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Ágrip 

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar sem fjallað er um í ritgerð þessari var að 
kanna hvernig móttöku erlendra nemenda í umsjónarbekki er háttað og 
samstarfi umsjónarkennara við foreldra nemendanna. Samstarf heimila og 
skóla og fjölmenning eru undirstöður ritgerðarinnar og er fjallað um þessa 
þætti í fræðilegum kafla ritgerðarinnar með það að markmiði að sýna fram á 
að gott samstarf milli skóla og foreldra séu mikilvæg til að stuðla að góðum 
árangri nemenda í námi hvort sem nemendur eru íslenskir eða erlendir. 
Grunnskólum landsins er gert að vinna eftir móttökuáætlunum þegar tekið er 
á móti nemendum af erlendum uppruna. Í áætlununum er hins vegar ekki 
mikið af leiðbeiningum sem umsjónarkennarar geta notað í skólastofunni 
þegar þeir taka á móti erlendum nemendum. Gerð var eigindleg rannsókn og 
hálfstöðluð viðtöl tekin við fimm umsjónarkennara og þrjá deildarstjóra í 
þremur skólum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 
umsjónarkennarar og deildarstjórar eru sammála um að góð samskipti séu 
mikilvæg og niðurstöður benda einnig til að þörf sé á markvissri fræðslu um 
aðlögun erlendra nemenda og/eða að móttökuáætlanir skóla séu ítarlegri 
vinnuskjöl fyrir umsjónarkennara varðandi móttöku erlendra nemenda og 
samstarf við foreldra þeirra. 

 
 





 

Abstract 

The main objective of this thesis was to research the method of integration of 
foreign students in the Icelandic primary school setting, as well as examining 
how communication is established between the school, the primary teacher 
and the child´s caregiver. 

The body of research undertaken focused on communication between the 
primary caregiver (i.e. parents/guardians) and the school and the appointed 
primary teacher. The research hypothesis determines that good 
communication between the parent(s) and the school is beneficial to the 
academic development of a child, regardless of nationality.  

The primary school system in Iceland has an induction protocol in place to 
help the school community meet the needs of foreign students. This protocol 
does not provide much practical advice for teachers in relation to the process 
of integration. 

A qualitative research method was chosen consisting of semi-structured 
interviews for gathering information from five supervising teachers and three 
head teachers of three different schools in the same community. The main 
findings of this research thesis were that the data collected through interviews 
supported that establishing good communication is important and also 
outlined the need for a more effective educational strategy for teachers on the 
subject of integrating foreign students into Icelandic schools and /or that the 
existing protocol be revised in order to better address the needs of 
supervising teachers. 
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1. Inngangur 

Hlutfall erlendra ríkisborgara hér á landi hefur aukist jafnt og þétt undanfarin 
ár og hefur aldrei verið meira en nú. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2017, bls. 
10) þá voru hinn 1. janúar  2017 skráðir hér á landi 30.275 erlendir 
ríkisborgarar. Árið 2016 voru 4.148 nemendur með erlent móðurmál í 
grunnskólum landsins (Hagstofa Íslands, e.d.) og eru það töluvert fleiri 
nemendur með erlent móðurmál en árið 2013 þegar voru 2775 nemendur með 
erlent móðurmál í grunnskólum landsins. Aukning á nemendum með erlent 
móðurmál frá árinu 2013 til ársins 2016 var nokkuð jöfn eða um 12% á ári að 
jafnaði (Hagstofa Íslands, e.d.).  
 

 
Mynd 1-1 Grunnskólanemendur með erlent móðurmál 2013 – 2016 

 
Þegar svo margir erlendir nemendur eru í grunnskólum landsins þá er í mörg 
horn að líta, m.a. hvernig umsjónarkennarar taka á móti þeim í bekki til sín 
og einnig hvernig samstarfi umsjónarkennara við foreldra nemendanna er 
háttað. Ef aukningin heldur áfram að vera eins og var á milli áranna 2013 – 



2 

2016 þá er ljóst að erlendum nemendum á bara eftir að fjölga og því 
mikilvægt að skólar landsins séu undir það búnir að taka á móti þeim með 
tilliti til náms en einnig með tilliti til samstarfs við fjölskyldur þeirra. Miklu 
skiptir að samskipti og samstarf milli umsjónarkennara og foreldra nemenda 
séu með besta móti og að foreldrar erlendra nemenda skilji hvers er ætlast af 
þeim svo samstarf heimila og skóla verði sem farsælast. 
 Viðfangsefni rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar verða kynnt í 
þessum kafla og sett í samhengi við þá umfjöllun sem á eftir kemur. 

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Áhugi kviknaði hjá rannsakenda að kanna samstarf skóla við foreldra 
erlendra nemenda eftir að hafa rætt við fjölmarga kennara í vettvangsnámi 
sínu og æfingakennslu og einnig í starfi sínu sem stuðningsfulltrúi. Í þessum 
samtölum lýstu kennarar því að oft væru samskipti við þennan hóp foreldra 
erfið vegna tungumálaörðuleika og líka að foreldrar erlendra nemenda vissu 
ekki hvernig skólamenning á Íslandi væri og hvers væri ætlast af þeim í 
samstarfi heimilis og skóla. Tungumálaörðuleikarnir leiddu til þess að 
upplýsingaflæði til foreldra erlendra nemenda skilaði sér ekki að sama skapi 
til þeirra og foreldra íslenskra nemenda þar sem mikill hluti af 
upplýsingaflæðinu væri í formi tölvupósta á íslensku. Þetta gerði það svo 
aftur að verkum að börn þessara foreldra komu gjarnan óundirbúin í skólann 
og höfðu jafnvel ekki vitneskju um skólastarfið sem framundan væri. Einnig 
hjó rannsakandi eftir því að hver og einn kennari hafði sitt verklag á og 
enginn notaði sömu aðferðir við móttöku erlendra nemenda eða höfðu sama 
hátt á við samskipti við foreldra þeirra. 
 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu og viðhorf umsjónarkennara 
og deildarstjóra í þremur grunnskólum í meðalstóru sveitarfélagi á 
höfuðborgarsvæðinu af móttöku erlendra nemenda í skóla og bekki og 
samskipti þeirra við foreldra erlendu nemendanna. Rannsakanda lék hugur á 
að vita hvernig umsjónarkennarar í grunnskóla taka á móti erlendum 
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nemendum og hvort umsjónarkennarar hafi aðgang að fræðslu og 
leiðbeiningum um hvernig best sé að standa að móttöku erlendra nemenda og 
aðlögun þeirra að íslensku skólasamfélagi. Skólum er gert að starfa eftir 
móttökuáætlunum (lög um grunnskóla nr. 91/2008) en þar eru litlar 
upplýsingar sem umsjónarkennarar geta nýtt sér í skólastofunni þegar kemur 
að því að gera aðlögun erlendra nemenda sem árangursríkasta. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í rannsókn 
þessari eru:  

 Hver er reynsla og viðhorf umsjónarkennara og deildarstjóra í þremur 
grunnskólum í meðalstóru sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu af 
móttöku erlendara nemenda og samstarfi við foreldra þeirra? 
 

 Hvers konar fræðslu er þörf á til umsjónarkennara í grunnskólum 
varðandi móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra? 

 

1.3 Viðfangsefni rannsóknarinnar 

Helstu hugtökin er tengjast efni þessarar meistaraprófsritgerðar eru samstarf 
og samskipti heimila og skóla og fjölmenning og fjölmenningarleg kennsla. 
Hér á eftir verður drepið niður á hvoru tveggja og þessi meginviðfangsefni 
verksins kynnt til leiks. 

Samstarf og samskipti heimila og skóla  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
45) segir að gott samstarf kennara og foreldra sé lykillinn að farsælu námi 
nemenda. Í ljósi þess er mikilvægt að rannsaka samskipti umsjónarkennara 
við foreldra erlendra nemenda með það að markmiði að veita báðum aðilum 
úrræði til að veita bestu þjónustuna sem völ er á í skólanum og að sú þjónusta 
fullnægi þeim áherslum sem settar eru um samstarf heimila og skóla. Skólum 
ber skylda samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að hafa starfandi 
foreldrafélag. Eitt af hlutverkum starfandi foreldrafélags í skólum er að efla 
samstarf heimila og skóla. 
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Bandarískar rannsóknir (Lavoie, 2008) benda til þess að leiðin að 
árangursríkum skólum séu góð samskipti á milli skóla og foreldra. Foreldrar 
þekki börnin best og því sé gott samstarf á milli umsjónarkennara og foreldra 
mikilvægt til að nemendur nái sem bestum árangri. Lavoie (2008) segir 
einnig að menntunarrannsóknir í Bandaríkjunum hafi framan af snúist um að 
rannsaka af hverju skólum gengi illa en að það sé ekki fyrr en nýverið sem 
rannsakendur hafi farið að skoða hvað það sé sem gerir skóla árangursríka. 
Úr þeim rannsóknum hafi komið fram að það séu samskipti milli heimilis og 
skóla sem geri gæfumuninn um hvort skólinn og nemendur nái árangri. Ef 
samskiptin eru góð þá séu meiri líkur á árangursríku starfi. Trumbull, 
Rothstein-Fisch, Greenfield og Quiroz, (2001, bls. 32 – 33) segja að máli 
skipti að samskipti foreldra erlendra nemenda og skóla/umsjónarkennara séu 
jákvæð og að umsjónarkennarar séu jákvæðir gagnvart menningu erlendu 
nemendanna. 

 

Fjölmenning og fjölmenningarleg kennsla  

Fjölmenning er hugtak sem æ oftar heyrist á öldum ljósvakans og nú er 
íslenskt samfélag orðið mun fjölbreytilegra en áður. Rannsóknir (Unnur Dís 
Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2 og 12) benda til þess að ekki 
sé nóg að ætlast til þess að erlendir innflytjendur aðlagi sig að íslensku 
samfélagi heldur verði íslenskt samfélag einnig að koma til móts við 
innflytjendur með markvissri móttöku. Í raun þurfa ekki eingöngu 
innflytjendur að laga sig að íslensku samfélagi heldur þarf íslenskt samfélag 
einnig að einhverju marki að aðlaga sig að innflytjendum. Þetta bendir til 
þess að aðlögun erlendra nemenda sé ekki eingöngu í höndum þeirra sjálfra 
heldur spili umsjónarkennari stórt hlutverk í aðlögun þeirra að íslensku 
samfélagi.  
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1.4 Aðalnámskrá grunnskóla og lög og 
reglugerðir 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
44) segir að skólinn skuli vera griðastaður barna. Staður þar sem þau finni til 
öryggis og geti þroskað hæfileika sína. Hver nemandi skal einnig hafa 
umsjónarkennara og umsjónarkennarinn, umfram aðra starfsmenn, ber 
ábyrgð á nemandanum í skólanum, námi hans og velferð. Þar segir einnig að 
aðalhlutverk kennarans í starfi með nemendum sé að vera leiðtogi í námi 
þeirra. Kennarinn tekur að sér forystuhlutverk í skólastofunni, stuðlar að 
námi nemenda og sér um að skapa kjöraðstæður til náms. 
 Hlutverk foreldra samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 70) lýsir sér í því að foreldrar bera 
ábyrgð á uppeldi barna sinna og að þau sæki skóla. Einnig eiga foreldrar að 
fylgjast með námi barna sinna og styðja þau í því með því m.a. að gæta þess 
að þau mæti úthvíld í skólann og fylgi reglum skólans. Foreldrar eiga einnig 
að fá tækifæri til að taka þátt í námi barna sinna. 

Um samstarf heimila og skóla segir aðalnámskrá (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45) að samvinna milli þessa tveggja 
stofnanna sé mikilvægur þáttur í námi nemenda. Ef samstarf kennara og 
foreldra er gott er komin forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Þar segir 
einnig að það sé á ábyrgð skóla að slíkt samstarf komist á. 

Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að sveitarfélög séu ábyrg fyrir 
rekstri grunnskóla og beri ábyrgð á samvinnu skólans við aðra aðila. 

Þar segir einnig að grunnskólinn eigi, í samvinnu við heimilin, að stuðla 
að þroska nemenda á öllum sviðum. Um starfshætti grunnskóla segir að þeir 
skuli taka mið af kristinni arfleifð Íslendinga, ábyrgð, umhyggju og kærleika. 
Grunnskólinn skuli einnig mæta nemendum þar sem þeir eru staddir, taka 
tillit til þarfa þeirra og gæta þess að allir fái menntun við hæfi (lög um 
grunnskóla, nr. 91/2008). 
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Öllum skólum er skylt að starfrækja foreldrafélög og eiga skólastjórar að 
sjá um að slík félög séu stofnuð. Skólastjórar bera einnig ábyrgð á því að 
stofnuð séu nemendafélög (lög um grunnskóla, nr. 91/2008).  

Allt starfsfólk í grunnskólum á að starfa af heilindum með hag nemenda 
fyrir brjósti. Starfsfólk skal gæta þess að halda trúnað um hag barna og 
foreldra sem það fær vitneskju um í störfum sínum. Þó er starfsfólki ekki 
skylt að halda trúnað um þau mál sem á að tilkynna um samkvæmt lögum  
(lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Grunnskólinn er vinnustaður nemenda og eiga allir nemendur í honum rétt 
á kennslu sem hæfir þeim. Grunnskóli á alltaf að starfa með hag nemenda 
sinna að leiðarljósi og búa svo um að nemendur finni til öryggis í skólanum.  
Nemendur bera einnig ábyrgð á eigin námi og eigin framkomu í garð 
samnemenda sinna og starfsfólks skóla (lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Um móttöku erlendra nemenda segir að allir skólar skuli hafa tiltæka 
móttökuáætlun þegar erlendir nemendur eru innritaðir í skólann. 
Móttökuáætluninni er ætlað að taka mið af bakgrunni þeirra, námslegri stöðu 
og færni í tungumálum. Í lögunum segir einnig að foreldrar beri ábyrgð á 
námi barna sinna og eigi að fylgjast með námsframvindu þeirra (lög um 
grunnskóla, nr. 91/2008). 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í þessari ritgerð er rannsökuð reynsla umsjónarkennara og deildarstjóra af 
móttöku erlendra nemenda í grunnskólum og samstarfi við foreldra þeirra.  

Fræðilega umfjöllunin skiptist í tvo hluta og verður fjallað um samstarf og 
samskipti heimila og skóla í fyrri hlutanum en fjölmenningu og 
fjölmenningarlega kennslu ásamt hlutverki skóla og deildarstjóra og 
umsjónarkennara í seinni hlutanum. Í umfjölluninni um samskipti heimila og 
skóla verður sjónum beint að mikilvægi góðra samskipta milli skóla og 
heimila og rökstutt að gott samstarf á þessum vettvangi styrki nemendur og 
auki árangur þeirra í námi. Í kaflanum um fjölmenningu verður greint frá 
rannsóknum á fjölmenningu í íslensku skólakerfi en einnig í erlendu 
skólakerfi og hvernig skólar, bæði íslenskir og erlendir hafi innleitt 
fjölmenningu í skólamenningu sína. 

Á eftir fræðilega kaflanum verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar; 
rannsóknaraðferð, rannsóknarsniði og gagnaöflun, þátttakendum, úrvinnslu 
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gagna og siðferði rannsókna. Í kjölfarið kemur svo kafli um niðurstöður 
rannsóknarinnar og að lokum umræðukafli þar sem niðurstöður 
rannsóknarinnar verða reifaðar í ljósi fræðilegrar umræðu. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður gerð grein fyrir fræðilegum stoðum 
ritgerðarinnar, samstarfi heimila og skóla og fjölmenningu og ljósi kastað á 
hvað fræðimenn hafa að segja um málefnin. Lagður verður grundvöllur að 
ritgerðinni og það rökstutt að gott samstarf milli heimila og skóla séu stór og 
jafnvel stærsti þátturinn í að nemendur nái árangri í námi og 
skólasamfélaginu. Fjallað verður um hvað felist í hugtökunum fjölmenning 
og fjölmenningarleg kennsla og einnig verður gerð grein fyrir hlutverki skóla 
og deildarstjóra og umsjónarkennara í grunnskólum.  
 

2.1 Samstarf heimila og skóla 

Samstarf heimila og skóla hefur mikið breyst á undanförnum árum. Samstarf 
milli þessara tveggja stofnana hefur alltaf átt sér stað að einhverju leyti en 
áherslur hafa breyst síðustu áratugi. Nú á tímum er gerð meiri krafa af 
skólayfirvöldum og kennurum um að foreldrar taki virkan þátt í námi og 
starfi barna sinna. Krafa um aukið samstarf hefur einnig komið frá foreldrum 
sem vilja fylgjast með og styðja við lærdómsferil og skólalíf barna sinna 
(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 17).  

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að nám nemenda sé á ábyrgð 
foreldra þeirra. Foreldrum beri að fylgjast með námsframvindu barna sinna í 
samvinnu við kennara þeirra. Í lögunum segir einnig að foreldrar skuli hafa 
tækifæri til að taka þátt í skólastarfinu með börnum sínum. Í aðalnámskrá 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 71) segir að í hverjum skóla 
séu það starfsmenn skólans, nemendur og foreldrar sem skapi og myndi 
skólasamfélagið. Þar segir einnig að gott samstarf milli heimila og skóla 
skipti höfuðmáli þegar að menntun og velferð nemenda kemur. Samstarfið á 
milli skóla og heimila þarf að byggjast á trausti og gagnkvæmri virðingu. 
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Samskipti – skilgreining 

Samskipti eru undirstaða alls samfélags og samfélag manna byggist á 
samskiptum. Samskipti geta verið margskonar og nú á tímum eru samskipti 
með öðrum hætti en þau voru fyrir þúsund árum eða jafnvel hundrað árum en 
kjarninn verður alltaf sá sami. Samskipti snúast um að senda boð frá einum 
stað til annars á formi sem allir aðilar skilja (Rosengren, 2000, bls. 1). Þó til 
séu margar gerðir af samskiptum þá eru algengust munnleg (e. verbal) 
samskipti og ekki munnleg (e. nonverbal) samskipti. Munnleg samskipti eru 
þá samskipti þar sem tveir eða fleiri einstaklingar nota tungumálið til 
samskipta en ekki munnleg samskipti eru á móti samskipti þar sem 
tungumálið er ekki í forgrunni heldur líkamsbeiting, svipbrigði, atferli og 
háttalag (Rosengren, 2000, bls. 38). Þegar hugsað er til þess hve samskipti 
eru flókin fyrirbrigði og hve mikil hætta er á að háttalag fólks sendi önnur 
skilaboð en orðin sem töluð eru sést að vanda verður mjög til þeirra 
samskipta sem umsjónarkennarar eiga við nemendur sína og foreldra þeirra. 
Jafnvel mætti segja að enn mikilvægara sé fyrir umsjónarkennara að vanda 
vel samskipti við erlenda nemendur og foreldra þeirra þar sem hugsanlega 
séu tungumálaörðuleikar til staðar. Ýmislegt getur misfarist í túlkun ef 
svipbrigði og háttalag stangast á við orðin sem töluð eru.  

Form samskipta geta verið með ýmsu móti eins og áður sagði og einn 
hluti af ólíkum samskiptaformum eru formleg og óformleg samskipti. 
Rannsóknir benda til þess að formleg samskipti í skólaumhverfinu séu betri 
kostur en óformleg samskipti. Formleg samskipti geta haft ólíkan 
birtingarmáta og má nefna í því dæmi bréfasamskipti, samskipti augliti til 
auglitis, fundir og rafræn samskipti (Nwogbaga, Nwankwo og Onawa, 2015, 
bls 34). Ætla má að formleg samskipti milli skóla og foreldra geti komið í 
veg fyrir eða dregið úr misskilningi í samskiptum milli þessara tveggja hópa. 
Með formlegum samskiptum er í þessu tilviki átt við samskipti þar sem á bak 
við eru reglur sem settar eru af skólanum um hvaða upplýsingum er komið 
áfram. Óformleg samskipti væru þá spjall og orðrómur (Nwogbaga, 
Nwankwo og Onawa, 2015, bls 33). 
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2.2 Góð samskipti og samstarf skipta máli 

Gott samstarf milli umsjónarkennara og foreldra nemenda eru að mörgu leyti 
lykilþáttur í velgengni nemenda í skólum. Rannsóknir sýna að stuðningur 
foreldra skipti mestu máli varðandi námsárangur nemenda og að góður 
stuðningur foreldra skipti meira máli fyrir nemandann en góð félagsleg staða 
(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 22).  

Þar sem oft getur verið um að ræða tungumálaörðuleika í samskiptum 
umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda (Hilmar Sigurjónsson og 
Börkur Hansen, 2010, bls. 297) er gott fyrir umsjónarkennara að huga vel að 
samskiptum við foreldra nemendanna og vanda til þeirra. Í samskiptum milli 
skóla og foreldra erlendra nemenda hefur það sýnt sig að frumkvæði að 
samskiptum þarf að koma frá skólum barnanna og þurfa skólar og 
umsjónarkennarar að leita allra leiða sem þeim eru færar til að koma á 
samskiptum við þennan foreldrahóp því raddir allra foreldra verða að heyrast 
í skólasamfélaginu til að samskipti og samstarf milli heimila og skóla séu 
sem árangursríkust (Guðlaug Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur 
Hansen, 2012, bls. 43). 

Í rannsókn frá árinu 2014 sem gerð var í Kanada (Beauregard, Petrakon 
og Dupont, bls. 189) þar sem skoðuð voru samskipti innflytjenda við skóla og 
kennara barnanna kom í ljós að öllum foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni 
fannst mjög mikilvægt að þeir tækju þátt í námi og starfi barna sinna. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig sterklega til að erlendum 
foreldrum þyki góð samskipti við kennara og skóla barna sinna skipta miklu 
máli. Flestir foreldrar vilja fylgjast með gengi barna sinna í námi og þegar 
frumkvæði að samskiptum kemur frá skóla eða kennara þá finnst foreldrum 
þeir fá að taka þátt í skólalífi barna sinna og upplifa að virðing sé borin fyrir 
þeim (Pitt, Luger, Bullen  og Phillips, 2013, bls. 8).  

Á Íslandi virðist sem reyndin sé sú að foreldrasamstarf sé í mjög föstum 
skorðum og er þá átt við t.d. kynningarfundi á haustin og foreldrafundi yfir 
skólaárið. Önnur samskipti milli kennara og foreldra virðast oftast vera að 
frumkvæði kennara og skóla í formi tölvupósta og upplýsinga á Mentor (Erla 
Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 16). 

Oft hefur skólinn þó ekki samband við foreldra fyrr en nemandinn sýnir 
óæskilega hegðun og þá vill samband milli foreldra og skóla verða stirt þar 
sem foreldrar geta upplifað tilmæli frá skólanum sem boð um að þeir standi 
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sig ekki nógu vel í uppeldinu eða þá sem gagnrýni á barnið þeirra (McNeal, 
2014, bls. 574). Þetta er þó einungis ein tegund af þeim samskiptum sem geta 
átt sér stað á milli skóla og foreldra og hafa rannsóknir (Epstein og Salinas, 
2004; Guðlaug Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012; 
Nanna, 2010; Pitt, Luger, Bullen  og Phillips, 2013) ótvírætt sýnt að samstarf 
milli heimila og skóla er mikilvægt þegar kemur að námsárangri nemenda.  

Ólíkir foreldrahópar 

Fjölskyldur barna eru öðruvísi nú á tímum en tíðkaðist á árum áður. Hin svo 
kallaða kjarnafjölskylda; tveir gagnkynhneigðir einstaklingar sem eiga börn 
saman, er ekki lengur eina fjölskyldumyndin í samfélögum í dag. Á þessum 
tímum samanstanda fjölskyldur barna af ólíkum fjölskyldugerðum svo sem 
einu foreldri, samkynhneigðum foreldrum og seinfærum foreldrum í bland 
við hina hefðbundnu gagnkynhneigðu foreldra (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 
2010, bls. 258).  

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (UNESCO, 1989) eru börn 
skilgreind sem allir einstaklingar undir átján ára aldri. Samkvæmt 
sáttmálanum eiga öll börn rétt á grunnmenntun og eiga rétt á að læra um og 
iðka sína menningu og sitt tungumál. Jafnframt eiga börn rétt á því að þeim 
sé ekki mismunað vegna kyns, trúar, litarháttar, kynhneigðar, skoðana, 
kynþáttar eða menningar sinnar eða foreldra/forráðamanna sinna. 

Börn eru jafn mismunandi og þau eru mörg og það eru foreldrar líka. Til 
að samstarf á milli skóla og foreldra gangi sem best þurfa kennarar að virða 
ólíkan bakgrunn foreldra og skoðanir þeirra. En kennarar eru einnig jafn 
mismunandi og þeir eru margir og eru flestir búnir að mynda sér skoðun á 
hlutum eins og uppeldi, stjórnmálum, trú og menningu áður en þeir stíga inn í 
kennslustofuna. Til að kennarar séu starfi sínu vaxnir mega þeir ekki vera 
fastir í sínum meiningum heldur verða að vera tilbúnir að víkka hugarheim 
sinn og jafnvel mynda sér nýjar skoðanir til að koma til móts við fjölbreytta 
nemenda- og foreldrahópa (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, bls. 279).  

Foreldrasamstarf 

Fram hefur komið að stuðningur foreldra er mikilvægur varðandi 
námsárangur barna þeirra en sá stuðningur getur verið í mörgu fólginn. Þó 
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getur verið erfitt fyrir foreldra að ræða við börn sín að einhverju marki um 
skólann ef þau þekkja lítið til starfsins sem unnið er þar. Því skiptir máli að 
foreldrar hafi tækifæri til að kynna sér starf skólans (McNeal, 2014, bls. 566; 
Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 32). 

Foreldrasamstarfi má skipta í sex þætti (Epstein og Salinas, 2004, bls, 13; 
Erdener, 2016, bls. 153) og þeir eru uppeldi (e. parenting), samskipti (e. 
communication), sjálfboðaliðastarf (e. volunteering), heimanám (e. learning 
at home), ákvarðanataka (e. decision making) og samfélagsleg tengsl (e. 
collaborating with the community).  

Fyrsti þátturinn, uppeldi, vísar til þess að skólinn veiti foreldrum stuðning 
við uppeldið í formi þess að koma með leiðbeiningar um hvernig best sé 
staðið að námi barnanna heima fyrir en einnig að skólinn veiti fræðslu um 
uppeldi og menntun. 

Annar þátturinn, samskipti, snýr að því hvernig hægt sé að koma á 
árangursríkum samskiptum á milli heimila og skóla með tilliti til náms 
barnsins og því sem er að gerast í skólanum. 

Þriðji þátturinn, sjálfboðaliðastarf, fjallar um hvernig hægt sé að virkja 
foreldra til aukins samstarfs í sambandi við skólaverkefni. 

Fjórði þátturinn, heimanám, kemur inn á að skólanum beri að upplýsa 
foreldra um heimanám barna og hvernig foreldrar geti best hjálpað til við það 
en einnig að hvetja ætti kennara til að búa til heimaverkefni sem kalli á 
umræður á milli foreldra og barns. 

Fimmti þátturinn, ákvarðanataka, segir frá hvernig skólar geti komið á 
foreldrasamstarfi í formi foreldrafélaga og hvernig æskilegast væri að fá 
foreldra frá öllum stigum samfélagsins til að raddir allra heyrist. 

Sjötti og síðasti flokkurinn, samfélagsleg tengsl, tekur á hvernig styrkja 
megi tengsl skólans, samfélags og fjölskyldna og að þarfir fjölskyldna séu 
greindar og þeim bent á þau úrræði sem eru til staðar og þær geti nýtt sér 
(Epstein, e.d.). 

Þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir bendi til að virkt foreldrasamstarf 
stuðli að auknum námsárangri barna og að tilmæli um aukið foreldrasamstarf 
sé að finna í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í aðalnámskrá (Mennta- 
og menningarmálaráðuneyti, 2011) virðast skólayfirvöld á hverjum stað túlka 
leiðbeiningar um samstarf foreldra og skóla á mismunandi hátt (Hilado, 
Kallemeyn og Phillips, 2013, bls. 7) svo hugsanlega þyrftu að vera til 
staðlaðar leiðbeiningar fyrir umsjónarkennara um foreldrasamstarf, ekki bara 
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við foreldra erlendra nemenda heldur foreldra allra nemenda og væri hægt að 
nota kvarða Epstein (e.d.) til grundvallar slíkum leiðbeiningum fyrir íslenskt 
skólasamfélag. 

Gott foreldrasamstarf í skólum er ekki bara talið hafa jákvæð áhrif á 
námsárangur hjá nemendum heldur ýtir það líka undir betri hegðun hjá 
nemendum (McNeal, 2014, bls 566). Notkun á kvarða Epstein (e.d.) getur 
stuðlað að betri hegðun og hefur reynst vel í eineltismálum í skólum en 
námsráðgjafar hafa notað aðlagaðan kvarða Epstein með góðum árangri 
(Kolbert, Schultz og Crothers, 2014, bls. 16).  

 

2.3 Fjölmenning 

Skilgreining á hugtakinu fjölmenning 

Fyrsta opinbera fjölmenningarlega stefnan í heiminum var sett fram af 
kanadískum stjórnvöldum árið 1971. Sú stefna tók aðallega til þriggja þátta; 
að varðveita og styrkja menningarlegar arfleifðir í landinu, að tryggja 
jafnrétti allra meðlima samfélagsins og að allir myndu læra opinber tungumál 
landsins. Kanadísk stjórnvöld fylgdu þessari stefnu eftir árið 1988 þegar þau 
settu fram lög um fjölmenningu (Berry og Sam, 2013, bls. 152). 
 Mörg ríki í Evrópu virðast hafa litið mjög þröngt á hugtakið um 
fjölmenningu, þ.e. litið á fjölmenningu eingöngu sem samfélög þar sem 
margir hópar með mismunandi menningarlegan bakgrunn lifðu saman en þó 
aðskildir  hvor frá öðrum. Áherslan í Evrópu hefur verið önnur en í Kanada 
þar sem áherslan í Kanada virðist hafa verið á jafnrétti mismunandi hópa og 
jákvæð samskipti þeirra á milli. Margir innflytjendur í Evrópu upplifa 
fordóma og höfnun frá samfélaginu í dvalarlandinu, en sú upplifun gerir það 
að verkum að þeir einangra sig frá samfélagi meirihlutans og rísa upp á móti 
ríkjandi menningu. Þetta leiðir til ákveðins hringferils þar sem báðir hópar, 
meirihluti og minnihluti, ala á reiði og biturð gagnvart hvor öðrum (Berry og 
Sam, 2013, bls. 153 og 156). Innflytjendum hefur fjölgað mikið á Íslandi 
síðustu ár og hefur flóra þeirra breyst. Fyrst voru hér á landi aðallega 
innflytjendur frá skandinavískum löndum en fjölbreytileikinn hefur aukist og 
er nú að finna innflytjendur frá öllum heimshornum. Margvíslegur 
menningarlegur bakgrunnur innflytjenda hefur haft áhrif á íslenska 
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menningu. Í ljós hefur komið að innflytjendur á Íslandi upplifa margir hverjir 
fordóma frá íslensku samfélagi að einhverju leyti, aðallega í ríkisreknum 
stofnunum og í skólum (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014, 
bls. 3 og 53) og vekur það hjá þeim neikvæðar tilfinningar gagnvart íslensku 
samfélagi. Oft er um að ræða fordóma sem lýsa sér í hundsun á viðkomandi 
íbúum sem eru af erlendum uppruna. Erfitt getur reynst fyrir þá að benda á 
þessa fordóma sem þeir verða fyrir þar sem fordómarnir eru ekki 
áþreifanlegir heldur duldir og ósýnilegir (Guðrún Pétursdóttir, 2013, bls. 34).  
 Fólksflutningar á milli landa eru ekki nýir af nálinni heldur hafa alltaf átt 
sér stað. Ástæður fyrir fólksflutningum í Evrópu eru oftast af efnahagslegum 
ástæðum. Fólk flytur til að eiga kost á fleiri atvinnumöguleikum og von um 
betri lífsgæði. Á seinni árum hafa stríðsátök og ófriður einnig orðið til þess 
að fólk leitar til annarra landa eftir betri lífsskilyrðum. Þjóðir heims 
skilgreina hugtakið „innflytjandi“ á mismunandi hátt og fer sú skilgreining 
eftir aðstæðum viðkomandi þjóðar. Í skilgreiningu Evrópumiðstöðvarinnar 
fyrir þróun í sérkennslu (2009, bls. 7-8) eru erlendir nemendur skilgreindir 
sem þeir nemendur sem ekki eru fæddir í dvalarlandinu eða eiga foreldra sem 
ekki eru fæddir í dvalarlandinu og talað er um annarrar kynslóðar nemendur 
þegar nemendur eru fæddir í dvalarlandinu en foreldrar þeirra ekki. Einnig 
segir þar (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2009, bls. 12) að í 
grænbók ESB (Grænbækur ESB eru skýrslur framkvæmdastjórnar ESB og er 
ætlað að auka umræður og hefja samráð innan sambandsins um ákveðin efni 
(Evrópuvefurinn, 2011)) standi að skólar verði að hafa forystu í að skapa 
fjölmenningarlegt samfélag og að fjölbreytni í menningu og tungumálum geti 
verið ómetanleg auðlind fyrir skólana. Menntakerfi verði fyrir miklum 
áhrifum af því að taka á móti erlendum nemendum og þurfa skólayfirvöld að 
aðlaga skóla að auknum fjölda erlendra nemenda. 
  Íslensk orðabók skilgreinir orðið fjölmenning sem: Velheppnuð 
sambreiskja ólíkra menningarhefða og orðið fjölmenningarsamfélag sem: 
Samfélag þar sem fjölmenning ríkir, þ.e. ólíkar menningarhefðir og hópar 
þrífast hlið við hlið  (Íslensk orðabók, 2007, bls. 233).  Hugtakið innflytjandi 
er skilgreint þannig af ríkisstjórn Íslands að innflytjandi sé útlendingur sem 
setjist að á landinu til framtíðarbúsetu en sé fæddur erlendis, að foreldrar 
einstaklings séu fæddir erlendis eða hafi á einhverjum tíma haft erlent 
ríkisfang. Þar segir einnig að innflytjendur eigi það sameiginlegt að hafa 
annað mál en íslensku sem móðurmál og að með móðurmáli sé átt við fyrsta 
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mál sem einstaklingur lærir (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Markmið 
ríkisstjórnar Íslands með stefnu í innflytjendamálum er að tryggja að allir 
íbúar landsins verði virkir þjóðfélagsþegnar og njóti jafnra tækifæra í 
samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 
 

2.4 Fjölmenning og samfélagið 

Eins og fram hefur komið hefur samfélagsgerðin á Íslandi tekið stórum 
breytingum og skólasamfélagið endurspeglar það. Áður fyrr voru skólar að 
mestu skipaðir nemendum sem voru fæddir á Íslandi en á þessu hefur orðið 
breyting. Þessi breyting á nemendahópum gerir það að verkum að kennarar 
sem áður voru vanir að kenna eingöngu nemendum af íslenskum uppruna 
þurfa að hugsa öðruvísi og haga kennsluaðferðum sínum á annan hátt (Hafdís 
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187). Þetta merkja kennarar 
á Íslandi því fram hefur komið að þeim finnst samfélagið hafa tekið 
breytingum og þar með starfið sem þeim er ætlað að inna af hendi og með 
sama hætti hafa væntingar samfélagsins til kennara breyst og aukist (Sólveig 
Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 2).  

Skilgreiningar á hugtökunum fjölmenning og fjölmenningarleg kennsla 
hafa einnig breyst hvað varðar skólasamfélagið hér á landi. Í fyrstu var um 
mjög þrönga skilgreiningu á þessum hugtökum að ræða þar sem aðallega var 
hugsað um fjölmenningu út frá nemendum af erlendum uppruna en nú á 
seinni tímum hefur skilgreiningin víkkað og tekur nú tillit til allra nemenda í 
skólunum, þ.e. menningu allra en ekki eingöngu þeirra sem koma erlendis 
frá. Títt var að talað væri um að erlendir nemendur þyrftu að aðlagast 
íslensku skólakerfi en nú er oftar talað um gagnkvæma félagslega aðlögun 
nemenda. Í því skyni er mjög aðkallandi að kennarar fái þjálfun í að kenna 
íslensku sem annað tungumál en einnig að kennarar fái fræðslu um 
fjölmenningu og þjálfun í fjölmenningarlegri kennslu (Björk H. Lassen, Fríða 
B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 2007, bls. 162-165).  

Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að jafnrétti 

Fjölmenningarleg kennsla hefur marga góða kosti, hún gerir nemendum kleift 
að skoða heiminn frá ólíkum sjónarhornum og að sjá hvaða áhrif fordómar og 
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staðalímyndir geta haft á samfélagið. Fjölmenningarleg kennsla gerir einnig 
kennara víðsýnni og umburðalyndari (Jimenez, Guzmán og Maxwell, 2014, 
bls. 7). Helsta markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að stuðla að jafnrétti 
allra menningarhópa í samfélaginu (Aydin og Tonbuloglu, 2014, bls 29 og 
42, Banks, 2010, bls. 3).  

Í rannsókn sem birt var árið 2007 og fjallaði um fjölmenningarlega 
kennslu í Kanada, Noregi og á Íslandi kemur fram að kennarar í öllum 
löndunum höfðu ekki fengið undirbúning fyrir fjölmenningarlega kennslu í 
grunnnámi sínu (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 149). Sama virðist eiga við í fleiri 
löndum því í grein eftir Alismail (2016, bls. 144) er bent á að flestir kennarar 
í bandarískum skólum hafi ekki næga þekkingu og reynslu til að kenna í 
fjölmenningarlegu umhverfi. Einnig að kennarar verði að skilja og vita fyrir 
hvað fjölmenningarhugtakið stendur til að geta kennt öllum nemendum á 
jafnréttisgrundvelli. Skilningur kennara á fjölmenningu og fjölmenningarlegri 
kennslu og viðhorf þeirra til þessa málefnis hafa bein áhrif á hvernig þeir svo 
aftur framkvæma kennslu í fjölmenningarlegu umhverfi (Nieto, 2010, bls. 
786). 

Í kennaranámi skiptir miklu að kennaranemar fái fræðslu um 
fjölmenningu og einnig þjálfun í því hvernig þeir eigi að bera sig að við 
fjölmenningarlega kennslu í starfi þegar þeir fara að kenna sjálfir. Máli 
skiptir að kennaranemar séu meðvitaðir um að til þess að fjölmenningarleg 
kennsla skili árangri þá þurfi þeir að skilja hvað felst í hugtakinu fjölmenning 
ásamt því að þekkja bakgrunn nemenda sinna. Þegar kennarar stunda 
fjölmenningarlega kennsluhætti stuðla þeir að því að þeir nemendur sem þeir 
kenna séu tilbúnir undir lífið í nútímasamfélagi (Lehman, 2017, bls. 144). 

Ef hugmyndin um fjölmenningarlega kennslu í skólum landsins á að verða 
að veruleika þarf til sterka samvinnu á milli stjórnenda skóla, kennara, 
foreldra og nemenda (Börkur Hansen, Guðlaug Ólafsdóttir og Hanna 
Ragnarsdóttir, 2012, bls. 41). Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að jafnrétti til 
menntunar, óháð bakgrunni nemenda (Aydin og Tonbuloglu, 2014, bls 29 og 
42, Banks, 2010, bls. 3) og er mikilvægt hugtak í kennslufræði nútímans 
(Alismail, 2016, bls. 144).  

Fjölmenningarlegt samfélag stuðlar að jafnrétti allra íbúa þess óháð stöðu, 
bakgrunni, tungumáli eða trú. Þó getur reynst flókið að tryggja jafnrétti í 
fjölmenningarþjóðfélagi. Fólk með ólíkan menningarlegan bakgrunn lítur 
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ólíkum augum á sömu hluti. Til að tryggja megi jafnrétti allra þegna 
þjóðfélagsins þurfa lög landsins að taka tillit til ólíkra venja og siða þeirra 
menningarheima sem í þjóðfélaginu búa (Parekh, 2000, bls. 261 – 2).  Hægt 
væri að færa það sem hér á undan er sagt niður á jafnrétti nemenda í 
skólakerfinu. Þar þyrftu að eiga við ákveðnar reglur í stað laga en niðurstaðan 
yrði sú sama; til að tryggja jafnrétti nemenda þyrfti að taka tillit til menningu 
þeirra, ólíkra siða, viðhorfa, trúar og tungumáls. 

Ein skilgreining á hugtakinu fjölmenningarleg kennsla er að hún sé svar 
við menningarlegum margbreytileika í samfélögum þar sem íbúar eru af 
mismunandi uppruna. Þá er ekki eingöngu átt við þá sem teljast innflytjendur 
heldur er litið víðar á fjölmenningarhugtakið í þessu samhengi og nær það 
yfir alla meðlimi samfélagsins, óháð upprunalandi. Til eru margar 
skilgreiningar á hugtakinu og flestar hafa þær sama kjarnann sem er að mæta 
fólki með mismunandi bakgrunn og menningu á jafnréttisgrundvelli. 
Fjölmenningarleg kennsla er ekki hugsuð sem viðbót við venjulega kennslu 
heldur sem kennslustefna sem nær yfir allar námsgreinar og felst í því að 
fjalla um allt kennsluefnið út frá nýju sjónarhorni  (Guðrún Pétursdóttir, 
2003, bls. 11 – 12). 

Segja mætti um fjölmenningarlega kennslu að hún sé nemendamiðuð en 
ekki kennaramiðuð. Í því felst að kennarinn lagar kennsluna að þeim 
nemendum sem hann er að kenna. Kennarinn ýtir undir að nemendur sýni 
samnemendum sínum virðingu og þjálfar þá í gagnrýnni hugsun ásamt því að 
leggja áherslu á samstöðu á meðal nemendanna. En til að kennarinn geti 
stundað kennslu sem hæfir öllum í nemendahópnum er mikilvægt að hann 
þekki nemendur sína, bakgrunn þeirra og menningu. Íslenskt skólasamfélag 
stendur frammi fyrir krefjandi verkefni þar sem raunin er sú að 
nemendahópurinn í íslenskum skólum er orðinn mun fjölbreyttari en áður 
þekktist. Þetta kallar á ný viðhorf og nýja kennsluhætti. (Hafdís Jónsdóttir og 
Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187,193).   

Mismunandi er hvernig viðhorf kennara eru gagnvart fjölmenningarlegri 
kennslu en rannsókn (Bigatti o.fl., 2012, bls. 87), sem gerð var í erlendum 
háskóla um það málefni, leiddi í ljós að þegar kennarar voru spurðir hvað 
fjölmenningarleg kennsla væri þá voru svörin á þá leið að í 
fjölmenningarlegri kennslu fælist að nota fjölbreytta kennsluhætti og 
fjölbreytt námsefni og einnig að hvetja nemendur til að deila reynslu sinni og 
skoðunum í kennslustofunni. Einnig leiddi þessi rannsókn í ljós að þeir 
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kennarar sem stunduðu fjölmenningarlega kennslu, þ.e. notuðu 
fjölmenningarlegt efni í kennslu, sögðu að samþætta yrði fjölmenningarlega 
námsefnið saman við annað námsefni yfir önnina. Annars myndaðist hætta á 
því að nemendur færu í uppreisn og fyndist þeir vera neyddir til að læra 
eitthvert efni, sem þeir kannski hefðu ekki áhuga á. Ekki væri nóg að taka t.d. 
tvær vikur í að fara yfir fjölmenningarlegt efni heldur þyrfti, eins og áður 
sagði, að láta fjölmenningarlega efnið vefast saman við annað kennsluefni. Í 
rannsókn (Jimenez, Guzmán og Maxwell, 2014, bls. 6 og 7) sem gerð var 
tveimur árum seinna en sú sem vitnað er í hér á undan þar sem rannsökuð 
voru viðhorf kennara til fjölmenningarlegrar kennslu segir að hagurinn af 
slíkri kennslu sé margvíslegur. Fjölmenningarleg kennsla stuðli að öruggu 
umhverfi fyrir alla nemendur og geri þá umburðarlyndari gagnvart annarri 
menningu og tungumálum. Einnig gerði fjölmenningarleg kennsla það að 
verkum að erlendir nemendur urðu jákvæðari gagnvart menningu og 
tungumáli heimalands síns. Jafnframt sagði einn svarenda í rannsókninni að 
fjölmenningarleg kennsla gerði erlenda nemendur meðvitaða um mikilvægi 
þess að þeir viðhéldu móðurmáli sínu og að sú kunnátta gæti nýst þeim í 
framtíðinni.  
 Börn á grunnskólaaldri eru gjarnan opin fyrir nýjungum og taka að jafnaði 
vel á móti nýju kennsluefni. Starfsendarannsókn (Sarraj, Bene, Li og Burley, 
2015, bls. 43-44) sem gerð var í Texas og tók á því hvernig nemendur í 5. 
bekk  urðu meðvitaðri um fjölmenningu í gegnum fjölmenningarlega kennslu 
sýndi að nemendurnir urðu jákvæðari gagnvart annarri menningu en sinni 
eigin. Þeir höfðu mjög gaman að því að sjá hvernig tónlist og dansar voru í 
annarri menningu og voru mjög jákvæðir gagnvart því. Rannsóknin sýndi að 
nemendurnir voru mjög áhugasamir um misjafna menningarheima. 
Mikilvægt er að fræða nemendur um menningarheima sem eru ólíkir þeirra 
eigin til að víkka sjóndeildarhring þeirra og innræta þeim jákvætt viðhorf 
gagnvart þeim. 

Samkvæmt Gay (2002, bls. 107,109) er þó ekki nóg að kennarar séu 
meðvitaðir um menningarlegan mismun nemenda með erlendan bakgrunn. 
Kennarar þurfi að vera vel að sér í menningu þeirra erlendu nemenda sem 
þeir kenna til að gera kennsluna áhugaverða fyrir þá, kunna að byggja á 
menningu þeirra og reynslu til að gera kennsluna áhrifaríkari og markvissari 
þ.e. nota menningarlegan bakgrunn þeirra til að víkka sjónarhorn þeirra og 
vitsmunaþroska. Foreldrar erlendra nemenda virðast þó oft upplifa skýr skil 



20 

(Beauregard, Petrakon og Dupont, 2014, bls. 189) á milli menningar 
heimalands síns og menningar viðtökulandsins og oft fannst þeim að þeirra 
gildi, sem þau ólust upp við í heimalandi sínu og vildu reyna að miðla til 
barna sinna, lytu í lægra haldi fyrir gildum viðtökulandsins. 

Allir eiga jafnan rétt á að fá að ganga í skóla og nema þar. Þá skiptir engu 
hvort foreldrar nemenda séu ríkir eða fátækir, menningarlegur bakgrunnur 
þeirra, kyn eða húðlitur. Þó húðlitur nemenda sé annar en í viðtökulandinu og 
þau trúi á annan guð en meirihlutinn þá þýðir það ekki að þeir nemendur hafi 
minni getu til að læra. Fjölmenningarleg kennsla og nálgun í skólastarfi eykur 
jöfnuð á milli nemenda. Lærdómur á sér þó ekki stað í tómarúmi heldur er 
það alltaf þannig að skoðanir og trú kennara lita daglegt starf í skólastofunni 
(Nieto, 2010, bls. 786).  
 

Skortur á fræðslu um fjölmenningu 

Til að tryggja farsæla aðlögun erlendra nemenda að skólasamfélaginu og 
samfélaginu í heild þurfa umsjónakennarar að hafa í höndum markvissa 
móttökuáætlun.  Í bókarkafla í bókinni Fjölmenning á Íslandi bendir Hanna 
Ragnarsdóttir (2007, bls. 263) á að umsjónarkennarar þurfi að hafa þekkingu 
á bakgrunni nemenda, menningu þeirra og tungumáli til að tryggja sem besta 
aðlögun. Hanna segir einnig að þekkingu og skipulag vanti í skólana og að 
skólar og kennarar taki á mismunandi hátt á móti erlendum nemendum. Ekki 
sé neitt samræmi á milli þess hvernig umsjónarkennarar taki á móti erlendum 
nemendum í bekki til sín heldur fari það eftir þekkingu og reynslu hvers og 
eins. Rannsóknin sem Hanna Ragnarsóttir vísar til í þessum bókarkafla var 
gerð fyrir rúmum áratug og má gera ráð fyrir að margt hafi breyst á þeim 
tíma sem liðinn er síðan rannsóknin var gerð.  

Nú á dögum er skólum ætlað að vinna eftir móttökuáætlunum (lög um 
grunnskóla nr. 91/2008) sem taka á þáttum eins og bakgrunni nemenda, 
tungumálakunnáttu og menningu. Þó virðist sem ekki séu í þeim 
leiðbeiningar til umsjónarkennara um hvernig þeir eigi að taka á móti 
erlendum nemendum í bekki og virðist sem svo að enn eigi við að hver 
umsjónakennari vinni þetta á sinn hátt (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8). 
Það bendir svo aftur til þess að vöntun sé á samræmdri fræðslu innan 
sveitafélaga til umsjónarkennara um hvernig móttöku skuli vera háttað.  
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Í könnun sem gerð var hér á Íslandi árið 2010 af Þjónustumiðstöð 
Miðborgar og Hlíða (Hulda K. Daníelsdóttir, Ari K. Jónsson og Hilma H. 
Sigurðardóttir, bls. 13, 23) varðandi nemendur með íslensku sem annað 
tungumál tóku þátt 122 skólar og svaraði einn kennari fyrir hvern skóla. Ein 
af spurningum rannsóknarinnar var hvort þörf væri á þjálfun eða fræðslu um 
móttöku erlendra nemenda. Tæplega helmingur, eða 49,5% svarenda svöruðu 
því til að þörfin fyrir fræðslu væri frekar mikil eða mjög mikil.  Þetta bendir 
til þess að kennurum þyki vera þörf á fræðslu varðandi fjölmenningu og 
fjölmenningarlega kennslu. 

Rannsóknir á Norðurlöndum benda til þess að námsárangur erlendra 
nemenda sé verri en innlendra nemenda og að erlendir nemendur séu á jaðri 
skólasamfélaganna. Þeir séu félagslega einangraðir og ekki jafn mikil virðing 
borin fyrir þeim og öðrum börnum. Fjölmenningarlegt skólastarf kemur sér 
vel fyrir alla nemendur en svo virðist sem kennarar fái ekki nóga menntun í 
fjölmenningu og fjölmenningarlegri kennslu (Hanna Ragnarsdóttir, 2016, bls. 
3 – 7). Svo virðist sem þekking á fjölmenningu og menntun erlendra 
nemenda sé þó nokkur hjá íslenskum skólayfirvöldum en að sú þekking skili 
sér ekki til skólanna. En þó þekking sé til staðar hjá skólayfirvöldum hafi þau 
takmörkuð áhrif á menntun kennara og skólayfirvöld hafi litla stjórn á því 
hvort þekking á fjölmenningarfræðum sé innifalin í henni. Til að innleiðing 
fjölmenningarlegrar skólastefnu sé árangursrík þarf að koma til aukin 
samvinna á milli skólayfirvalda í landinu og þeirra stofnana sem sjá um að 
mennta kennara (Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2016, bls. 13 – 14). 

Áskoranir eru margar þegar kemur að fjölmenningarlegu skólastarfi og 
menntun. Allir starfsmenn, stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk, verða 
að hafa einhverja þekkingu á hugtakinu fjölmenning (Börkur Hansen og 
Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls, 19) svo vel takist til að byggja upp 
fjölmenningarlegt skólasamfélag. Flókið gæti reynst að skilgreina hugtakið 
fjölmenningarleg menntun þar sem svo margar víddir eru í hugtakinu en 
Banks (2010, bls. 3) segir að skipta megi hugtakinu um fjölmenningarlega 
menntun í að minnsta kosti þrjú svið eða víddir. Fjölmenningarleg menntun 
er í grunninn, að hans mati, hugmynd eða hugsjón, endurbætur í 
menntakerfinu og skref sem tekin eru í átt að því að hugmyndin/hugsjónin 
verði að veruleika.  
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Móttaka erlendra nemenda og móttökuáætlanir 

Ef tekið er mið af Handbók um innritun og móttöku innflytjenda í 
grunnskólum Reykjanesbæjar (Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar, e.d.) sem 
Reykjavíkurborg bendir á varðandi móttöku erlendra nemenda og þá 
móttökuáætlun sem Reykjavíkurborg (e.d.) vinnur eftir þá sést að eftir að sótt 
er um skólavist þá eru nemendur og foreldrar þeirra boðaðir í móttökuviðtal. 
Móttökuviðtalið er skipulagt af viðkomandi skóla og mikilvægt að túlkur sé 
fenginn til að greiða fyrir samskiptum. Einnig skiptir máli að verðandi 
umsjónarkennari erlendu nemendanna sé viðstaddur viðtalið. Móttökuviðtalið 
þjónar tvennum tilgangi, að fá upplýsingar um nemendur og hins vegar að 
veita upplýsingar um skólann, frístundastarf og allt sem þarf að fylgja barni 
sem er að byrja í nýjum skóla.  

Á heimasíðu Reykjavíkur borgar (e.d.) sem fjallar um móttöku erlendra 
nemenda er kafli um hlutverk umsjónarkennara og þátt hans í móttökuferlinu. 
Þar stendur að umsjónarkennari eigi að halda utan um allt nám erlendra 
nemenda og samskipti við foreldra þeirra en þar er lítið um um leiðbeiningar  
sem gagnast geta umsjónarkennaranum og aðstoðað hann í að sinna þessu 
hlutverki sem best.  

Allar upplýsingar sem koma fram í móttökuviðtölum eru almenns eðlis, 
heilsufarsupplýsingar, menningarlegar bakgrunnsupplýsingar og upplýsingar 
um námslega stöðu (Reykjavíkurborg, e.d.). Þar sem móttökuáætlunin er 
hugsuð sem fyrsta skref í móttöku erlendra nemenda er þar lítið um 
kennslufræðilegar upplýsingar sem umsjónarkennari gæti nýtt sér og ekki er 
þar heldur að finna upplýsingar eða ferla sem gagnast umsjónarkennurum í 
daglegu starfi þegar kemur að erlendum nemendum. 

Skólastjórnendur, deildarstjórar og skólastjóri, gegna ákveðnu hlutverki 
þegar kemur að fjölmenningarlegu skólasamfélagi. Ef stjórnendur hafa áhuga 
á fjölmenningarlegu skólastarfi þá getur það skipt sköpum þegar kemur að 
þróun skólastarfsins (Börkur Hansen, Guðlaug Ólafsdóttir og Hanna 
Ragnarsdóttir, 2012, bls. 41) en oft virðist sem umsjónarkennarar og aðrir 
kennarar hafi litla þekkingu á fjölmenningafræðum en hagi þó móttöku og 
kennslu erlendra nemenda eftir sinni bestu getu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, 
bls. 262,263).  
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Hlutverk skóla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 12 – 13) er hlutverk skóla margþætt. Skólar eru menntastofnanir og 
þeirra hlutverk því fyrst og fremst fólgið í menntun þeirra einstaklinga er 
sækja þá. Skólastigin á Íslandi eru fjögur, leikskóli, grunnskóli, 
framhaldsskóli og háskóli og hlutverk skóla er einnig að afmarka skólastigin 
á skýran hátt til að stuðla að eðlilegum flutningi nemenda á milli skólastiga. 
Þeirra hlutverk er jafnframt að búa til námsumhverfi sem þjónar öllum 
nemendum og hafa samskipti sín á milli til að stuðla að almennri menntun 
nemenda sinna. Starf skóla felst einnig í því að gera viðfangsefni 
kennslustunda þannig úr garði að nemendur nái námsmarkmiðum þeim er 
skólarnir setja sér.  

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að hlutverk grunnskólans sé 
m.a.  að stuðla að menntun og þroska nemenda en einnig að störf 
grunnskólans eigi að endurspegla þarfir nemenda og stöðu þeirra. Hlutverk 
skólans kemur líka að því að rækta með nemendum víðsýni og efla með 
þeim sjálfstæða hugsun. Þar segir einnig að það sveitarfélag sem skólinn er í 
beri ábyrgð á samstarfi skólans við aðila utan hans. 

 

Hlutverk umsjónarkennara og deildarstjóra 

Á heimasíðu samtakanna Heimili og skóli (2008) er að finna upplýsingar um 
hlutverk umsjónarkennara. Þar segir að markmið umsjónarkennslu sé m.a. að 
stuðla að og styrkja samband nemenda við skólann, styrkja sjálfsmynd 
nemenda, auka metnað þeirra og stuðla að góðu samstarfi milli heimilis og 
skóla. 

Um hlutverk umsjónarkennarans segir að hann sé trúnaðarmaður sem 
nemendur eigi að geta leitað til. Umsjónarkennari er einnig talsmaður 
nemenda innan skólans og annast allar einkunnafærslur og afhendingu 
einkunna. Þar segir einnig að umsjónarkennari eigi að veita nemendum 
upplýsingar um skólareglur, nám og fl. og að umsjónarkennari sé í sambandi 
við foreldra sinna umsjónarnemenda eftir því sem við eigi (Heimili og skóli, 
2008). 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að hver nemandi skuli hafa 
umsjónarkennara. Hlutverk umsjónarkennara sé að fylgjast með námi 
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nemenda sinna, líðan þeirra og almennri velferð. Þar segir einnig að það sé 
hlutverk umsjónarkennara að stuðla að því að efla samstarf heimila og skóla. 

Í grein eftir Börk Hansen og Steinunni Helgu Lárusdóttur (2016, bls, 2 og 
8) segir að árið 1995 hafi verið sett í grunnskólalög að auka ætti 
valddreifingu í skólum. Þegar skólar voru færðir frá ríki til sveitarfélaga 
breyttu grunnskólar smám saman stjórnskipulagi sínu og komu á dreifðri 
forystu í formi millistjórnenda sem seinna urðu deildarstjórar. Í greininni sem 
um ræðir segja Börkur og Steinunn frá rannsókn sem þau gerðu þar sem 
könnuð var sýn deildarstjóra á starf sitt og í hverju það starf fælist. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar var í stuttu máli sú að deildarstjórar hafa 
mörg og fjölbreytt verkefni á sinni könnu. Fram kemur að helstu verkefni 
deildarstjóra í grunnskólum er að halda utan um skráningar á 
nemendahópum, aðstoða við stundatöflugerð, skipuleggja matmálstíma 
nemenda og panta námsbækur. Einnig að sjá um starfsmannaviðtöl, vinna 
með stoðþjónustu skólans, s.s. stuðningsfulltrúum, þroskaþjálfum og 
sérkennurum og samskipti við foreldra. 
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3.  Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kjölfarið á 
þeirri umfjöllun verður svo gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, 
rannsóknarsniði, þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu þeirrar rannsóknar 
sem greint er frá í ritgerð þessari. Einnig verður greint frá siðfræði rannsókna.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í öllum rannsóknum byrja rannsakendur á að kynna sér hvað er vitað fyrir um 
málefnið sem á að rannsaka og eins skiptir máli að rannsakandinn velji 
rannsóknaraðferð sem samhæfi hans fræðasýn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 
bls. 17 – 22). Rannsakandi verður að ígrunda vel hvaða rannsóknaraðferð 
henti best þeirri rannsókn sem á að gera (Cresswell, 2014, bls. 33). Tvær 
meginnálganir eru helstar í aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum, annars 
vegar megindlegar rannsóknaraðferðir en um þær aðferðir má segja í 
grundvallaratriðum að rannsóknaraðferðum náttúruvísinda sé beitt á 
félagsvísindaleg viðfangsefni (Jón Gunnar Bernburg, 2005) og hins vegar 
eigindlegar aðferðir sem snúast um að rannsaka félagsleg fyrirbæri í sínu 
náttúrulega umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229). Eigindlegar 
aðferðir eru margar og fjölbreytilegar og erfitt getur verið að skilgreina þær á 
einhvern einn hátt en flestar eiga það þó sameiginlegt að með þeim er leitast 
við að lýsa og skilja mannleg fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 
239).  

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu fyrir þessa rannsókn þar sem 
hún gefur djúpa sýn þegar rannsaka á málefni þar sem viðhorf, reynsla og 
skoðanir fólks eru það sem rannsakandi er að leita eftir (Helga Jónsdóttir, 
2013, bls. 137).   
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Rannsóknarsnið 

Til eru margar aðferðir við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum og er ein 
af þeim að taka viðtöl en viðtöl eru ein algengasta gagnasöfnunaraðferðin í 
eigindlegum rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 151). Valið var að 
notast við hálfstöðluð viðtöl því þau gera framkvæmdina á viðtalinu liðlegri 
og gera rannsakandanum kleyft að sveigja aðeins út frá viðtalsrammanum og 
kafa dýpra í svör viðmælenda (Matthews og Ross, 2010, bls. 220 og 221). 
Viðtöl eru félagsleg athöfn sem endurspegla skynjanir og tilfinningar 
rannsakenda og viðmælenda. Þegar viðtöl eru notuð sem 
gagnasöfnunaraðferð er það mat rannsakenda að þau séu öflugasta leiðin til 
að svara rannsóknarspurningum tiltekinnar rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 
2013, bls. 137). 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta og voru valdir út frá þörfum 
rannsóknarinnar. Notuð var svokölluð snjóboltaaðferð (e. snowball sampling) 
þegar kom að því að finna viðmælendur en sú aðferð felur í sér að 
rannsakandi velur þátttakendur sem hann veit eða telur að hafi sem mesta 
þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsakandi fær svo þá 
viðmælendur sem hann hefur valið til að benda á aðra sem hafi mikla 
þekkingu á rannsóknarefninu (Creswell, 2014, bls. 228, 231).  

Við valið á viðmælendum var horft til þess að allir þátttakendur, 
umsjónarkennarar og deildarstjórar hefðu reynslu af kennslu erlendra 
nemenda, móttöku þeirra og samstarfi við foreldra þeirra því þegar 
þátttakendur í rannsókn eru valdir er mikilvægt að velja viðmælendur sem 
hafi persónulega reynslu af málefni rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013, bls. 287). Við valið á þátttakendum í rannsókninni var einnig horft til 
þess að deildarstjórar hefðu víðari skilning og þekkingu á hvernig samstarf 
við aðra grunnskóla í sveitafélaginu gengi fyrir sig. Einnig var horft til þess 
hvort sveitarfélagið sem grunnskólarnir eru í þ.e. skólayfirvöld komi eitthvað 
að málaflokknum með t.d. fræðslu um fjölmenningu og fjölmenningarlega 
kennslu. Erlendir nemendur eru ekki mjög fjölmennur hópur í þeim þremur 
skólum sem koma við sögu í þessari rannsókn en fjöldi þeirra er alltaf að 
aukast. Sérstakir móttökubekkir hafa ekki tíðkast innan skólanna heldur hafa 
erlendir nemendur farið strax í almenna bekki en fá sérkennslu í íslensku. 
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Þannig hafa viðmælendur í skólunum þremur kannski minni reynslu af því að 
vinna með erlendum nemendum heldur en deildarstjórar og 
umsjónarkennarar við skóla þar sem fjöldi erlendra nemenda er mikill. 
Erlendir nemendur eru þar þó allnokkrir og því reynsla viðmælenda ríkuleg. 

Við val á úrtaki er best að velja viðmælendur sem hafa dæmigerða reynslu 
af því sem rannsaka á en líka getur verið gott að velja þá sem hafi 
ódæmigerða reynslu, að það sé gott að fá fleiri en eina sýn á rannsóknarefnið 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 287). 

Rannsakandi telur sig hafa gert það með því að fá viðmælendur úr þremur 
mismunandi grunnskólum. Sem víðtækust sýn á rannsóknarefnið var einnig 
fengin með því að tala ekki eingöngu við umsjónarkennara um viðhorf þeirra 
og reynslu til móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra 
heldur einnig við deildarstjóra í öllum þremur skólunum. Allt eru þetta 
einstaklingar sem vegna stöðu sinnar í skólunum koma að ólíkum þáttum í 
móttökuferli erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra. 

Í rannsóknum er mikilvægt að nafnleynd þátttakenda sé í hávegum höfð 
og að í engu verði hægt að rekja einstök svör aftur til þeirra (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 287,288) og er það gert í þessari rannsókn. 
Skólunum þremur og flestum viðmælendum voru gefin rannsóknarnöfn 
þannig að ekki væri hægt að vita hvaða skóla um væri að ræða eða hægt að 
þekkja viðmælendur. Skólunum voru gefin nöfnin Dögunarskóli, Nónskóli og 
Óttuskóli. Viðmælendum í rannsókninni sem eru umsjónarkennarar voru 
gefin nöfnin Ída, Katla, Sunna, Lísa og Hekla. Deildarstjórarnir sem viðtöl 
voru tekin við eru kenndir við skólana sem þeir vinna við. 

 

3.2 Gagnaöflun 

Undirbúningur gagnaöflunar 

Heilmikill undirbúningur á sér stað áður en haldið er af stað að taka viðtöl 
fyrir eigindlega rannsókn sem þessa. Við undirbúning á öflun gagna fyrir 
rannsóknina hafði rannsakandi gert sér óljósa grein fyrir hvaða viðmælendur 
hann vildi tala við í sambandi við viðfangsefni rannsóknarinnar. Til að öllum 
reglum væri fylgt var byrjað á því að tilkynna rannsóknina til persónuverndar 
(sjá fylgiskjal 1). Til að fá ólík sjónarmið í rannsóknina (Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2013, bls. 287) ákvað rannsakandi að hafa samband við þrjá 
mismunandi grunnskóla innan sama sveitafélags og leita viðmælenda þar. 
Eftir að hafa fengið formlegt leyfi frá skólastjórum skólanna og ábendingar 
um viðmælendur sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni hóf 
rannsakandi hina eiginlegu gagnaöflun.  

                                                                                                                                                                                                                             

 Gagnaöflun 

Kynningarbréf fyrir rannsóknina (sjá fylgiskjal 2) voru send skólastjórum í 
þremur grunnskólum í meðalstóru sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu í apríl 
2016. Tveimur vikum eftir að kynningarbréfin höfðu verið send hringdi 
rannsakandi í skólastjóranna til að fylgja kynningarbréfinu eftir og til að fá 
ábendingar frá þeim um viðmælendur sem hefðu reynslu af viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Eftir að ábendingar um viðmælendur og leyfi til viðtala var 
fengið frá skólastjórunum sendi rannsakandi kynningarbréf (sjá fylgiskjal 3) 
til viðkomandi deildarstjóra og umsjónarkennara. Eftir að hafa fengið jákvæð 
svör frá væntanlegum viðmælendum hringdi rannsakandi í viðkomandi og 
setti upp viðtalstíma. Misjafnlega gekk að finna tíma sem hentaði þar sem 
þetta var í lok skólaárs og mikið að gera hjá öllum. Viðtölin voru því flest 
tekin eftir að skólaári lauk í júní 2016.  

Í rannsókninni sem hér segir frá voru tekin hálfstöðluð viðtöl við átta 
einstaklinga. Útbúnir voru tveir viðtalsrammar (sjá fylgiskjal 5 og 6) með 
ellefu spurningum, einn fyrir deildarstjórana og annar fyrir 
umsjónarkennarana. Oftast getur verið gott að hafa færri spurningar en fleiri 
til að ýta undir að viðmælandi lýsi viðhorfi sínu og reynslu til að niðurstöður 
rannsóknarinnar lýsi ekki eingöngu því sem rannsakandi var að leita eftir 
(Creswell, 2014, bls. 243) og reynt var að gera það í þessari rannsókn. 
Heimasíður viðkomandi skóla voru einnig skoðaðar áður en að viðtöl voru 
tekin til að sjá hvort á þeim væri að finna móttökuáætlanir. Rannsakandi 
skoðaði heimasíður þessara þriggja skóla og einungis fannst móttökuáætlun á 
síðu hjá einum skólanum af þremur.  

Tekin voru viðtöl við þrjá deildarstjóra, einn í hverjum skóla, til að fá 
innsýn í stefnu skólanna varðandi erlenda nemendur, hvernig staðið væri að 
móttöku þeirra og samstarfi við þá og foreldra þeirra. Einnig var markmiðið 
með að tala við deildarsjórana að sjá hvort eitthvað samstarf væri á milli 
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skóla í sveitarfélaginu og hvaða, ef einhverja, aðkomu skólayfirvöld í 
sveitarfélaginu hefðu að móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra 
þeirra. Viðtöl voru tekin við fimm umsjónarkennara sem allir höfðu 
umtalsverða reynslu af kennslu erlendra nemenda og samstarfi við foreldra 
þeirra.  

Tryggt var að viðtölin væru tekin á heimavelli viðmælenda þar sem þeir 
væru öruggir um sig og liði vel. Miklu skiptir að viðmælendum líði vel í 
viðtalinu og að ekki verði neinar utanaðkomandi  truflanir á meðan á viðtali 
stendur (Creswell, 2014, bls. 243; Matthews og Ross, 2010, bls. 226 og 231). 

Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir um hvers lags rannsókn væri að 
ræða og í hvaða tilgangi viðtölin væru tekin. í rannsókninni undirrituðu 
jafnframt allir viðmælendur upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 4) áður en 
viðtölin fóru fram.  

Greining og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin sem tekin voru fyrir rannsóknina voru hljóðrituð en mikilvægur 
hluti af rannsóknarferlinu er að hljóðrita viðtölin því með því fæst nákvæmt 
yfirlit yfir viðtölin (Cresswell, 2014, bls. 247). Viðtölin í þessari rannsókn 
voru tekin upp á síma með forritinu Dictaphone frá Appmobile Ltd. Lengd 
viðtalanna var breytileg, allt frá tuttugu mínútum upp í 45 mínútur. 

Við úrvinnslu gagnanna hlustaði rannsakandi oft á viðtölin og afritaði þau 
orðrétt á tölvutækt form, öll orð og hljóð voru afrituð eins og þau komu fyrir 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 289). Eftir að rannsakandi hafði lokið við 
að afrita viðtölin orðrétt voru viðtölin prentuð út til að auðvelda samanburð á 
milli þeirra.  Þegar búið var að prenta viðtalsgögnin las rannskandi yfir hvert 
viðtal fyrir sig mörgum sinnum til að átta sig á innihaldi og samsvörun milli 
þeirra, jafnframt leitaði rannsakandi að þeim setningum og orðum sem komu 
oftast fyrir í viðtölunum (Creswell, 2014, bls. 261) og greindi þau síðan eftir 
þemum og innihaldi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 223). Þegar búið var 
að draga hvert viðtal saman í þemu voru viðtölin borin saman í leit að 
samsvarandi þemum og í kjölfarið dregin saman niðurstaða og svar við 
rannsóknarspurningunum fengið. 
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Siðfræði rannsókna 

Siðfræði (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71,72) er fræðigrein sem fjallar um 
siðferði og leitar fræðigreinin eftir svörum um hvað sé rétt og hvað sé rangt. 
Hægt er að sjá siðferði á tvennan hátt, annars vegar með því að skoða hvernig 
fólk hugsar og hegðar sér og hins vegar hvernig fólk ætti að hugsa og hegða 
sér. Fræðigreinin siðfræði er boðandi frekar en skýrandi þar sem greinin 
einbeitir sér að því hvernig fólk ætti að hugsa og hegða sér í daglegu lífi. Í 
siðfræði heilbrigðisstétta eru það aðallega fjórar höfuðreglur sem 
rannsakendur fara eftir en þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir 
og réttlæti. 

Núverandi löggjöf um siðfræði vísinda á Íslandi virðist ekki ná utan um 
rannsóknir á fólki og málefnum utan heilbrigðissviðs. Staða rannsakenda í 
eigindlegum rannsóknum er ólík stöðu rannskanda í raunvísindum. Tengslin 
sem myndast milli rannsakenda og viðmælenda í eigindlegum rannsóknum 
eru öðru vísi en t.d. í læknisfræði þar sem gerðar eru íhlutunarrannsóknir. 
Rannsóknir í félagsvísindum fylgja þó siðfræði heilbrigðisrannsókna 
(Ástríður Stefánsdóttir, 2013, bls. 2,14).  

Rannsóknir verða að uppfylla siðferðislegar kröfur jafnt og 
aðferðafræðilegar. Rannsakenda ber að virða hagsmuni viðmælenda sinna því 
siðferðileg hugtök eiga við um þá. Rannsakandi verður að virða ákvarðanir 
viðmælenda sinna og gæta þess að mismuna þeim ekki (Sigurður Kristinsson, 
2013, bls. 71).  

Þegar gera á rannsókn verður rannsakandi að uppfylla ýmsar 
siðferðislegar kröfur. Í byrjun verður rannsakandi að gera viðmælendum 
sínum grein fyrir því að þeir séu að taka þátt í rannsókn. Rannsakanda ber 
siðferðisleg skylda að upplýsa viðmælendur sína um hvernig svör þeirra verði 
notuð og í hvaða tilgangi. Í eigindlegum rannsóknum, sem og öðrum, verður 
rannsakandi að viðhalda leynd um viðmælendur sína, þ.e. hann verður að 
koma því þannig fyrir að ekki verði hægt að þekkja viðmælendur af svörum 
þeirra og viðhafa nafnleynd í rannsókninni (Creswell, 2014, bls. 252, 253). 
Rannsakandi gerði það í þessari rannsókn með því að byrja á að tilkynna 
rannsóknina til Persónuverndar. Viðmælendum voru gefin rannsóknarnöfn og 
þeim þremur skólum er viðmælendur vinna við voru einnig gefin 
rannsóknarnöfn. Jafnframt undirrituðu allir viðmælendur upplýst samþykki. 
Enn fremur var viðmælendum gert ljóst um hvers konar rannsókn væri að 
ræða og hvernig svör þeirra yrðu notuð. 
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4. Niðurstöður 

Í þeim kafla sem hér fer á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum 
rannsóknarinnar sem rannsakandi framkvæmdi. Niðurstöðum er skipt í þau 
þrjú þemu sem lágu fyrir eftir að rannsakandi hafði farið yfir viðtalsgögnin. 
Þemun þrjú eru eftirfarandi: 

 
 Móttökuáætlanir, móttaka og aðlögun erlendra nemenda  
 Skortur á samstarfi 
 Óvissa og ósamræmi  

 
Óvissuþemað gengur eiginlega þvert á hin tvö þemun þar sem merkja má 

óvissu hjá flestum viðmælendum þegar kemur að starfi í sambandi við 
erlenda nemendur og foreldra þeirra. 

4.1 Móttökuáætlanir, móttaka og aðlögun 
erlendra nemenda 

Dögunarskóli 

Deildarstjóri Dögunarskóla var spurður hvort skólinn væri með ákveðna 
stefnu þegar kæmi að móttöku erlendra nemenda og hvernig sú stefna væri. 
Svo virðist sem Dögunarskóli hafi ekki verið með fastmótaða stefnu varðandi 
þennan málaflokk en að slík stefna væri á teikniborðinu: 

 
Sko, við hérna, erum ekki með nógu góða í rauninni, það er einmitt það 
sem er á bucket listanum, er að gera betri stefnu í mótttöku erlendra 
nemenda.  

 
 Er sami deildarstjóri var inntur eftir því hvernig Dögunarskóli tæki á móti 
erlendum nemendum sagði hann að skólinn tæki á móti þeim þar sem þau 
væru stödd hverju sinni og veittu þeim sérkennslu í íslensku. Deildarstjórinn 
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nefndi einnig að skólinn væri með einn kennara sem fengi nokkra tíma í viku 
til að sinna því: 

 
[…]þegar við höfum fengið erlenda nemendur þá og þá sem ekki tala 
íslensku þá höfum við, hérna, veitt þeim sérkennslu í íslensku og erum 
með einn kennara sem hefur tekið það að sér. Og hann er þá með 
einhverja tíma á viku til þess að sinna því. 

 
 Einn þáttur í aðlögun erlendra nemenda að íslensku skólastarfi er að þeir 
sem komi að nemendum í daglegu starfi skólans þekki menningarlegan 
bakgrunn þeirra. Þegar deildarstjórinn í Dögunarskóla var spurður að því 
hvort skólinn reyndi að kynna sér menningu þeirra erlendu nemenda sem 
kæmu í skólann virtist sem stjórnendur skólans hefðu ekki hugsað sérstaklega 
um þennan þátt heldur gerðu þeir ráð fyrir að umsjónarkennari sæi um það: 

 
Sko, það er í rauninni ekkert hérna, sko það er ekkert sem að skólinn 
hefur endilega gert sko, en það er gert inn í einstaka bekkjum sem 
krakkarnir hafa komið inn í, þá hefur verið, hérna, en þetta er ekki 
kannski svona, þetta er ekki alveg markvisst, kannski eitthvað sem þarf 
að setja í móttökuáætlunina.  

 
Tekin voru viðtöl við tvo umsjónarkennara í Dögunarskóla sem báðir 

höfðu reynslu af móttöku og kennslu erlendra nemenda og samstarfi við 
foreldra þeirra. Um stefnu skólans varðandi móttöku erlendra nemenda 
svaraði Lísa því til að hún vissi ekki til þess að skólinn væri með sérstaka 
stefnu varðandi móttöku erlendra nemenda. Jafnframt sagði hún að hún 
notaðist við móttökuáætlun Reykjavíkurborgar þegar hún tæki á móti 
erlendum nemendum í bekk til sín: 

 
Skólinn sjálfur er ekki með einhverja yfirlýsta stefnu, það er ekkert 
þannig, eða ekki að mér vitandi, eee, á meðan ég hef tekið eða, eee, á 
meðan ég er að sjá um, eða tek þá þessa nemendur að mér, þá vel ég 
einhverja leið, bara með móttöku, eee, styð mig við móttökuáætlun 
sem Reykjavíkurborg er með. 

 
Hekla, umsjónarkennari í sama skóla, virtist ekki vera með á hreinu hvort 

skólinn væri með sérstaka stefnu varðandi móttöku erlendra nemenda: 
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Guð minn góður. Ég, veistu ég verð bara að segja nákvæmlega eins og 
er.  Ég veit ekkert hvort það sé einhver stefna, en það hlýtur að vera 
einhver stefna.  

 
En það er kannski ekki að undra því eins og kom fram í viðtalinu við 

deildarstjórann í Dögunarskóla þá var skólinn ekki með neina fastmótaða 
stefnu varðandi móttöku erlendra nemenda. Varðandi það hvernig 
umsjónarkennararnir tækju á móti erlendum nemendum í bekkina til sín þá 
sagði Hekla að hún væri ekki með neina sérstaka stefnu varðandi það. Hún 
sagði að hún reyndi að láta erlenda nemendur hafa aukahefti í íslensku þegar 
hún héldi að þess þyrfti: 

 
Uuuu eins og í fyrra þegar ég tek á mót þeim, þá bara reyndi ég að fá 
foreldrana til að skilja hvað ég var að tala um en ég var ekki með neitt 
svona sérstakt.  Ég reyndar hef látið, ég var með þrjá nemendur núna í 
vetur nei og í fyrra líka og tveir hafa fengið hjá mér auka hefti til þess 
að vinna heima í íslensku.  Þannig að ég hef meira svona bakvið eyrað 
sko, hvað, hvort þau þurfi eitthvað meira 

 
Aftur á móti sagðist Lísa vera með möppu með leiðbeiningum um hvernig 

bæri að bera sig að og sagði að hún byrjaði á því að fá foreldra í viðtal: 
 

Þannig að hvort sem það er í bekki hjá mér eða bara yfir höfuð í 
skólanum þá er ég með þessa möppu þar sem við förum yfir…, þá er 
bara regluverkið í raun og veru þannig að við búum til foreldra viðtal 
strax þar sem er túlkur[…]. 

 
Lísa sagði einnig að henni fyndist nauðsynlegt að fá 

bakgrunnsupplýsingar um nemendur, hvaðan þeir kæmu, hvort þeir kæmu frá 
stríðshrjáðu landi. Einnig upplýsingar um ofnæmi og annað sem skipti máli 
varðandi nemendur. Einnig sagði hún að kennarinn væri í rauninni fyrsti 
móttakandi þeirra í nýju landi: 

 
[…]sem sagt bara allar nauðsynlegar upplýsingar um bakgrunn 
nemenda, það er bara mikilvægt að vita það, þú veist, er barnið að 
koma frá stríðshrjáðu landi þú veist, er um ofnæmi, er ofbeldi, hefur 
verið ofbeldi í hans bakgrunni, þetta þurfum við bara að fá að vita þá 
með foreldrunum þá á þessum tíma áður en að við getum einhvern 
vegin metið þörf nemenda, fyrir nemenda. Síðan hérna, öööö, í 
framhaldi af því þá er bara rosalega gott aðgengi til á upplýsingum og 
hérna fyrir foreldra og nemendur á flestum algengustu tungumálunum 
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þannig að maður getur verið að dreifa og útskýra fyrir foreldrum og 
reyna líka að gera þetta pínu persónulegt. Svona, aa, við erum í 
rauninni þeirra fyrsti móttakandi í þessu landi, þú veist, við erum 
eiginlega fyrstu sem svona, hei, koddu, ég skal hjálpa þér[…]. 

 
Varðandi það að kynna sér menningu þeirra erlendu nemenda sem hún 

tæki að móti sagði Lísa að henni fyndist það mikilvægt: 
 

Já, ég hef gert það og mér finnst það líka bara mikilvægt í, þú veist, 
þeirra aðlögun hérna að við skoðum saman, þú veist og þeirra 
heimabæ, berum saman, þetta er Dögunarskóli og þetta er þinn skóli og 
gerum þetta bara svona í sameiginlegu og þú veist og svo er maður 
alltaf ótrúlega áhugasamur um þeirra tungumál og þeirra menningu. 

 
Greinilegt er af svari Lísu að hún telur það mikilvægan þátt í aðlögun 

erlendra nemenda að íslensku skólakerfi að kynna sér menningu þeirra á 
meðan Hekla hafði kannski ekki hugsað út í það. Hekla hafði ekki verið að 
kynna sér menningu þeirra erlendu nemenda sem hún hafði: „Nei, ég hef ekki 
gert það. Ekki neitt.“ 

Óttuskóli 

Í Óttuskóla virtust skólastjórnendur vera komnir lengra í sambandi við 
móttökuáætlanir en Dögunarskóli. Þegar deildarstjóri Óttuskóla var spurður 
um stefnu skólans varðandi móttöku erlendra nemenda þá voru svörin á þá 
leið að móttökuáætlunin væri til en það ætti eftir að setja hana á heimasíðu 
skólans. Deildarstjórinn sagði að það ætti að setja móttökuáætlunina á 
heimasíðu skólans á allra næstu dögum en þegar rannsakandi skoðaði 
heimasíðu skólans þegar þetta var ritað var ekki enn búið að setja inn 
áætlunina á heimasíðuna: 

 
[…]hún er nefninlega ekki komin inn en hún verður það sennilega í 
dag, því ég var ekki búin að setja hana þangað inn, hún liggur, hún er 
bara er búin, ég kláraði hana einhverntímann í haust og svo er hún búin 
að liggja á desktoppinu, við vorum að leita að henni og sögðum svo o 
já hún fór aldrei inn en það er svona þar en þó svo hún væri ekki þá er 
eins og ég segi þá er hefur þeim verið mætt þannig, út frá hverju og 
einu. 
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Óttuskóli er, samkvæmt deildarstjóranum, búin að útbúa móttökuáætlun 
varðandi erlenda nemendur og vinnur eftir henni þó hún sé ekki orðin 
aðgengileg á heimasíðu þeirra.  

Er deildarstjórinn var inntur eftir því hvernig skólinn tæki á móti 
erlendum nemendum var svarið að þegar erlendir nemendur kæmu í skólann 
þá væri staðan skoðuð og túlkar fengnir til að auðvelda samskipti: 

 
Hún er eins og í móttökuáætluninni, að taka á móti þeim þar sem þau 
eru stödd. Það er áhersla á, hérna, það er tékklisti í hérna 
móttökuáætluninni, ummm t.d. þegar búið að komast að því að þau eru 
af erlendu bergi þá er athugað hvort þau þurfi túlk til að koma í fyrsta 
viðtal, það er inni í þessum tékklista, þannig að það er soldið bara eftir 
einstaklingum þegar þau eru að koma inn[…]. 

  
Um það hvort skólinn reyndi að kynna sér menningu erlendra nemenda 

þegar þeir kæmu í skólann sagði deildarstjórinn að það væri gert. Foreldrar 
hafi komið í skólann og kynnt landið sitt eða menningu sína: 

 
Jább. Og það hefur verið, fólk hefur komið, foreldrar hafa komið sem 
hafa verið af erlendu bergi, og og verið með kynningu.  Það er svona 
mjög einstaklingsbundið bara hvað fólk hefur haft áhuga á og ég hefði 
haldið að þetta hafi gengið bara mjög vel.  Og þau verið tilbúin sjálf að 
segja frá sínu. 

 
Í Óttuskóla var tekið viðtal við einn umsjónarkennara. Þegar Ída var spurð 

að því hvort skólinn væri með sérstaka stefnu varðandi móttöku erlendra 
nemenda þá svaraði hún því til að hún hefði skólanámskránna til hliðsjónar 
þar sem þar væri kafli varðandi þetta málefni. Eins sagði hún að hún héldi að 
móttökuáætlunin væri alveg að verða tilbúin: 

 
Ég er nú bara með hérna skólanámskrána af því ég var þetta var kafli 
sem við skrifuðum hérna eða var skrifaður en móttökuáætlunin er held 
ég alveg að verða tilbúin, hún er ekki komin inn á heimasíðuna, hún er 
í vinnslu og er bara að verða tilbúin. Og ég hef gert 
einstaklingsnámskrár[…]. 

 
Varðandi það hvernig hún tæki á móti erlendum nemendum í bekkinn hjá 

sér þá sagði Lísa að hún byrjaði á því að meta námslega stöðu nemenda en 
einnig félagslega stöðu. Lísa sagði að hún reyndi að fá þá nemendur sem fyrir 
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væru í bekknum í lið með sér til að gera aðlögun erlenda nemandans sem 
besta: 

 
Ég mundu náttúrulega já fyrst og fremst meta stöðuna þá námslega og 
líka þá félagslega, reyna að styrkja að barningu líði vel strax, það er 
mjög mikilvægt og fá hópinn barnahópinn með mér í það, reyna að 
leita leita ef það er eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst lykilatriði að 
barninu líði vel, annars gerist voða lítið[…]. 

 
Eins sagði Lísa að hún hefði alltaf lagt sig fram við það að kynna sér 

menningarlegan bakgrunn þeirra erlendu nemenda sem hún hefði haft: „Já, já 
ég legg mig fram um það, algjörlega, alltaf haldið því á lofti.“ 

 

Nónskóli 

Í Nónskóla var tekið viðtal við einn deildarstjóra og tvo umsjónarkennara.  
Varðandi stefnu skólans um móttöku erlendra nemenda sagði 

deildarstjórinn í Nónskóla að það væri bara eins og í móttökuáætluninni sem 
væri á heimasíðunni þeirra: „Ja stefnan er náttúrulega bara inni á 
heimasíðunni og aðgengileg þar, hvernig við tökum á móti, hérna, erlendum 
nemendum“.  

Þegar erlendir nemendur koma í Nónskóla þá er þeim mætt á þeim stað 
sem þeir eru staddir. Fyrst er boðað til fundar þar sem viðstaddir eru foreldrar 
og túlkur ásamt teymi skólans. Erlendir nemendur fá einnig markvissa 
íslensku kennslu í byrjun, eftir því sem þarf. Deildarstjóri Nónskóla lýsir því 
svo: 

 
[…]það fer að sjálfsögðu bara eftir því hvernig hvernig barnið er statt 
hverju sinni, ég meina það tekur okkur alltaf tíma náttúrulega að finna 
út úr því, en auðvitað náttúrulega fá þau íslensku kennslu og hérna það 
boðað strax til fundar, það kemur náttúrulega fram í áætluninni, þar eru 
foreldrar og túlkar og og hérna til að sjá hvernig staðan er og og þau 
eða við erum með semsagt teymi kennara hérna líka þannig að þannig 
að þau nota íslensku kennslu bara við hæfi. Marvissa fyrstu árin. 

 
Nónskóli virðist, eftir bestu getu, reyna að kynna sér menningu þeirra 

erlendu nemenda sem þau taka við en það starf virðist þó helst vera í höndum 
umsjónarkennara erlendu nemendanna: 



38 

 
[…]og sérstaklega umsjónarkennararnir þá náttúrulega kynna sínum 
bekkjum að sjálfsögðu hvernig, hérna, og hvaðan þau koma og þau 
náttúrlega fá að kynna sig sjálf þegar þau opinbera það, þegar þau geta 
gert það. 

  
Annar umsjónarkennarana sem tekið var viðtal við í Nónskóla benti á 

móttökuáætlunina varðandi stefnu skólans þegar kæmi að móttöku erlendra 
nemenda. Umsjónarkennarinn, Sunna, sagði að þau væru með ítarlega 
móttökuáætlun: „Já, hún er inni á heimasíðu skólans og heitir bara „móttaka 
nemenda af erlendum uppruna“ og hún er í nokkrum liðum“. 

Sunna sagðist taka á móti erlendum nemendum eins og hún tekur á móti 
öðrum nemendum: „Í raun og veru tek ég náttúrulega á móti þeim alveg eins 
og öllum öðrum nemendum.“  

Sunna sagði einnig að eftir að nemendur kæmu til hennar færi ferlið til 
deildarstjóra. Það væri deildarstjóri sem ræddi við foreldra nemendanna og 
túlkur fengin til að vera viðstaddur það viðtal. Sunna sagðist einnig hvetja 
nemendur til að tala íslensku, ekki reyna að bjarga sér á ensku og hvetti hún 
nemendahópinn sinn til að tala við erlenda nemendur á íslensku: 

 
Og svo hérna fór fór ferlið bara til deildarstjóra sem tók við og ræddi 
við foreldrana og túlkur fenginn í það mál og auðvitað bara stundaskrá 
og allt þetta eðlilega sem er gert með öðrum nemendum.  Svo kom 
hann bara í bekkinn og ég hvatti krakkana til þess að tala við hann 
íslensku. Þau voru fljót að ætla að fara að reyna að kenna honum 
enskuna sko frekar. En af því að hann var jafn illa staddur þar, eins og 
á íslensku, að þá duttu þau bara í að tala íslensku, sem var auðvitað 
bara miklu betra. 

 
Hún sagðist ekki kynna sér menningu erlendra nemenda sérstaklega en tók 

sem dæmi pólskan nemanda sem hún hafði. Hún sagðist ekki hafa lagst í 
vinnu við að kynna sér pólska menningu en sagði að alltaf þegar þau voru að 
tala um Ísland þá hefði hún gefið honum tækifæri á að segja frá sínu landi, 
Póllandi: 

 
Í sjálfu sér lagðist ég nú ekkert í lestur um Pólland. Ég nýtti mér nú 
bara svona það sem ég vissi og ef það voru eitthvað svona spurningar 
þá hérna talaði ég við hann, ef það var eitthvað svona sem ég var í vafa 
með og þurfti að spyrja.  Ég gaf honum líka tækifæri, alltaf þegar við 
vorum að einhverju leyti að tala um Ísland, þá fékk hann tækifæri á að 
tala um sitt land.  Sýna okkur fánann, hann söng fyrir okkur 
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þjóðsönginn, við vorum með hérna evrópuverkefni núna í vor, hann 
tók þá Pólland, kynnti það fyrir okkur, gerði stórt verkefni um Pólland, 
bæði matarmenningu og kom með pólskt sælgæti og allskonar 
skemmtilegt.  Þannig að þetta er það sem við getum eða við gerum og 
bara svona áreynslulaust, fellur inn í aðra kennslu mjög auðveldlega og 
hann notaði tækifærið oft að segja okkur svona eitthvað skemmtilegt 
um Pólland.   

 
Katla, hinn umsjónarkennarinn sem tekið var viðtal við í Nónskóla, 

sagðist bara ekki vita hvort skólinn væri með einhverja sérstaka stefnu 
varðandi móttöku erlendra nemenda. Katla sagðist notast við sína þekkingu 
þegar kæmi að því að umgangast og taka á móti erlendum nemendum: 

 
Jú, ég hérna, ég verð nú eiginlega að játa á mig sökina ég er ekki alveg 
klár á því hvar við stöndum þar, hérna, já ég verð bara að segja eins og 
segja eins og er að ég hef bara notað soldið mína þekkingu í því og 
mína reynslu bara. 

 
Hún segist leggja mikið upp úr því að erlendir nemendur fái að segja frá 

sínum siðum, landinu sínu og sinni menningu.  
 

En hérna það sem að ég hef lagt mjög mikið upp úr er að þau fái 
tækifæri til að segja frá sínum siðum, sínu landi, segja okkur frá 
hvernig segjum við „takk fyrir tímann“ eða segja okkur, kenna okkur 
orð og kannski sem dæmi þá var börnum í sjöunda bekk þar sem þau 
eru ætlað að læra þjóðsönginn. Sem er jú kannski þannig að þá tókum 
við þjóðsöng þeirra, sem er ekki frá sama landinu og við hlustuðum á 
hann og þau túlkuðu fyrir okkur svolítið hvernig hvað var verið að 
segja og svona að þetta finnst mér mjög mikilvægt að þau komi 
svolítið og fái svolítið að láta ljóst sitt skína að hérna fræða okkur hin 
og bara að samnemendur skilji betur hvernig það er[…]. 

 
Katla virðist gera sér grein fyrir að miklu skiptir fyrir aðlögun erlendra 

nemenda að kennarinn þekki til menningu þeirra og að þau fái að segja frá 
henni.  

Samantekt 

Athyglivert er að þegar spurt var um stefnu skólanna varðandi móttöku 
erlendra nemenda þá fóru allir viðmælendur, bæði deildarstjórar og 
umsjónarkennarar að tala um móttökuáætlun. Það var eins og enginn hefði 
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hugsað móttöku erlendra nemenda lengra en að móttökuáætluninni. Móttaka 
erlendra nemenda snýst þó um miklu meira en að taka á móti þeim í skólann 
heldur snýst móttakan einnig um að hjálpa erlendum nemendum að aðlagst 
skólanum og starfinu í skólanum. Kennslufræði skipar einnig stóran sess í 
móttöku og aðlögunarferli erlendra nemenda. Ekki má heldur gleyma því að 
gott samstarf skólans við foreldra skipar stóran þátt í góðri aðlögun erlendra 
nemenda. 

Óvissuþemað skín hér greinilega í gegn þar sem sjá má að deildarstjórar 
og umsjónarkennarar voru kannski ekki alveg alltaf með á hreinu hvernig 
móttaka erlendra nemenda og samstarf við foreldra þeirra ætti að vera. 
Ákveðinnar óvissu gætti svörum þeirra og virtist vera sem margir hefðu ekki 
hugsað móttökuna lengra en að móttökuáætluninni. 
  

4.2 Skortur á samstarfi 

Þemað um samstarf kom skýrt í gegn þegar viðtalsgögnin voru skoðuð. Í ljós 
kom að flestir umsjónarkennararnir upplifðu samstarfið við foreldra á 
svipaðan hátt, að það væri ákveðin skortur á samstarfi, aðallega vegna 
tungumálaöðuleika, en þó einnig vegna menningarlegs mismunar. Skortur á 
samstarfi lýsti sér einnig í samstarfi skólanna innan sveitafélagsins og við 
sveitafélagið sjálft þegar kom að málefnum erlendra nemenda og foreldra 
þeirra. 

Dögunarskóli 

Varðandi samstarf milli skóla í sveitarfélaginu var  deildarstjóri 
Dögunarskóla nokkuð viss um það væri ekki um neitt samstarf að ræða milli 
skólanna varðandi erlenda nemendur: „Ekki mér vitanlega, nei, ekkert sem ég 
veit um sko.“ Einnig sagði deildarstjórinn að það væru engin tilmæli um 
samstarf frá sveitarfélaginu og að ekki væri samstarf um túlkaþjónustu. 
Deildarstjórinn sagðist halda að allir notuðu sömu túlkaþjónustuna en ekki 
væri neitt samráð á milli skólanna hvaða þjónusta væri notuð: 
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Veistu, ég hef bara ekki hugmynd um það, en ég held að það nýti sér 
allir það sama. Það er enginn að fara held ég sko í gegnum hérna, þú 
veist, þú ferð bara í gegnum viðurkennda túlkaþjónustu[…]. 

 
Varðandi samstarf við foreldra erlendra nemenda sagði Lísa, 

umsjónarkennari í Dögunarskóla, að oft væri mjög erfitt að eiga samskipti og 
samstarf við foreldra erlendra nemenda. Oft töluðu foreldrar enga íslensku og 
þá væru þessi daglegu samskipti erfið. Hún sagði að hún notaðist mikið við 
google translate í daglegum samskiptum, tölvupóstum og þess háttar en að oft 
væri það erfitt því það væri ekki áreiðanlegt: 

 
En þessi daglegu samskipti eru náttúrulega erfið og krefjast svona, 
svolítið svona úrræða, öööm, maður þarf að geta nýtt vel Google 
translate og, af því að oft sko, bara t.d. í gær lendi ég í því að það er 
strákur sem að, sem sagt þessi nemandi sem að talar hérna ekki, sko, er 
frá Litháen og talar hvorki íslensku né…., eða foreldrar tala hvorki 
íslensku né ensku, hann notar rosalega ljót orð í skólanum og þá þarf 
náttúrulega að láta vita heim. Upp kemur þá náttúrulega að pabbinn er 
þá, finnst barnið sitt verða fyrir einhverri stríðni þannig að, samskiptin 
þarna á milli eru mjög erfið þegar að bara um Google translate er að 
ræða og svo kemur hann hérna með einhverjum bendingum og svona 
þannig að þetta er oft erfitt að ráða fram úr svona hlutum. Þannig að 
þetta er kannski svona erfiðast því þessi blæbrigðamunur, eða sem sagt 
þessi tilfinningatúlkun sem við höfum í tungumálinu, að geta sagt 
eitthvað svona, það að koma pent orðum að hlutunum er ekki til staðar 
þegar þú gerir það í gegnum tölvupóst eða í gegnum túlk. En það eru 
svona samskiptin verða svona harðari einhvern veginn og öðru vísi 
náttúrulega og þar af leiðandi erfiðari. 

 
Lísa segir einnig að varðandi gott samstarf við foreldra erlendra barna 

þurfi alltaf að vera hægt að fá túlka, jafnvel þó foreldrar séu farnir að tala 
einhverja íslensku. Einnig finnst henni starf umsjónarkennarans vera mjög 
yfirgripsmikið og að það væri gott að hafa jafnvel einhvern einstakling innan 
skólans sem gæti aðstoðað þegar kemur að samstarfi við erlenda nemendur 
og foreldra þeirra. Annars væri hætt við að samstarfið við foreldra erlendra 
barna myndi vera mjög neðarlega á forgangslistanum: 

 
Það verður náttúrulega alltaf að vera gott aðgengi að túlkum, það er 
mjög mikilvægt og þó að fólk sé orðið svona mellufært í íslensku þá 
finnst mér samt alltaf mikilvægt að hafa túlk. Þú getur ekki sem sagt 
komið svona vel orðum að kjarna málsins ef þú ert bara orðin svona 
„rétt“ já, þannig að alltaf, alltaf bjóða upp á þessa þjónustu og .. hérna.. 
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ööö… það er náttúrulega frábært ef það er einhver sem að hefur 
einhvern tíma í sinni töflu sem getur aðstoðað við svona bæði 
samskipti við nemendur og foreldra, sem sagt einhver annar því að 
bara að vera umsjónarkennari er bara stundum alveg full vinna og það 
er voða erfitt að reyna að tækla þetta svona, þú veist, sem hluta af öllu, 
öllu hinu, þannig að miðað við hvernig við erum einhvern veginn orðin 
sko bara verkefnum ofhlaðin þá er þetta nú bara líklegasta vandamálið 
til að verða bara, æ þú veist, sjáum hvort þetta reddist ekki bara[…]. 

 
Hekla, umsjónarkennari í Dögunarskóla, sagði að oft þyrfti hún að 

einfalda mál sitt þegar hún væri að hafa samskipti við foreldra erlendra 
nemenda. Eins fannst henni foreldrar erlendra nemenda ekki biðja um neitt 
fyrir börnin sín: 

 
[…]ég hef bara þurft að umorða spurningar og svoleiðis, þau tala, þau 
tala sko íslensku en eru kannski ekki með mikinn orðaforða. Þannig ég 
þarf að umorða og senda kannski aftur einhverjar upplýsingar sem ég 
þarf að umorða fyrir þau. Þau skilja ekki allaf allt sem ég er að biðja 
um eða í foreldraviðtölum sko sérstaklega þau taka lengri tíma[…]En 
foreldrarnir eru, hvað á maður að segja, þau eru ekki beint að biðja um 
eitthvað. Þau eru ekki að biðja um eitthvað sérstakt fyrir barnið sitt.  

 
Heklu fannst mikilvægt að erlendir foreldrar skildu hvaða væntingar 

íslenskt skólakerfi hefði til þeirra. Henni fannst einnig mikilvægt að 
foreldrarnir viti að þau geti alltaf talað við hana og að þau viti líka hvað er 
verið að kenna í skólanum: 

 
Það eru náttúrulega bara númer eitt, tvö og þrjú að þau skilji bæði sko 
að foreldrarnir og umsjónakennarinn séu í sama dansi sko, að þau skilji 
hvaða væntingar við höfum.  Nú ef að þau skilja ekki þá þarft 
náttúrulega að vera túlkur.  En það er bara að hafa góð samskipti það 
skiptir ekki máli hvort þau eru íslensk eða þá finnst mér bara númer 
eitt, tvö og þrjú það er að ég komi upplýsingunum hvað er verið að 
kenna í skólanum og bjóða upp á samveru og að þau geti talað við 
mann hvenær sem er eins og ég hef gert, en eru samt ekki mikið af því.   

 
 
Í máli Heklu kemur í ljós að hennar reynsla af erlendum foreldrum er að 

ekki sé mikil eftirfylgni frá þeim varðandi börn sín. Heklu finnst vanta að 
foreldrar komi til sín með spurningar varðandi börnin og námið þeirra. Hún 
upplifir að foreldrar þeirra erlendu nemenda sem hún hefur haft hafi ekki 
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miklar væntingar til náms barna sinna og sækist ekki eftir samstarfi við sig, 
umsjónarkennara þeirra, um það. 

Óttuskóli 

Deildarstjóra Óttuskóla var það ekki kunnugt að um væri að ræða samstarf 
milli skólanna í sveitarfélaginu varðandi erlenda nemendur. Hún hélt jafnvel 
að eitthvað væri sagt um það í skólastefnu sveitarfélagsins en þegar 
rannsakandi las skólastefnuna í viðkomandi bæjarfélagi þá var ekki að finna 
neitt um málefni erlendra barna eða samstarf um það milli skólanna í bænum: 

 
Ja, veistu, ég veit það bara ekki.  Ef ég á að segja þér alveg eins og er, 
ég hérna mér finnst það ekkert ótrúlegt að það liggi inn í skólastefnu 
bæjarins. Sko, en það eiga auðvitað allir að eiga móttökuáætlun og ég 
satt að segja veit það bara ekki. 

 
Eins sagði deildarstjórinn að varðandi samstarf við foreldra erlendra 

nemenda væri stefnan sú að nýta túlkaþjónustu þar sem það ætti við. Annars 
sagði hún að skólinn nýtti oft úrræði innanhúss þegar kæmi að því að túlka: 

 
Að veita fólki túlkunarþjónustu þar sem á.  Í þeim aðstæðum sem 
skipta máli og þegar að þess er óskað, það er eiginlega bara soldið 
þannig og við höfum bara verið svo stálheppin að hafa þetta innanhúss. 
Bréf sem við höfum þurft að skrifa höfum við gert soldið bara þannig 
að við höfum hnippt í fólk og beðið um að skrifa fyrir okkur spænsku 
og pólskuna. 

 
Varðandi samstarfið við foreldra erlendu barnanna sagði deildarstjórinn 

einnig að mjög gott væri að hafa heimasíðu með upplýsingar varðandi hefðir 
og hátíðir, eins og Reykjavíkurborg gerir: 

 
Ég held að upplýsingar skipti mjög miklu máli. En ég held að 
upplýsingar bara yfirleitt skipti bara mjög miklu máli.    Ég held að það 
væri heppilegt eins og t.d. hjá Reykjavíkurborg þá eru mikið af 
upplýsingum miðlægt inn á vefnum þeirra varðandi ýmsar hefðir og 
hátíðir og bara hérna samskiptin varðandi ýmislegt gjöld umsóknir og 
annað þar sem þú getur bara valið tungumál fyrir ætti í raun að vera inn 
á vefnum. 
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Ída, umsjónarkennarinn í Óttuskóla, sagði um samstarf við foreldra 
erlendu nemendanna sem hún hafði umsjón með, að hún hefði haft gott 
aðgengi að starfsmanni innan skólans til að túlka fyrir sig og að hún hafi lítið 
þurft að nota túlkaþjónustu: 

 
Við getum náttúrlega leitað til túlka og höfum gert það ef að hefur 
þurft sko.  Svo höfum við líka haft hér starfsmann sem hefur verið 
pólskumælandi hann hefur hjálpað okkur ef það er eitthvað svona sem 
hann getur þú veist en þetta hefur ekki verið neinn alvarlegur vandi 
sem við höfum glímt við, sko ekki ég, allavega ekki í mínum tilfellum. 

 
Ída sagði að henni fyndist mikilvægt að ræða við foreldrana og láta þau 

vita að þau gætu alltaf leitað til sín. Ída sagði einnig að henni fyndist 
mikilvægt í samstarfi við foreldra erlendra nemenda að kennarinn væri opinn 
og tilbúin til samstarfs. Henni fannst að foreldrar þyrftu að upplifa sig 
velkomin því þá yrðu öll samskipti og allt samstarf auðveldara: 

 
[…]þannig að svo finnst mér líka mjög mikilvægt að ræða við 
foreldrana (já) og hafa og sko veita þeim upplýsingar sem þarf að hafa 
og láta þau vita að þau geta alltaf leitað til mín og og allt svoleiðis, 
bæði byrjun eða með tölvupósti og síma 
Það er bara að vera tilbúin, opin og jákvæður gagnvart þessum þessu 
fólki og þó að það séu tungumálaörðuleikar reyna þá að leysa það 
hvernig getum við þú veist svo allir skilji, af því það er svo mikilvægt 
að það sé enginn misskilningur því það skapar oft bara vandamál 
þannig að það er fyrst og fremst það að samskiptin séu bara og þau séu 
upplifi sig velkomin þú veist  að maður hérna að já að þeir viti að þau 
megi koma hringja bara alveg eins og allir aðrir skilurðu[…]. 

 
Ída virðist ekki hafa upplifað skort á samstarfi við foreldra erlendra barna 

vegna tungumálaörðuleika og menningarmismunar að sama skapi og 
umsjónarkennararnir í Dögunarskóla. 

Nónskóli 

Deildarstjórinn í Nónskóli vissi ekki til þess að það væri eitthvað samstarf á 
milli skólanna í sveitafélaginu varðandi móttöku erlendra nemenda og 
samstarfi við foreldra þeirra: „Neei, ekki svo ég viti.“ Deildarstjórinn í 
Nónskóla vissi heldur ekki til þess að það væri nokkuð samstarf milli 
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skólanna í sambandi við túlkaþjónustu: „Ekki svo ég viti, ég þekki ekki til 
þess.“ 

Þegar túlkaþjónusta í samstarfi við foreldra erlendra barna var notuð 
fannst deildarstjóranum mikilvægt að túlkurinn túlkaði allt sem á milli færi 
en væri ekki í einhverjum einkasamræðum við foreldrana sem túlka átti fyrir. 
Hún sagði að túlkar væru misgóðir og því væri mikilvægt að notast við túlka 
sem góð reynsla hefði hlotist af: 

 
[…]reyndar erum við búin að koma okkur upp svona…já okkar 
eigin… svona það er okkar neti, það vinna náttúrulega allir já 
alþjóðahúsi enda við notum ofsalega mikið sömu túlkana. Mér finnst 
það bara rosalega gott því þá er bæði fjölskyldan farin að þekkja þá 
ooog bara okkur finnst þeir kannski bara mis góðir líka og þá er bara 
einhver sem hérna, já, því það er svo mikilvægt að.., finnst mér, að 
túlkurinn túlki bara en sé ekki sjálfur í umræðum, sem við skiljum 
ekki, við foreldrið, það hefur alveg komið fyrir. Þannig að hérna… það 
finnst okkur jafn óþægilegt og útlendingunum sem að við erum að tala 
við[…]. 

 
Deildarstjórinn sagði að samstarf skipti öllu máli þegar kæmi að 

foreldrum erlendra barna. Hún leggur áherslu á þétta fundarsetu í byrjun til 
að foreldrar átti sig á skólakerfinu: 

 
Samstarf skiptir náttúrulega öllu máli. Bara eins og ég segi þétt 
fundarseta til að byrja með til að setja sig inn í barnið og foreldrarnir 
átti sig á skólakerfinu líka. Þetta er það er náttúrulega bara, það 
náttúrlega bara hérna,… það skiptir náttúrlega mestu máli að við 
vinnum saman og reynum að skilja hvort annað ég meina þetta eru 
ólíkir menningarheimar oft á tíðum og það gerist ekkert nema með 
samskiptum og og túlki. Þannig að bara gott samstarf, ég held að það 
skipti bara öllu máli og líka hérna eins og ég segi að fólk hafi góðan 
aðgang að okkur líka. 

 
Einnig sagði deildarstjórinn að næsta vetur yrði skólinn með einn kennara 

sem kæmi til með að halda utan um tvítyngikennslu, eitthvað sem skólinn 
hefði ekki haft áður.  

 
Það má kannski minnast á það líka að næsta vetur munum við vera 
með starfsmann, kennara semsagt, sem ætlar að halda utanum 
tvítyngikennslu, við höfum ekki haft það áður, þannig að kennarinn 
mun fá einhverja tíma í það verkefni plús það að kenna. 
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Sunna, umsjónarkennari í Nónskóla, sagði að samstarf við foreldra 
erlenda nemendans sem hún væri með væri mjög erfitt og eiginlega ekki neitt 
því þau töluðu enga íslensku. Hún sagðist hafa verið með nemendann sem er 
af erlendu bergi brotinn í tvö ár og foreldrarnir töluðu enga íslensku nú frekar 
en þegar nemandinn byrjaði í skólanum: 

 
Það er ekkert hægt að eiga nein samskipti við þau.  Þau eru alveg 
mállaus. Og hérna þegar ég þarf að senda einhvern póst, ég sendi þeim 
bara alltaf póst eins og öðrum foreldrum, en fæ auðvitað aldrei neitt til 
baka[…]. […]en ég tek eftir því með foreldrana þau eru alveg jafn 
mállaus, tveimur árum seinna. 

 
Sunna sagði að sér fyndist skipta mestu máli í samstarfi við foreldra 

erlendra nemenda að umsjónarkennarar hefðu greiðan aðgang að 
túlkaþjónustu. Eins nefnir hún að hafa notast við Google translate eins og 
umsjónarkennarinn í Dögunarskóla gerði: 

 
[…]hérna þannig að þetta er bara lykilatriði að við höfum aðgang að 
túlkaþjónustu og reynum auðvitað að leggja okkur fram, að eins og 
með bréfaskriftir eða ef það er eitthvað sem skiptir máli að ég sendi 
það á pólsku eflaust hefur hún hlegið sig máttlausa því stundum notaði 
ég Google translate þannig að það gerir bara ekkert til því ég kann ekki 
orð í pólsku og hann er ekki búinn að ná að kenna mér nema örfá orð, 
þannig að þetta er auðvitað bara jákvæðni og hérna reyna að leita allra 
leiða. 

 
Katla, umsjónarkennari í Nónskóla, sagðist hafa lent í því í samstarfi sínu 

við foreldra erlendra nemenda að þegar ekki hafi fengist túlkur að þá hafi 
nemendur oft lent í því að túlka. Hún segist hafa kennt í mörgum skólum og 
ekki hafi alltaf fengist túlkur í foreldraviðtöl og því hafi nemendur þurft að 
túlka: 

 
Já, ég hef gert það.  Ég hef lent í vandræðum bara sko stundum höfum 
við aðsjálfsögðu fengið túlka með okkur í viðtöl.  En stundum hefur 
það líka orðið þannig að þegar að mál koma upp og ekki hefur verið 
hægt að ná í túlk að þá lenda soldið börnin í að vera sjálf túlkar. Það er 
eitthvað sem að er kannski gerist of oft að þau semsagt þurfa að taka 
ábyrgð á því að vera og túlka á milli í foreldraviðtölum en en eins og 
ég segi í þeim skólum sem ég hef starfað alltaf verið reynt að ná í 
túlka,  en ég hef kennt börnum frá svo mörgum löndum að það hefur 
ekki alltaf gengið. 
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Katla segist hafa nýtt sér vef Reykjavíkurborgar í samstarfi við foreldra 

erlendra nemenda. Vefinn nýtti hún til að yfirfæra upplýsingar um ýmislegt 
varðandi skólann á önnur tungumál þar sem hún var að kenna í miklu 
fjölmenningarsamfélagi: 

 
Sko ég hef hef hérna gerði á sínum tíma að þá nýtti ég mér vef 
Reykjavíkurborgar, meðal annars, og bara hérna vef ýmsa vefi þar sem 
ég gat fengið svona upplýsingar um ýmislegt varðandi skólann.  Og við 
gátum heimfært yfir á annað tungumál. Þar sem ég var að vinna var 
hérna mjög fjölmennt eða fjölmenningar mikið fjölmenningar samfélag 
þannig að þetta var m.a. það sem við gerðum til að fá foreldra til að 
hérna koma bara og skilja betur hvað var um að vera. 

 
Um hvernig best færi á samstarfi við foreldra erlendra barna sagði Katla 

að hún vildi sjá að foreldrar fengju kennslu á Mentor því ef foreldrar fengju 
kennslu á Mentor myndi það koma öllum til góðs. Foreldrar gætu til dæmis 
tekið upplýsingar þaðan og sett í Google translate til að skilja: 

 
Ég held að eitt af því sem að hérna væri afar mikilvægt, það er að fá að 
foreldrar fái aðstoð þegar barnið byrjar í skólanum, og kannski bara á 
hverju hausti, í Mentor.  Ef að, ef að foreldrar skilja sem sagt einhvern 
hluta í tungumálinu, sem oft er, að hérna að þau geti sko komist aðeins 
nær því með því að opna Mentor. Þá geta þau tekið til dæmis þær 
upplýsingar sem þaðan eru að koma í bréfum og sett það á google 
translate eða hvernig við getum gert það þannig að ég held að það væri 
til dæmis eitt af því sem að væri mjög brýnt, að við kenndum þeim 
hvernig við erum að nota okkar upplýsingakerfi. 
 

Ljóst er að Kötlu finnst mikilvægt að foreldrar erlendra nemenda fái 
góða kennslu á þau upplýsingakerfi sem skólinn notar. Þá ekki 
eingöngu þegar nemandinn hefur skólagöngu heldur nokkrum sinnum 
eftir það. 

Samantekt 

Merkja má ákveðinn skort á samstarfi milli skóla í sveitafélaginu. Eins virðist 
sveitarfélagið sjálft, skólayfirvöld, ekki setja skólum innan sveitarfélagisins 
neinar verklagsreglur þegar kemur að móttöku erlendra nemenda og samstarfi 
við foreldra þeirra. 
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Umsjónarkennarar virðast upplifa ákveðin skort á samstarfi við foreldra 
erlendra nemenda og þá sérstaklega vegna tungumálaörðuleika. Allir 
skólarnir virðast vera mjög jákvæðir gagnvart því að nota túlkaþjónustu svo 
langt sem það nær. Í daglegu samstarfi við foreldra erlendra nemenda er ekki 
alltaf hægt að treysta á að það fáist túlkur og því þurfa umsjónarkennarar að 
bregða á ýmis ráð til að gera sig skiljanlega við þennan hóp af foreldrum. 

Á einum stað talar einn viðmælanda um að foreldrarnir séu alveg 
mállausir. Þó rannsakandi skilji við hvað umsjónarkennarinn eigi, að þau tali 
ekki íslensku, þá vísa þessi ummæli til ákveðinna fordóma hjá kennaranum. 
Vissulega eru foreldrarnir ekki mállausir, þau tala sitt tungumál, bara ekki 
íslensku.   
 

4.3  Óvissa og ósamræmi 

Óvissuþemað er má segja rauði þráðurinn í gegnum öll viðtalsgögnin en að 
sama skapi sjálfstætt þema. Stjórnendur skólanna eru ekki vissir um hvort 
það sé eitthvert samstarf á milli skólanna í sveitarfélaginu. Umsjónarkennarar 
eru ekki vissir um hver stefna skólanna sé þegar kemur að móttöku erlendra 
nemenda og samstarfi við foreldra þeirra. Það er enginn alveg viss um hvort 
sveitarfélagið hafi lagt til að skólar ynnu saman að þessum málaflokki. 

Þar sem um svo mikla óvissu er að ræða er kannski ekki skrýtið að 
umsjónarkennarar séu að vinna hver í sínu horni og allir að reyna að finna 
upp hjólið þegar kemur að samstarfi við foreldra erlendra nemenda. Þeir 
umsjónarkennarar sem tekið var viðtal við voru annað hvort að reyna að nota 
þýðingarforritið Google translate í samskiptum við foreldra erlendra nemenda 
eða hreinlega fengu bara starfsmann í skólanum sem talaði tungumál 
foreldranna til að túlka fyrir sig. Deila má um hvort þetta teljist fagleg 
vinnubrögð en alla vega virðast umsjónarkennarar reyna að bjarga sér eins og 
þeir best geta miðað við þau verkfæri sem þeir hafa. 

Óvissan lýsir sér einnig í því hvernig umsjónarkennarar taka á móti 
erlendum nemendum í bekki til sín. Enginn gerir hlutina eins þó allir séu að 
reyna sitt besta. Sumir umsjónarkennarar reyna að kynna sér menningarlegan 
bakgrunn erlendra nemenda til að auðvelda þeim aðlögun að lífinu í 
skólanum á meðan aðrir höfðu bara ekkert hugsað út í það. Deildarstjórarnir 
sögðust halda að umsjónarkennarar kynntu sér menningu erlendu 
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nemendanna en voru samt ekki vissir um það. Viðmælendur, deildarstjórar og 
umsjónarkennarar, bentu mikið á móttökuáætlun skólans í sambandi við 
erlenda nemendur en svo virðist sem þar hafi samt ekki verið neinar 
leiðbeiningar til handa umsjónarkennurum um hvernig ætti að taka á móti 
erlendum nemendum. Lítið er að finna þar um hvernig umsjónarkennarar 
gætu komið til móts við erlenda nemendur og foreldra þeirra. 

Þar sem mikil óvissa ríkir í skólunum þremur varðandi móttöku erlendra 
nemenda og samstarfi við foreldra þeirra má gera ráð fyrir að móttakan og 
samstarfið við foreldrana verði ómarkviss.   

 
 

 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 



50 

5. Umræður 

Eins og sagði í inngangi ritgerðarinnar þá hafa innflytjendur aldrei verið fleiri 
á Íslandi en nú. Íslenskt samfélag er ekki eins einangrað og áður var, 
innflytjendur eru margir og því fylgir fjölbreytileiki í samfélaginu sem ber að 
fagna. Í litlu þjóðfélagi eins og á Íslandi býðst einstakt tækifæri til að vinna 
að umburðarlyndi í samfélaginu gagnvart ólíkri menningu og siðum 
innflytjenda og skapa umhverfi þar sem ólíkir menningarheimar mætast, lifa í 
sátt og samlyndi og læra jafnvel eitthvað hvert af öðrum.  

Skólarnir endurspegla samfélagið og öfugt, samfélagið endurspeglar 
skólana. Ef allir umsjónarkennarar myndu vinna eftir sömu eða 
sambærilegum aðferðum þegar kemur að móttöku erlendra nemenda og 
samstarfi við foreldra þeirra og nota til þess m.a. hugmyndafræði 
fjölmenningarlegrar kennslu myndi það styrkja fjölmenningarlegt samfélag á 
Íslandi. 

5.1 Móttaka og móttökuáætlanir 

Í grunnskólum er mikið að gera og móttaka erlendra nemenda bara brot af því 
starfi sem skólinn sinnir. Móttaka erlendra nemenda er viðkvæmt ferli sem 
verður að standa vel að til að aðlögun nemendanna gangi vandkvæðalaust 
fyrir sig (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 262,263). 

Í móttöku erlendra nemenda felst meira en að bjóða nemendur velkomna 
fyrsta daginn og sýna þeim skólann. Stjórnendur og umsjónarkennari verða 
að fá upplýsingar um bakgrunn nemenda eins og heilsufar, námslega stöðu og 
sérþarfir, ef nemendur hafa þær, svo eitthvað sé nefnt (Hanna Ragnarsdóttir, 
2007, bls. 255). Vel flestir skólar eru farnir að starfa eftir móttökuáætlunum 
eins og mælst er til í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og virðast skólar 
hafa tiltækar móttökuáætlanir þó þær sé kannski ekki að finna á heimasíðum 
þeirra. Þó lýsir það hálfgerðu áhugaleysi af hálfu skólans ef til er 
móttökuáætlun en hún ekki sett á heimasíðuna. Þetta sést í niðurstöðunum þar 
sem einn af viðmælendum í rannsókninni sagði að móttökuætlunin hefði 
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verið tilbúin haustið áður en að vori þegar viðtalið var tekið var ekki enn búið 
að setja áætlunina á heimasíðu skólans. 

En þó að sumir af umsjónarkennurunum í rannsókninni hafi ekki vitað 
hvort til væri móttökuáætlun fyrir erlenda nemendur við skólann, eða ekki 
haft aðgang að slíkri áætlun, virðast allir umsjónarkennararnir sammála um 
að taka á móti erlendum nemendum þar sem þeir eru staddir námslega og 
vinna út frá og í kringum það (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8). 

Umsjónarkennararnir í þessari rannsókn virðast allir eiga það sameiginlegt 
að vilja hugsa vel um erlenda nemendur og aðstoða þá eftir bestu getu í 
aðlögunarferlinu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 263). Einu hlutlægu 
verkfærin sem umsjónarkennararnir virðast hafa er móttökuáætlunin sem 
skólinn starfar eftir en móttökuáætlunin tiltekur ekki hvernig eigi að kenna 
námsefnið (Reykjavíkurborg, e.d.) svo að það höfði bæði til innlendra og 
innflytjenda. Þannig virðist sem umsjónarkennararnir þurfi að treysta á eigið 
hyggjuvit (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8) þegar kemur að móttöku og 
kennslu erlendra nemenda. Móttökuáætlun erlendra nemenda í skólum 
(Reykjavíkurborg, e.d.) tekur einungis á helstu bakgrunnsupplýsingum 
nemendanna. Í móttökuáætluninni er ekki að finna kennslufræðilegar 
upplýsingar sem umsjónarkennarar geta nýtt sér. Ekki er þar heldur að finna 
upplýsingar um það hvernig  umsjónarkennarar geti gert aðlögun erlendu 
nemendanna að íslensku skólakerfi sem besta fyrir bæði þá og foreldra þeirra.  

Einnig er mikilvægt að samræmi sé á milli þess hvernig tekið er á móti 
erlendum nemendum í íslenska skóla, þ.e. inn í bekkina. Þar sem öllum 
skólum á landinu er gert að starfa eftir móttökuáætlunum (lög um grunnskóla 
nr. 91/2008) er hægt að segja að samræmi sé komið í grunnmóttöku í 
skólunum en ef tekið er mið af þessari rannsókn þá virðast umsjónarkennarar 
hafa lítið til viðmiðunar um hvernig best sé að taka á móti erlendum 
nemendum inn í bekki og eru allir að gera þetta á sinn hátt (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8). Sú fjölgun á erlendum nemendum sem á sér stað 
í íslenskum skólum kallar á vandaðari vinnubrögð við móttöku þeirra þó 
vissulega séu allir umsjónarkennarar að reyna að gera sitt besta í 
móttökuferlinu. En þar sem það eru ekki til leiðbeiningar og ferlar (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2007, bls. 263) um hvernig umsjónarkennarar standi sem best 
að móttöku erlendra nemenda í bekki til sín sitja erlendir nemendur ekki allir 
við sama borð. Síður virðist komið til móts við þarfir þeirra ef 
umsjónarkennarar eru ekki að nota sambærilegar leiðbeiningar þegar kemur 
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að móttöku þeirra. Eins og sést á rannsókninni sem hér var lýst þá er verklag 
umsjónarkennara ekki það sama þegar kemur að móttöku erlendra nemenda í 
bekki til þeirra og voru þeir mjög óöruggir í því hvernig þeir ættu að taka á 
móti erlendum nemendum.  

Eftirtektarvert er í niðurstöðum rannsóknarinnar að einn af þeim 
umsjónarkennurum sem talað var við og var með pólskan nemenda sagðist 
ekki hafa kynnt sér pólska menningu sérstaklega. Pólverjar eru þó einn af 
stærstu hópum innflytjenda hér á landi og þekking umsjónarkennara á 
menningarlegum bakgrunni erlendra nemenda ótvíræður kostur þegar kemur 
að aðlögun nemendanna (Gay, 2002, bls. 107,109) að íslensku skólalífi. 

Rannsakandi hjó einnig eftir því að annar umsjónarkennari sem viðtal var 
tekið við talaði um að hann hefði sent erlendan nemenda heim með aukahefti 
í íslensku. Hugsanlegt er að sú kennsluaðferð hafi ekki skilað þeim árangri 
sem umsjónarkennarinn hafi óskað eftir því ólíklegt er að foreldrar 
nemandans hafi getað aðstoðað við heimalærdóminn. Þegar kemur að 
kennslu erlendra nemenda þurfa kennarar að haga kennslu sinni á annan hátt 
en þegar þeir kenna íslenskum nemendum og taka með í reikninginn 
menningar- og tungumálalegan bakgrunn nemenda og fjölskyldna þeirra 
(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187). 

5.2 Skortur á samstarfi og óvissa 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að það er skortur á samstarfi 
innan skóla sveitarfélagsins þegar kemur að móttöku erlendra nemenda og 
samstarfi við foreldra þeirra.  

Til dæmis er ekki um neitt samstarf að ræða þegar kemur að 
túlkaþjónustu. Eðlilegt væri að sjá samstarf milli skóla í sama sveitarfélagi 
þegar kemur að þeim þætti, að allir skólarnir notuðust við sömu 
túlkaþjónustuna. Svo má alltaf deila um það hvort það telst til faglegra 
vinnubragða að leita til ófaglærðs starfsfólks í skólum eins og sumir 
viðmælendur í rannsókninni sögðu að væri gert til að túlka, ekki síst þegar 
um er að ræða viðkvæm málefni. 

Einnig virðist ekki vera um neitt samstarf að ræða þegar kemur að 
verklagi við móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra. 
Skólarnir eru hver í sínu lagi að vinna móttökuáætlanir þegar eðlilegt væri að 
allir skólar innan sama sveitarfélags ynnu eftir sömu móttökuáætluninni sem 
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samsvarar því sem stendur í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) um að 
hlutverk grunnskóla sé að vinna samkvæmt þörfum nemenda.  

Reykjanesbær og Reykjavík virðast vera með ákveðið samstarf þegar 
kemur að móttökuáætlun fyrir erlenda nemendur (Fræðsluskrifstofa 
Reykjanesbæjar, e.d.; Reykjavíkurborg, e.d.) og þar er samstarfið á milli 
sveitarfélaga. Ætla mætti að samstarf milli skóla í sama sveitarfélaginu 
varðandi móttöku erlendra nemenda væri leikur einn og eðlilegur þáttur í 
starfi skólanna.  

Skortur á samstarfi kom einnig í ljós þegar kom að foreldrasamstarfi. Stór 
þáttur í velgengni nemenda í skólum er gott samstarf skólans við foreldra 
þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 22) og á það jafnt við um 
erlenda nemendur sem íslenska. Skoðanir erlendra foreldra verða líka að vera 
hluti af foreldrasamfélaginu á Íslandi til að samstarfið verði sem best 
(Guðlaug Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012, bls. 43) 
og rannsóknir sýna að mikilvægt er að skólinn og umsjónarkennarinn hafi 
frumkvæði að samskiptum við foreldra erlendra nemenda (Pitt, Luger, Bullen  
og Phillips, 2013, bls. 8). Eins og áður segir þá stuðlar virkt foreldrasamstarf 
í skólum að velgengni nemenda í námi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45) og í dag eiga skólar samkvæmt 
lögum að hafa foreldrafélag starfandi í innan skólanna (lög um grunnskóla, 
nr. 91/2008) og er það á ábyrgð skólastjóra að þau séu stofnuð. 
Skólasamfélagið þarf að virkja erlenda foreldra í að taka þátt í samstarfi milli 
skóla og foreldra til að þau séu með og hafi áhrif (Guðlaug Ólafsdóttir, 
Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012, bls. 43) og er það skólans að 
hafa frumkvæði að þeim samskiptum. Hér á Íslandi virðist sú vera reyndin að 
flest samskipti við foreldra séu að frumkvæði skólans og er það jákvætt (Erla 
Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 16) þó flestir skólar túlki 
leiðbeiningar um foreldrasamstarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 45) á mismunandi hátt (Hilado, Kallemeyn og Phillips, 2013, bls. 
7). 

Umsjónarkennararnir í þessari rannsókn upplifðu skort á samstarfi við 
foreldra erlendra nemenda helst vegna tungumálaörðuleika en einnig vegna 
áhugaleysis foreldranna. Tungumálið getur oft verið tálmi í samstarfi og 
samskiptum umsjónarkennara við erlenda foreldra (Hilmar Sigurjónsson og 
Börkur Hansen, 2010, bls. 297) og því oft þörf á túlkaþjónustu til að greiða 
fyrir samskiptum. Áhugaleysi erlendu foreldranna má kannski rekja til þess 
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að þeir viti ekki alveg til hvers er ætlast af þeim í samstarfi heimila og skóla 
(McNeal, 2014, bls. 566; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 32). 
Áhugaleysið sem viðmælendur upplifa frá foreldrum erlendu nemendanna má 
þó einnig skoða frá öðru sjónarhorni og ekki síður mikilvægu: Nokkur merki 
eru um það sem kalla mætti dulda fordóma hjá viðmælendum (Elsa 
Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014, bls. 3 og 53; Guðrún 
Pétursdóttir, 2013, bls. 34) og lýsir það sér í því sem einn viðmælandi sagði 
um að foreldrar erlendra nemenda bæðu ekki um neitt sérstakt fyrir börnin sín 
og einnig lýsir það sér í því hvernig viðmælendur tala á stundum um „þessa“ 
nemendur og „þetta“ fólk. Þegar viðmælendur tala um þessa nemendur og 
þetta fólk bendir það til þess að viðmælendurnir aðgreini erlenda nemendur 
og foreldra þeirra frá öðrum nemendum og foreldrum í skólasamfélaginu.  

Góð og skilmerk samskipti eru grundvöllur að góðu samstarfi (Rosengren, 
2000, bls. 1) og þess vegna skiptir það máli að umsjónarkennarar noti þær 
bjargir sem þeir hafa svo samskipti við foreldra erlendra nemenda gangi sem 
best. Ein af fáum björgum sem umsjónarkennarar vitna um er túlkaþjónusta. Í 
niðurstöðum rannsóknarinnar töluðu deildarstjórar mikið um mikilvægi 
túlkaþjónustu en þegar svör umsjónarkennara eru skoðuð þá kemur í ljós að 
þeir hafa aðeins aðgengi að túlkum í formlegum foreldraviðtölum, ekki í 
vikulegum, eða jafnvel daglegum, samskiptum sem eru í formi tölvupósta eða 
samtala. Það gerir það svo aftur að verkum að foreldrar erlendra nemenda eru 
ekki meðvitaðir um starfið sem fram fer í skólanum og geta ekki haft áhrif á 
það (Guðlaug Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012, bls. 
43). Rannsóknir hafa sýnt að góð samskipti og gott samstarf við foreldra 
skiptir máli þegar kemur að námsárangri og góðri líðan nemenda og á það 
jafnt við innlenda sem erlenda foreldra (Epstein og Salinas, 2004; Guðlaug 
Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012; Nanna, 2010; Pitt, 
Luger, Bullen  og Phillips, 2013). 

5.3 Fjölmenningarleg kennsla 

Hugmyndafræðin á bak við hugtakið fjölmenning hefur tekið stórum 
breytingum undanfarin ár. Sú breyting lýsir sér helst í að nú er farið að líta 
svo á að hugtakið fjölmenning nái yfir breiðari hóp en áður var þegar trúin 
var sú að fjölmenningarlegt samfélag væri fólk af mismunandi 
menningarheimum sem byggi á sama svæði en þó sem aðskildir hópar (Berry 
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og Sam, 2013, bls. 153 og 156). Skólasamfélagið á Íslandi virðist einnig vera 
á þeirri braut þar sem nú er frekar farið að líta á fjölmenningarhugtakið sem 
hugtak sem nái yfir alla nemendur í skólanum en ekki eingöngu erlendu 
nemendurna (Björk H. Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 
2007, bls. 162-165). Sú breiða sýn sem nú felst í fjölmenningarhugtakinu 
kemur sér vel fyrir bæði innlenda og erlenda nemendur þar sem 
fjölskyldugerðir hafa breyst í tímans rás og mun algengara er nú á dögum en 
áður var að nemendur eigi tvær fjölskyldur, foreldra af sama kyni eða búi við 
aðra fjölskyldugerð en áður þótti hefðbundinn (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 
2010, bls. 258).  

Mikilvægt er að umsjónarkennarar þekki hugtakið fjölmenning og viti 
fyrir hvað það stendur til að hægt sé að innleiða fjölmenningarlega kennslu í 
skólum á farsælan hátt (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 
19). Til að það geti orðið skiptir miklu að kennaranemar fái kennslu í 
fjölmenningarfræðum og þjálfun í því hvernig á að bera sig að við 
fjölmenningarlega kennslu (Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2016, 
bls. 13 – 14; Lehman, 2017, bls. 144). Fjölmenningarleg kennsla nýtist ekki 
eingöngu erlendum nemendum heldur einnig íslenskum því hún stuðlar að 
víðsýni og umburðarlyndi hjá nemendum og einnig þeim kennurum er stunda 
slíka kennslu (Jimenez, Guzmán og Maxwell, 2014, bls. 7). 

Enginn af umsjónarkennurunum í þessari rannsókn minntist á eða sagðist 
stunda fjölmenningarlega kennslu þegar þeir voru að lýsa því hvernig þeir 
tækju á móti erlendum nemendum í bekki til sín. Nokkrir af 
umsjónarkennurunum kynntu sér menningarlegan bakgrunn nemenda en það 
eitt og sér samsvarar ekki fjölmenningarlegri kennslu (Gay, 2002, bls. 
107,109). 

Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að jafnrétti allra nemenda og 
fjölmenningarleg menntastefna gengur út frá því að allir hafi sömu réttindi til 
náms óháð tungumáli, trú, kynþætti og menningu (Aydin og Tonbuloglu, 
2014, bls 29 og 42, Banks, 2010, bls. 3). Fjölmenningarleg kennsla er ekki 
sér fag í skólanámskránni heldur gengur fjölmenningarleg kennsla þvert á 
allar kennslugreinar og snýst um að allir sitji við sama borð hvort sem þeir 
eru innlendir eða af erlendu bergi brotnir (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11 
– 12). 
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Tillögur að umbótum 

Þörf er á umbótum í þessum málaflokki þar sem sífellt fjölgar í hópi 
erlendra nemenda í skólum á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.). Rannsakandi 
álítur að skólasamfélagið, kennarar og nemendur, myndu hagnast af því ef til 
væru samræmdar leiðbeiningar til handa umsjónarkennurum í grunnskólum 
landsins um hvernig móttöku erlendra nemenda og samstarfi við þá og 
fjölskyldu þeirra skuli helst vera háttað. Lagt er til að skólayfirvöld í hverju 
sveitarfélagi láti vinna ferla sem umsjónarkennarar og aðrir kennarar geti nýtt 
sér þegar að móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra 
kemur. Ein leið sem hægt væri að fara til að útbúa slíka ferla væri að nýta sér 
kvarða Epstein (e.d.) og aðlaga hann að íslensku skólaumhverfi. Vel færi 
einnig á því að sveitarfélög myndu standa fyrir fræðslu fyrir sína kennara um 
fjölmenningarlega kennslu og hvernig kennarar innleiða hana (Björk H. 
Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 2007, bls. 162-165). Ekki 
er nóg að einn og einn kennari sé að kenna eftir hugmyndafræðinni um 
fjölmenningarlega kennslu heldur þarf fjölmenningarlega kennslan að vera 
hluti af skólamenningunni. En einhvers staðar verður að byrja og góð byrjun 
væri, eins og áður sagði, að sveitarfélögin myndu fræða sína kennara um gildi 
fjölmenningarlegrar kennslu. Sterkur leikur hjá sveitarfélögunum væri að 
skipuleggja fræðsludag, t.d. að hausti, fyrir þá kennara sem starfa í skólum 
innan þeirra og vera með námskeið um fjölmenningu og fjölmenningarlega 
kennslu. 

Skólayfirvöld í sveitarfélögum landsins ættu einnig að hvetja til og koma 
á samvinnu í ákveðnum málaflokkum milli skóla innan þess. Í sambandi við 
móttöku erlendra nemenda hafa sveitarfélögin kost á því að koma því á að 
allir skólar innan sveitarfélagsins vinni eftir sömu móttökuáætlun, notist við 
sömu túlkaþjónustu og að umsjónarkennarar vinni eftir sama verklagi þegar 
kemur að móttöku. Einnig gæti sveitarfélagið haft forgöngu um að skólar 
innan sveitarfélagsins hafi samráð þegar kemur að þessum málaflokki og 
deili því sem vel er gert. Hægt væri til dæmis að skipa teymi þvert á skólana, 
með einum til tveim kennurum og eða deildarstjórum sem ynnu að 
sameiginlegum málefnum eins og móttökuáætlununum, túlkaþjónustu og 
móttöku erlendra nemenda í bekki. Með móttöku erlendra nemenda í bekki er 
átt við að teymið myndi þá búa til samræmdar leiðbeiningar eða ferla sem 
umsjónarkennarar og aðrir kennarar geti nýtt sér þegar kemur að móttöku 
erlendra nemenda. Einnig mætti huga að því að fá utanaðkomandi sérfræðing 
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varðandi fjölmenningu og móttöku erlendra nemenda til að starfa með 
teyminu fyrst um sinn. 

Skólayfirvöld sveitarfélaganna ættu einnig að leita út fyrir sveitarfélögin 
og skoða hvað aðrir eru að gera í þessum málaflokki og miðla síðan því sem 
vel er gert til skólanna. Það er alger óþarfi að hvert sveitarfélag sé að vinna 
hvert í sínu horni við að finna upp hjólið. 

5.4 Svör við rannsóknarspurningum 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við í þessari rannsókn voru 
tvær. Annars vegar hver væri reynsla og viðhorf umsjónarkennara og 
deildarstjóra í þremur grunnskólum í meðalstóru sveitarfélagi á 
höfuðborgarsvæðinu af móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra 
þeirra og hins vegar hvers konar fræðslu væri þörf á til umsjónarkennara í 
grunnskólum varðandi móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra 
þeirra. 

Varðandi reynslu og viðhorf umsjónarkennara og deildarstjóra í sambandi 
við móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra kom berlega í 
ljós ákveðin óvissa hjá viðmælendum í þessu málefni. Deildarstjórar virtust 
ekki hugsa móttöku erlendra nemenda lengra en að móttökuviðtali og eftir 
það voru erlendu nemendurnir á ábyrgð umsjónarkennara. Deildarstjórarnir 
voru heldur ekki alveg vissir hvað umsjónarkennararnir gerðu til að aðlögun 
erlendu nemendanna gengi sem best. Þó voru deildarstjórarnir sammála um 
að gott samstarf við foreldra erlendu nemendurna skipti máli. Reyndar var 
það svo að einungis einn af skólunum þremur sem viðtöl voru tekin í var með 
móttökuáætlun vegna erlendra nemenda á heimasíðu sinni. Móttökuáætlun 
var til í öðrum af skólunum en ekki komin á heimasíðuna og í þriðja 
skólanum var ekki til móttökuáætlun en það stóð til að gera hana. 

Umsjónarkennararnir sem tekið var viðtal við voru frekar óöruggir þegar 
kom að móttöku erlendra nemenda en höguðu henni eftir sinni bestu getu þó 
enginn af þeim stæði eins að móttökunni, en það samsvarar því sem Hanna 
Ragnarsdóttir (2010, bls. 8) segir, að allir umsjónarkennarar virðist haga 
móttöku eftir sínu besta hyggjuviti.  

Svarið við seinni rannsóknarspurningunni um hvers konar fræðslu sé þörf 
á til umsjónarkennara varðandi móttöku erlendra nemenda og samstarfi við 
foreldra þeirra þá er greinilegt að fræðslu varðandi þetta málefni vantar 
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sárlega (Björk H. Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 2007, 
bls. 162-165; Hanna Ragnarsdóttir, 2016, bls. 3 – 7; Hulda K. Daníelsdóttir, 
Ari K. Jónsson og Hilma H. Sigurðardóttir, 2010, bls. 13, 23; Lehman, 2017, 
bls. 144). Það er ljóst að vöntun er á hagnýtri fræðslu til umsjónarkennara um 
hvernig þeir eigi að taka á móti erlendum nemendum og hvernig þeir eigi að 
haga samstarfi við foreldra þeirra. Einnig er vöntun á fræðslu um 
fjölmenningu og fjölmenningarlega kennslu til handa umsjónarkennurum og 
starfsfólki skóla almennt. Ef skólafólk í grunnskólum á Íslandi hefði aðgang 
að fræðslu um fjölmenningu, fjölmenningarlega kennslu og hvernig best væri 
staðið að móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra myndu 
sömu nemendur og foreldrar óneitanlega hagnast af því og öll aðlögun að 
íslensku skólasamfélagi verða auðveldari fyrir bæði erlendu nemendurna og 
foreldra þeirra. 

5.5 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar segja okkur að umsjónarkennarar eru mjög 
óöruggir þegar kemur að málefnum erlendra nemenda. Þessi málaflokkur 
virðist mæta afgangi í skólastarfinu eins og sést af því að viðmælendur voru 
ekki alveg vissir um hvort til staðar væri móttökuáætlun eða hvort það væri 
eitthvert samstarf á milli skóla í sveitarfélaginu varðandi málefnið. Eins sést 
það á því að móttökuáætlanir voru ekki komnar á heimasíður allra skólanna 
þriggja sem einnig lýsir ákveðnu áhugaleysi. Það vantar greinilega fræðslu 
um fjölmenningu og fjölmenningarlega kennslu í skólana. 

Þar sem erlendum nemendum fjölgar sífellt í grunnskólum landsins er 
mikilvægt að sveitarfélög setji kraft í vinnu við málefni erlendra nemenda og 
foreldra þeirra. Til að grunnskólar setji þetta málefni í forgang verða að koma 
um það tilmæli frá skólayfirvöldum, sem í þessu tilfelli eru sveitarfélögin. 

Sveitarfélög þurfa því að byrja á því að fræða starfsfólk skóla um 
fjölmenningu og fjölmenningarlega kennslu og gera þannig alla skóla 
meðvitaða um hugmyndafræðina á bak við fjölmenningu. Í framhaldi væri 
hægt að mennta kennara í innleiðingu á fjölmenningarlegri kennslu og eftir 
það væri langt komið í að innleiða fjölmenningu í skólamenninguna. Eins 
þyrftu sveitarfélögin að láta útbúa ferla eða vinnulýsingu sem 
umsjónarkennarar gætu notast við þegar þeir taka á móti erlendum 
nemendum í bekki til sín. Það gætu þau gert með því að koma þeim tilmælum 
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til skólanna að skipuð væru teymi sem í starfi fulltrúar frá öllum skólunum 
ásamt fulltrúa frá sveitarfélaginu. Hlutverk teymisins væri þá að koma 
móttöku erlendra nemenda í skorður þannig að allir umsjónarkennarar í 
skólunum væru að starfa eftir sömu leiðbeiningum eða ferlum. 

Það eru ekki bara erlendir nemendur sem njóta góðs af fjölmenningarlegri 
kennslu heldur innlendir nemendur líka. Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að 
víðsýni og umburðarlyndi ásamt því að tryggja jafnrétti allra nemenda til 
náms. 

Ég tel, miðað við reynslu mína af vinnu við þessa rannsókn og einnig sem 
nýjum kennara, að virkileg þörf sé á að málefnum erlendra nemenda sé 
komið í farveg innan skólasamfélagsins á Íslandi. Til að kennarar geti sinnt 
móttöku erlendra nemenda og samstarfi við foreldra þeirra af kostgæfni þá 
þurfum við að hafa einhver áþreifanleg verkfæri til þess. Ekki er nóg að við 
gerum þetta eftir okkar bestu getu, hver í sinni skólastofu, heldur þurfa að 
koma til vinnulýsingar, leiðbeiningar og eða ferlar sem við getum unnið eftir 
til að erlendu nemendurnir sem við tökum á móti fái sem bestu móttökuna og 
hafi góða reynslu af því að koma í nýjan skóla í nýju landi. 
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Fylgiskjal 1 Staðfesting frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til skólastjórnenda 

 
10. apríl 2016. 
 
Kæri skólastjórnandi. 
 
Ég undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild hug- 

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er nú að vinna að 
lokaritgerðinni minni.  Mig langar að óska eftir eftir leyfi frá þér til að taka 
viðtöl við deildarstjóra og umsjónarkennara í skólanum sem þú stýrir. 

Rannsóknarverkefnið mitt lýtur að því að kanna hvernig móttöku erlendra 
nemenda er háttað í grunnskólum bæjarins og einnig að skoða samskipti 
umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda út  frá 
tungumálaörðuleikum. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem 
viðtöl verða tekin við umsjónarkennara og deildarstjóra til að reyna að varpa 
sýn á hvernig móttöku og samskiptum er háttað. Rannsókninni er ætlað að 
kanna hvaða úrræði séu til staðar fyrir umsjónarkennara í samskiptum við 
foreldra erlendra nemenda og hvort þörf sé á fleiri úrræðum. Einnig er 
rannsókninni ætlað að kanna hvernig tekið sé á móti erlendum nemendum í 
skólunum og hvernig aðlögun þeirra frá sínum menningarheimi að íslenskum 
menningarheimi er háttað.  

Leitað verður til fimm umsjónarkennara og þriggja deildarstjóra í þremur 
skólum. Viðtal verður tekið við hvern viðmælenda fyrir sig og munu viðtölin 
taka um 30–60 mínútur. Viðmælenda er ekki skylt að svara öllum 
spurningum og er heimilt að hætta í viðtalinu hvenær sem er ef hann svo kýs. 
Viðtölin verða hljóðrituð og mun svo rannsakandi afrita þau orðrétt yfir á 
tölvutækt form. Í rannsókninni verður nöfnum og staðháttum breytt til að 
ekki verði hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 
einstaklinga. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum verða 
meðhöndlaðar samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 
íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur 
en frumgögnum verður síðan eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

 
Með kærri kveðju og von um góðar undirtektir, 
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Erla Jóna Steingrímsdóttir (s.8623534). 
Leiðbeinandi: dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild HA 
(hermina@unak.is). 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til viðmælenda 

 
24. apríl 2016. 
 
Kæri deildarstjóri/umsjónarkennari. 
 
Ég undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild hug- 

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er nú að vinna að 
lokaritgerðinni minni.  Mig langar að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Rannsóknarverkefnið mitt lýtur að því að kanna hvernig móttöku erlendra 
nemenda er háttað í grunnskólum bæjarins og einnig að skoða samskipti 
umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda út  frá 
tungumálaörðuleikum. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem 
viðtöl verða tekin við umsjónarkennara og deildarstjóra til að reyna að varpa 
sýn á hvernig móttöku og samskiptum er háttað. Rannsókninni er ætlað að 
kanna hvaða úrræði séu til staðar fyrir umsjónarkennara í samskiptum við 
foreldra erlendra nemenda og hvort þörf sé á fleiri úrræðum. Einnig er 
rannsókninni ætlað að kanna hvernig tekið sé á móti erlendum nemendum í 
skólunum og hvernig aðlögun þeirra frá sínum menningarheimi að íslenskum 
menningarheimi er háttað.  

Leitað verður til fimm umsjónarkennara og þriggja deildarstjóra. Viðtal 
verður tekið við hvern viðmælenda fyrir sig og munu viðtölin taka um 30–60 
mínútur. Viðmælenda er ekki skylt að svara öllum spurningum og er heimilt 
að hætta í viðtalinu hvenær sem er ef hann svo kýs. Viðtölin verða hljóðrituð 
og mun svo rannsakandi afrita þau orðrétt yfir á tölvutækt form. Í 
rannsókninni verður nöfnum og staðháttum breytt til að ekki verði hægt að 
rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Allar 
upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum verða meðhöndlaðar 
samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum 
varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn 
verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur en frumgögnum 
verður síðan eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða 
allar ópersónugreinanlegar. 

 
Með kærri kveðju og von um góðar undirtektir, 
Erla Jóna Steingrímsdóttir (s.8623534). 
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Leiðbeinandi: dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild HA 
(hermina@unak.is). 
Fylgiskjal 4 Upplýst samþykki 

 
Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við 

vinnu meistaraverkefnis í  kennsluréttindanámi við Háskólann á 
Akureyri. 

 
-Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta 

hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 
-Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 
-Tilgangur rannskóknarinnar er að kanna hvernig samskiptum 

umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda er háttað og einnig hvernig 
umsjónarkennarar taka á móti erlendum nemendum í bekkina sína. 

-Rannsóknin byggist á viðtölum við deildarstjóra og umsjónarkennara í 
grunnskólum og kemur til með að veita innsýn í móttöku erlendra nemenda í 
grunnskólum og samskipti umsjónarkennara við foreldra þeirra. 

-Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd ef viðmælandi kýs það. 

-Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju 
þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 
 

 
 
 
                     __________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi, deildarstjórar 

 

Spurningar: deildarstjóri. 
 

 Hvert er starfsheiti þitt við skólann? 

Fyrst koma spurningar er varða móttöku erlendra nemenda í 
skólanum: 

 Hver er stefna skólans varðandi móttöku erlendra nemenda? 
 Hvernig tekur skólinn á móti erlendum nemendum? 
 Fá erlendir nemendur sérstaka kennslu í sínu móðurmáli? Reynir 

skólinn eitthvað að koma til móts við þau ákvæði aðalnámskrár að 
öll börn eigi rétt á kennslu í sínu móðurmáli? 

 Reynir skólinn að kynna sér menningu erlendra nemenda til að 
auðvelda þeim aðlögun að íslenskri menningu? 

 Er samræmd stefna eða samvinna milli skóla hér í sveitarfélaginu 
varðandi móttöku erlendra nemenda? 

Nú koma spurningar er varða tungumálatálma milli 
skóla/umsjónarkennara vegna tungumálaörðuleika. 

 Hver er stefna skólans varðandi túlkaþjónustu? 
 Hafa umsjónarkennarar leyfi til að kalla til túlk ef þeir þurfa á 

honum að halda í samskiptum við foreldra nemenda af erlendum 
uppruna? 

 Hvernig er verklagsferlið ef umsjónarkennari óskar eftir 
túlkaþjónustu? 

 Er samræmd stefna milli skóla hér í sveitarfélaginu varðandi 
túlkaþjónustu?  

 Hvað leið telur þú að væri farsælast að fara til að samskipti skóla 
og umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda verði sem 
farsælust? 

 
 
 
 

  



78 

Fylgiskjal 6 Viðtalsrammi, umsjónarkennarar 

 

Spurningar: kennari. 
 

 Hvert er starfheiti þitt hér við skólann? 

Fyrst koma spurningar varðandi tungumálaörðuleika í samskipum 
við foreldra erlendra nemenda: 

 Ertu með, eða hefurðu haft, umsjón með nemenda af erlendum 
uppruna?  

 Hefurðu lent í vandræðum með samskipti við foreldra þessara 
barna vegna tungumálaörðuleika? 

 Hvaða úrræði hefur skólinn upp á að bjóða ef upp kemur 
samskiptavandi við foreldra vegna tungumálaörðuleika? 

 Hvernig hefur þú leyst úr samskiptavanda vegna 
tungumálaörðuleika? 

 Hefðurðu átt kost á því að fá túlk til að vera viðstaddan 
foreldraviðtöl ef foreldrar tala enga íslensku? Hvernig sækirðu um 
túlkaþjónustu, hvert er verklagsferlið? 

Nú koma spurningar varðandi móttöku erlendra nemenda: 

 Er skólinn með sérstaka stefnu varðandi móttöku erlendra 
nemenda og hvernig er sú stefna? 

 Hvernig tekur þú á móti erlendum nemenda í bekkinn hjá þér? 
 Fá erlendir nemendur sérstaka kennslu í sínu móðurmáli? 
 Reynir þú að kynna þér menningu erlendra nemenda til að 

auðvelda þeim aðlögun að íslenskri menningu?  
 Hvað leið telur þú að væri farsælast að fara til að samskipti 

umsjónarkennara við foreldra erlendra nemenda verði sem 
farsælust? 

 
 


