram að menntun barnanna skuli einkum beinast að því að:  

Móta með því virðingu fyrir (…) menningarlegri arfleifð þess, 

tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það 

býr í og þess er það kann að vera upprunnið frá, og fyrir öðrum 

menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu þess sjálfs. 

(Barnasáttmálinn, 1992, 29. gr.).   

Þarna kemur skýrt fram að öll börn eiga rétt á menntun við hæfi, koma 

verður til móts við þau þar sem þau eru stödd og öllum menningarheimum 

skuli vera sýnd virðing. Einnig er sérstaklega bent á að bera skuli virðingu 

fyrir tungumáli nemenda. Í 30. grein kemur aftur fram mikilvægi tungumála 

og menningar. Þar segir orðrétt: 

Í ríkjum þar sem minnihlutahópar hafa myndast vegna 

sérstakra þjóðhátta, trúarbragða eða tungumála, eða þar sem 

frumbyggjar eru, skal barni sem heyrir til slíks hóps ekki meinað 

að njóta eigin menningar, játa og iðka eigin trú og nota eigið 

tungumál í samfélagi með öðrum í hópnum. (Barnasáttmálinn, 

1992, 30. gr.). 

Ef menningu og tungumáli nemenda af erlendum uppruna er ekki sýnd 

virðing er hætt við að þeim líði illa í skóla og gangi ver í námi. Hér er 

greinilegur samhljómur við áherslur Nieto sem fjallað var um í kafla 2 (bls. 

27). Einnig er þetta í takt við bæði Aðalnámskrá og grunnskólalög.  

4.4 Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur 

Sú stefna hefur verið tekin upp hjá Reykjavíkurborg (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2014) sem samþykkt var bæði í skóla- og frístundaráði en 

einnig í borgarráði, að koma til móts við alla nemendur óháð uppruna. Þetta 

eiga þeir sem koma að kennslu og uppeldi barna að hafa að leiðarljósi og 

verða þeir því að kynna sér og þróa með sér fjölbreytta kennslu- og 

starfshætti. Mikil áhersla er einnig lögð á að þeir nemendur sem ekki hafa 

íslensku að móðurmáli nái árangri í íslensku, jafnframt því að viðhalda 

móðurmáli sínu. Þarna er greinilega samhljómur með áherslunum sem 

tíndar voru til í Barnasáttmálanum, Grunnskólalögunum og 

Aðalnámsskránni. Foreldrasamstarfi er einnig gert hátt undir höfði hjá 

Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur. Með því að kynnast fjölskyldu og 



 

32 

bakgrunni hvers nemenda er hægt að byggja nám hans á fyrri reynslu og 

þekkingu, líkt og Dewey benti á.    

4.5 Móttökuáætlanir nemenda af erlendum uppruna  

Móttökuáætlanir fyrir nemendur af erlendum uppruna gefa ákveðna sýn á 

stöðu þessara mála innan grunnskóla á Íslandi. Til þess að kynnast áherslum 

skólanna verða hér kynntar fjórar móttökuáætlanir sem valdar voru af 

handahófi af þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og einum á 

landsbyggðinni. 

Álfhólsskóli í Kópavogi birtir móttökuáætlun sína á vef sínum og þar 

kemur fram að Nýbúadeild hafi verið starfrækt frá 1999 en hún þjónar 

öllum grunnskólum Kópavogs. Í móttökuáætluninni kemur fram að 

umsjónarkennara er falið að undirbúa bekkinn fyrir komu nýja nemandans 

en deildarstjóri Nýbúadeildar kynnir hann öðrum kennurum. Í 

móttökuáætluninni er einnig sérstök áhersla lögð á kennslu íslensku sem 

annars tungumáls. Gerð er einstaklingsáætlun fyrir nemandann sem sækir 

kennslu í nýbúadeildinni ásamt því að stunda nám með bekk sínum þegar 

auðið er. Smátt og smátt er vera nemandans í íslenska bekknum aukin. 

Mikið samstarf er einnig haft við foreldra nemandans og reynt að hafa 

samskipti við þá á móðurmáli þeirra, auk þess sem þeir eru hvattir til að 

kenna og viðhalda móðurmáli barnsins (Álfhólsskóli, 2015).  

Austurbæjarskóli í miðbæ Reykjavíkur kennir sig við fjölmenningarlegan 

skóla og á heimasíðu hans kemur fram að nýbúadeild skólans sjái um að 

aðstoða nemendur með annað móðurmál en íslensku. Markmið 

nýbúadeildarinnar eru að kynna erlendum nemendum skólakerfið og að 

vinna að því að tryggja félagslega stöðu þeirra í skólanum. Einnig er lögð 

mikil áhersla á að erlendir nemendur öðlist færni í íslensku og að þeir fái 

sambærilega menntun og aðrir nemendur á meðan þeir eru að ná tökum á 

íslenskunni.  

Umsjónarkennara er ætlað að búa bekkinn undir komu nýja nemandans 

og öðrum kennurum sem kenna nemandanum er einnig tilkynnt um komu 

hans. Þessu næst er haldið móttökuviðtal með umsjónarkennara, 

deildarstjóra móttökudeildar, foreldrum og nemanda ásamt túlki ef þess er 

þörf. Í viðtalinu eru fengnar bakgrunnsupplýsingar um nemandann, 

einstaklingsstundaskrá búin til og helstu atriði skólans og skólareglur 

kynntar (Austurbæjarskóli, 2015). 

Á heimasíðu Hagaskóla, í Vesturbæ Reykjavíkur, kemur fram að áhersla 

er lögð á að taka vel á móti nýjum nemendum.  Þetta á jafnt við um íslenska 

nemendur sem erlenda. Nemandi sem hefur nám á miðju skólaári er 
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boðaður í viðtal ásamt forráðamönnum og fulltrúa skólans þar sem hann er 

settur inn í skólastarfið. 

Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku er á 

svipuðum nótum hjá Hagaskóla og Austurbæjarskóla með nokkrum 

undantekningum. Ákveðinn er tími fyrir móttökuviðtal með nemanda, 

foreldrum og fjórum aðilum frá skólanum ásamt túlki ef þörf þykir. Á 

fundinum eru fengnar upplýsingar um nemandann og skipulag skólans er 

kynnt. Einnig er farið í heimsókn í bekk nemandans og hann kynntur fyrir 

bekknum. Í Hagaskóla er fjölskyldu nemenda af erlendum uppruna einnig 

boðið að henni sé fundin íslensk vinafjölskylda. Ef vinafjölskyldan er ekki 

þegin kemur umsjónakennari á sambandi milli stuðningsaðila úr bekknum 

fyrir nýja nemandann. Eftir eina önn er reiknað með að nýi nemandinn sé 

farinn að stunda nám með bekk sínum að mestu, að undanskildu 

íslenskunámi. Einnig er heimanámsaðstoð í boði (Hagaskóli, 2015). 

Grundaskóli á Akranesi fjallar um móttöku nemenda af erlendum 

uppruna í starfsáætlun sinni. Þar kemur fram að áhersla sé lögð á að: ,,vel 

sé tekið á móti öllum nýjum nemendum og allt gert til að þeir kynnist 

skólanum fljótt og vel”. Vikið er að móttökuviðtali með foreldrum, þar sem 

umsjónarkennari kemur upplýsingum um skólann á framfæri ásamt því að 

kynna skólann og skólastjórnendur. Ef nauðsyn þykir er túlkur fenginn. 

Einnig er aðstoð annarra nemenda frá sama málsvæði þegin, ef hún er fyrir 

hendi. Það er í höndum umsjónarkennarans að fylgjast með því hvernig 

nemandinn spjarar sig í nýju aðstæðunum og þegar nemandinn hefur sótt 

skólann í 3 – 6 vikur er haft samband við foreldra/ forráðamenn til að ræða 

málin og skoða hvað mætti betur fara. Nýjum nemendum er kennd íslenska 

sem annað tungumál og stefnt er að virku tvítyngi. Einnig er sérstaklega 

tekið fram að nemendur af erlendum uppruna fái tækifæri til að: ,,viðhalda 

móðurmáli sínu, þekkja og fræðast um heimaland sitt og menningu þess”. Á 

öðrum stað segir: ,,Börnin læra um íslenska siði og menningu og þau miðla 

þekkingu um upprunamenningu sína” (Grundaskóli, bls. 27, 2015).  

Í helstu atriðum eru móttökuáætlanir skólanna svipaðar. Í þeim öllum er 

minnst á móttökuviðtal með fulltrúum skóla, foreldrum nemanda og 

nemandanum sjálfum. Í móttökuviðtölunum er helstu upplýsinga um 

nemandann aflað og helstu upplýsingum um skólann og námið komið á 

framfæri. Helst var það tvennt sem greindi tvær áætlanir frá, en það var 

annars vegar móttökuáætlun Hagaskóla og hins vegar Grundaskóla. Í 

Hagaskóla er lögð sérstök áhersla á að finna nýja nemandanum og hans 

fjölskyldu vinafjölskyldu. Ætla má að þetta sé til þess fallið að auðvelda 

aðlögun nemandans og fjölskyldunnar, bæði í skólanum sem og utan hans. Í 
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móttökuáætlun Grundaskóla er lögð sérstök áhersla á að erlendi 

nemandinn kynnist íslenskri menningu. Að auki er lögð áhersla á að 

nemandinn kynnist og viðhaldi þekkingu sinni á heimalandi sínu og 

menningu og miðli henni til samnemenda sinna. Eins og fram kom í 2. kafla 

benti Nieto (bls. 14) einmitt á þá staðreynd að kennarar geri sér oft ekki 

grein fyrir þeim menningarlega auði sem býr í nemendum af erlendum 

uppruna. Bæði kennararnir og nemendur þeirra verða því af tækifærinu til 

að læra af samnemanda sínum. Það er þó ljóst á starfsáætlun Grundarskóla 

að þetta mikilvæga atriði er sett þar á oddinn. 

4.6 Samantekt 

Þau áhersluatriði sem koma fyrir í Aðalnámskránni er einnig að finna í 

Grunnskólalögunum, í Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, hjá Skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkur og einnig í móttökuáætlunum nemenda af 

erlendum uppruna. Megin áhersla er lögð á tungumál og fjölskyldu 

nemenda af erlendum uppruna. 

Það sem lítur að tungumáli á bæði við um móðurmál nemenda af 

erlendum uppruna, sem og nauðsyn þess að þessir nemendur læri íslensku. 

Fram kemur í Aðalnámskránni að foreldrar barna sem eru að læra íslensku 

sem annað tungumál leggi líka rækt við móðurmál barnanna. Réttur barna 

af erlendum uppruna til íslenskunáms er tryggður í Grunnskólalögunum en 

þar segir að börn þessi eigi rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. 

Einnig mega grunnskólar viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda sem 

hluta af skyldunámi í stað annars tungumáls. Í Barnasáttmála Sameinuðu 

Þjóðanna er sérstaklega fjallað um rétt barna til að nota eigið tungumál. Þá 

er svipuð áhersla hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur á íslensku- og 

móðurmálskennslu. Móttökuáætlanir skólanna sem skoðaðar voru eru 

einnig á þá leið að kenna nemendum af erlendum uppruna íslensku sem 

annað mál. 

Félagslega þættinum í aðlögun nemenda af erlendum uppruna er einnig 

gerð nokkur skil. Þannig eru í Aðalnámskránni kynntir grunnþættirnir sem 

sumir hverjir henta mjög vel til þess að kynna erlenda nemandanum 

íslenska menningu, en einnig til þess að kynna samnemendum land hans. Í 

aðalnámskránni er mikil áhersla lögð á samstarf við foreldra allra nemenda, 

en sérstök áhersla er lögð á að hvetja foreldra barna af erlendum uppruna 

að styðja tungumálanám barna sinna. Barnasáttmálinn kemur inn á það að 

virðing skuli sýnd öllum menningarheimum og að koma skuli til móts við 

börn í námi þar sem þau eru stödd. Þetta er vel til þess fallið að auðvelda 

alla félagslega aðlögun. Hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur er mikil 
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áhersla lögð á foreldrasamstarf og á nauðsyn þess að kynnast fjölskyldu og 

bakgrunni hvers nemanda. Bent er á að þetta auðveldi nemandanum nám. Í 

móttökuáætlunum þeirra grunnskóla sem skoðaðir voru er einnig mikil 

áhersla lögð á gott foreldrasamstarf. Þeir tveir skólar sem leggja áherslu á 

félagsleg tengsl nemenda sinna eru annars vegar Austurbæjarskóli og hins 

vegar Hagaskóli. Í Austurbæjarskóla er eitt af hlutverkum Nýbúadeildarinnar 

að tryggja félagslega stöðu nemenda af erlendum uppruna í skólanum. Í 

Hagaskóla eru fundnar vinafjölskyldur fyrir þá nemendur af erlendum 

uppruna sem vilja, en það ætti bæði að gagnast nemandanum og fjölskyldu 

hans. 
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5 Rannsóknarsnið og aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru til 

að framkvæma rannsóknina.  Í fyrsta hluta verður kveikjan að rannsókninni 

skýrð.  Þá verður rannsóknaraðferðin kynnt og rök færð bæði fyrir vali á 

aðferðinni og einnig vali á þátttakendum.  Því næst verður fjallað um 

siðferðilega þætti. Að lokum verður farið yfir uppsetningu viðtalanna sem 

tekin voru, áður en úrvinnslu gagna verða gerð skil.       

5.1 Kveikja að rannsókninni 

Kveikjan að rannsókninni sprettur af reynslu höfundar í vettvangsnámi við 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar vakti eftirtekt hvernig kennslu var 

háttað þegar tveir nýir nemendur komu inn í bekk. Í hvorugu tilviki voru 

lönd nemendanna kynnt sérstaklega. Annar þeirra kom frá stríðshrjáðu 

landi og því hefði vafalítið verið áhrifaríkt að fá aðrar hugmyndir um land 

hans heldur en þær sem birtust í fréttunum. Hinn nemandinn kom langt að, 

en land hans var heldur ekki kynnt. Kennarar skólans virtust ekki hafa fengið 

sérstaka kynningu á nemendunum og til dæmis ávarpaði kennari nokkur 

annan nemandann með landsheiti en ekki nafni og benti það til lítils áhuga á 

nemandanum sjálfum. 

Þessir tveir nemendur sem og aðrir nemendur af erlendum uppruna sem 

fyrir voru í bekknum voru áhugaverðir. Þess vegna var ákveðið að kanna 

reynslu fullorðinna nemenda sem voru með svipaðan bakgrunn. Þar sem 

nemendur af erlendum uppruna eiga erfiðara uppdráttar í skólakerfinu 

(Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011) var ákveðið að athuga 

sérstaklega þá nemendur sem, þrátt fyrir allt, útskrifuðust úr grunnskóla, 

framhaldsskóla og eru við nám í háskóla. Þeirra reynsla og aðbúnaður sýnir 

að nemendur af erlendum uppruna geta komist áfram í námi. 

5.2 Um rannsóknaraðferðina 

Í bókinni Handbók í aðferðarfræði rannsókna kemur fram að rannsóknir 

gegna því veigamikla hlutverki að afla nýrrar þekkingar á ákveðnu en 

afmörkuðu sviði.  Rannsóknir eru enn fremur hornsteinn fræðigreina og það 

sem þær byggja allar verklegar útfærslur sínar á. 
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Þegar rannsóknir eru framkvæmdar ber að líta til þess hvað eigi að 

rannsaka og þarf þá rannsóknaraðferðin að henta því viðfangi og geta 

svarað þeim spurningunum sem lagt er upp með.  Þær rannsóknaraðferðir 

sem notaðar eru í fræðimennsku eiga ýmislegt sameiginlegt en þeim hefur 

þó jafnan verið skipt í megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir.  Sá 

munur er á þessum tveimur aðferðum að hinar megindlegu leitast við að 

finna tölulegar upplýsingar frá litlu úrtaki sem hægt er að  mæla og yfirfæra 

á þýðið.  Eigindlegar aðferðir henta betur þegar finna á einstaklingsbundin 

mynstur, t.d. þegar rýna á djúpt í persónulega reynslu einstaklinga. 

Aðferðunum tveimur er þó oft blandað saman og hefur það t.d. verið gert 

þegar eigindlegar aðferðir eru notaðar til að rýna betur í niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).    

Rannsókn mín snýr að upplifunum nokkurra einstaklinga af erlendu bergi 

brotnu á námi á Íslandi og liggur því beinast við að nota tilfellarannsóknir (e. 

case study) eigindlegra rannsókna til þess að vinna hana.  Tilfellarannsóknir 

henta vel þegar verið er að skoða einstaklinga eða hópa sem búa yfir 

ákveðinni reynslu sem verið er að athuga.  Þá er ekki verið að sækjast eftir 

að skoða tölulegar upplýsingar, svo sem meðaltal reynslu, heldur er fremur 

verið að leitast við að skilja reynslu einstaklinganna eða hópanna.  

Tilfellarannsóknir geta ýmist verið lýsandi (e. descriptive) eða skýrandi (e. 

explanatory) og þá er um að ræða lýsandi rannsóknir t.d. þegar spurningu 

er svarað um birtingarmynd ákveðinna þátta. Skýrandi rannsóknir leitast 

hins vegar eftir því að skýra það viðfangsefni sem er til athugunar og er sú 

leið sem mín rannsókn styðst við.   (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013, Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Viðtöl eru einn angi eigindlegra rannsókna og þegar mitt rannsóknarefni 

var ákveðið taldi ég að nokkuð óyggjandi niðurstöður fengjust með þeim 

hætti.  Þegar verið er að rannsaka reynslu fólks af námi hentar viðtalsformið 

vel en  hægt er að nota það ýmist eitt og sér eða í bland með öðrum 

aðferðum.  Viðtöl eru byggð upp ýmist með opnum spurningum, en þá geta 

viðmælendur svarað á þann hátt sem þeir vilja, eða með lokuðum 

spurningum sem krefja viðmælendur stuttra og afmarkaðra svara.  

Aðferðunum er oft blandað saman.  Þegar viðtöl eru byggð upp af opnum 

spurningum geta þau tekið langan tíma, auk þess sem það hentar fólki 

misvel að svara og tjá sig um reynslu sína.  Sumir eiga auðveldara með að 

svara ef fyrirframgefnir svarmöguleikar eru til staðar. Því getur reynst vel að 

hafa spurningarnar blandaðar, bæði opnar og lokaðar, og er það sú leið sem 

ég hef hugsað mér að fara í minni rannsókn.  (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013; Helga Jónsdóttir, 2013). 
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Gæði viðtala byggjast að miklu leyti á hæfni rannsakandans og því er 

nauðsynlegt að skapa gott andrúmsloft þegar viðtölin fara fram. Gott er að  

skýra þátttakendum frá því um hvað rannsóknin snýst, hverju 

rannsakandinn er að leita eftir en einnig að stunda virka hlustun sem hvetur 

viðmælandann áfram. (Helga Jónsdóttir, 2013).   

5.3 Siðferðilegir þættir og trúverðugleiki 

Þegar verið er að rannsaka einstaklinga er nauðsynlegt að hafa tvö 

siðferðileg álitaefni í huga. Fyrst ber að nefna sjálfræðisregluna (e. the 

principle of respect for autonomy) sem kveður á um virðingu fyrir 

manneskjunni og stjórn hennar á eigin lífi.  Í rannsókninni lýtur þetta að því 

að þeir sem taka þátt í rannsókninni geri það sjálfviljugir og skilji út á hvað 

rannsóknin gengur. Þátttakendur í rannsókninni voru fullorðnir einstaklingar 

og áður en rannsókn hófst skrifuðu þeir undir upplýst samþykki um að taka 

þátt í rannsókninni. Hitt álitaefnið er skaðleysisreglan (e. the principle of 

non-maleficence) sem á tæpast við í minni rannsókn, en hún kveður á um 

að þátttakendur lendi ekki í óþarfa áhættu í rannsókninni (Sigurður 

Kristinsson, 2013, Bogdan o.fl., 2003). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Þegar ritgerðin var afhent 

var öllum upptökum og öðrum gögnum sem rekja mátti til einstakra 

þátttakenda eytt.  

Sá þáttur sem helst getur haft áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar er 

rannsakandinn sjálfur.  Rannsakendur hafa oft fyrirframgefnar hugmyndir 

um efnið og geta verið hlutdrægir um niðurstöður hennar.  Þetta á 

sérstaklega við um túlkun þeirra á efninu en hún getur haft veruleg áhrif á 

niðurstöðurnar. Rannsakendur geta valið úr það efni sem hentar þeirra 

hugmyndum en kosið að líta fram hjá niðurstöðum sem koma ekki heim og 

saman við fyrirframgefnar forsendur.  Það sem hægt er að gera til að 

minnka þessa hættu er að rannsakandinn horfist í upphafi rannsóknar í 

augu við hugmyndir sínar og skráir einnig hjá sér viðhorf og álit í gegnum 

allt rannsóknarferlið (Bogdan ofl., 2003).  

Nærvera rannsakandans getur einnig skekkt niðurstöður rannsóknar 

(Bogdan ofl., 2003).  Þegar viðtöl eru tekin er erfitt að fá þátttakendur til að 

hegða sér eins og rannsakandinn sé ekki á staðnum, eða að viðtalið sé eins 

og hugleiðingar þátttakenda. Þátttakendur gætu einnig farið að búa sér til 

skoðanir þar sem engar voru fyrir, reynt að fegra stöðu mála eða á einhvern 

annan hátt skekkt niðurstöður á því sem rannsóknin snýst um. Í þessari 

rannsókn var rannsóknarefnið ekki það umdeilt að ólíklegt er að mikill 
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munur hafi verið á raunverulegu áliti þátttakenda og því sem þeir létu frá 

sér fara.      

5.4 Viðtölin 

Við rannsóknina var notað svokallað snjóboltaúrtak (e. snowball sampling), 

en það þykir henta vel þegar rannsakandi þarf að ná til skýrt afmarkaðs 

hóps. Snjóboltaúrtak virkar þannig að þegar rannsakandi hefur fundið einn 

viðmælanda er sá beðinn um aðstoð við að finna fleiri viðmælendur. 

(Lichtman, M. 2013). Í rannsókn minni var ég að leita að mjög sértækum 

hóp svo að ég gæti svarað rannsóknarspurningunni. Viðmælendur mínir 

þurftu að hafa komið til Íslands með enga kunnáttu í íslensku, þeir þurftu að 

hafa lokið grunnskólanámi á Íslandi að hluta til eða öllu leyti og þeir þurftu 

að hafa útskrifast úr íslenskum framhaldsskóla og stunda nám við háskóla. 

Fyrsta viðmælanda minn komst ég í samband við í gegnum 

fjölskyldumeðlim, en þessi fyrsti viðmælandi kom mér í samband við tvo 

aðra viðmælendur, og annar þessara tveggja benti mér á tvo til viðbótar. 

Einn viðmælenda minna var frábrugðinn hinum að því leyti að hún 

fæddist á Íslandi. Fjölskylda hennar kom til Íslands þremur árum áður en 

hún fæddist en á heimili hennar er tungumál foreldranna eingöngu talað. 

Hún hefur því að einhverju leyti svipaða reynslu af Íslandi og hinir 

viðmælendurnir en hefur alltaf verið tvítyngd.   

Þar sem að um sjóboltaúrtak var að ræða kom ekki á óvart að 

einstaklingarnir sem ég tók viðtöl við áttu allir eitt sameiginlegt: þeir komu 

frá sama heimshluta en einnig komu þeir á svipuðum tíma til Íslands. 

Reynsla þeirra var því að einhverju leyti svipuð og áhugavert hefði verið að 

taka viðtöl við fleiri einstaklinga frá öðrum heimshlutum. Líklegt er að 

upplifun þeirra af íslenskum grunnskólum væri á einhvern hátt frábrugðin 

upplifun viðmælenda minna. 

Rannsóknin takmarkast af umfangi hennar. Ekki þótti nauðsynlegt að 

hafa viðmælendur fleiri en fimm og hafa þeir reynslu af nokkrum 

grunnskólum á Íslandi. Grunnskólarnir starfa allir eftir sömu lögum og 

reglum, en oft ber mikið í milli á starfsháttum og því er erfitt að alhæfa um 

alla skóla á Íslandi út frá niðurstöðunum.  

5.5 Úrvinnsla gagna 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) benda á að engin ein 

rétt leið er til þess að framkvæma gagnagreiningu í eigindlegri rannsókn.  

Greiningin ræðst af því hver stendur að henni.  Eigindlegar rannsóknir er 

ekki hægt að setja fram á eins stöðluðu formi og megindlegar og því er það 
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rannsakandans í eigindlegum rannsóknaraðferðum að sjá til þess að 

úrvinnsla gagna sé greinagóð. 

Ein leið sem farin hefur verið í greiningu tilfellarannsókna er túlkandi 

greining.  Hún felst í því að öllum gögnum er safnað saman og síðan flokkuð 

niður í þemu.  Þemun eru síðan greind og dregnar af þeim ályktanir. (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Þessi rannsókn er þess 

eðlis að hentugt þótti að nota túlkandi greiningu til að svara 

rannsóknarspurningunni.  Bæði voru tilfellin það fá að auðvelt var að flokka 

svörin niður í þemu og eins var hentugt að bera tilfellin saman. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða viðmælendur kynntir í stuttu máli. Nöfnum 

viðmælenda hefur verið breytt og reynt hefur verið eftir fremsta megni að 

fela öll þau atriði sem gætu gefið til kynna um hvern er að ræða. Að loknum 

viðtölunum verða helstu þemu kynnt, hvert fyrir sig, á þann hátt sem þau 

komu fram í viðtölunum. 

6.1 Anna 

Anna kom til Íslands með foreldrum sínum þegar hún var sex ára gömul og 

hefur því farið í gegnum allan grunnskólann hér. Hún lauk stúdentsprófi frá 

íslenskum menntaskóla og stundar nú nám í stjórnmálafræði við Háskóla 

Íslands.  

Anna hyggst fara beint í meistaranám í stjórnmálafræði þegar hún hefur 

lokið við grunnnámið og þegar hún útskrifast úr meistaranáminu stefnir hún 

út í heim. Foreldrar hennar og yngri bróðir munu flytja aftur til 

heimalandsins þegar Anna flytur út í  heim. Hún hefur ekki enn ákveðið 

hvert hún vill fara. Anna hefur ekki hug á að eyða ævikvöldinu á Íslandi. 

6.2 Ólafur 

Ólafur kom sem flóttamaður til Íslands með fjölskyldu sinni einungis tveggja 

ára. Fjölskyldan telur átta manns sem öll komu saman til landsins. Eftir að 

hafa búið á Íslandi þangað til Ólafur lauk 2. bekk, héldu þau til Svíþjóðar en 

komu til baka þegar Ólafur hóf nám í 6. bekk. Hann hefur búið á Íslandi eftir 

heimkomuna frá Svíþjóð, lauk menntaskóla hér og er nú á fyrsta ári í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Ólafur á íslenska unnustu og eiga þau eitt 

barn. 

Ólafur stefnir á að klára grunnnámið og masterspróf í viðskiptafræði á 

Íslandi, en flytja síðan til útlanda. Bæði Ólaf og kærustu hans langar til að 

prófa eitthvað nýtt í nokkur ár en þau áætla að koma aftur til Íslands og ala 

börnin sín upp hér á landi og leyfa þeim að fara hér í grunnskóla.  

6.3 Baldur 

Baldur og Ólafur eru bræður en Baldur er tveimur árum eldri en Ólafur. 

Hann kom því fyrst til Íslands fjögurra ára gamall og fór til Svíþjóðar tíu ára. 

Hann kom síðan aftur til Íslands þrettán ára og hefur búið hér frá þeim tíma. 
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Eftir að Baldur lauk skyldunámi hóf hann nám í hárgreiðslu og komst á 

samning en fannst starfið ekki eiga vel við sig og hætti. Hann byrjaði þá í 

framhaldsskóla, sama skóla og bróðir hans stundaði nám í, útskrifaðist 

þaðan og er núna að ljúka fyrsta ári í viðskiptafræði við H.Í.  

Baldur stefnir á að klára grunnnámið og mastersnám í viðskiptafræði við 

H.Í., rétt eins og bróðir hans. Hann hefur einnig hugsað sér að flytja til 

útlanda að námi loknu alveg eins og bróðir hans. Ólíkt Ólafi hugsar Baldur 

sér ekki að snúa til baka til Íslands, heldur stefnir hann á að búa erlendis. 

6.4 Tinna 

Tinna fæddist á Íslandi en foreldrar hennar komu hingað þremur árum áður 

en hún fæddist. Tinna bjó úti á landi þar sem hún gekk í leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla en nú stundar hún nám í lögfræði við H.R. og 

er að ljúka fyrsta ári. 

Tinna ætlar sér að búa á Íslandi eða einhverju Norðurlandanna í 

framtíðinni. Foreldrar hennar fara stundum til heimalandsins, þar sem þeir 

eiga sumarhús, en þeir munu einnig vera áfram á Íslandi. 

6.5 Páll 

Páll er eldri bróðir Tinnu. Hann kom til Íslands þriggja og hálfs árs gamall og 

hefur búið á Íslandi frá þeim aldri. Páll bjó úti á landi eins og Tinna og gekk 

þar í grunnskóla og framhaldsskóla. Hann stundar nú nám í viðskiptafræði 

við H.Í. og er að ljúka meistaraprófi í sumar. 

Páll telur að hann muni búa á Íslandi í framtíðinni en er opinn fyrir því að 

flytja erlendis ef gott atvinnutækifæri gefst.  

6.6 Sameiginleg þemu úr viðtölunum 

Nokkur þemu komu fram sem reyndust svipuð í frásögnum þessara fimm 

einstaklinga. Hér á eftir verða dregin saman helstu sameiginlegu þemu úr 

viðtölunum og raddir viðmælenda fá að heyrast. 

6.6.1 Aðstoð, áhugi og stuðningur foreldra  

Þrír af fimm viðmælendum töluðu um mikilvægi þess að foreldrar þeirra 

sýndu námi þeirra áhuga og fylgdust með. Töldu þeir að foreldrarnir ættu 

stóran þátt í velgengni og góðri framvindu þeirra í námi. Allir foreldrar 

viðmælenda höfðu lokið framhaldsskóla. Foreldrar þriggja viðmælenda hófu 

nám í háskóla en luku ekki námi. 
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Anna  minntist þess að foreldrar hennar hafi hjálpað henni mikið í 

gegnum alla skólagönguna. Þrátt fyrir að hvorugt þeirra hafi lokið 

háskólaprófi gerðu þau sér grein fyrir því hvað menntun er mikilvæg, 

einkum eftir borgarastríðið sem átti sér stað í landi þeirra:  

Þau hafa lagt alveg mikið í það að hjálpa mér áfram. Það var 

náttúrulega erfitt að vera í grunnskóla og allt það, en þau lögðu 

sitt fram um að hjálpa mér að komast í gegnum það og til að 

fara í menntaskóla og háskóla. 

Foreldrar Önnu, sérstaklega mamma hennar, fylgdust alltaf með því að hún 

lyki heimanáminu sínu á hverjum einasta degi bæði í grunnskóla og 

menntaskóla. Einnig bauð mamma hennar fram aðstoð við heimanámið.   

Sambærilegar aðstæður komu fram hjá Tinnu. Hún minntist einnig á það 

hvað hún hefði haft mikinn stuðning heima við, bæði frá foreldrum sínum 

og bróður og hvað það hefði hjálpað henni  mikið í námi. Foreldrar hennar 

hafa fylgst með og aðstoðað systkinin allt frá grunnskóla og að háskólanámi: 

Þau fylgjast mjög mikið með. Og hafa alltaf verið svona. Vilja að 

við séum skipulögð og klárum heimanámið þegar maður var 

lítill og svoleiðis. Bæði. Og þau, hérna, eru mikið tengd til 

dæmis náminu hjá mér núna. Vilja vita hvað er í gangi, hvernig 

verkefni og hvað ég er að læra í skólanum og allt svona. 

Páll tók í sama streng og minntist þess sérstaklega þegar pabbi hans 

aðstoðaði hann í stærðfræði: 

Þegar ég var í grunnskóla og var ekki nógu góður í stærðfræði 

þá sat pabbi bara með mér stundum bara til eitt, til miðnættis, 

skilurðu, við vorum bara, ef ég skildi ekki eitthvað, þá bara 

sögðu þau: ,,við gerum það saman, þangað til þér finnst þú 

vera nógu góður í þessu“ og þá náttúrulega leið þetta tímabil 

yfir og allt í einu var ég orðinn góður í stærðfræði. […] Þarna 

varð ákveðin breyting á mér, sko. Hefði ég ekki gert þetta 

svona þá hefði ég líklega aldrei lært nógu vel á stærðfræðina, 

kannski aldrei farið í viðskiptafræðina síðan seinna og klárað 

hana. Þannig að það var alltaf, þú veist, mamma og pabbi voru 

alltaf tilbúin að leggja 110% í það að hjálpa okkur í námi. 
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6.6.2 Mikilvægi þess að ná góðum tökum á íslensku 

Páll nefndi einnig mikilvægi þess að ná íslenskunni vel til þess að komast inn 

í samfélagið. Heima hjá honum, eins og öllum hinum viðmælendunum, var 

móðurmál foreldranna eingöngu talað. Hann áttaði sig á því sjálfur að hann 

yrði að ná tökum á íslenskunni til að komast inn í samfélagið. 

En það var bara þannig að við, ég og systir mín, allavegana ég 

sjálfur svona skynjaði að ég þyrfti að aðlaga mig að þessu, sko. 

En þetta bara gerðist svo meðviðtað, sko, ég hugsaði ekkert 

bara, vá, ég verð að pikka upp […] þetta bara gerðist og ég bara 

svona datt inn í þetta svona eftir nokkra mánuði, þá var ég bara 

svona eins og ég hefði verið hérna allan tímann. 

Vinkona Önnu hjálpaði henni einnig við að læra íslenskuna, og að mati Önnu 

fékk hún meiri hjálp frá henni heldur en frá skólanum. 

Hún var alltaf þarna til staðar fyrir mig, skipti ekki máli, frá því 

að ég byrjaði í grunnskóla, og hún hjálpaði mér eiginlega að 

læra íslensku vel, það er henni að þakka að kannski að ég tala 

hana svona vel og kann hana svona vel, og meira heldur en 

skólanum sjálfum. Og án hennar mundi, held ég, hefði gengið 

miklu verr í öllu, allavegana í gegnum grunnskóla hefði verið 

miklu erfiðara fyrir mig og ég hefði kannski aldrei nennt að 

byrja að læra eins og gerðist. 

6.6.3 Mikilvægi íslenskra vina 

Allir viðmælendur nefndu  mikilvægi þess að eignast íslenska vini en þeir 

höfðu allir verið í bekk með íslenskum börnum eingöngu og aðallega eignast 

vini þar. Íslensku vinirnir hjálpuðu viðmælendunum bæði við að ná 

íslenskunni, en einnig voru þeir ómetanleg stoð félagslega. Anna fann sig 

ekki í grunnskólanum til að byrja með en eftir að hafa kynnst íslenskri 

vinkonu breyttist lífið til hins betra og henni fór að ganga vel í skóla: 

Grunnskólinn er svolítill stríðnisskóli, skilurðu, allir leiðinlegir 

við hvorn annan. Mér fannst alveg erfitt [...] að ná upp og vera 

með, því félagslífið skipti svo miklu máli í skólanum. En 

einhvern veginn í 8. bekk var þetta orðið aðeins skárra, 

skilurðu, fleiri vinir komnir með og mér leið miklu betur, þá gat 

ég fengið svona miklu meiri einbeitingu bara að skólanum.  
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Þarna er greinilegt hvað félagslega hliðin skipti Önnu miklu máli þegar hún 

var í skóla, því að án hennar fannst henni erfitt að einbeita sér að náminu. 

Þegar félagslega hliðin var komin í lag gat hún einbeitt sér að náminu. Eftir 

að hafa gengið mjög vel í einu prófi áttaði hún sig á því að:,, ég get lært á 

Íslandi”. En fram að því hafði henni ekki gengið sérstaklega vel. Baldri leið 

ekki vel á Íslandi á fyrsta árinu eftir að hann kom aftur til Íslands. Hann fann 

sig illa í námi og vildi helst vera heima í tölvuleikjum: ,,það var okkar 

þægindarammi og við vildum bara vera innan hans”. Páll nefndi einnig að 

þegar hann flutti í nýtt bæjarfélag hafi verið erfitt að finna sig félagslega: 

Kannski var það að við vorum svo stutt þarna [...] kannski ef 

maður hefði verið lengur, þá hefði þetta verið betra. En það 

stutta sem maður var, þá komst maður aldrei inn í neitt 

almennilega, fannst mér, inn í bæjarfélagið. 

Páli gekk þó betur að eignast vini á næsta íverustað enda var hann með 

sömu bekkjarfélaga í 5 ár, frá 5. til 10. bekkjar. Þar voru bekkjarfélagarnir 

allir íslenskir og úr þeirra röðum eignaðist hann sína æskuvini. 

6.6.4 Erfitt var að læra fög sem byggja á íslensku 

Þrír af fjórum viðmælendum töluðu um hversu erfitt var að læra sum fög 

sem byggðu á íslensku þegar þeir voru í grunnskóla. Hugtökin í fögum eins 

og samfélagsfræði og líffræði voru þeim erfið, en einnig fannst þeim slæmt 

að hafa ekki stuðning heima við þegar þau þurftu að skila ritgerðum. Þetta 

átti allt eins við í grunnskóla, framhaldsskóla og eins á háskólastigi. Vinir 

þeirra sem eiga íslenska foreldra gátu beðið foreldra sína að lesa  yfir, en 

þau ekki. Ólafur nefndi að fornsögurnar hefðu verið erfiðar, en einnig fög 

sem byggðu á íslensku: ,,Það var náttúrulega líka fyrir aðra áfanga eins og 

þú veist þjóðfræði eða eitthvað svona, þar sem var mikið að lesa. Það var 

mjög flókið, sko“. Anna nefnir hversu erfitt var að geta ekki leitað til 

einhvers eftir aðstoð til að fara yfir ritgerðir, sérstaklega í framhaldsskóla: 

,,Það er það sem hefur hamlað mér, að það getur í rauninni enginn farið yfir 

íslenskuna hjá mér og ritgerðir og allt það.“ Hún lendir líka í því í 

háskólanum að vera dregin niður á prófi fyrir íslenskuna: ,,Það fer í 

taugarnar á mér þegar maður fær gott í prófi en svo við ritgerðarskil, þá fær 

maður aðeins lélegri einkunn heldur en.. skilurðu? Það eyðileggur mann 

rosalega mikið“.   
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Þeir tveir viðmælendur sem áttu ekki í erfiðleikum með íslenskuna eru 

systkini sem hafa lagt sérstaklega mikla rækt við móðurmál sitt. Mamma 

þeirra sinnti móðurmálskennslu fyrir nemendur á grunnskólaaldri og síðar 

meir í framhaldsskóla. Þar voru lestur, stafsetning og bókmenntir þjálfuð. 

Þau tala bara móðurmál sitt við foreldra sína og við hvort annað. Bæði eru 

þau eru mikið tungumálafólk og þeim hefur alla tíð gengið mjög vel með 

íslenskuna.   

6.6.5 Móðurmálinu var viðhaldið 

Foreldrar allra viðmælendanna tala móðurmálið við börn sín. Þrír af fimm 

viðmælendum svara foreldrunum á þeirra máli, en tveir svara foreldrum 

sínum á íslensku. Páll segir:,, Það var alltaf svona […] mamma og pabbi vildu 

viðhalda tungumálinu, sem sagt að við myndum ekki gleyma svona 

móðurmálinu“. Mamma Páls og Tinnu var líka dugleg að leiðrétta börn sín, 

til að þau myndu ná tungumálinu almennilega: ,,Mamma var oft dugleg að 

kenna okkur svona óbeint, alltaf að leiðrétta okkur ef það var eitthvað smá 

á (móðurmálinu) og með því lærði maður oft líka að tala rétt“. Á heimili 

Önnu var einnig bara talað móðurmál hennar:,, Mamma kenndi mér þannig, 

skilurðu, þegar ég er heima þá er þetta bara (upprunaland), en þegar ég fer 

út úr húsi þá erum við á Íslandi.“  

6.6.6 Lönd viðmælenda voru ekki kynnt samnemendum 

Lönd þriggja viðmælenda voru ekki kynnt sérstaklega fyrir samnemendum 

þeirra og það gæti hafa valdið misskilningi, bæði hjá nemendum og 

kennurum af því að viðmælendurnir komu frá stríðshrjáðum löndum. 

Fréttaflutningur hafði oft verið misvísandi og í flestum tilvikum neikvæður. 

Önnu fannst þessi litla vitneskja sem fólk hafði um hennar heimaland geta 

alið á fordómum: 

Í sambandi við fólk af erlendum uppruna, það skiptir alveg máli 

hvaðan þau koma, skilurðu, út af því að frá því að þau ganga í 

grunnskóla, menntaskóla og svona, það skiptir alveg máli 

hvernig komið er fram við þig í skólanum, skilurðu. Ef ég hefði 

verið frá Svíþjóð, þá hefði þetta verið allt öðruvísi, eða ef ég 

hefði verið frá hinum Norðurlöndunum eða jafnvel einhverju 

Vestur Evrópulandi, skilurðu, en að vera svona dökk og vera að 

austan, það komu alveg fordómar og allt, og náttúrulega líka 

frá kennurum, það gerðist alveg, því þú varst frá svona 
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stríðslandi og þá mynduðu þeir sér ákveðnar skoðanir án þess 

að vita neitt, skilurðu? 

Land hennar var ekki kynnt sérstaklega og minnist hún þess að kennararnir 

hafi ekki lagt sig fram um að kynna land hennar. Sumir vina hennar voru 

jafnvel með miklar ranghugmyndir um land hennar: 

Reyndar man ég eftir augnabliki sem ég mun aldrei gleyma 

þegar ein vinkona mín sagði við mig í 7. bekk að hún héldi að 

við byggjum í moldarkofum. […] Enginn af vinum mínum vissi 

fram að 10. bekk neitt um landið; staðsetninguna, 

höfuðborgina, trúarbrögð og fleira. Eina sem þau vissu var að 

ég kom hingað út af stríði og þá var alveg horft niður á mann.  

Baldur nefndi að fjallað hefði verið um stríðið í skólanum:,,Við lærðum í 

sögu um þetta stríð, (stríðið sem var í landi hans), en það var ekkert 

sérstaklega nefnt eitthvað tengt mér.”  

Tveir viðmælenda voru í skóla þar sem lönd þeirra voru kynnt 

samnemendum þeirra og var sú reynsla mjög jákvæð. Bæði Tinna og Páll, 

bróðir hennar, kynntu lönd sín samnemendum sínum. Páll minnist þess að 

kennari hans bað hann um að kynna land sitt og minntist þess að hafa 

fengið aðstoð frá foreldrum sínum við kynninguna sem hann vandaði mikið: 

Sú kona, kennari, lagði áherslu á að semsagt þeir sem voru af 

erlendum uppruna myndu hafa einn dag í skólanum til að 

kynna sitt land, sína trú fyrir samnemendum sínum og það var 

einmitt þannig, ég fór bara í skólann og þá var ég búinn að 

undirbúa mig, þú veist, fékk hjálp frá mömmu og pabba, kynnti 

svona hvaðan ég væri, hvar ég fæddist, hvar (land viðmælanda) 

væri, hvar höfuðborgin væri og bakgrunnur þar, svo aðeins 

meira út í trúna, meira út í Íslam, svona var að sýna krökkunum 

hvernig maður átti að biðja og var svona með allt þetta 

hefðbundna sem er notað við að biðja, í hvaða átt og svona, 

þannig að krakkarnir svona fengu að sjá meira svona, eitthvað 

svona sem þau vissu ekki. […] Mér fannst þetta mjög gaman, 

[…] öllum fannst þetta áhugavert. Ég man að ég var 10, 11 ára 

þegar þetta var og þetta var bara mjög skemmtilegt. Ekkert 

stressandi einu sinni. 
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7 Umfjöllun um niðurstöður 

Helstu niðurstöður verða skoðaðar hér og settar í fræðilegt samhengi. 

Megin rannsóknarspurningin var: Hvernig er reynsla stúdenta af erlendum 

uppruna af námi í íslenskum grunnskólum? Til þess að geta svarað 

spurningunni voru fimm viðmælendur fengnir til að ræða um reynslu sína af 

íslenskum grunnskólum. Aukaspurningin var: Hver eru réttindi nemenda af 

erlendum uppruna á Íslandi? Tilgangur verkefnisins er að skilja hvað það er 

sem skiptir sköpum í velgengni í íslenskum skólum fyrir nemendur af 

erlendum uppruna og þá hvort hægt sé að nýta þessa upplifun til 

leiðbeiningar fyrir aðra nemendur.  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við 

fræðin og regluverkin sem kynnt voru í kafla 2. Nauðsynlegt er að athuga 

hvort samhljómur sé á milli fræðanna og upplifunar nemendanna þar sem 

hvort um sig styður og styrkir hitt. Viðmælendur mínir voru við nám í 

íslenskum grunnskólum á 10. áratug síðustu aldar og því er áhugavert að 

athuga hvort stefnur skólanna hafi breyst, hver réttindi nemenda af 

erlendum uppruna séu og hvort þau atriði sem viðmælendur mínir bentu á 

séu í réttum farvegi núna.  

Þau sameiginlegu þemu sem komu fram hjá viðmælendum og svara 

rannsóknarspurningunni eru í fyrsta lagi mikilvægi aðstoðar, áhuga og 

stuðnings frá foreldrum. Í öðru lagi nefndu viðmælendur nauðsyn þess að 

ná góðum tökum á íslensku sem gerði þeim kleift að stunda nám sitt og í 

annan stað að eignast íslenska vini. Allir áttu viðmælendurnir íslenska vini í 

meirihluta sem hjálpuðu þeim við að læra íslensku og einnig veittu þeir 

félagslegan stuðning. Móðurmáli allra viðmælenda var einnig haldið við á 

heimilum þeirra. Það sem helst skyggði á velgengni nemendanna voru þær 

námsgreinar sem einskorðast við íslenskukunnáttu og eins voru 

upprunalönd sumra viðmælenda ekki kynnt fyrir samnemendum. 

7.1 Aðstoð, áhugi og stuðningur foreldra 

Þrír viðmælendur af fimm nefndu mikinn stuðning heima við sem aðalatriði 

í velgengni. Þessi stuðningur fólst í því að foreldrarnir fylgdust með 

heimanámi barna sinna og hvort því væri lokið og veittu þeim þannig mikið 

aðhald og eftirfylgni og þeir sýndu náminu einnig áhuga. Þá buðu 

foreldrarnir fram aðstoð sína eftir því sem frekast var unnt. 
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Bordieu (1986) benti á að menningarauður fólks mótist yfirleitt á 

æskuheimili þeirra. Mikilvægur angi menningarauðsins er hvert viðhorf 

foreldra og forráðamanna er til skólans, því börnin sækja stuðning í námi 

sínu til foreldra sinna. Greinilegt er að foreldrar þessara þriggja viðmælenda 

höfðu mikinn áhuga á menntun barna sinna sem birtist í því að þau 

hjálpuðu þeim við námið og sýndu áhuga á því.  

Sterkt bakland er sérstaklega mikilvægt fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Cummins (2003) benti á að menntakerfi eru yfirleitt sett á 

laggirnar af ráðandi stéttum sem vilja tryggja áframhaldandi stéttaskipan. 

Þeir nemendur sem koma langt að og tilheyra ekki ríkjandi menningu standa 

því ekki jafnfætis samnemendum sínum í námi og eru líklegri til að heltast 

úr lestinni. Nauðsynlegt er því að fylgjast sérstaklega vel með þessum 

nemendum og starfa náið með foreldrum þeirra. 

Í 3. og 18. gr. grunnskólalaganna kemur fram að foreldrar eða aðrir 

forsjáraðilar gæta hagsmuna barna sinna þegar þau eru á skólaskyldualdri. 

Hagsmunir barnanna eru margir og er það til dæmis á ábyrgð foreldra að 

fylgjast með skólasókn barna sinna. Hagsmunir nemenda eru einnig þeir að 

sinna heimanáminu svo þeir geti stundað námið sem skyldi. Því verða 

foreldrar að sýna áhuga og fylgja því eftir. Í 16. grein grunnskólalaganna er 

fjallað um samstarf skóla við foreldra nemenda af erlendum uppruna. Þar er 

tekið fram að móttökuáætlanir grunnskólanna skuli sjá til þess að 

foreldrasamstarfi sé sinnt. 

Skóla- og Frístundasvið Reykjavíkur leggur einnig mikla áherslu á öflugt 

foreldrasamstarf. Lögð er áhersla á að kynnast fjölskyldu og bakgrunni hvers 

nemanda svo að hægt sé að skilja hann betur og átta sig á því hvernig 

honum henti best að stunda nám.  

Tveir viðmælendanna komu úr stórri fjölskyldu þar sem ekki var mikil 

aðstoð frá foreldrum. Þeir minntust þess báðir að hafa skrópað í skólanum 

til þess að fara heim og spila tölvuleiki. 

Öflugt foreldrasamstarf og góð tengsl milli skóla og foreldra eru algjört 

lykilatriði fyrir nemendur til að þeir nái góðum árangri í námi sínu. Þessum 

rétti barnanna eru gerð góð skil í grunnskólalögunum og eins í 

móttökuáætlunum grunnskólanna. Hins vegar er erfitt fyrir kennara að 

fylgjast með því sem gerist inni á heimilum nemenda og kom það í ljós hjá 

viðmælendunum sem fengu ekki mikla aðstoð heima fyrir.   
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7.2 Mikilvægi þess að ná góðum tökum á íslensku 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að ná góðum tökum á íslensku. 

Sérstaklega vegna námsins en einnig til að geta staðið félagslega vel í 

íslenskum vinahópi.  

Rannsóknir sýna að helst er um að kenna slakri íslenskukunnáttu þegar 

ungmenni af erlendum uppruna flosna upp úr námi. (Berglind Rós 

Káradóttir, 2013). Þetta á sérstaklega við þegar nemendur eru komnir upp í 

framhaldsskóla þar sem tungumálið er orðið flóknara og notkun á fjölda 

fræðiheita sem ungmennin þekkja ekki.  

Bæði grunnskólalögin og aðalnámskrá taka sérstaklega á rétti barna af 

erlendum uppruna á tungumálakennslu, bæði á íslenskukennslu og kennslu 

í móðurmáli nemenda af erlendum uppruna. Aðalnámskráin nefnir 

mikilvægi þess að foreldrarnir hjálpi börnum sínum eftir megni í 

íslenskunáminu. Tveir viðmælenda minntust þess að foreldrar þeirra 

hjálpuðu þeim eftir bestu getu í íslenskunni, jafnvel þó að þeir töluðu hana 

ekki fullkomlega sjálfir. Grunnskólalögin tryggja rétt barna á námi í íslensku 

sem öðru tungumáli. Móttökuáætlanir þeirra grunnskóla sem skoðaðir voru 

nefndu einnig allar kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Nemendum af 

erlendum uppruna er fundinn bekkur sem þeir tilheyra, en til að byrja með 

stunda þeir íslenskunám í móttökudeildinni. Smátt og smátt er viðvera 

nemandans í íslenska bekknum aukin.  

Stefna skólanna, að vera með sérstaka móttökudeild, hefur ekki virkað 

vel miðað við reynslu viðmælenda minna. Tveir viðmælendanna lærðu 

íslensku í móttökudeild þar sem þeim hvorki leið vel né gekk vel námslega. 

Mikill munur var á getu krakkanna í móttökudeildinni og fannst 

viðmælendum mínum að munurinn hafi verið of mikill. Þeir skrópuðu þess 

vegna úr skólanum og sinntu náminu illa. Ári eftir að þessir tveir 

viðmælendur komu til landsins flutti fjölskyldan og lentu þeir hvor í sínum 

bekk á nýja staðnum þar sem aðeins íslenskir nemendur voru fyrir. Báðir 

sögðu þeir að þetta hefði snarbætt íslenskukunnáttuna. Þar sem 

samnemendurnir voru allir íslenskir eignuðust þeir bara íslenska vini. 

Vinirnir hjálpuðu þeim að ná íslenskunni. 

Tveir viðmælendur fengu ekki sérstaka íslenskukennslu því þeir voru ekki 

taldir þurfa aðstoð. Þessir viðmælendur voru einnig í bekk þar sem 

eingöngu voru íslenskir krakkar. Einn viðmælandi fékk sérstaka 

íslenskukennslu, en minntist þess að íslensk vinkona hennar hefði hjálpað 

henni mest með íslenskuna.    
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7.3 Mikilvægi íslenskra vina 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að eignast íslenska vini.  

íslenskir vinir þeirra höfðu bæði hjálpað þeim að ná íslenskunni en einnig 

styrktu þeir félagslegu stöðuna. 

Upplifun viðmælendanna kom þar heim og saman við margt sem fram 

hafði komið í fræðikaflanum. Viðmælendurnir komu til landsins án þess að 

kunna tungumálið að undanskildum þeim eina sem fæddist hér. Menning 

þeirra, þar með talin trúarbrögð sumra eru önnur en á Íslandi og einnig 

urðu stórfjölskyldur og vinir eftir í upprunalandinu. Samkvæmt Bordieu 

(1986) gátu einstaklingarnir ekki nýtt félagsauð sinn í nýja landinu. Þeir 

þurftu því að byrja á að byggja upp nýjan félagsauð með því að eignast nýja 

vini en tungumálakunnáttan hamlaði því til að byrja með. Þar af leiðandi 

varð skólagangan erfið fyrstu árin, sérstaklega hjá þremur viðmælenda 

minna. Áhugavert var að einn viðmælenda minntist þess að þegar 

félagslega hliðin var komin í lag gat hún farið að sinna náminu af krafti.  

Í móttökuáætlunum skólanna sem skoðaðar voru kom í ljós að mikil 

áhersla er lögð á samstarf skóla og fjölskyldu. Tveir af þeim skólum sem 

skoðaðir voru leggja sérstaka áherslu á að tryggja félagslega stöðu nemenda 

af erlendum uppruna í skólunum. Annar þeirra er Austurbæjarskóli, en 

Hagaskóli leggur einnig mikla áherslu á að tryggja félagslega stöðu bæði 

nemenda og fjölskyldna þeirra. Þar er fjölskyldum nemenda af erlendum 

uppruna boðið að fundin sé fyrir hana íslensk vinafjölskylda. Með þessu er 

bæði unnið að félagslegu öryggi nemandans, en einnig fjölskyldunnar allrar. 

Ef vinafjölskyldan er ekki þegin er fundinn stuðningsaðili fyrir nýja 

nemandann úr röðum bekkjarfélaga hans. Með þessu er unnið að því að 

nemendur skapi sér félagsauð í nýja skólanum. 

Áhugavert er að skoða kenningar Bordieu með tilliti til 

móttökudeildanna. Þeir tveir nemendur sem fóru í sérstaka móttökudeild 

báru henni ekki vel söguna. Þeir voru settir inn í bekki með öðrum erlendum 

nemendum á mismunandi aldurs- og getustigi. Þar fannst þeim þeir ekki 

passa inn í en báðir höfðu búið á Íslandi áður og kunnu íslensku betur en 

samnemendur þeirra. Þeir höfðu þó gleymt tungumálinu að einhverju leyti 

og voru settir í bekk með nemendum sem kunnu jafnvel enga íslensku. 

Skilyrðin til þess að skapa sér nýjan félagsauð voru ekki sem ákjósanlegust 

við þessar aðstæður, enda flest allir hinir nemendurnir einnig að einhverju 

leyti utanaðkomandi.   
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7.4 Móðurmáli viðhaldið 

Rannsóknin sýnir að með vísan í tvítyngi/ fjöltyngi er ljóst að ekki hefur 

verið gefinn nægur gaumur að móðurmálum viðmælenda. Bent hefur verið 

á að nauðsynlegt er að börn fái að iðka móðurmál sitt innan veggja skólans 

á sama tíma og þau læra nýja tungumálið (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Ef 

barn tjáir sig á móðurmáli sínu ætti kennarinn eftir fremsta megni að sýna 

því áhuga og biðja barnið að þýða hvað sagt var en alls ekki að banna 

notkun tungumálsins. Viðmælendur mínir notuðu ekki sín tungumál í 

skólanum enda voru þeir einir í bekk með Íslendingum. Einungis tveir 

viðmælendur fengu kennslu í sínum móðurmálum, en fræðin sýna að traust 

undirstaða í móðurmáli eflir getu í lærdómi nýrra tungumála. Því ættu 

skólar að leggja allt kapp á að koma móðurmálskennslu nemenda af 

erlendum uppruna á legg. 

Nieto (2010) bendir á að kennarar verði að átta sig á þeirri þekkingu sem 

nemendur þeirra búa yfir og á það bæði við um menningu þeirra sem og 

móðurmál. Með því að gera allri menningu og öllum tungumálum jafn hátt 

undir höfði er hægt að efla einstaka nemendur og gera þeim ljóst að þeirra 

tungumál eru líka mikils metin. Þarna er einnig beinn samhljómur við 30. 

grein Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna.   

Á heimilum viðmælenda voru móðurmál þeirra alltaf notuð. Þrír 

viðmælendur tala alltaf móðurmál sín við foreldra sína, en tveir svara 

foreldrum sínum á íslensku. Þessi áhersla sem foreldrar viðmælendanna 

hafa lagt á að viðhalda eigin tungumáli og barna sinna hefur vafalítið styrkt 

getu barnanna í móðurmálinu og þar af leiðandi gert íslenskunám þeirra 

auðveldara. 

Grein 16 í grunnskólalögunum fjallar um nemendur af erlendum 

uppruna og þar er sérstök áhersla lögð á virkt tvítyngi. Grunnskólum er 

heimilt að viðurkenna kunnáttu nemenda í móðurmáli sínu, en ekki er 

fjallað sérstaklega um kennslu móðurmálsins. Einnig ber skólum að taka 

tillit til móðurmáls nemenda á sama tíma og íslenskukennsla fer fram. Með 

þessu er stuðlað að virku tvítyngi. 

7.5 Erfitt var að læra fög sem byggja á íslensku 

Það sem gerði viðmælendum mínum erfitt fyrir í grunnskólunum á Íslandi 

var hversu erfitt var að læra námsgreinar sem byggðu á íslensku. Tveir 

viðmælendanna töluðu um hvað það gat verið erfitt að fá ekki aðstoð heima 

við stafsetningu og málfræði, en þessir tveir einstaklingar eiga þó 

sérstaklega auðvelt með tungumál og hjálpuðu sér að mestu sjálfir. Í 
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viðtölunum við þessa tvo einstaklinga kom enn fremur í ljós að foreldrar 

þeirra hjálpuðu þeim við íslensku eftir fremsta megni, þrátt fyrir að kunna 

hana ekki vel sjálfir. Þarna er sterk tenging við kenningar Bourdieu um 

menningarauð, en grunnur hans er lagður á heimili fólks. Í þessu tilviki 

gerðu foreldrarnir það sem þeir gátu til að börnum þeirra gengi vel í skóla 

og sýndu jafnframt í verki ákveðna hegðun sem þeim var í blóð borin og sést 

á því hvað þeir leggja mikla áherslu á menntun (Gestur Guðmundsson, 

2008).  

Hinir þrír viðmælendurnir töluðu einnig um hversu erfitt þeim reyndist 

að læra fög á íslensku, sérstaklega þegar kom fram á unglingsár. Þá voru 

hugtökin orðin flókin og erfiðara að skrifa ritgerðir. Sérstaklega nefndu þeir 

að erfitt hafi verið að hafa engan til að lesa yfir ritgerðir í framhaldsskóla og 

háskóla. Þrátt fyrir að vera fullfær um að tjá sig og lesa á íslensku nefndu 

þeir að þeir hefðu engan til að lesa ritgerðir yfir þegar samnemendur þeirra 

gátu leitað til foreldra sinna. 

7.6 Lönd viðmælenda voru ekki kynnt samnemendum 

Þrír af fimm viðmælendum komu inn í bekk án þess að lönd þeirra væru 

kynnt sérstaklega. Þá minntist einn viðmælandi þess að bekkjarsystir hennar 

hafði haldið að í heimalandi hennar byggi fólk í moldarkofum. Auðvelt væri 

að koma í veg fyrir þess lags misskilning með kynningu á landi og þjóð. Sami 

viðmælandi minntist þess einnig að kennarar hefðu margir hverjir verið með 

ranghugmyndir um land hennar sem hafði verið mikið í fréttum vegna 

stríðsátaka. Var því lítill gaumur gefinn að menningararfi hennar og tveggja 

annarra viðmælenda, sem kynntu aldrei lönd sín fyrir samnemendum. Nieto 

(2010) og Ladson-Billings (2011) fjalla einmitt um mikilvægi þess að 

kennarar átti sig á og beri virðingu fyrir þeim menningarauði sem býr í 

nemendum þeirra. Bæði eru ómetanleg lærdómstækifæri fyrir nemendur 

jafnt sem kennara fólgin í því að kynnast menningu og siðum annars lands. 

Aðalnámskrá 2011 gerir skólum kleift að standa vörð um nemendur af 

erlendum uppruna. Grunnþættirnir sem fjallað er um í kafla 4 eru 

sérstaklega vel til þess fallnir. Þar kemur fram að einkum eru það þrír 

grunnþættir sem eflt gætu fjölmenningarkennslu og auðveldað nemendum 

af erlendum uppruna að stunda nám í íslenskum grunnskólum. Þessir 

grunnþættir eru sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti. 

Niðurstaðan úr viðtölunum, sem sneri að því að kynna lönd nemenda af 

erlendum uppruna, tengist meðal annars sjálfbærni. Þessum grunnþætti er 

ætlað að fræða nemendur um mannréttindi, réttlæti, jafnrétti og 

fjölmenningu. Þarna væri hæglega hægt að koma inn fræðslu um lönd nýju 
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nemendanna, velta fyrir sér hvað réttlæti stríð og landflótta frá 

stríðsátökum. Menntun í jafnrétti miðar að því að gera nemendur 

umburðarlynda og víðsýna. Þarna væri aftur hægt að benda á kynningu 

nemenda af erlendum uppruna sem ágætt lærdómstækifæri. Greinilegt er 

því að nýja Aðalnámskráin tekur á þeim vanda sem skapast gæti þegar 

nemendur koma nýir inn í bekk frá mismunandi löndum og 

menningarheimum.  

Í móttökuáætlun Grundarskóla var lögð sérstök áhersla á að nemendur 

af erlendum uppruna kynntust bæði íslenskri menningu og sinni eigin. 

Einnig var þar lagt til að nemendur af erlendum uppruna kynntu land sitt og 

menningu fyrir íslenskum samnemendum sínum. 

Tveir viðmælendur voru í grunnskóla þar sem lönd þeirra voru kynnt og 

minnast þeir þess hve áhugasamir kennarar og nemendur voru um 

kynningarnar. Þarna kemur sterklega í ljós mikilvægi hins hæfa 

fjölmenningarkennara, eins og Gloria Ladson-Billings (2011) benti á. Hæfur 

fjölmenningarkennari er meðvitaður um nemendahóp sinn og hefur áhuga 

á hverjum og einum nemanda. Hann er jafnframt með augun opin fyrir 

þeim lærdómstækifærum sem búa í hverjum og einum. Þökk sé 

fjölmenningarlega þenkjandi kennurum, að þessir tveir viðmælendur fengu 

frábært tækifæri til að leiðrétta misskilning og fræða um leið samnemendur 

sína og kennara. 

7.7 Niðurstaðan í hnotskurn 

Nokkur atriði gerðu viðmælendum kleift að standa sig vel í námi sínu í 

grunnskólum á Íslandi. Fyrst ber að nefna aðstoð og áhuga foreldra á námi 

barna sinna. Þeir tveir viðmælendur sem ekki nutu þess við stunduðu nám 

sitt illa til að byrja með, en þegar þeir skiptu um skóla horfði allt til betri 

vegar. Allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að eignast íslenska vini sem 

bæði hjálpuðu þeim að læra íslensku og eins hjálpuðu þeir þeim félagslega. 

Þegar félagsleg staða viðmælenda var orðin góð gátu þeir síðan einbeitt sér 

að náminu. 

Þrír viðmælenda minna höfðu lent í því að þeirra lönd voru ekki kynnt 

fyrir bekkjarfélögunum, sem gat valdið misskilningi. Þegar börn koma ný inn 

í skóla og kunna hvorki tungumálið né skilja menninguna, er hætt við að þau 

eigi erfitt með að eignast vini og einangrist félagslega. Eins og fram kom hjá 

þremur viðmælendanna getur félagsleg einangrun valdið því að námið sitji á 

hakanum. Það sem helst olli erfiðleikum hjá viðmælendunum var félagsleg 

einangrun, en einnig olli tungumálið erfiðleikum í einhverjum mæli hjá 

öllum viðmælendunum.   
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Þau ákvæði sem til eru í Grunnskólalögum og Aðalnámskrá grunnskóla 

gefa góð fyrirheit um það sem hægt er að gera og verið er að gera í 

grunnskólum landsins. Móttökuáætlanirnar sýna að skólar hafa 

fjölmenningarfræði í huga þegar nemendur af erlendum uppruna koma nýir 

inn í bekk og því eru miklir möguleikar á að fleiri nemendur verði farsælir 

þegar fram í sækir. 
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8 Lokaorð 

Aðal tilgangur þessa verkefnis var að komast að því hvað einkennir farsæla nemendur af 

erlendum uppruna. Mér finnst ég hafa öðlast góðan skilning á því hvað það er sem gerir gæfumun 

í velgengni þessara nemenda. Viðmælendur mínir voru svo frábærir að leyfa mér að skyggnast inn 

í þeirra reynsluheim og þeir eru duglegir, drífandi og með mikinn metnað fyrir framtíð sinni. Mér 

fannst þetta unga fólk hafa ákveðna skoðun á það hvernig það vill hafa hlutina í framtíðinni og 

menntun er leiðin sem gerir þeirra draumaframtíð mögulega. 

Viðtölin sjálf og það að hafa hitt þessa efnilegu og áhugaverðu einstaklinga er það sem helst 

situr eftir í mér. Þrátt fyrir margs konar erfiðleika eða mótlæti hvikuðu þeir hvergi og héldu 

ótrauðir áfram. 

Eins og áður hefur komið fram takmarkast rannsóknin af umfangi hennar. Viðmælendur voru 

einungis fimm og komu þeir allir frá sama heimshluta. Áhugavert væri að rannsaka farsæla 

nemendur sem koma annars staðar að og þeirra aðstæður heima og að heiman. Þá væri líka hægt 

að athuga nemendur sem eru í bekk með öðrum nemendum af erlendum uppruna og hvort eða 

hvaða stuðnings þeir njóta. 

Þessir einstaklingar og reynsla þeirra vöktu mig til umhugsunar sem mun nýtast mér í starfi. Í 

framtíðinni verð ég að koma með opnum huga að kennslu þess fjölbreytta nemendahóps sem ég 

mun tvímælalaust kynnast við störf mín. Fjölbreyttir kennsluhættir henta ekki bara við kennslu 

nemenda af erlendum uppruna heldur eiga þeir einnig við um marga nemendur sem eiga erfitt 

með að nýta sér og/ eða tileinka sér hefðbundið skólastarf. Þá er líka nauðsynlegt að auka og 

bæta þekkingu á fjölmenningarkennslu. Í öllum nemendum býr fróðleikur sem nota má til kennslu 

öllum til gagns. Þessu mega kennarar aldrei gleyma. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal I 

 

Leyfi vegna rannsóknar                                  Reykjavík, mars 2015 

 

Kæri viðmælandi, 

 

Ég er nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem ég er að ljúka meistaranámi mínu í vor 

og mun ég útskrifast sem grunnskólakennari. Hluti af skyldunámi mínu er að framkvæma 

rannsókn, en ég er að rannsaka viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem hafa stundað nám í 

grunnskólum á Íslandi, til skólanna. Þau skilyrði sem ég leitast við að þetta fólk hafi er að það sé í 

fyrsta lagi af erlendu uppruna, að íslenska sé ekki móðurmál þeirra og að þau séu byrjuð í 

háskólanámi. 

 

Með þessu bréfi leitast ég eftir skriflegu samþykki þínu um að þú sért að taka upplýsta ákvörðun 

um að vera þátttakandi í þessari rannsókn minni. Að enginn sé að þvinga þig til þess að þú gerir 

það, heldur eingöngu vegna þess að þú vilt það sjálf/sjálfur. Einnig að þú sért upplýst/ur um rétt 

þinn til þess að draga samþykki þitt til baka hvenær sem er og getir gengið út úr rannsókninni 

hvenær sem er og þurfir ekki að útskýra það nánar. Að lokum að þú vitir að allar þær upplýsingar 

sem koma fram í viðtalinu mun ég fara með sem trúnaðarmál og frumgögnum verður eytt að 

lokinni úrvinnslu. 

 

 

 

____________________                                               ____________________ 

Ragnheiður Reynisdóttir, rannsakandi                        Viðmælandi 
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Fylgiskjal II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


