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Ágrip 

Menning er fyrirbrigði sem allir þekkja að einhverju leiti og telja sig vita hvað er. Sumir 

halda að sín menning sé rétthærri en önnur en geta ekki fært rök fyrir því. Menning er 

flókin og umvefur líf og persónu einstaklinga ásamt því að hafa áhrif á samfélagið, sama 

hvar í heiminum það samfélag kann að vera. Með miklum fólksflutningum á 

undanförnum árum hafa einsleit samfélög orðið fjölmenningarleg sem hefur leitt til 

menningarlegra árekstra. Til þess að fyrirbyggja og vinna með þessa árekstra þarf að 

þjálfa hjá nemendum þvermenningarlegan skilning (e. intercultural understanding) til 

að auka víðsýni og meðvitund um fjölbreytileikann og þau áhrif sem hann hefur á 

samfélagið. Tilgangurinn með þessu verkefni er að komast að því hvað fræðimenn segja 

um menningu og þvermenningarlegan skilning ásamt því að sjá hvaða hæfni 

aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi leggur áherslu á í tengslum við menningu. Einnig er 

skoðað hvað Evrópuráðið hefur gefið út um málefni tengd fjölmenningarlegri kennslu 

og fjallað er ítarlega um hvernig ástralska námskráin leggur áherslu á 

þvermenningarlegan skilning. Niðurstöðurnar sýna að aðalnámskrá grunnskóla leggur 

áherslu á menningu, víðsýni og umburðarlyndi gagnvart öðrum menningarhópum og 

því ættu íslenskir grunnskólar að vera að vinna samkvæmt því. Ef kennara vantar 

hugmyndir er til aðgengilegt efni frá Evrópuráðinu sem kemur að miklum notum ásamt 

því að hægt væri að innleiða svipað kerfi og Ástralía er með til þess að geta unnið 

markvisst að aukinni hæfni og færni nemenda í þvermenningarlegum samskiptum. Með 

þeim niðurstöðum sem hér eru kynntar er hægt að stuðla að jákvæðari þróun 

fjölmenningar í íslenskum skólum þar sem öllum menningarheimum er gert jafn hátt 

undir höfði og tekið er tillit til sérkenna hvers um sig. 
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Abstract 

Importance of intercultural understanding in a multicultural society  

Culture is a phenomenon that everyone knows in some way and claims to understand. 

Some individuals think that their culture is more important than others but cannot give 

proper reasoning as to why. Culture is complex and surrounds the life and identity of a 

person while at the same time influencing the community, no matter where in the 

world it may be. With high migration of people in the last few years, homogenous 

communities have become multicultural which has led to cultural clashes. To tackle 

these clashes, students need to be taught intercultural understanding to increase open-

mindedness, diversity awareness as well as the influences multiculturality has on the 

community. The purpose of this thesis is to figure out what scholars say about culture 

and intercultural understanding  and discuss how the Icelandic National Curriculum 

deals with the topic. The published work of the European Council regarding culture and 

intercultural understanding will be examined. In addition, the intercultural 

understanding in the Australian curriculum will be thoroughly studied. The results show 

that the Icelandic national curriculum places an emphasis on culture, open-mindedness 

and tolerance towards other cultural groups and therefore Icelandic compulsory 

schools should be following suit. If teachers require ideas, there are tools from the 

Council of Europe which can be of great use along with adapting a system similar to the 

one Australia uses to be able to work systematically towards increasing student 

competence in intercultural understanding. These results show it is possible to 

promote positive development of multiculturalism in Icelandic compulsory schools 

where all cultures are valued and every quirk is accepted. 
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1 Inngangur 

Menning er stór hluti af sjálfsmynd einstaklings og þeirra hópa sem hann tilheyrir. Sýn 

þessa einstaklings á lífið og heiminn í kringum sig er lituð af þeirri menningu og reynslu 

sem hann hefur. Þar sem engir tveir geta haft nákvæmlega sömu reynslu þrátt fyrir að 

vera í sömu aðstæðum myndast þarna menningarmunur. Þessi menningarmunur getur 

leitt til átaka eða árekstra í daglegu lífi á milli fólks sem deilir þó menningu að stórum 

hluta. Því kemur það lítið á óvart að átökin og árekstrarnir geta orðið stærri og flóknari 

þegar deiluaðilar deila ekki menningu nema að litlum hluta. Skólar eru dæmi um lítið 

samfélag þar sem geta orðið menningarlegir árekstrar og það er hlutverk kennara að 

leysa úr þeim og hjálpa nemendum að skilja hvernig þessir árekstrar komu til. Með 

auknum skilningi er hægt að stuðla að meiri friðsemd og jafnvel draga úr félagslegri 

einangrun nemenda af erlendum uppruna í skólakerfinu. 

1.1 Ástæða fyrir verkefnavali 

Í því alþjóðlega samfélagi sem við búum í verða menningarárekstrar á milli fólks af 

ólíkum uppruna, það verður varla hjá því komist. Þörfin fyrir þetta verkefni er til staðar 

því samfélagið á Íslandi er orðið mun fjölbreyttara en það var fyrir 20 árum þegar ég var 

að alast upp. Það er varla hægt að tala um menningu landa sem sérstaka menningu 

þess lands því aðflutt fólk hefur komið með þá menningu sem það ólst upp við og hún 

smitar út í þá menningu sem er fyrir í landinu. Ef íbúar eru lítið sem ekkert meðvitaðir 

um þessa blöndun þá ýtir það undir áhættuna á menningarlegum árekstrum og jafnvel 

fordómum því hópur A gerir eða segir eitthvað öðruvísi en hópur B. Ég hef mikinn 

áhuga á að skoða hvernig hægt er að draga úr alvarlegum menningarlegum árekstrum 

með því að bæta fræðslu og hef því valið að skoða hvernig fyrirbærið menning er 

skilgreint í fræðum, hvernig er hægt að nota þvermenningarlegan skilning (e. 

intercultural understanding) í samskiptum við annað fólk, hvernig stefnumörkun um 

þetta málefni kemur fram í aðalnámskrá og skoða hvað aðrir eru að gera. 

Þvermenningarlegur skilningur er að hafa skilning á og vera meðvitaður um að fólk 

kemur úr mismunandi menningarheimum og upplifir aðstæður ekki á sama hátt og 

bregst þar af leiðandi við þeim á fjölbreyttan hátt. Með því að hjálpa nemendum að 

öðlast skilning á því að flest viðbrögð við aðstæðum eiga rétt á sér, þó þau séu ólík 

manns eigins, er hægt að ýta undir virðingu og víðsýni og auka samkennd í samfélaginu. 

Ég valdi þetta efni eftir að hafa verið í vettvangsnámi í Fellaskóla í Breiðholti og séð 

það fjölmenningarlega umhverfi sem þar er. Ég fór að velta því fyrir mér hvort 
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nemendur Fellaskóla lentu í menningarlegum árekstrum í skólanum og hvernig hægt 

væri að auðvelda samskipti með aukinni fræðslu og virðingu. Mig langaði einnig að vita 

hvernig önnur lönd tileinka sér kennslu á þvermenningarlegum skilningi og hvernig það 

væri sett upp og hvort íslenskir skólar gætu nýtt sér eitthvað af því sem þar kemur 

fram. 

1.2 Markmið með verkefni 

Markmiðið með verkefninu er að gera grein fyrir því sem ég hef kosið að kalla 

þvermenningarlegan skilning (e. intercultural understanding) og hvernig hann tengist 

íslenskum raunveruleika og kennslu erlendra tungumála. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar voru 8.9% íbúa Íslands erlendir ríkisborgarar 1. janúar 2017 (Hagstofa 

Íslands, e.d. a). Þessi fjöldi gefur skýrt til kynna að Ísland er ekki lengur einsleitt 

menningarsamfélag og því þurfa allir íbúar að vera tillitsamir og sýna hver öðrum 

virðingu. Á vef Hagstofu Íslands er hægt að fá ýmsar tölulegar upplýsingar um börn á 

grunnskólaaldri, svo sem hvernig aldursdreifingin er í eftirfarandi flokkum; innflytjandi, 

önnur kynslóð innflytjenda, fædd á Íslandi en annað foreldri íslenskt, fædd erlendis og 

annað foreldri erlent. Þann 1. janúar 2018 voru börn á grunnskólaaldri sem féllu í þessa 

fjóra flokka tæplega 9.200, það eru tæplega 17% grunnskólabarna á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, e.d. b). Það gefur að skilja að mikilvægi þvermenningarlegs skilnings sé mikið, 

bæði til að stemma stigum við fordómum og stríðni, og til að stuðla að jákvæðu 

umhverfi þar sem allir fá að vera með á sínum forsendum.  

Í samnorrænu verkefni, Diverse Teachers, Diverse Learners (DTDL), rannsakaði 

hópur fræðimanna aðstæður, meðal annars á Íslandi, í tenglsum við fjölbreytta 

kennara- og nemendahópa. Á Íslandi er kennarahópurinn frekar einsleitur en 

nemendahópurinn mun fjölbreyttari og fjölþjóðlegri sem getur leitt til þess að 

nemendum finnist kennarar ekki skilja sig og að þeim sé ekki mætt á sínum forsendum í 

skólastarfinu. Með öðrum orðum þá skortir kennara og starfsfólk skilning á aðstæðum, 

menningu, trúarbrögðum og tungumáli nemenda sinna sem eru af erlendum uppruna 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Mikilvægt er því að þróa leiðir til að efla stöðu 

minnihlutahópa og innflytjenda í íslensku samfélagi og til þess þarf að byrja á því að 

endurskoða skólastarf í nokkrum meginatriðum til að koma til móts við nýjan 

raunveruleika. Nemendur af erlendum uppruna eiga að geta verið stoltir af sinni 

menningu og skólakerfið ætti að gera menningarheimum þessara nemenda jafnhátt 

undir höfði og íslenskri menningu. Ein leið til að efla stöðu minnihlutahópanna er að 

hjálpa meirihlutanum að skilja hvernig þeirra menning er, að öðlast skilning og þekkingu 
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á öðrum siðum, venjum og hefðum. Kennarar og þeir sem sjá um að gera námskrár á 

Íslandi þurfa ekki að finna upp hjólið þegar kemur að útfærslum á þvermenningarlegum 

skilningi. Evrópuráðið er virkt í að búa til efni sem skólar geta nýtt sér til að stuðla að 

aukinni blöndun fjölmenningarlegra hópa innan skólans ásamt því að ýta undir skilning 

og gagnkvæma virðingu. Tvö verkefni frá Evrópuráðinu verða kynnt hér síðar og ættu 

þau að geta veitt kennurum stuðning. Það getur einnig verið áhugavert að horfa útfyrir 

Evrópu og sjá hvað önnur lönd eru að gera. Þannig komst ég að því að Ástralía leggur 

upp með þvermenningarlegan skilning í sinni aðalnámsrká og verður sú útfærsla einnig 

kynnt hér á eftir. Sú spurning sem leitað er svara við í þessari heimildarritgerð er 

„hvernig er hægt að bæta þvermenningarlegan skilning nemenda í grunnskólum?“  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging þessarar ritgerðar er með þeim hætti að í öðrum kafla verður hugtakið 

menning skilgreint og í þriðja kafla verður gerð grein fyrir þvermenningarlegum skilningi 

ásamt því að fjallað verður um af hverju það er mikilvægt að leggja áherslu á hann. Í 

fjórða kafla verður skoðað hvað aðalnámskrá grunnskóla segir um menningu og hvort 

hún snerti eitthvað á þvermenningarlegum skilningi í tengslum við alþjóðasamfélagið. 

Einnig verða tveir af grunnþáttum menntunar skoðaðir í tengslum við menningu og 

félagslegt jafnrétti. Fimmti kafli  er tileinkaður Evrópuráðinu og tveimur verkefnum sem 

tengjast fjölmenningarlegu og fjöltyngdu samfélagi. Í sjötta kafla verður skoðað hvað 

ástralska námskráin segir um þvermenningarlegan skilning og hvernig hún leggur 

áherslu á hann í öllum námsgreinum. Í sjöunda kafla eru umræður um niðurstöður og 

spurningunni sem lagt var upp með verður svarað. 
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2 Menning 

Hugtakið menning er stórt, yfirgripsmikið og flókið, um það eru fræðimenn sammála 

(Bennett, 2013; Byram, 2008; Kramsch, 2006; Nieto, 2010). Kramsch (2006) segir að 

það séu sérstaklega tveir hópar sem hafi mismunandi skilning á hugtakinu menningu. 

Annar hópurinn leggur mikla áherslu á það sem hægt er að kalla Menningu með stóru 

M, svo sem listir, bókmenntir, sögu landsins og frægar byggingar. Hinn hópurinn leggur 

meira upp úr því sem hægt er að kalla menningu með litlu m. Undir litla m menningu 

má flokka hegðun einstaklinga, matarvenjur, málfar, siði þeirra, trú og gildi. Bennett 

(2013) tekur undir þessa skilgreiningu um menningu með stóru M og litlu m. Hann gefur 

dæmi um nágrannaþjóðir sem hafa mismunandi sögu og þar af leiðandi mismunandi 

Menningu með stóru M. Af þessu leiðir að þessar þjóðir hafa mismunandi sýn á 

heiminn, aðrar samskiptareglur og siðferðisleg gildi, sem sagt aðra menningu með litlu 

m. Hann skilgreinir einnig menningu þannig að hún sé: „Sameiginleg einkenni (gildi, 

hegðun, skoðanir og viðhorf) og lærð hegðunarmynstur sem erfast frá einni kynslóð til 

annarrar og geta breyst yfir langan tíma. Þessir þættir hafa áhrif á hugsunarhátt, 

hegðun og líðan fólks.“ Bennett (2013) telur að fólk þurfi að vera meðvitað um alla 

þessa þætti ef það ætlar að geta átt í farsælum samskiptum við fólk af öðrum 

menningaruppruna. Nieto (2010) segir okkur að hugtakið menning geti verið flókið því 

það getur haft mismunandi merkingar fyrir fólk, allt eftir því hvert samhengið er. Sem 

dæmi er menning stundum hugsuð eins og hún tilheyri einungis þeim sem eru 

langskólagengnir eða séu af efri stigum samfélagsins. Nú á dögum er það viðurkennt að 

menning er ekki einungis það sem yfirstéttinn stundar í sínum frítíma, en það eru þó 

ennþá margar og misvísandi hugmyndir um hvað menning í hversdagslífinu sé í raun og 

veru. Oft er talað um menningu sem mat, þjóðdansa og hátíðisdaga, en sjaldnar er 

hugsað um menningu sem þau gildi sem fólk hefur eða hvernig fólk horfir á og upplifir 

heiminn í kringum sig (Nieto, 2010). 

Lessard-Clouston (1997) talar um að í ljósi alþjóðavæðingar sé erfitt að skilgreina 

menningu landa og hópa, sem undirstrikar kennslufræðilega erfiðleika við að takast á 

við samskipti og kennslu menningar. Að hans mati er menning það hvernig fólk hagar 

sér, bæði sýnilega og ósýnilega. Nieto (2010) er honum sammála. Hún segir að menning 

sé ekki einungis mynduð út frá þjóðerni eða kynþætti. Samkynhneigð mexíkósk kona 

hefur mexíkóska menningu en líka menningu sem tengist því að vera samkynhneigð. 
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Menning er ekki einfaldlega þjóðerni, því jafnvel innan sérstakra menningarhópa eru 

margar og jafnvel mótsagnakenndar menningartengdar sjálfsmyndir. Húðlitur, notkun 

tungumálsins, menntunarstig, samsetning fjölskyldu, búseta, og margir aðrir ólíkir 

þættir innan hópa hafa áhrif á hvernig einstaklingur túlkar eða upplifir menningu. 

Mikilvægur þáttur sjálfsmyndar einstaklings er hvernig samskipti við fólk af annarri 

menningu hefur áhrif á þeirra eigin menningu og sjálfsmynd (Nieto, 2010). Vegna 

sístækkandi hópa fólks sem skilgreinir sig af mörgum kynþáttum eða þjóðernum er ekki 

hægt að segja að þjóðerni skilgreini að fullu menningu einstaklings. Unglingur sem á 

foreldra sem hafa ekki sama menningarlega bakgrunn, myndar sjálfsmynd út frá báðum 

eða öllum menningarlegu bakgrunnum foreldra sinna ásamt því að vinir hans hafa áhrif 

á hvernig sjálfsmyndin heldur áfram að mótast. Umhverfið hefur einnig áhrif á 

sjálfsmyndina og þar sem það hefur orðið fjölbreyttara eru fleiri breytur eða möguleikar 

til að mynda sjálfsmynd en áður var. Það er augljóst að einfaldaðar og takmarkaðar 

hugmyndir sem einblína einungis á einstaka hópa þjóðernis eða kynþátta ná ekki að 

fanga raunveruleika ungs fólks sem búa við fjölbreytt og misleitt samfélag (Nieto, 

2010). 

Samkvæmt Adaskou, Britten og Fashi (1990) skiptist menning í fjóra þætti. Fyrsti 

þátturinn sem þeir fjalla um er fagurfræðilegi þátturinn, svokölluð Menning með stóru 

M, sem inniheldur kvikmyndir, bókmenntir, tónlist og fjölmiðla, ásamt þeim þáttum 

sem Bennett (2013) og Kramsch (2006) telja að falli undir Menningu með stóru M, það 

er, listir, bókmenntir, sögu landsins og frægar byggingar. Annar þátturinn er 

félagsfræðilegi þáttur menningar, svokölluð menning með litlu m. Undir þann þátt fellur 

skipulag og eðli fjölskyldna, persónuleg samskipti fólks, fjölskyldulíf, siðir, venjur, hefðir, 

þjóðfélagsstaða, atvinnulíf, og frítími ásamt hegðun einstaklinga, matarvenjum, málfari, 

trú og gildum líkt og Bennett og Kramsch fjalla um. Að þeirra mati er ekki hægt að 

kenna alla þessa þætti í kennslustofunni heldur þarf að velja meginþætti sem ætti að 

leggja áherslu á. Í þriðja lagi segja Adaskou og félagar (1990) frá merkingafræðilegum 

þætti menningar, það er að segja hugtakakerfi tungumálsins, sem hefur áhrif á skilning 

okkar og hugsanaferli. Undir það fellur skilningur og hugsanaferli varðandi mat, fatnað 

og stofnanir samfélagsins. Þeir segja að félagsfræðilegur skilningur okkar á menningu 

hafi áhrif á merkingafræðilega skilninginn, sem dæmi þá getur maður ekki lært heiti yfir 

máltíðir nema að vita klukkan hvað matartímar eru. Fjórða þáttinn kalla Adaskou og 

félagar (1990) raunsæishluta menningar, áhrif samfélagsuppbyggingar og menningar á 

tungumálið. Þeir vilja meina að nauðsynlegt sé að hafa bakgrunnsþekkingu, félagslega 

og samskiptalega hæfni og tungumálaþekkingu til þess að geta átt í árangursríkum 

samskiptum. Þessu er Nieto (2010) sammála, allir eiga menningu því allir eru 
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þátttakendur í samfélaginu í gegnum félagsleg og pólitísk sambönd sem eru undir 

áhrifum sögunnar ásamt kynþætti, uppruna, tungumáli, stétt, kyni, kynhneigð og 

öðrum þáttum sem tengjast sjálfsmynd einstaklingsins. Menning er ekki til án fólks, 

með því er átt við að menning er ekki stöðnuð gildi og hefðir. Menning er kraftmikil, 

síbreytileg og alltaf á hreyfingu. Menning breytist vegna pólitískra og félagslegra áhrifa í 

samfélaginu, ásamt öðrum þáttum sem eru ríkjandi í nærsamfélaginu. Menning er alltaf 

blönduð og fólk velur og hafnar tilteknum þáttum menningar sem eru viðeigandi eða 

óviðeigandi eftir aðstæðum hverju sinni. Ríkjandi menningarhópur í samfélagi getur oft 

ákveðið hvað flokkast sem menning. Þessi hópur getur hispurslaust ákveðið að þau séu 

normið og hinir séu menningarlega afskiptir (Nieto, 2010). Þversögnin er þó að á meðan 

ríkjandi hópurinn segist vera menningarlega hlutlaus eða menningarlaus segir hann 

samt að sín menning sé sú mikilvægasta og dýrmætasta. Með þessu er átt við að 

ríkjandi hópnum finnst hann bæði eiga mikilvægustu menninguna og þar sem hún er 

ríkjandi þá er hún normið, og þar af leiðandi sjálfsagður hlutur, sem þarf ekki að ræða. 

Að mati ríkjandi hópsins er menning annarra hópa tvískipt. Annars vegar er menning 

þeirra framandi þar sem er eitthvað nýtt (og spennandi) og hins vegar engin menning 

eða menning sem ekki er þess virði að ræða um.   

Menning er þéttvafin við efnahagsleg og pólitísk forréttindi, það er að segja sá 

smekkur, gildi, tungumál og mállýskur sem njóta hvað mestrar virðingar í samfélaginu 

eru þau sem eru tengd efri stéttum samfélagsins. Ekki vegna þess að þau eru í eðli sínu 

betri, heldur vegna þess að fólkið sem er við völd ákvað að þessi smekkur, gildi, 

tungumál og mállýskur fengju aukna virðingu í samfélaginu (Nieto, 2010). 

Oft er hugsað um menningu sem eitthvað sem stendur í stað og gengur í erfðir í sínu 

fasta formi án allra breytinga. Sem er óheppilegt því það gefur til kynna að menning sé í 

raun fullmótuð, tilbúin. Því menning er síbreytileg og það erum við sem breytum henni. 

Menning er það sem við gerum á hverjum degi, allar ákvarðanir sem við tökum um 

hefðir okkar, hegðun, viðhorf og gildi. Við byggjum upp menninguna og hún byggir 

okkur upp. Menning er samfélagsleg túlkun á aðstæðum því hún getur ekki verið til án 

félagslegra samskipta og samvinnu (Nieto, 2010). Menning er í sjálfu sér hvorki góð né 

slæm, heldur er hún ímynd þeirra gilda sem hafa orðið til í gegnum félagslegar 

aðstæður, liðna tíð og nauðsyn á hverjum tíma. Sem einstaklingar finnum við stundum 

þætti af okkar eigin menningu sem við tengjum sterklega við eða okkur býður við. Við 

þurfum ekki að samþykkja alla þætti menningarinnar til að vera raunverulegir meðlimir 

og þátttakendur í henni (Nieto, 2010). Menning er allt í kringum okkur, hefur áhrif á allt 

sem við gerum og hvernig við upplifum heiminn.  
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3 Þvermenningarlegur skilningur  

Menning er flókin, hún er sjaldnast eins á milli landa og oft ekki heldur á milli 

landshluta. Það má segja að Bennett (2013) hafi komist vel að orði þegar hann sagði að 

menning sé einfaldlega lýsing okkar á hegðunarmynstri einstaklinga sem fylgir fyrirfram 

ákveðnum mörkum sem breytast eftir hópum. Til þess að geta átt í samskiptum við fólk 

frá öðrum svæðum sem hafa aðra menningu er nauðsynlegt að vera meðvitaður um að 

það gilda aðrar samfélagslegar reglur þar en heima. Ef ítalskur einstaklingur kýs að taka 

þátt í kínverskri menningu, þá þarf hann að hætta að horfa á heiminn með ítölskum 

augum og horfa á hann í gegnum kínversk gleraugu. Þessi staðhæfing lítur vel út á blaði 

en það er hægara sagt en gert að framfylgja henni, því þegar fólk lýsir einni menningu 

og telur sig vera þátttakanda í þeirri menningu getur sú sama menning verið hluti af 

sjálfsmynd einstaklings (Bennett, 2013). Því er mikilvægt að þjálfa þvermenningarlegan 

skilning hjá fólki. Þvermenningarlegur skilningur er að hafa skilning á og vera 

meðvitaður um að fólk kemur úr mismunandi menningarheimum og upplifir aðstæður 

ekki á sama hátt og bregst þar af leiðandi við þeim á fjölbreyttan hátt. 

Bennett (2013) segir að menningarleg sjálfsmynd sé byggð á tengingu og tileinkun 

okkar við tiltekinn hóp. Þegar fólk tengist hópi þá finnst því það tilheyra honum. Það 

getur hagað sér nokkuð ómeðvitað og sú hegðun er samþykkt af hópnum. Fólk er meira 

og minna sammála gildum hópsins og getur jafnvel komið auga á áhrif hópsins á 

hegðun þess bæði innan og utan hans. Fólk getur tengst fleiri en einum hópi; kvenkyns 

kennari getur því tengst konum frekar en körlum, og menntuðu fólki frekar en 

ómenntuðu fólki. Fólki eru einnig eignaðir hópar sem byggja á þjóðerni þess, menntun, 

stétt, kyni, litarhafti og svo framvegis. Í mörgum tilfellum passa tileinkanirnar við eigin 

tengingar fólks og úr því verður sterk upplifun á menningarlegri sjálfsmynd. En það er 

hægt að eigna fólki hópa sem því sjálfu finnst það ekki tengjast og því er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir því að sá möguleiki sé fyrir hendi og vera þá viðbúinn að þurfa að 

takast á við það. Sem dæmi ef einstaklingur er ellilegur í útliti þá geta einhverjir eignað 

viðkomandi hópinn ellilífeyrisþegar, þó að sá einstaklingur sé ekki tilbúinn að flokka sig 

þar sjálfur (Bennett, 2013). Sjálfsmynd er þó ekki einskorðuð við þjóðerni, uppruna eða 

hvaða tungumál maður talar; til að þróa frekari skilning á öðrun (e.otherness), það er, 

að vera öðruvísi en meirihlutinn, er þess krafist að fólk fáist við víðari skilgreiningar, til 

dæmis tengdar kyni, aldri, stétt og stöðu, tungumáli, valdastöðu, landfræðilegri 
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staðsetningu, sögu, trúarbrögðum, fjölskyldu, og svo framvegis. Þessar huglægu 

túlkanir vinna saman að því að búa til mót hvert af öðru og einnig af aðstæðum í 

daglegu lífi (Holmes, 2015). 

Þegar byrjað er að ræða um ákveðinn hóp af fólki sem er af öðrum 

menningarsvæðum en þeir sem eru að tala saman, koma oftast í ljós staðalmyndir. 

Staðalmyndir eru hluti af alhæfingum um tiltekinn hóp af fólki sem virðist hafa eitthvað 

sameiginlegt, hvort sem það er kynþáttur, trúarbrögð, uppruni, aldur eða kyn. Það 

skiptir ekki máli hvort staðalmyndin er jákvæð eða neikvæð, fjölbreytileiki hópsins er 

hunsaður og öllum gefinn sami stimpillinn. Það skiptir heldur ekki máli hvort 

staðalmyndin er byggð á réttum eða röngum alhæfingum, í báðum tilfellum er verið að 

draga ályktanir um allan hópinn út frá einföldum hugmyndum (Bennett, 2013).  

Ein algeng skyssa sem fólk gerir oft í samræðum við fólk af annarri menningu er að 

virða ekki þeirra persónulega rými, en persónulegt rými einstaklings er hluti af 

samskiptum. Menning hefur áhrif á hvert persónulegt rými einstaklings er. Bennett 

(2013) og Scollon (2003) taka dæmi sem hægt er að kalla bæði alhæfingu og 

staðalmynd um að Bandaríkjamenn vilja hafa stórt rými í kringum sig en Ítalir vilja hafa 

lítið rými þegar átt er í samræðum. Þetta getur skapað erfiðleika og stirð samskipti því 

báðir aðilar upplifa hinn sem dónalegan því þeir átta sig ekki á að þarna er um 

ómeðvitaðan menningarlegan mun að ræða.   

Það er ýmislegt í fasi fólks sem gefur til kynna hvað það er að segja og hvort það sé 

önnur meining á bakvið sem eigi einnig að komast til skila. Bennett (2013) talar um 

„high-context“ og „low-context“ menningarheima og skilgreinir þá á þennan hátt. 

„High-context“ menningarheimar eru þeir þar sem þorri merkingar er dreginn úr 

umhverfinu og aðstæðum fremur en því sem er sagt með orðum. Fólk frá þess konar 

menningarheimum geta haft fjölbreytt tungumálamynstur (talar mikið eða talar lítið) en 

það á sameiginlegt að treysta mikið á að lesa á milli línanna til að koma til skila hinni 

raunverulegu merkingu. Til samanburðar þá treystir fólk frá „low-context“ 

menningarheimum frekar á skýrar staðhæfingar til að gefa merkingu sína til kynna. Fólk 

frá þessum menningarsvæðum getur einnig talað mikið eða lítið en það horfir mun 

meira í það sem sagt er til að ná merkingunni. Til að gera einhvern greinarmun, þá er 

það oftar fólk með evrópskar rætur sem er „low-context“ en Asíubúar eru oftar „high-

context“. Ef tala á við fólk frá öðrum menningarheimi er ýmislegt sem þarf að gæta að 

og þar á meðal þarf að huga að óyrtum samskiptum eða hegðun (e. paralanguage), en 

undir það fellur tónn, áherslur, hljóðstyrkur, og talhraði, og gefur það auðveldlega færi 

á misskilningi á milli menningarheima. Fólk frá „low-context“ menningarheimi er 
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líklegra til að taka ekki eftir örlítilli breytingu í tón viðmælanda sem myndi öskra á fólk 

frá „high-context“ menningarheimi (Bennett, 2013). Þessar alhæfingar um 

menningarheima Evrópu- og Asíubúa eru einungis til að gefa dæmi um menningarmun 

á milli mjög ólíkra samfélagsgerða en ekki til að búa til staðalmyndir af fólki frá þessum 

svæðum. Scollon og Scollon (2003) tala mikið um áhrif staðalmynda á upplifun fólks af 

því efni sem það er í kringum. Það er þekkt staðalmynd að þeir sem búa í stórborgum 

Asíu, t.d. Tokyo og Shanghæ séu mjög stundvísir og uppteknir af tímanum. Það eru 

samt ekki allir íbúarnir þar þannig. Alhæfingar geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar, 

allt eftir samhengi og tilgangi þeirra. „Low-context“ og „high-context“ samanburðurinn 

hér að framan getur verið dæmi um neikvæða alhæfingu eða staðalmynd því báðir 

þessir hópar nota báðar aðferðirnar til samskipta. En ef við gefum okkur að þessi munur 

sé svona, þá er hægt að segja að Evrópubúar skilji ekki Asíubúa og jafnvel ganga enn 

lengra og segja „af hverju tala þeir ekki þannig að við skiljum þá?“ Með þessari 

framsetningu er verið að leggja ábyrgðina á skilningnum á hina, að „þeir“ séu viljandi að 

neita „okkur“ um réttar upplýsingar. Ef þetta viðhorf er endurtekið nægilega oft er búin 

til staðalmynd um kynþátt, þjóðerni, kyn, hvað sem er og núna er hún orðin neikvæð 

(Scollon og Scollon, 2003).  

Þvermenningarlegur skilningur er nauðsynlegur í fjölþjóðlegu og fjölmenningarlegu 

samfélagi nútímans. Af því að menning er lærð með samskiptum er hún sífellt að 

breytast og það sem var viðurkennt sem „góð“ menning fyrir 20 árum er ekki endilega 

viðurkennt sem „góð“ menning í dag. Að átta sig á þessum breytingum í sinni eigin 

menningu er byrjun á menningarlegum skilningi. En það að skilja að þó að svipaðar 

breytingar eigi sér stað í öðrum menningarheimum þá getur ennþá verið munur á 

viðbrögðum við aðstæðum, það er þvermenningarlegur skilningur. Fólk þarf að geta 

tekið tillit til hvers annars og ef fjölbreyttum og ólíkum menningarheimum er sýnd 

virðing og þeir eru viðurkenndir í samfélaginu er hægt að auka samlyndi í samfélaginu 

og draga úr fordómum vegna þekkingarleysis. 

3.1 Af hverju þvermenningarlegur skilningur? 

Í nútíma alþjóðasamfélagi eru menningarlegir árekstrar algengir. Þeir geta valdið 

vandræðum í samskiptum ólíkra menningarhópa ef hvorugur er meðvitaður um siði og 

venjur hins. Það er líklegt að sá munur á fólki sem er mikilvægur innan menningarlegra 

marka heimalandsins skipti ekki máli þegar fólk á í alþjóðasamskiptum. Það skiptir 

Bandaríkjamann ekki máli hvort Kínverji er frá Bejing eða Shanghai og eins skiptir það 

Kínverjann ekki máli hvort Bandaríkjamaðurinn er frá Texas eða New York þó að innan 
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þessara landa sé þessi munur miklvægur í menningarlegu samhengi (Bennett, 2013; 

Ladson-Billings, 2004).  

Fólk þarf að vera meðvitað um sína eigin menningu til þess að geta gert sér grein 

fyrir því að aðrir hafi aðra menningu. Bennett (2013) segir að ef fólk sé ekki meðvitað 

um sína eigin menningu, þá getur það ekki gert greinarmun á því að varpa fram sínum 

eigin ályktunum og hugmyndum og að hafa aðgang að öðrum ólíkum ályktunum og 

hugmyndum annarrar menningar. Sömu tækin og eru notuð til að skilja menningu 

annarra geta, og ættu, að vera nýtt til að skilja sína eigin menningu. Með öðrum orðum, 

þá þarf fólk að skilja sína eigin menningu sem hópur og einungis eftir það getur það 

skoðað menninguna út frá sjálfum sér á persónulegum nótum. Alltof oft reiknar fólk 

með því að það þekki sína eigin menningu því það hefur búið í henni allt sitt líf. En ekki 

er hægt að yfirfæra persónulega reynslu einstaklings á heilan hóp og það getur leitt til  

staðalmyndar myndunar þar sem fólk gerir ráð fyrir því að allir hafi sömu reynslu og það 

sjálft (Bennett, 2013). 

Menning gengur ekki í erfðir við fæðingu, hún er lærð í gegnum samskipti við 

fjölskylduna og samfélagið. Hún er sjaldnast kennd með formlegum hætti né lærð á 

meðvitaðan hátt, þess vegna virðist hún vera svo eðlislæg og áreynslulaus. Við lærum 

menningu í fanginu á mæðrum okkar, standandi við hlið feðra okkar, hlustum á 

samræður fjölskyldunnar allt í kringum okkur og hermum eftir þeirra hegðun. Því er 

ákaflega erfitt að læra menningu sem er ekki sú sem maður ólst upp við, nema með því 

að sökkva sér djúpt í samfélagið og taka virkan þátt í að móta nýja menningu (Nieto, 

2010). 

Þvermenningarlegur skilningur er nauðsynlegur í fjölmenningarlegu samfélagi til að 

draga úr fordómum og auka skilning á fjölbreytileika mannanna. Það er jákvætt að skilja 

að það er í lagi að fólk sé ekki allt eins, hugsi á annan hátt, hagi sér ólíkt og hafi aðrar 

venjur en maður sjálfur. Hið ókunna er ekki hættulegt, bara öðruvísi. 

3.2 Menning, fjölskylda og kennarar 

Að vera meðvitaður um algenga og fjölbreytta menningarlega þætti getur dregið úr 

axarsköftum í samskiptum við fólk sem tilheyrir annarri menningu. En menning okkar 

sjálfra hefur áhrif á allt okkar líf, líka það hvernig við lærum. Nieto (2010) segir að 

kennarar taki menningarlega sjálfsmynd nemenda oftast ekki með í reikninginn þegar 

þeir eru að reyna að skilja á hvernig nemendur læra best. Kennarar gera stundum ráð 

fyrir því að það hvernig einstaklingur lærir sé einungis sálfræðilegt ferli, en ekki 

menningarlegt- eða félagslegt ferli. Sumir kennarar læra að hugsa um mun sem 
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eitthvað neikvætt, sem ásamt því að neita að viðurkenna menningu getur leitt til þess 

að skyggt er á raunverulegan mismun í menningarlegum gildum sem getur haft áhrif á 

nám. Fólk hugsar og vinnur í samhengi sem er skilgreint af einstaklingslegum, 

menningarlegum, efnahagslegum, félagslegum og pólitískum veruleika.  Ef skólar og 

kennarar vilja hjálpa öllum nemendum að læra þá þurfa þeir að vera meðvitaðir um alla 

þessa veruleika og áhrif þeirra á nám og lærdóm (Nieto, 2010). 

Listar yfir hvaða hegðun fylgir hvaða menningu geta haft slæm áhrif á hugmyndir 

kennara um raunverulega hegðun og viðhorf þessara hópa. Svona listar gefa það í skyn 

að menning sé óbreytanleg og að allir einstaklingar í hópnum deili sömu menningu. Að 

hugsa um menningu sem síbreytilega fremur en óbreytanlega á óneitanlega betur við 

um fjölmenningarlega menntun sem grunnur að frelsandi kennslufræði sem byggir á 

félagslegu réttlæti (Nieto, 2010). 

Í þeim menningarheimum þar sem áhersla er lögð á gildi eins og skyldur gagnvart 

fjölskyldunni, virðingu fyrir þeim sem eldri eru og umhyggju fyrir stórfjölskyldunni fer 

lærdómur barnanna oftast fram með því að vera í kringum fjölskyldumeðlimi sem eru 

að vinna nauðsynleg verk. Með þessa nánd í huga velur fólk úr þessum 

menningarheimum frekar aðferðir þar sem börn læra af því að fylgjast með. Í þeim 

menningarheimum og hjá fjölskyldum þar sem áhersla er lögð á sjálfstæði eru gildin 

einstaklingurinn, aðskilnaður og sjálfsköpun, þar af leiðandi eru námsaðferðirnar 

munnlegar eða bóklegar frekar en félagslegar. Þær aðferðir sem eiga að ýta undir 

sjálfstæði einstaklingsins eru ríkjandi í skólum á Vesturlöndunum og þær endurspegla 

barnauppeldi hjá flestum evrópsk-bandarískum og mörgum vestur-evrópskum 

fjölskyldum. Þegar aðferðirnar í skólanum eru á öndverðum meiði við það sem er kennt 

heima, þar sem fjölskyldan er í forgrunni, geta komið upp vandamál þar sem skólinn 

grefur undan fjölskyldunni sem menntastofnun (Minami og Ovando, 2004; Nieto, 

2010). Skólinn og kennararnir spila því stórt hlutverk í sköpun menningar og að viðhalda 

fyrirfram ákveðinni menningu, stærra en það lítur út fyrir að vera við fyrstu sýn. 

Samskipti heimilis og skóla þurfa að vera jákvæð og byggja á skilningi á að þarna geta 

verið tveir menningarheimar að rekast á. Umhverfið og samfélagið hafa áhrif á nám 

barna, því er sérstaklega mikilvægt að kennarar átti sig á hvaða áhrif félagsleg og 

pólitísk tengsl geta haft á nám því skilningur á þessum tengslum getur breytt því 

hvernig kennarar skilja nemendur sína og þar af leiðandi hvernig þeir kenna þeim. Það 

er að segja ef kennarar trúa því að greind og þekking séu ekki tengd samhengi eða 

samfélagslegum tengslum, þá geta þeir dregið þá ályktun að efnahagslegur veruleiki 

nemenda þeirra tengist ekki á neinn hátt því hve vel þeim gengur í námi. Kennarar geta 
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í raun trúað því að þeir sjálfir og skólinn þeirra sé laus við þá hugmyndafræði þar sem 

ráðandi viðhorf og gildi samfélagsins hafa engin áhrif á nám. Að skilja hvernig nám 

getur verið undir áhrifum ríkjandi afla í samfélaginu getur hjálpað kennurum og skólum 

að hafa jákvæðari áhrif á nám nemenda sinna (Nieto, 2010). Ekki er hægt að slíta nám 

úr því samhengi sem það á sér stað í, því þekking er ekki til í tómarúmi aðskilin frá 

amstri dagsins. Það hvernig við lærum, hvað við ákveðum að læra, tækifærin og 

úrræðin sem eru í boði, ásamt félagslegri stöðu sjálfsmyndar okkar, hefur áhrif á hversu 

og að hvaða marki við erum farsælir nemendur (Nieto, 2010). 

3.3 Fjölmenning í skólastarfi 

Menning er það sem ræður því í raun hvernig við tölum, um hvað og með hvaða hætti. 

Að skilja þessa tengingu á milli menningar og samskipta er grundvöllur þess að bæta 

þvermenningarleg samskipti. Gay (2000) segir að þetta sé vegna þess að mismunandi 

menningarheimar hafi mismunandi samskiptavenjur og siði og að fjölmenningarleg 

samskipti varpi skýru ljósi á þennan mun. Mennirnir eru að vissu leyti komnir upp á náð 

og miskunn þess tungumáls sem hefur tekið yfir sem samskiptamál menningar í þeirra 

samfélagi, það tungumál sem er notað í menningarhópnum hefur sterk áhrif á það 

hvernig fólk hugsar, upplifir og gerir hluti. Félagslegt umhverfi hefur einnig áhrif á það 

hvernig fólk er. Munur milli hópa stafar af því félagslega umhverfi þar sem hóparnir eru 

skapaðir; þar sem fólk er sett saman í hóp. Samfélagið skapar þannig einkenni hvers 

hluta einstaklingsins og merkir hann eða stimplar. Það er sjaldan ljóst hvað gerir hópa í 

raun ólíka hverjum öðrum og hvar eiginleg mörk þeirra liggja (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007). Ísland var einangraður og einsleitur menningarhópur fyrir ekki svo mörgum 

árum en eftir því sem heimurinn minnkar eykst fjölbreytileiki samfélagsins og ekkert 

bendir til þess að þessi þróun gangi til baka. Fjölbreytileiki samfélaga er kominn til að 

vera, hann er veruleiki nútímans og óútreiknanlegur (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Það tilheyra allir einhverri menningu, en það er valdamisræmi á milli menninga. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007) segir að þetta valdamisræmi geti skapað óþægindi fyrir 

suma því allir eru í raun fjölmenningarlegir þar sem það er varla möguleiki á því að 

einstaklingur vaxi úr grasi án þess að kynnast annarri menningu en sinni eigin. Ef það er 

rétt að hver einstaklingur og hópur sé bæði menningarlegur og fjölmenningarlegur þá 

hlýtur að þurfa fjölmenningarlegt sjónarhorn á markmið og framkvæmd menntunar. 

Hanna bætir við að það sé mikilvægt að hafa í huga að menning er óhjákvæmilega 

samofin innihaldi menntunar því menning mótar og er mótuð af námi og kennslu alls 

staðar í daglegu lífi manns og heldur áfram að móta mann út lífið. Fjölmenningarleg 
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menntun felur í sér að allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til að læra í skólum 

óháð kyni, stétt, menningu og uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

Banks (2010) leggur mikið upp úr því í sínum verkum að allar faggreinar innan 

skólans eigi að notast við fjölmenningarlegar menntunaraðferðir. Kennarar þurfa að 

öðlast víðari skilning á fjölmenningarlegri menntun svo þeir geti komið betur til móts 

við hana og dregið úr mótstöðu gagnvart henni hjá foreldrum. Mikilvægt er að allir 

þættir kennslunnar séu teknir til ígrundunar og því setur Banks fram eftirfarandi viðmið 

fyrir kennara sem hægt er að nýta sem gátlista þegar skoða á eigið starf:  

• efniviður, magn þess efnis sem kennarar nota sem hefur fjölbreyttan menningarlega 

bakgrunn 

• uppbygging þekkingar, að kennarar hjálpi nemendum að skilja, kanna og ákveða 

hvernig óbeinar menningarlegar ályktanir, viðhorf og hlutdrægni innan faggreinar 

hafa áhrif á hvaða áherslur eru lagðar í uppbyggingu þekkingar 

• að draga úr fordómum, að skoða einkenni kynþáttahyggju nemenda og hvernig 

hægt sé að breyta henni með kennsluaðferðum og gögnum 

• að jafna tækifæri barna til náms, verður til þegar kennarar breyta kennsluháttum 

sínum á þann hátt að þeir stuðli enn frekar að akademískum árangri nemenda sem 

koma úr fjölbreyttum kynþátta-, menningar-, kynja-, og félagshópum 

• valdeflandi skólamenning, rannsaka þarf skólastarf í heild sinni til að koma auga á 

misrétti og ójafnvægi í til dæmis hópaskiptingu, matsaðferðum, og þátttöku 

nemenda. Þá fyrst er hægt að búa til skólabrag sem er valdeflandi fyrir alla. 

Innan fjölmenningarlegrar menntunar er litið á skólakerfið sem lítið samfélag sem er 

uppfullt af tengdum hlutum og breytum sem hafa áhrif á allt samfélagið. Því þurfa allir 

þættir skólans að gangast undir verulega yfirhalningu til þess að geta hrundið af stað 

breytingum í átt að menntunarlegu jafnrétti. Að einblína einungis á eina breytu í 

þessum efnum, til dæmis formlega námskrá, stuðlar ekki að fjölmenningarlegri 

menntun (Banks, 2010).  

Alþjóðasamfélag nútímans gerir þá kröfu að hægt sé að eiga samskipti við alla. Það 

gengur þó ekki alltaf áfallalaust fyrir sig. Ef fólk er meira eða minna altalandi á erlendu 

tungumáli er líklegra en ella að það mistúlki föst orðatiltæki. Ef við skiljum orðin en 

meðtökum ekki samfélagslega samhengið á bak við þau erum við líklegri til að draga 

rangar ályktanir og gera eða segja óviðeigandi hluti. Ef við ættum að velja gæti verið 

gáfulegra að einblína á félagslega samhengið fyrst og tungumálið þar á eftir. Hvað sem 

öllu líður þá ættu kennarar og nemendur í erlendum tungumálum að gefa því sérstakan 

gaum hvernig tungumál hafa mismunandi siði eftir menningu (Bennett, 2013). Með 

þessari kröfu alþjóðasamfélagsins er auðveldara fyrir sjálfsmynd einstaklinga að mótast 

óháð tíma, stað og hefðum. Menntun þarf að taka mið af þessum veruleika og undirbúa 
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nemendur undir hann. Ein af leiðunum til að undirbúa nemendur er að stuðla að 

þverþjóðlegri hæfni (e. transnational competence). Með þessari hæfni er einstaklingum 

gert kleift að vera virkir þátttakendur í ólíkum menningarheimum og þvert á 

landamæri. Þverþjóðlega hæfni er hægt að flokka í nokkrar víddir, það er, greinandi 

vídd, tilfinningalega vídd, skapandi vídd, samskipta vídd og hagnýta vídd (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). Þessar víddir fela til dæmis í sér skilning á trú, skoðunum, gildum 

og siðum annarrar menningar, að vera opinn fyrir ólíkri menningu, að nýta sér 

möguleika ólíkra menninga til lausnaleitar, færni í öðrum tungumálum og hæfni til að 

byggja sambönd þvert á menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Nú til dags hlýtur 

þverþjóðleg hæfni að vera mikilvægur kostur fyrir alla nemendur því einföld mistúlkun 

á óyrtri hegðun getur valdið mistökum í menntakerfinu og stuðlað að félagslegum 

erjum (Bennett, 2013). 

Banks (2010) leggur mikið upp úr mikilvægi þess að námsefni sé fjölbreytt. Það er 

ágætt að lesa verk eftir þekkta höfunda til dæmis Shakespeare, Hemingway, Steinbeck 

og fleiri en það má ekki vera á kostnað höfunda sem eru ekki hvítir eða ekki karlmenn. 

Ef þetta er heimfært á íslenskar aðstæður af hverju er ekki jafn merkilegt að hafa lesið 

verk eftir Guðrúnu frá Lundi og að hafa lesið verk eftir Halldór Laxness? Með svona 

hegðun og viðhorfum er ómeðvitað verið að gera karlkyninu hærra undir höfði sem 

skapar þá menningu að karlmenn séu rétthærri en konur. Úti í heimi þar sem fjölbreytni 

kynþátta hefur verið meiri í gegnum tíðina er hægt að skipta körlum og konum út fyrir 

hvíta og svarta, asíska, frumbyggja og svo framvegis. Slíkar umskiptingar ættu ávallt að 

fá sömu viðbrögð og fullyrðingin að karl sé rétthærri en kona, hreina hneykslun. En 

menningarmunur og fordómar standa oft í vegi fyrir því. Lausnin er fræðsla, að læra að 

taka tillit, að átta sig á eigin fordómum og að vinna með þá til að verða betri manneskja. 

Byram (2008) fjallar um hvernig á að mennta til fjölmenningar og tekur þar fram 

fjögur aðalatriði og sex einkenni sem hann telur vera forsendu áhrifaríkrar menntunar 

til fjölmenningar. Þau aðalatriði sem hann nefnir eru: 

• Fjölmenningarleg reynsla/upplifun sem á sér stað þegar fólk frá mismunandi 

félagshópum með fjölbreytt gildi, siði og venjur hittast 

• Að vera þvermenningarlegur felst í því að greina og ígrunda fjölmenningarlega 

reynslu og haga sér í samræmi við þá ígrundun 

• Fjölmenningarleg borgarleg reynsla sem á sér stað þegar fólk af fjölbreyttum 

félagshópum og menningum kemur saman í félagslegum og pólitískum athöfnum 

• Fjölmenningarleg borgaraleg menntun sem felur í sér að auðvelda 

fjölmenningarlega borgaralega reynslu og ígrundun á henni ásamt möguleikanum á 

frekari félagslegum og pólitískum aðgerðum, það er, aðgerðum sem fela í sér að 

vinna með öðrum til að ná sameiginlegu markmiði 
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Einkenni áhrifaríkrar menntunar til fjölmenningar samkvæmt Byram eru: 

• Samanburðarmiðuð verkefni í námi og kennslu. 

• Áhersla á að vera meðvitaður um að vinna með fólki af öðrum uppruna, hvort sem 

hann er menningarlegur, félagslegur, þjóðernislegur og svo framvegis 

• Byggja samfélag þar sem aðgerðir og samskipti skipta miklu máli 

• Hafa markmið og aðgerðir sem henta öðrum  

• Áhersla er lögð á að verða meðvitaður um eigin sjálfsmyndir 

• Allt ofantalið ásamt meðvitaðri skuldbindingu um gildi  

Það er því ýmislegt sem kennari þarf að hafa í huga þegar hann undirbýr kennslu sem 

stuðlar að menntun til fjölmenningar. En samfélagið mun ávallt njóta góðs af menntun 

til fjölmenningar, sérstaklega þar sem sú fjölmenning sem fyrir er mun aukast með 

auknum tækifærum og auknum fólksflutningum. 

3.4 Hagnýt tenging við íslenskar aðstæður 

Á Íslandi hafa margar rannsóknir verið gerðar til að skoða aðstæður og stefnur í 

málefnum innflytjenda og fólks af erlendum uppruna í skólakerfinu (sjá meðal annars 

Ahn-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2016; Brynja E. Halldórsdóttir, Ólafur Páll 

Jónsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Börkur Hansen, Sigurlaug Hrund 

Svavarsdóttir, Helgi Þ. Svavarsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2016; Hanna Ragnarsdóttir, 

Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016; Samúel Lefever, Robert 

Berman, Hafdís Guðjónsdóttir og Karen Rut Gísladóttir, 2014). Þar kemur meðal annars 

fram að ein af leiðunum til að hjálpa nemendum af erlendum uppruna í skólakerfinu er 

að fara eftir stefnu um skóla án aðgreiningar og með virku starfi þessarar stefnu er lögð 

áhersla á að tryggja aðkomu allra barna að daglegu starfi. Með því er hægt að stuðla að 

stanslausri þróun út frá þeim nemendahópi sem er í skólanum hverju sinni þar sem 

byggt er á þeirri fjölbreyttu sýn og reynslu sem fyrir er (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða 

Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016).  

Til að hjálpa nemendum að aðlagast og samsvara sér við skólaumhverfið þarf að 

breyta vinnubrögðum og viðhorfi starfsfólks á öllum skólastigum. Mikilvægt er að hafa í 

huga að fjölmenningarlegt skólastarf er tiltölulega nýtt af nálinni á Íslandi og því er 

mikið rými fyrir breytingar á aðferðum og bætingar á aðgerðum. Þekking á málefnum 

barna af erlendum uppruna eru þrátt fyrir það til staðar en það virðirst skorta góð 

tengsl á milli stefnu og framkvæmdar hennar. Einnig virðist vera að sumt starfsfólk 

grunnskóla segi að fjölmenningarleg menntun sé ekki fyrir nemendahópa eða skóla í 

heild heldur fyrir „hina“. Menning og tungumál erlendra nemenda var þar ekki hugsuð 

sem auðlind heldur var litið svo á að þessa nemendur skorti þekkingu og kunnáttu á 
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íslenskri menningu og íslensku tungumáli (Ahn-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 

2016).  

Með því að þróa námsrými sem byggjast á félagslegu réttlæti verða skólar gagnrýnir 

á eigið starf og leita sífellt úrbóta og eru stöðugt að leitast við að mæta þörfum 

fjölbreyttra hópa barna og foreldra þeirra. Með virkri meðvitund um hvernig stefna, 

viðhorf og væntingar skólans og félagslega umhverfisins fagni sumum börnum en hunsi 

önnur, er verið að vinna í átt að félagslegu réttlæti innan nærsamfélagsins sem getur 

smitað út í stærri samfélög sem fólk er þátttakendur í. Til að hjálpa þessu jákvæða smiti 

að breiðast út er þörf á að nýta þá þekkingu og reynslu sem hefur skapast í mörgum 

skólum til að tryggja að allir skólar þrói menningarnæma starfshætti og námsrými sem 

einkennast af félagslegu réttlæti. Með því móti má tryggja betur jöfnuð í fjölbreyttum 

nemendahópum og jöfn námstækifæri fyrir alla. Því er mikilvægt að sú þekking og 

reynsla sem skapast hefur innan skólanna sem hafa átt hvað mestri velgengni að fagna 

hverfi ekki með þeim einstaklingum sem hafa borið uppi þetta þekkingarstarf og mótað 

það (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016; 

Börkur Hansen, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, Helgi Þ. Svavarsson og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2016). 

Það eru þó ekki einungis nemendur sem eru af erlendum uppruna í íslenska 

skólakerfinu, kennarar og annað starfsfólk hefur einnig fjölbreyttan menningarlegan 

bakgrunn sem ekki má hunsa. Oft er gerð sú krafa á kennara að þeir eigi að sinna 

nemendum og geta tengst þeim þvert á menningarlegan bakgrunn og þurfa að sýna 

ákveðna tillitsemi sem þeir jafnvel átta sig ekki á. Þess vegna er mikilvægt að kennarar 

átti sig á að þeir sem hafa annan menningarlegan bakgrunn eru mikilvæg auðlind og 

geta hjálpað nemendum að undirbúa sig undir lífið í fjölmenningarlegu samfélagi. Í 

rannsókn Samúels Lefever og félaga (2014) á kennurum með erlendan bakgrunn í 

íslenskum skólum kom fram að þeim kennurum finnst það vera kostur í sínu starfi að 

hafa fjölbreyttan bakgrunn. Hann veitir þeim áhugavert sjónarhorn á hvernig á að 

takast á við lífið í nýju landi, bæði sem einstaklingar og sem kennarar. Niðurstöðurnar 

leiddu einnig í ljós að þessir kennarar einblína ekki á kennslu námsefnis heldur líka að 

kenna nemendum um lífið og hvernig á að taka þátt í samfélagi. Þeir töluðu um 

mikilvægi þess að „læra að læra“ og að mynda sér lærdómsvenjur sem hjálpa þeim að 

ná árangri innan jafnt sem utan skóla. Þeim fannst það í raun vera hálfpartinn á þeirra 

ábyrgð að styðja nemendur í náminu og í þeirra persónulega lífi og þroska (Samúel 

Lefever, Robert Berman, Hafdís Guðjónsdóttir og Karen Rut Gísladóttir, 2014). 



25 
 

Íslenskir grunnskólar eru á forræði sveitarfélaganna í landinu og skrifstofur og 

starfsfólk sveitarfélaganna geta stýrt faglegri þróun kennara og annars starfsfólks að 

einhverju leyti til að auka þekkingu þeirra og hæfni til að mennta börn af erlendum 

uppruna. Fjármagn þarf þó að fylgja og stundum er það ekki nóg, eins og segir í 

rannsókn Anh-Dao Tran og Hönnu Ragnarsdóttur (2016), en grundvöllur þess að stefna 

sé innleidd á árangursríkan hátt er að fjármagn fylgi henni. Það þarf bætt 

upplýsingaflæði, dreifingu þekkingar og markvissara samstarf stofnana um innleiðingu 

fjölmenningarstefnu. Eins jákvætt og það er að ákveðinn skóli sé þekktur fyrir góða 

vinnu með nemendur af erlendum uppruna er þó sú neikvæða hætta á því að 

innflytjendur sæki sérstaklega í þann skóla og þeir sem eru með íslenskan uppruna leiti 

annað í einsleitara skólasamfélag. Þetta getur skapað hindranir í aðlögunarferli 

innflytjenda þar sem meirihluti nemenda hefur ekki íslensku að móðurmáli sem 

takmarkar blöndun þessa hóps við íslenskt samfélag. Þetta mætti flokka sem málefni er 

tengist félagslegu réttlæti, ekki bara nemenda af erlendum uppruna heldur líka 

nemenda af íslenskum uppruna (Brynja E. Halldórsdóttir, Ólafur Páll Jónsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016).  

Reykjavíkurborg hefur lagt fram stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og 

frístundastarf sem þeir kalla Heimurinn er hér. Þar er lagt upp með að koma til móts við 

þarfir allra barna með notkun fjölbreyttra kennslu- og starfshátta ásamt því að stuðla 

að því að allir nemendur nái árangri í íslensku, því það er meiginforsenda lýðræðislegrar 

þátttöku og jafnréttis í íslensku samfélagi (Reykjavíkurborg - Skóla- og frístundasvið, 

2014). Mengin áhersla þessarar stefnu er á mikilvægi virks tvítyngis hjá nemendum af 

erlendum uppruna ásamt því að þeirra reynsla sé virt í frístundastarfi. Einnig er talað 

um mikilvægi foreldrasamstarfs og þess að kynna starfið fyrir erlendum foreldrum og 

finna leiðir til að foreldrum finnist þeir eiga hlutdeild í námi barna sinna 

(Reykjavíkurborg - Skóla- og frístundasvið, 2014).  

Þegar aðlaga á skólastarf að nýjum fjölmenningarlegum veruleika þurfa starfshættir 

að breytast í samræmi við aðstæður en hafa þarf í huga að það er tímafrekt ferli og allir, 

starfsfólk, nemendur og foreldrar, þurfa að koma að sköpun nýrra gilda sem þeir 

samsama sig við (Börkur Hansen, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, Helgi Þ. Svavarsson og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2016). Samtal og samstarf á milli stofnana, starfsfólks og 

fjölskyldna er undirstaða jákvæðra breytinga og nauðsyn til að tryggja að breytingar 

gangi sem best fyrir sig. 
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3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um menningu í tengslum við þvermenningarlegan 

skilning, menningu og fjölskylduna, fjölmenningu í skólastarfi og íslenskar aðstæður í 

fjölmenningarlegu samfélagi. 

Þvermenningarlegur skilningur er sá skilningur eða meðvitund um að engir tveir 

menningarheimar eru eins og að þeir séu jafn réttháir þó þeir hafi sitthvorar venjur og 

hefðir. Þegar þessi skilningur er til staðar er hægt að draga úr fordómum og viðurkenna 

að það er í lagi að vera öðruvísi. Að skilja að fólk er ekki allt eins er jákvætt og eins að 

átta sig á því að hið ókunna er ekki hættulegt, bara öðruvísi. 

Hver fjölskylda hefur sína menningu, stundum líkist hún ríkjandi menningu 

samfélagsins og stundum ekki. Skólasamfélagið þarf að taka tillit til þeirra fjölskyldna 

sem hafa aðra menningu en er ríkjandi og gera sér grein fyrir því að menningin heima 

fyrir hefur áhrif á nám og hvernig það fer fram. Áherslurnar í skólanum eiga að draga 

fram allt það jákvæða sem báðir menningarheimarnir hafa fram að færa og stuðla 

þannig að betri skilning hjá nemendum. Umhverfið hefur áhrif á nám og ef hægt er að 

taka tillit til ólíkra menntunaraðferða heimilis og skóla, gengur nemandanum mun betur 

í námi en annars. 

Menning og menntun eru nátengd því ríkjandi menning á hverju svæði fyrir sig 

hefur áhrif á innihald menntunar. Fjölmenningarleg menntun felur í sér að allir 

nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til að læra í skólum, óháð kyni, bakgrunni eða 

hverju öðru. Kennarar þurfa að öðlast dýpri og víðari skilning á fjölmenningarlegri 

menntun svo þeir geti komið betur til móts við hana, til dæmis með fjölbreyttu 

námsefni.  

Á Íslandi er fjölmenningarlegt skólastarf frekar nýtt af nálinni og því er mikið rými 

fyrir breytingar og úrbætur. Nemendur þurfa að aðlagast skólaumhverfinu og til þess að 

það gangi sem best þarf að breyta viðhorfi og vinnubrögðum starfsfólks. Starfsfólkið 

þarf að vinna í átt að félagslegu réttlæti þannig að sumum börnum finnist þau ekki vera 

hunsuð á kostnað annara sem deila einhverju menningarlegu með starfsfólkinu. 

Kennarar þurfa að sinna öllum sínum nemendum og tengjast þeim, þrátt fyrir 

menningarlegan mun, og þurfa jafnframt að vera meðvitaðir um styrkleika 

nemendanna svo þeir sjái hvers þeir eru megnugir. Til þess að fjölmenningarlegt 

skólastarf standi undir nafni þarf að breyta starfsháttum og stefnum innan 

menntakerfisins svo það samræmist aðstæðum á hverjum stað. En einnig þarf að huga 

að því að nemendur af erlendum uppruna hópist ekki allir saman í einn skóla og nái ekki 

að mynda tengsl og blandast saman við íslenska samnemendur sína.  
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4 Lög um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla og 

grunnþættir menntunar 

Íslenskir grunnskólar þurfa að fara eftir lögum og fylgja aðalnámskrá grunnskóla þegar 

þeir skipuleggja það sem á að kenna í skólunum. Hér verður skoðað hvað lög um 

grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla, sérstaklega kaflarnir um erlend tungumál og 

samfélagsgreinar, og grunnþættir menntunar, sem fylgja nýjustu aðalnámskránni, segja 

um fjölmenningu, menntun til fjölmenningar og þvermenningarlegan skilning. 

4.1 Lög um grunnskóla 

Þau lög um grunnskóla sem eru í gildi á Íslandi í dag voru sett árið 2008 og eru því 

komin til ára sinna þegar horft er til þeirrar fjölmenningar sem ríkir á Íslandi. Í 2. gr. 

laganna segir að starfshættir grunnskóla skulu mótast af kristinni arfleið íslenskrar 

menningar (nr. 91/2008). Það er hægt að spyrja sig hvort viðeigandi sé að þetta sé í 

lögum um grunnskóla þegar skólasamfélagið er orðið jafn fjölmenningarlegt og raun 

ber vitni, sérstaklega þegar sagt er í 24. gr. sömu laga að þess skuli sérstaklega gætt að 

allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og 

nálgun í eigin námi (nr. 91/2008). Þetta ósamræmi getur haft ruglandi áhrif á skólastarf 

og möguleikinn er fyrir hendi að farið sé einungis eftir annarri lagagreininni. Spurningin 

verður því, hvorri greininni er réttlætanlegra að sleppa og hvor undirbýr nemendur 

betur fyrir lífið?  

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er með sérstakan kafla tileinkaðan erlendum 

tungumálum. Undir þann kafla falla bæði enska og danska, eða annað norðurlanda mál 

ef það á við, í íslenskum grunnskólum. Þar kemur fram á mörgum stöðum að menning 

eigi að vera hluti af tungumálanámi í grunnskólum. Sem dæmi þá á umfjöllun „um aðrar 

þjóðir og kynni af þeim að opna gáttir að fjölbreyttum menningarheimum, auka víðsýni, 

skilning, umburðarlyndi og virðingu gagnvart öðrum og ólíkum lifnaðarháttum og stuðla 

þar með að betri skilningi á eigin menningu“ (bls. 122). Nú þegar heimurinn fer sífellt 

minnkandi vegna auðveldari leiða til að komast á milli staða og einfaldari leiða til að 

tengjast fólki um allan heim þá skiptir miklu máli að vera víðsýnn og umburðarlyndur. 

Ein leið til að stuðla að víðsýni er að læra um hið óþekkta og „tungumálanám á að veita 
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nemendum tækifæri til að rækta með sér skilning og tilfinningu fyrir félagslegum og 

menningarlegum aðstæðum hjá öðrum þjóðum“ (bls. 124). Það er ekki hægt að læra 

um menningu, siði og aðstæður hjá öðrum þjóðum með því að vinna eyðufyllingar í 

vinnubók eða þylja málfræðireglur. Aðalnámskráin (2013) gefur dæmi um hvernig er 

hægt að vinna með tungumál og menningu svo að vel sé gert.  

Tungumálið endurspeglar menninguna og menningin varpar ljósi á 

tungumálið. Mikilvægt er að verkja forvitni nemenda á öðrum þjóðum, 

hvernig lífi fólks er háttað og hvernig það þróast í margskonar umhverfi og 

menningarheimum. Með því að fá innsýn í kjör, lifnaðarhætti, 

menningararf, viðhorf og gildi annarra þjóða, víkka nemendur 

sjóndeildarhring sinn og fá tækifæri til að öðlast nýja sýn á sjálfa sig og eigin 

aðstæður. Slíkar áherslur ættu að vera til þess fallnar að vinna bug á 

fordómum og staðalmyndum. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 134). 

Einnig þarf að hafa í huga að aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggur upp að nemendur 

hafi öðlast tiltekna þekkingu, leikni og hæfni við lok grunnskóla sem á að hjálpa þeim í 

áframhaldandi námi. Þar er eitt þekkingarviðmið sem segir „Nemandi býr yfir orðaforða 

til að geta tjáð sig á einfaldan hátt á erlendum tungumálum og innsýn inn í viðkomandi 

menningarheima“ (bls. 41). Það má því segja að menning annara landa sé hluti af því 

sem aðalnámskrá (2013) vill að lögð sé áhersla á.  

Það er ekki einungis fjallað um mikilvægi menningar og fjölbreyttra menningarhópa 

í kaflanum um erlend tungumál, heldur er einnig fjallað um þau í kaflanum um 

samfélagsgreinar. Þar segir að „menntagildi samfélagsgreina felist í því að þroska hæfni 

nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 195). Með þessu er átt við að nemendur eigi að gera sér grein fyrir því að 

hæfni þeirra til að skilja veruleikan sem þeir sjálfir fæðast í byggist á því sem 

nemandinn hefur sjálfur orðið fyrir, reynslu og upplifunum. Samfélagsgreinum er því 

ætlað að víkka út reynsluheim nemenda og dýpka hann. Hæfniviðmiðum 

samfélagsgreina er skipt í þrennt, reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Þegar unnið 

er að hæfni er fellur undir reynsluheim er verið að vinna með umhverfi, samfélag, sögu 

og menningu, en hugarheimur fjallar um bæði eigin sjálfsmynd og annara, og 

félagsheimur vinnur með samskipti. Ef hæfniviðmið þessara þriggja flokka eru skoðuð 

má sjá að við lok grunnskóla á nemandi að hafa hæfni á ýmsum sviðum sem ýta undir 

víðsýni og sátt við alla menn og þeirra menningu. Einnig eiga nemendur að geta 

„rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsleg málefni“ 
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(bls. 198), „gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annara manna og útskýrt fyrir öðru fólki 

mikilvægi þess“ (bls. 201), „útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan 

bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 

lífshátta“ (bls. 202). Kennarinn þarf að hjálpa nemendum sínum að þroska þessa hæfni 

og með því hjálpar kennarinn nemendum að þróa skilning sinn á sjálfum sér, öðru fólki 

og því umhverfi og samfélagi sem þeir hrærast í. Þó þarf kennarinn að hafa í huga að 

þrátt fyrir að nemendur séu í sama skólasamfélagi þá er það ekki eini veruleiki 

nemenda. Heima fyrir geta gilt allt aðrar reglur og verið allt önnur sýn á heimin en 

nemendurnir fá í skólanum. Því er mikilvægt að reyna að tvinna saman þessa tvo 

menningarheima svo reynsluheimur nemenda verði sem heildstæðastur og þeir geti á 

auðveldari hátt tengt viðfangsefni við sitt daglega líf. Kennarinn þarf að vera opinn fyrir 

því að nemendur hafi áhrif á hvað þeir læra og hvernig þeir læra, því fyrri reynsla 

tveggja nemenda er aldrei eins og hún hefur áhrif inn í skólann og á persónu 

nemandans. Ef nemendur fá tækifæri til að ígrunda eigin reynslu þá geta þeir frekar 

skilið reynslu annara og tekið tillit til hennar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

4.3 Grunnþættir menntunar 

Allt nám á að tengjast grunnþáttum menntunar samkvæmt núgildandi aðalnámskrá 

grunnskóla (2013). Þessir grunnþættir eru; jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, 

sjálfbærni, sköpun, og heilbrigði og velferð. Hér verður fjallað um fyrstu tvo 

grunnþættina og hvernig þeir tengjast fjölmenningu og framkvæmd fræðslu um hana í 

kennslu.  

4.3.1 Jafnrétti 

Ein af undirstöðum þess að fjölmenning virki í samfélagi er að allir búi við jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi, sama hvaða trú þeir aðhyllast, af hvaða kynþætti eða þjóðerni 

fólk er, eða hvaða tungumál það talar. Ísland var einsleitt samfélag, verandi eyja úti í 

miðju Atlantshafi og samgöngur á milli landa voru ekki á allra færi. En eftir því sem 

heimurinn minnkar með bættum samgöngum hefur fjölbreytni í samfélagsgerð hér á 

landi aukist og býr hér nú fólk af mörgum þjóðernum sem hafa oft aðra sýn á heiminn 

en þeir sem eiga íslenska fjölskyldu langt aftur í ættir. Þegar kemur að jafnrétti og 

menningu getur verið erfitt í fyrstu að sýna ekki þjóðhverfu, það er, að meta aðra 

menningu út frá sinni eigin og hugsa þá að eigin menning sé betri eða réttari (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Frekar ætti að sýna 

menningarlega afstæðishyggju þar sem engin menning er annarri hærri, heldur þurfi að 

setja athafnir fólks í rétt menningarlegt samhengi og meta þær út frá því. Fordómar 
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geta komið í ljós hjá börnum allt niður í þriggja ára og því þarf samfélagið og kennarinn 

að hjálpa nemendum að setja sig í spor annara og reyna að hjálpa nemendum að átta 

sig á eigin fordómum. Þegar nemendur eru meðvitaðir um að þeim finnist sjálfsagt að 

innflytjendur fái síður vinnu eða að þeir eigi að búa í verra húsnæði er hægt að vinna 

með að breyta þessu hugarfari. Fordómar gagnvart málfari, að tala ekki „rétt mál“, geta 

verið algengari hjá eldra fólki en því yngra og þeir geta beinst að íslenskum og erlendum 

börnum en þó á mismunandi hátt. Kennarar þurfa því að passa hvernig þeir fara fram 

með leiðréttingar á málfari nemenda sinna ef þeir telja það vera nauðsynlegt yfir höfuð 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Annar hluti 

jafnréttis er efnahagslegt jafnrétti. Oft var talað um að Ísland væri stéttlaust land en 

það búa aldrei allir við fullkomlega jafnan kost, hvort sem um er að ræða innflytjendur 

eða Íslendinga. Þó efnahagur komi fjölmenningu ekki við í beinum skilningi þá hefur 

hann áhrif á upplifun annara af fólki í kringum sig. Nemendur og allt starfsfólk skólanna 

þurfa að vera meðvituð um hvort þau séu fyrir fram búin að ákveða að innflytjendur 

eða flóttafólk séu af annarri stétt en þau sjálf og þá er hægt að vinna með að breyta því 

hugarfari. Fjárhagur fjölskyldunnar getur haft neikvæð áhrif á skólalíf barna og unglinga, 

þeir geta lent undir félagslega og jafnvel ekki tekið þátt í viðburðum þar sem foreldrar 

þurfa að bera einhvern kostnað. Þessar aðstæður geta ýtt undir fordóma og ef 

viðkomandi er af erlendum uppruna getur það búið til neikvæða staðalmynd af fólki frá 

þessu landi (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).  

4.3.2 Lýðræði og mannréttindi 

Lýðræði og mannréttindi eru nátengd jafnrétti og hægt er að tvinna saman vinnu 

með þessa tvo grunnþætti á einfaldan hátt með auknum samræðum um hvað felst í 

þessum hugtökum. Í skólum er kjörið tækifæri að kenna nemendum að lýðræði snýst 

ekki um að sigra, heldur um að taka þátt. Hægt er að tala um kosningar, mikilvægi þess 

að hafa skoðanir og að allir eigi rétt á að tjá sínar skoðanir. En þá þarf að útskýra og 

kenna nemendum að aðrir megi vera ósammála þeim og það megi rökræða um 

skoðanir sem geta þótt eldfimar. Hafa þarf þó í huga að fylgja þurfi almennum 

mannasiðum og kurteisi í aðstæðum sem þessum. Skoðanir og menning geta verið 

nátengd og geta haft áhrif á hvort einstaklingur fellur inn í hópinn eða er hluti af 

minnihlutanum. Sama hvar einstaklingur staðsetur sig í hópnum þarf að hafa í huga að 

„allar manneskjur eru jafn mikils virði og hver hefur sín sérkenni. Jöfnuð og 

fjölbreytileika ber að virða“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 

26). Að ræða mismunandi skoðanir og fordóma er mikilvægt til að átta sig á þeim, það 

er í raun eðlilegt að vera með einhverja fordóma því það hefur enginn tíma til að kynna 
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sér öll málefni alveg niður í kjölinn til að geta myndað sér skoðanir út frá öllum hliðum. 

Sumir eru hinsvegar tilbúinir að skipta um skoðun þegar fyrir þá eru færð sannfærandi 

rök eða þeir lenda í lífsreynslu sem breytir fyrri afstöðu. Aðrir eru forhertir í sínum 

skoðunum og sama hversu mikið af rökum og sönnunum er kynnt fyrir þeim, halda þeir 

fast í sína eigin skoðun. Þeir hampa öllu sem styður þeirra skoðun, sama hve lítið það 

kann að vera, en afneita öllu því sem bendir til annars. Börn og unglingar eru oftast 

tilbúin að hlusta á hina hliðina og jafnvel er hægt að setja þeirra fordóma í samhengi við 

fræðileg hugtök. Þessir fordómar geta verið fjölbreyttir, allt frá því að halda því fram að 

iPhone sé besti sími í heimi og út í það að allir hörundsdökkir séu glæpamenn. Hægt er 

að velta fyrir sér lífi í öðrum löndum og jafnvel hægt að velta því upp hvort fólk sem búi 

annarsstaðar hafi fordóma gagnvart þeim sem búa á Íslandi. Með þessu er hægt að fá 

fram heimspekilegar umræður sem hvetja til gagnrýninar hugsunar. Skólinn má ekki 

einungis vera staður til að drepa tímann, hann þarf að sinna hlutverki sínu. Skólinn 

hjápar nemendum að velja sér starfsvettvang en hann hjálpar nemandanum einnig að 

ákveða hver hann er og hvers konar manneskja hann vill verða (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

4.4 Samantekt  

Í þessum kafla var fjallað um lög um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla, og tvo 

grunnþætti menntunar. 

Í lögum um grunnskóla er ekki fjallað um fjölmenningu, heldur á nám að fylgja 

kristinni arfleið íslenskrar menningar sem hljómar ekki fjölmenningarlegt. Lögin segja 

einnig að nemendur eigi að fá að velja sjálfir viðfangsefni og nálganir en í þessum 

greinum felst þversögn og önnur hvor greinin er líklega síbrotin.  

Aðalnámskrá grunnskóla leggur fyrir hvaða hæfni nemendur eiga að ná í hverri 

námsgrein ásamt því að vera regluverk fyrir grunnskóla. Kaflinn um erlend tungumál 

snertir á menningu og alþjóðasamskiptum ásamt því að tengja tungumálanám við 

menningarheima. Samfélagsgreinakaflinn fjallar einnig um menningu og mikilvægi þess 

að vera meðvitaður um fjölbreytileika menningarheima til að geta orðið víðsýnn og 

umburðarlyndur.  

Grunnþættir menntunar eiga að vera samtvinnaðir allri menntun sem fer fram í 

grunnskólum. Jafnrétti og lýðræði og mannréttindi eru tveir grunnþættir sem fjalla 

hvað mest um menningu og mikilvægi þess að taka tillit til og virða alla þá fjölbreyttu 

menningarheima sem eru til. Þeir segja að allir séu jafnir og að ekki eigi að mismuna 

fólki vegna menningar, trúarbragða eða nokkurs annars. Grunnþættirnir hvetja til 
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gagnrýnina umræðna, að hvetja nemendur til að hugsa sjálfa og færa rök fyrir sínum 

skoðunum. Þeir hvetja til samtals sem fær nemendur til að þjálfast í að ræða saman 

frekar en að rífast, þeir hvetja til þess að öllum sé sýnd virðing, líka þeim sem hafa aðra 

skoðun en maður sjálfur. 
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5 Efni frá Evrópuráðinu 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) hefur á undanförnum árum lagt mikið upp úr því að 

gera tungumálum og tungumálanámi hátt undir höfði. Það hefur gefið út Evrópska 

tungumálarammann (e. Common European Framework of References for Languages, 

CEFR) og honum til stuðnings Evrópsku tungumálamöppuna (e. European Language 

Portfolio). Þessi tvö verk hafa verið þýdd á fjölmörg tungumál, þar á meðal íslensku, og 

eru þau notuð í fjölmörgum skólum um alla Evrópu (Council of Europe, e.d.). Þegar rætt 

er um hæfni nemenda í erlendum tungumálum í aðalnámskrá grunnskóla (2013), er 

vísað í Evrópska tungumálarammann. Þar segir að við lok grunnskóla eigi nemendur að 

hafa náð þeirri hæfni sem á við stig B1 í þeim ramma. Því er hægt að draga þá ályktun 

að íslenskir skólar eigi að þekkja Evrópska tungumálarammann nokkuð vel og ættu því 

að nýta sér fleira af því sem Evrópuráðið hefur búið til.  

Hér á eftir verða kynnt tvö verkefni sem Evrópuráðið hefur unnið að á undanförnum 

árum í tengslum við fjölmenningu og fjöltyngi í skólum. Annað er matsrammi til að 

hjálpa kennurum að leiðbeina nemendum hvernig á að nálgast tungumála- og 

menningarnám á fjölbreyttan hátt (sjá kafla 5.1). Hitt verkefnið fjallar um mikilvægi 

þess að kennarar átti sig á því að þó að nemendur af erlendum uppruna tali ekki sama 

tungumál og meirihluti nemendanna þýði það ekki að þeir kunni eða viti ekki neitt (sjá 

kafla 5.2). Bæði þessi verkefni eru gagnleg fyrir kennara svo að þeir geti stuðlað að 

þvermenningarlegum skilningi með því að sýna hann í verki. 

5.1 Framework of References for Pluralistic Approaches to Languages 

and Cultures (FREPA) 

Evrópuráðið hefur lagt fram ramma til að meta menningu og tungumálafærni 

nemenda. Þessi rammi kallast Framework of References for Pluralistic Approaches to 

Languages and Cultures (FREPA) og er tengdur Evrópska tungumálarammanum sem 

Evrópuráðið gaf út fyrst árið 2001 (Council of Europe, án dags.). FREPA er ætlað að 

stuðla að notkun fjölbreyttra nálgana (e. pluralistic approaches) við kennslu tungumála 

og um menningarheima. Með notkun fjölbreyttra nálgana er hægt að hjálpa 

nemendum að þróa hjá sjálfum sér þekkingu, viðhorf og færni um tungumál og 

almennar menningarlegar staðreyndir ásamt því að nemendur hafi bættan aðgang að 

tiltekinni menningu eða tungumáli með því að nota þá hæfni sem var lærð í tengslum 
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við aðra menningu eða tungumál (European Center for Modern Languages, 2012). 

Einungis er hægt að þróa þekkingu, færni og viðhorf sem þessi þegar unnið er með 

mörg tungumál og marga menningarheima í kennslustofunni, og sambandið þar á milli. 

Að hafa ramma sem þennan til að styðja við námsuppbyggingu er jákvætt og hann 

styður við þá ramma sem til eru fyrir, evrópska tungumálaramman og evrópsku 

tungumálamöppuna sérstaklega, þar sem þeir einblína á færni í tungumálum. FREPA 

ramminn er hugsaður fyrir alla þá sem eiga einhverja hlutdeild í menntun, þar með talið 

kennara, þá sem kenna kennurum að kenna og þá sem semja námsefni eða námskrár. 

En það eru nemendurnir fyrst og síðast sem njóta góðs af ramma sem þessum 

(European Center for Modern Languages, 2012). FREPA ramminn byggir á 

yfirgripsmiklum hæfniviðmiðum sem nemendur eiga að ná með því að nota þau úrræði 

(e. resources) sem ramminn hefur yfir að ráða. Þessi úrræði eru þrengri en 

hæfniviðmiðin og geta veitt nemendum og kennurum þann stuðning sem þeir þurfa til 

að geta unnið að hæfniviðmiðum rammans.  

Hæfniviðmið er flókið fyrirbæri sem er ætlað að hafa áhrif á einstakling, oft 

nemanda, sem heild og tengjast félagslegum aðgerðum sem þarfnast bætinga. 

Hæfniviðmið sem sett eru fram í stórum ramma sem þessum þurfa að vera skýr, 

skynsamleg og í samhengi við það sem á að læra. Kennari þjálfar hæfni nemenda með 

því að veita þeim úrræði sem hjálpa nemendum að ná hæfninni sjálfir, það er, að læra 

að nota þau úrræði sem þeim eru gefin. Í FREPA rammanum eru listar með úrræðum 

sem tengjast þekkingu, viðhorfum og færni til að stuðla að fjölbreyttri nálgun í kennslu. 

Þegar þessir listar eru skoðaðir má sjá teikningu af lykli við hvert úrræði en það hvernig 

lykillinn er á litinn gefur til kynna hversu mikilvægt það er að nota fjölbreyttar nálganir 

til að ná þeim úrræðum sem þar er sagt frá. Ef lykillinn er litalaus þarf ekki að notast við 

fjölbreyttar nálganir til að nota úrræðið, ef hringur lykilsins er litaður er mikilvægt að 

nota fjölbreyttar nálganir, og ef lykillinn er allur litaður er nauðsynlegt að nota 

fjölbreyttar nálganir til að geta nýtt úrræðið (European Center for Modern Languages, 

2012). Nánari lýsing á lyklinum og tilgangi hans verður síðar í kaflanum.  

Höfundar FREPA hafa sett upp töflu með hæfniviðmiðum sem á að vera hægt að 

nýta í hvaða aðstæðum sem er. Tengingar á milli þessara hæfniviðmiða eru ekki fyrir 

fram ákveðnar heldur eiga notendur að finna tengingarnar sjálfir. Taflan kallast „hæfni 

sem virkjar þekkingu, færni og viðhorf með ígrundun og aðgerðum“ (e. competences 

which activate knowledge, skills and attitudes through reflection and action) og hægt er 

að nýta hana með öllum tungumálum og menningarheimum ásamt því að nýta hana til 

að sjá og mynda tengingar á milli tungumála og á milli menningarheima (European 
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Center for Modern Languages, 2012). Hæfniviðmiðin eru sjö, en hæfniviðmið eitt og tvö 

eru með undirviðmið svo í heildina eru þau þrettán. Til að aðgreina hæfniviðmiðin frá 

úrræðunum eru þau skráð C1 til C7 þar sem C stendur fyrir competence (ísl. hæfni). 

  Tafla 1 - Hæfniviðmið FREPA 

C1 
Hæfni í að halda utanum samskipti 

varðandi tungumál og menningu þegar 
setja þarf sig í spor annarra 

C2 
Hæfni í uppbyggingu og víkkun 
tungumála- og menningarlegrar 

þekkingar 

C1.1 
Hæfni í úrlausn 

árekstra, úrvinnslu 
hindranna og leysa 

misskilning 
 

C1.2 
Hæfni til 

samningaviðræðna 
 

C2.1 
Hæfni til að nýta 

sér eigin 
fjölmenningar- og 
fjöltyngis reynslu 

 

C2.2 
Hæfni til að virkja 
kerfisbundnari og 

hnitmiðaðri 
námsaðferðir í 

tengslum við þá 
sem eru öðruvísi 

C1.3 
Hæfni til 

málamiðlanna 

C1.4 
Aðlögunarhæfni 

  

 C3 
Hæfni í að hugsa út frá fleiru en 

einstaklingnum sjálfum (e. decentering) 
 

 

 C4 
Hæfni til að öðlast skilning á óþekktum 

tungumála- og menningarlegum 
eiginleikum 

 

 

 C5 
Hæfni í að fjarlægjast eigin viðmið 

 

 

 C6 
Hæfni í gagnrýnni greiningu á  

(samskipta- og/eða náms-) umhverfi og 
athöfnum sem viðkomandi er 

þátttakandi í  
 

 

 C7 
Hæfni til að þekkja hinn (e. other) og 

öðrun (e. otherness) 
 

 

(European Center for Modern Languages, 2012) (Þýðingar eru höfundar) 

 

Höfundar FREPA ákváðu að hafa hæfniviðmiðin þetta víð og opin því þá væri hægt 

að hafa fleiri úrræði sem væri hægt að tengja við eitt eða fleiri hæfniviðmið. Það er þó 
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undir notandanum komið að sjá þessa tengingu þar sem hlutverk rammans er að ýta 

undir fjölbreytta nálgun en ekki að segja nákvæmlega til hvernig eigi að uppfylla 

hæfniviðmiðin (European Center for Modern Languages, 2012).  

Eins og fyrr sagði þá er úrræðunum skipt í þrjá kafla, þekkingu, viðhorf og færni. 

Hverjum þessara kafla er svo skipt í undirkafla til að einfalda leit að tilteknum úrræðum. 

Undirkaflar þekkingarkaflans eru fimmtán, undirkaflar viðhorfakaflans eru sex, og 

undirkaflar færnikaflans eru sjö. 

Tafla 2 - Undirkaflar úrræða FREPA 

Þekking Viðhorf Færni 

• Tungumál sem 
táknfræðilegt kerfi 

• Tungumál og samfélag 

• Yrt og óyrt samskipti 

• Þróun tungumála 

• Fjölbreytni og fjöltyngi 

• Líkindi og munur milli 
tungumála 

• Tungumál og 
þekkingaröflun 

• Menning: almenn 
einkenni 

• Menningar- og 
félagslegur 
fjölbreytileiki 

• Samband menningar 
og þvermenningar 

• Þróun menninga 

• Fjölbreytni 
menningarheima 

• Líkindi og munur milli 
menningarheima 

• Menning, tungumál og 
sjálfsmynd 

• Menning og 
þekkingaröflun 

• Athygli, næmni, áhugi, 
jákvætt viðhorf, 
hreinskilni, virðing, 
birting í tengslum við 
tungumál, menningu 
og fjölbreytileika 
tungumála og 
menninga 

• Tilhneiging, hvati, vilji, 
þrá til að taka þátt í 
aðgerðum tengdum 
tungumálum, 
menningu og 
fjölbreytileika 
tungumála og 
menninga 

• Viðhorf gagnvart 
fyrirspurnum 

• Aðlögunarhæfni, 
sjálfsöryggi, 
kunnugleiki 

• Sjálfsmynd 

• Viðhorf til 
þekkingaröflunar 

• Getur fylgst með, 
greint 

• Getur borið kennsl á 

• Getur borið saman 

• Getur talað um 
tungumál og 
menningu 

• Getur notað fyrri 
þekkingu í tungumáli 
til að skilja annað 
tungumál eða tjáð sig 
á öðru tungumáli 

• Getur átt í 
samskiptum 

• Veit hvernig á að afla 
sér þekkingar 

(European Center for Modern Languages, 2012) (Þýðingar eru höfundar) 

 

Dæmi um hvernig úrræðin eru sett fram er tekið úr kaflanum Þekking og 

undirkaflanum Menning: almenn einkenni. Tekin eru þrjú dæmi, eitt af hverju litastigi 

lykilsins sem segir til um hversu fjölbreytta nálgun þarf til að takast á við hvert úrræði. 

Fyrsta úrræðið er „veit að það eru til margar menningar, mismunandi líkar innbyrðis.“ 
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Lykillinn með þessu úrræði er litalaus. Það þýðir að ekki þurfi að notast við fjölbreyttar 

nálganir til að ná að nota þetta úrræði þó það gæti verið þess virði að skoða það. Annað 

úrræðið er „veit að ákveðnir félagslegir siðir í hverri menningu fyrir sig geta verið 

tilviljunarkenndir, til dæmis borðsiðir.“ Lykillinn með þessu úrræði er með litaðan hring. 

Þá er mikilvægt að nota fjölbreyttar nálganir til að auðvelda nám og þekkingaröflun. 

Þriðja úrræðið er „veit að hver menning ákveður að minnsta kosti að hluta hvernig 

meðlimir hennar sjá heiminn og hugsa um hann.“ Lykillinn með þessu úrræði er allur 

litaður. Það þýðir að það er nauðsynlegt að nota fjölbreyttar nálganir til að geta nýtt 

úrræðið, annars er það varla mögulegt (European Center for Modern Languages, 2012). 

Þegar úrræðin eru skoðuð í heild sést að þau eru flest þekkingar- eða hegðunarfræðileg 

og því þarf að skoða þau með það í huga.  

5.2 Að kenna ríkjandi tungumál í fjöltyngdum aðstæðum 

Miðstöð nútíma tungumála í Evrópu (e. European Center for Modern Languages, ECML) 

vinnur markvisst að því að takast á við þær áskoranir sem hafa komið upp á 

síðastliðnum árum með öllum þeim fólksflutningum sem hafa átt sér stað. Fólk flytur til 

landa þar sem opinbert tungumál er annað en þeirra eigið móðurmál. Þetta hefur í för 

með sér nýjar áskoranir fyrir samfélagið í heild sinni en sérstaklega innan skólakerfisins. 

Þar er nemendum ætlað að læra nýja hluti í nýjum námsgreinum, sem er nægilega 

flókið út af fyrir sig, en að læra þessa nýju hluti sem kenndir eru á nýju, og oft framandi, 

tungumáli er ennþá erfiðara (European Center for Modern Languages, 2011). 

Skólamálið (e. language of schooling) er einnig kennt sem tungumál. Þar er kenndur 

lestur, ritun og samskipti, málvitund og tilfinning fyrir rituðu máli, ásamt ríkjandi 

menningu og hvernig menningarlegur bakgrunnur getur verið nýttur til að byggja 

sjálfsmynd einstaklings. Skólamálið getur haft alvarleg áhrif á trú nemenda sem hafa 

annað móðurmál á eigin getu því þessir nemendur eru oft metnir eftir getu þeirra á 

skólamálinu en ekki er tekið tillit til þeirra getu á eigin móðurmáli (European Center for 

Modern Languages, 2011).  

Þegar nemendur læra náttúrufræði eða samfélagsfræði eru þeir að læra nýjan 

orðaforða, í rauninni nýtt tungumál, það gildir fyrir alla nemendur sama hvaða 

móðurmál þeir hafa. En þegar þeir nemendur, sem hafa annað móðurmál en 

skólamálið, læra þessar greinar eru þeir í raun að læra nýtt tungumál á nýju tungumáli. 

Útskýringar á hugtökum og orðum eru á skólamálinu en sá orðaforði er oft mun flóknari 

en sá sem notaður er í daglegu tali, þá sérstaklega meðal barna og unglinga. Því þarf að 

hafa í huga í fjöltyngdum skólum að allir kennarar eru tungumálakennarar og þeir þurfa 
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að kenna skólamálið sem annað mál svo allir nemendur njóti góðs af kennslunni sjálfri. 

Viðhorf sumra kennara má ennþá bæta, því margir kennarar sem kenna skólamálið sem 

faggrein, kenna eins og allir nemendur hafi það tungumál að móðurmáli og geti því 

áttað sig á óskilgreindu samhengi vegna sögu eða menningar. Margir þeirra kennara 

sem hafa neikvætt viðhorf til fjöltyngis í skólum finnast sem erlendu málin ógni 

skólamálinu og eru hræddir um að skólamálið hverfi ef alltaf á að taka tillit til allra 

hinna tungumálanna sem sífellt bætast við í skólakerfið (European Center for Modern 

Languages, 2011).  

Til að hvetja til fjöltyngi innan skólakerfisins þurfa að vera til staðar fyrirfram 

ákveðin markmið og grundvallar gildi sem vitað er að virka. ECML hefur með verkefni 

sínu MARILLE skoðað hvernig er best að hvetja til fjöltyngis í skólum (European Center 

for Modern Languages, 2011). Þar efst á blaði er áherslan á vekja áhuga nemenda á 

tungumálum og hjálpa þeim að verða forvitnum um þau, ásamt því að kenna þeim að 

virða öll tungumál og alla menningarheima. Einnig kemur þar fram að mikilvægt er að 

nemendur fái að nota sem fjölbreyttust tungumál í skólanum og að fræða foreldra um 

kosti þess að þróa fjöltyngi hjá börnum þeirra. Þegar skólasamfélagið er eins fjölbreytt 

og raun ber vitni þarf að taka tillit til þess að ekki eru allir nemendur með jafn mikla 

tungumálafærni í sömu tungumálunum og einnig getur menningarlegur bakgrunnur 

haft áhrif á hversu mikla áherslu nemendur hafa lagt á ákveðin tungumál. Alltaf þarf þó 

að hafa í huga að nemendur hafi eitthvað að segja um hvernig þeirra nám fer fram svo 

þeir læri að verða sjálfstæðir í sínu námi (European Center for Modern Languages, 

2011). 

Þegar nemendum er ætlað að læra að vera fjöltyngdir þarf að vera til staðar aðstaða 

þar sem nemendur komast í kynni við mismunandi tungumál og málkerfi sem þeir 

þekkja ekki fyrir. Þá er hægt að kynna fyrir þeim bókmenntir og aðra texta þar sem þeir 

geta skoðað og þjálfað upp færni í öðru tungumáli. En grundvöllur þess að þetta sé 

hægt er að nemendur séu forvitnir um ný tungumál og að þeir vilji skoða þau og læra 

um þau. Námskráin þarf að bjóða upp á þetta sé hægt svo það sé vilji til þess að vinna 

með önnur tungumál. Ef nemendur hafa fengið að skoða og nýta forvitni sína geta þeir 

öðlast sjálfsöryggi til að þora að læra sjálfir þó kennarar séu tilbúnir til að veita aðstoð 

eftir þörfum. Þegar nemendur eru orðnir meðvitaðir um tungumál, sitt eigið og önnur, 

er hægt að ræða við þá um mismunandi málfar sem þeir nota, oft án þess að vera 

meðvitaðir um það, í mismunandi aðstæðum. Ekki er nóg að nemendur læri um 

tungumál, það þarf líka að þjálfa þá í notkun þeirra. Með aukinni færni eykst sjálfsöryggi 

og sjálfstraust sem aftur ýtir undir aukin samskipti á nýju tungumáli. Að þjálfast í að tala 
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nýtt tungumál við og með fólki sem hefur fjölbreyttan bakgrunn er jákvæður og 

nauðsynlegur undirbúningur fyrir lífið í fjölbreyttu nútímasamfélagi (European Center 

for Modern Languages, 2011). 

Það eru ekki einungis nemendur sem þurfa að aðlaga sig að nýjum veruleika, 

kennaranna bíður nýtt og veigamikið hlutverk sem leiðandi drifkraftar í fjöltyngdu 

samfélagi. Til þess að geta stuðlað að raunverulegu fjöltyngi þurfa allir kennarar að læra 

hvernig á að kenna bæði móðurmál og annað tungumál. Kennarar þurfa að skilja 

hvernig nemendur læra bæði fyrsta og annað mál, hvaða skref eru þau réttu og hver 

eru eðlileg mistök í lærdómsferlinu ásamt því hvernig á að styðja sem best við 

nemendur. Kennarar þurfa líka að hafa aðgang að þeim verkfærum sem þarf til að geta 

skoðað hvað einkennir tungumál og hvað gerir þau ólík, til dæmis á milli tungumála 

„fjölskyldna“.  Að hafa kennslufræðilegan grunn í fyrsta og annars máls fræðum hjálpar 

kennurum gífurlega með lærdómsferli nemenda sinna og veitir kennurum tækifæri til 

að nota þeirra eigin tungumálafærni til að finna viðeigandi kennsluaðferðir og vera til 

staðar fyrir nemendur. Í fjöltyngdu samfélagi er mikilvægt að gera nemendum grein 

fyrir þeirra eigin fjöltyngi og leyfa þeim að nota sín tungumál sem getur leitt af sér 

aukna viðurkenningu og þekkingu á fáþekktum tungumálum. Samvinna kennara í 

fjöltyngdum skólum er mikilvæg auðlind sem ekki má líta framhjá og getur samtal milli 

kennara hjálpað til við aukna kennslufræðilega hugsun sem skilar sér með betri kennslu 

til nemenda. Mikil samvinna móðurmálskennara, annars máls kennara, auk annara 

tungumálakennara skiptir höfuð máli þegar kemur að því að byggja upp málvitund 

nemenda í öllum tungumálum. Þróunin í þessum málum verður að vera sífelld og 

þverfagleg því þá er hægt að sérsníða lausnir að hverju samfélagi fyrir sig, því oft er það 

sem virkar fyrir einn, ótækt fyrir annan. Tungumálakennarar í skólum eru sérfræðingar 

en þeir þurfa að miðla af sinni þekkingu og reynslu til annara kennara til að fjöltyngi sé 

raunverulegur möguleiki í kennslu. Með þessu samstarfi er hægt að kalla alla kennara 

tungumálakennara og þeir geta hjálpað nemendum sínum að yfirfæra tugumálafærni 

sína á aðrar faggreinar. Bæði nemendur og kennarar ættu að viðurkenna mikilvægi 

tungumála við nám í öllum námsgreinum (European Center for Modern Languages, 

2011).  

Til þess að ná fram svona umfangsmiklum breytingum innan skólakerfisins þarf að 

gera ráð fyrir þeim í námskrám, sama hvort það er aðalnámskrá, skólanámskrá eða 

bekkjarnámskrá. MARILLE verkefnið fjallar mikið um mikilvægi þess að námskrár verði 

þverfaglegar og að matsrammi þeirra geri ráð fyrir fjöltyngi í námi. En ekki má gleyma 

duldu námskránni sem er við líði í hverjum einasta skóla í heiminum. Dulda námskráin 
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er það sem er gert af því að það hefur alltaf verið gert á þennan hátt, þær hefðir sem 

hafa myndast innan skólans og eru núna viðtekin venja. Sumar þessara hefða eru 

jákvæðar en þegar kemur að fjöltyngi eru þær margar neikvæðar í garð tungumála sem 

eru „lægra sett“ í samfélaginu. Þetta viðhorf þarf að brjóta til þess að fjöltyngi innan 

skólans eigi möguleika á að ná að blómstra í raun og veru. Stuðningur, innan skólans 

sem utan, er mikilvægur til að viðhorfsbreyting eigi sér stað og fjöltyngi verði 

raunverulegur veruleiki þar sem öll tungumál eru jafn rétthá (European Center for 

Modern Languages, 2011). 

5.3 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um FREPA rammann og MARILLE verkefnið. FREPA er 

rammi sem styður við Evrópska tungumálaramman en er í raun hugsaður í víðara 

samhengi þar sem hann á að hjálpa til við kennslu tungumála og um menningarheima. 

FREPA rammanum er ætlað að stuðla að notkun fjölbreyttra nálgana í þessari kennslu 

sem gefur nemendum breiðari þekkingu og eykur sjálfstæði þeirra í námi. 

Hæfniviðmiðin sem eru sett fram í rammanum á að vera hægt að nota með öllum 

tungumálum og menningarheimum og til að sjá tengingar á milli bæði tungumála og 

menningarheima. Þar sem hæfniviðmiðin eru víð og yfirgripsmikil er mun meira lagt 

upp úr úrræðum sem kennarar veita nemendum til að hjálpa þeim að öðlast hæfnina 

sjálfir. Úrræðunum er skipt í þrjá kafla, þekkingu, viðhorf og færni, sem er svo skipt í 

undirkafla til að einfalda leit að tilteknum úrræðum. Með þessu er verið að gera 

rammann aðgengilegri fleirum og auðvelda notkun hans.  

MARILLE verkefnið byggir á því að finna leiðir til að stuðla að fjöltyngi í 

fjölmenningarlegum skólum þannig að allir njóti góðs af. Nemendur af erlendum 

uppruna eða hafa móðurmál sem er annað en skólamálið standa hinum aftar og 

gleymast stundum. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að þeir þurfi líka að kenna 

skólamálið sem annað mál svo að allir nemendur njóti góðs af kennslunni. Til að 

nemendum gangi betur að læra tungumál og um menningarheima þurfa þeir að vera 

forvitnir, vilja læra og kennarinn þarf að hvetja nemendur áfram í þeirri þekkingarleit. 

Þeir nemendur sem kunna nokkur tungumál þurfa að fá að tjá sig á þeim og vekja 

þannig athygli á þeim. MARILLE verkefnið hvetur til þverfaglegra námskráa og að gert 

sé ráð fyrir fjöltyngi í námi. 
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6 Ástralska námskráin og þvermenningarlegur 

skilningur 

Í aðalnámskrá Ástralíu er þvermenningarlegur skilningur einn af aðalhæfninni sem 

nemendur á grunnskólaaldri þurfa að ná. Ætlunin með þessari hæfni er að nemendur 

læri að bera virðingu fyrir sinni eigin menningu, tungumáli og gildum, ásamt annarra. 

Þetta á að hjálpa nemendum að átta sig á hvernig sjálfsmynd einstaklinga, hópa, og 

þjóðar eru mynduð og að skilja að menning er flæðandi og síbreytileg (Australian 

Curriculum, e.d. a). Þvermenningarlegum skilningi er ætlað að kenna nemendum um 

fjölbreytta menningarheima með því að komast í snertingu við þá á þann hátt að 

nemendur átti sig á því hvað er líkt og hvað ólíkt með framandi menningarheimunum 

og þeirra eigin. Þessum kafla í áströlsku námskránni eru gerð ítarleg skil hér á eftir til 

þess að sjá hvernig er hægt að leggja upp með skipulögðum hætti hæfniviðmið og 

útfærslur í öllum námsgreinum um það hvernig hægt sé að vinna að 

þvermenningarlegum skilningi. Þessi námskrá var valin sérstaklega því hún er með 

sérstakan kafla tileinkaðan þvermenningarlegum skilningi og sýndi þar af leiðandi að 

það er hægt að skipuleggja skólastarf ofan frá með þennan þátt í huga. 

6.1 Lykilsvið þvermenningarlegs skilnings 

Samkvæmt áströlsku aðalnámskránni eru þrjú lykilsvið undir þvermenningarlegum 

skilningi; að þekkja menningu og þróa virðingu fyrir henni; samskipti og samkennd með 

öðrum; að ígrunda þvermenningarlega reynslu og taka ábyrgð. Sett eru fram viðmið á 

sex stigum sem nemendur eiga að geta uppfyllt við lok ákveðins bekkjar á hverju 

lykilsviði. Hvert stig er tvö skólaár, þ.e. nemendur eiga að hafa lokið stigi eitt eftir 

leikskóla og stigi tvö við lok annars bekkjar, og svo framvegis (Australian Curriculum, 

e.d. b). Hér verða þessi lykilsvið kynnt og tilgangur þeirra útskýrður stuttlega, ásamt því 

að hæfniviðmið hvers stigs eru útlistuð.  

6.1.1 Fyrsta lykilsvið 

Með fyrsta lykilsviðinu er nemendum ætlað að læra að þekkja, fylgjast með, lýsa og 

greina flóknari og flóknari einkenni þeirra eigin menningarlegu sjálfsmyndar ásamt 

annara. Nemendur fara út fyrir sinn veruleika til að skoða nýjar hugmyndir og reynslu 

sem tengjast sérstökum menningarhópum. Þeir bera saman sína eigin þekkingu og 
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reynslu við annara, læra að þekkja sameiginleg einkenni, viðurkenna muninn á lífi þeirra 

og gera sér grein fyrir þörfinni á að ígrunda á gagnrýninn hátt þennan mun til að reyna 

að skilja hann. Til að átta sig á og kunna að meta mun á milli fólks og virða skoðanir 

annarra og réttindi þeirra til að þróa og haga sér með þvermenningarlegum skilningi 

þurfa nemendur að:  

- Kanna menningu og menningarlega sjálfsmynd 

- Skoða og bera saman menningarlega þekkingu, siði og venjur 

- Þróa virðingu fyrir fjölmenningu. 

Tafla 3 - Að þekkja menningu og þróa virðingu fyrir henni 

Að þekkja menningu 
og þróa virðingu fyrir 
henni 

Kanna menningu og 
menningarlega 
sjálfsmynd 

Skoða og bera saman 
menningarlega 
þekkingu, siði og venjur 

Þróa virðingu fyrir 
menningarlegri 
fjölbreytni 

Stig 1 
Við lok leikskóla á 
nemandi að geta: 

Deilt hugmyndum um 
sjálfan sig og að eiga 
samleið með 
samnemendum 

Borið kennsl á, kannað 
og borið saman 
menningarlega 
fjölbreyttar athafnir og 
hluti 

Rætt hugmyndir um 
menningarlega 
fjölbreytni í 
nærsamfélaginu 

Stig 2 
Við lok 2. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
þeim mörgu hópum 
sem þeir tilheyra og 
hvernig fólk hagar sér 
innan þeirra 

Lýst og borið saman 
hvernig þeir búa, við 
það hvernig fólk bjó á 
öðrum stöðum eða 
tímum 

Lýst hvernig fjölbreytni 
býður upp á tækifæri 
fyrir nýja reynslu og 
nýjan skilning 

Stig 3 
Við lok 4. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
breytileika innan og 
þvert á menningarhópa 

Lýst og borið saman 
menningarlegt úrval 
sagna, atburða og 
muna 

Borið kennsl á og rætt 
mikilvægi 
menningarlegs úrvals 
atburða og muna sem 
eru viðurkennd í 
samfélaginu 

Stig 4 
Við lok 6. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
hlutverkunum sem 
menning og tungumál 
leika í að móta hópa og 
þjóðerni 

Lýst og borið saman 
þekkingu, siði og venjur 
fjölbreyttra 
menningarhópa í 
tengslum við ákveðinn 
tíma, viðburð eða venju 

Rætt þau tækifæri sem 
menningarleg 
fjölbreytni býður uppá 
innan Ástralíu og 
Kyrrahafs-Asíu 
svæðisins 

Stig 5 
Við lok 8. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Útskýrt hvernig 
menningarhópar og 
sjálfsmyndir breytast 
með tímanum og í 
mismunandi samhengi 

Greint eðli 
menningarlegrar 
þekkingar, siða og 
venja í fjölbreyttu 
samhengi 

Skilið mikilvægi þess að 
viðhalda og halda upp á 
menningarhefðir fyrir 
þróun persónulegra og 
þjóðlegra sjálfsmynda 

Stig 6 
Við lok 10. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Greint hvernig aðild að 
hópum mótar 
sjálfsmynd fólks, þeirra 
eigin meðtalin 

Gagnrýnt flókið og 
kraftmikið eðli 
þekkingar, siða og 
venja í breiðu samhengi 
yfir tíma 

Skilið mikilvægi 
gagnkvæmrar virðingar 
í hvatningu til 
menningarlegrar 
miðlunar og samstarfs í 
samtengdum heimi 

(Australian Curriculum, e.d. b). (Þýðingar eru höfundar.) 
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6.1.2 Annað lykilsvið 

Með öðru lykilsviðinu er nemendum ætlað að þróa þá hæfni til að tengjast og flakka 

á milli menningarheima með því að taka þátt í menningu annara hópa. Nemendur 

hugsa um kunnugleg hugtök á nýjan hátt. Þetta hvetur til sveiganleika, aðlögunarhæfni 

og vilja til að prófa og takast á við nýjar menningarlegar aðstæður. Að sýna samkennd 

hjálpar nemendum að þróa samstöðu með öðrum með því að ímynda sér sjónarhorn og 

reynslu annarra eins og þau væru sín eigin. Samkennd felur í sér að ímynda sér hvernig 

það er að setja sig í spor annarra og samsama sig með tilfinningum, aðstöðu og áhuga 

þeirra. Til að þróa og haga sér með þvermenningarlegum skilningi þurfa nemendur að: 

- Eiga samskipti þvert á menningarheima 

- Þróa og huga að fjölbreyttum sjónarmiðum 

- Sýna öðrum samkennd 

Tafla 4 - Samskipti og samkennd með öðrum 

Samskipti og 
samkennd með 
öðrum 

Eiga samskipti þvert á 
menningarheima 

Þróa og huga að 
fjölbreyttum 
sjónarmiðum 

Sýna öðrum samkennd 

Stig 1 
Við lok leikskóla á 
nemandi að geta: 

Áttað sig á að fólk notar 
mismunandi tungumál 
til að eiga samskipti 

Tjáð skoðanir sínar og 
hlustað á skoðanir 
annarra 

Ímyndað sér og lýst 
sínum tilfinningum ef 
þeir settu sig í spor 
annarra 

Stig 2 
Við lok 2. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Lýst hvernig orðnotkun 
og líkamstjáning í 
samskiptum getur haft 
aðra merkingu í öðrum 
menningarhópum 

Tjáð eigin sjónarmið á 
kunnulgegum efnum 
og textum og borið 
kennsl á sjónarmið 
annarra 

Ímyndað sér og lýst 
tilfinningum annarra í 
kunnuglegum 
aðstæðum 

Stig 3 
Við lok 4. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Áttað sig á fólk tjáir sig 
með fjölbreyttum hætti, 
bæði innan og þvert á 
menningarhópa 

Borið kennsl á og lýst 
sameiginlegum 
sjónarmiðum innan og 
þvert á menningarhópa 

Ímyndað sér og lýst 
tilfinningum annarra í 
fjölbreyttu samhengi 

Stig 4 
Við lok 6. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á þætti 
sem stuðla að skilningi í 
þvermenningarlegum 
samskiptum og rætt 
aðferðir til að koma í 
veg fyrir misskilning 

Útskýrt ólík sjónarmið 
til að breikka eigin 
skilning á málefni 

Ímyndað sér og lýst 
aðstæðum annarra í 
nærsamfélagslegu, 
þjóðlegu og alþjóðlegu 
samhengi 

Stig 5 
Við lok 8. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Kannað hvernig 
menning mótar 
málnotkun í fjölbreyttu 
samhengi 

Metið fjölbreytt 
sjónarmið og dregið 
ályktanir um hvernig 
komist var að þeim 

Ímyndað sér og lýst 
tilfinningum og hvata 
fólks í krefjandi 
aðstæðum 

Stig 6 
Við lok 10. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Greint flókið samband 
tungumáls, hugsana og 
samhengis til að skilja 
og auka samskipti 

Kynnt yfirvegaða sýn á 
málefni þar sem erfitt 
er að leysa úr 
ósamhljóða skoðunum 

Viðurkennt áhrif sem 
það að sýna öðrum 
samkennd getur haft á 
eigin tilfinningar og 
gjörðir 

(Australian Curriculum, e.d. b). (Þýðingar eru höfundar.) 
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6.1.3 Þriðja lykilsvið 

Þriðja lykilsviðinu er ætlað að þróa getu nemenda til að meðtaka eða ígrunda 

merkingu reynslunnar sem grundvallaratriði þvermenningarlegs skilnings. Nemendur 

ígrunda til að öðlast betri skilning á gjörðum einstaklinga og hópa í tilteknum aðstæðum 

og hvernig menning hefur áhrif á þær. Þeir eru hvattir til að ígrunda eigin hegðun og 

viðhorf gagnvart þvermenningarlegum aðstæðum og skilgreina þau menningarlegu 

áhrif sem gætu hafa leitt til þessara aðstæðna. Nemendur læra að standa á milli 

menninga, samræma mismunandi menningargildi og viðhorf og taka ábyrgð á eigin 

hegðun og samskiptum sínum við aðra, innan og þvert á menningar. Til að þróa og haga 

sér með þvermenningarlegum skilningi þurfa nemendur að:  

- Ígrunda þvermenningarlegar upplifanir og reynslu 

- Ögra staðalmyndum og fordómum 

- Sætta menningarlegan mun 

Tafla 5 - Ígrunda þvermenningarlega reynslu og taka ábyrgð 

Ígrunda 
þvermenningarlega 
reynslu og taka ábyrgð 

Ígrunda 
þvermenningarlegar 
upplifanir og reynslu 

Ögra staðalmyndum og 
fordómum 

Sætta 
menningarlegan mun 

Stig 1 
Við lok leikskóla á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
minnisstæðum 
þvermenningarlegum 
aðstæðum 

Borið kennsl á dæmi 
viðurkenningar og 
þátttöku annarra í fyrir 
fram gefnum aðstæðum 

Borið kennsl á hvað er 
líkt og ólíkt með þeim 
og samnemendum 
þeirra 

Stig 2 
Við lok 2. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
hvað hann hefur lært í 
fjölmenningarlegum 
aðstæðum og textum 

Rætt áhrif 
viðurkenningar og 
þátttöku í kunnuglegum 
aðstæðum 

Áttað sig á að 
menningarlegur 
munur getur haft 
áhrif á hvernig fólk 
skilur hvort annað 

Stig 3 
Við lok 4. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Borið kennsl á og lýst 
hvað hann hefur lært 
um sjálfan sig út frá  
þvermenningarlegum 
aðstæðum  

Útskýrt þær hættur sem 
fylgja alhæfingum um 
einstaklinga og hópa 

Borið kennsl á 
aðferðir til að stuðla 
að skilningi milli 
fjölmenningarlegra 
hópa 

Stig 4 
Við lok 6. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Útskýrt hvað hann 
hefur lært frá 
fjölbreyttum 
þvermenningarlegum 
aðstæðum/samskiptum 

Útskýrt áhrif 
staðalmynda og 
fordóma á einstaklinga 
og hópa innan Ástralíu 

Rætt aðferðir til að 
sætta ólík 
menningarleg gildi 
þegar rætt er um 
almennar áhyggjur 

Stig 5 
Við lok 8. bekkjar á 
nemandi að geta: 
 

Ígrundað túlkun á 
fjölbreyttum 
menningarhópum í 
textum og miðlum  

Borið kennsl á og ögrað 
staðalmyndum og 
fordómum í túlkunum á 
hópum og þjóðum  

Borið kennsl á og rætt 
álitaefni á þann hátt 
að menningarleg 
fjölbreytni er virt  

Stig 6 
Við lok 10. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Ígrundað áhrif 
þvermenningarlegrar 
reynslu á sín eigin 
viðhorf og siði ásamt 
annarra 

Gagnrýnt staðalmyndir 
og fordóma í textum og 
málefnum er tengjast 
sérstökum 
menningarhópum 

Borið kennsl á þær 
áskoranir sem felast í 
að búa og vinna í 
fjölmenningarlegu 
samfélagi 

(Australian Curriculum, e.d. b). (Þýðingar eru höfundar.) 
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6.2 Þvermenningarlegur skilningur í námsgreinum 

Ástralska aðalnámskráin tekur sérstaklega fram hvernig hægt sé að vinna að 

þvermenningarlegum skilningi í öllum námsgreinum og hvaða bekkur hentar hvaða 

námsgrein best út frá þeim áherslum sem þeir leggja upp með í hverri námsgrein fyrir 

sig. Námsgreinarnar sem um ræðir eru; tungumál, listir, mann- og félagsvísindi (1-7), 

saga (7-10), landafræði (7-10), borgaravitund (7-10), viðskipti og hagfræði (7-10), 

íþróttir, enska, upplýsingatækni, raungreinar, stærðfræði, starfstengt nám (9-10) 

(Australian Curriculum, e.d. a). Þessi listi er í röð eftir því hve mikla áherslu er hægt að 

leggja á gagnkvæma menningar meðvitund innan þessara námsgreina.  

Í tungumálum er nauðsynlegt að vera meðvitaður um fjölmenningu, þróun 

heimsborgarans og að nám er ævistarf. Nemendur koma í skólann með fyrirfram 

ákveðnar skoðanir og ályktanir sem eru mótaðar af tungumáli þeirra og menningu þess 

sem hægt er að ögra með nýju tungumáli. Það að geta skipt um tungumál og menningu 

er grundvöllur tungumálanáms og er lykill að þróun og mótun þvermenningarlegs 

skilnings nemenda. Með því að læra nýtt tungumál, eða að nota tungumál í nýjum 

aðstæðum, fara nemendur að taka eftir, bera saman og ígrunda hluti sem voru áður 

sjálfsagðir, að kanna eigin tungumála-, félagslega- og menningarlega siði ásamt þeim 

sem tengjast markmálinu. Þeir fara að sjá flækjustigin, breytileikann og stundum 

þversagnirnar við að nota tungumál (Australian Curriculum, e.d. a). 

Í listum hjálpar þvermenningarlegur skilningur nemendum að kanna áhrif 

menningarlegrar sjálfsmyndar og hefða á hugsunina um listamann og áhorfendur. 

Nemendur þróa með sér þvermenningarlegan skilning með því að búa til listaverk sem 

kanna þeirra eigin menningarlegu sjálfsmynd ásamt annara, túlka og bera saman 

reynslu þeirra og heima, ásamt því að leitast við að túlka sí vaxandi flækjustig sambanda 

(Australian Curriculum, e.d. a). 

Í mann- og félagsvísindum þróa nemendur þvermenningarlegan skilning á sama 

tíma og þeir læra hvernig eigi að byggja sérfræðiþekkingu um sögu, landafræði, 

borgaravitund, hagfræði og viðskiptafræði, á sama tíma og þeir spyrja spurninga, 

rannsaka, greina, meta og miðla upplýsingum, hugtökum og hugmyndum. Nemendur 

rannsaka líf, menningu, gildi og siði fólks innan og utan þeirra eigin veruleika þar sem 

þeir átta sig á því sem er sameiginlegt og fá betri skilning á því sem er ólíkt. Með því að 

skoða tengingar fólks við umhverfið og við hvort annað læra nemendur enn betur að 

meta hvernig menningarleg sjálfsmynd fólks er mynduð, þeirra eigin meðtalin. 
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Nemendur læra að ögra staðalmyndum og fordómafullum túlkunum af félags- og 

menningarhópum og öðlast virðingu fyrir menningarlegri fjölbreytni og mannréttindum 

allra manna. Ef allt væri eins og best væri á kosið myndu nemendur læra að tengjast 

þvert á menningarheima til að auðvelda ósvikinn þvermenningarlegan skilning 

(Australian Curriculum, e.d. a). 

Í sögu læra nemendur um viðhorf og siði fólks í bæði fortíð og nútíð og mikilvægi 

þess að skilja eigin sögu og annarra. Undir þetta fellur að læra um uppruna og þróun 

þjóðernis Ástralíu og mótun menningararfs hennar (Australian Curriculum, e.d. a). 

Í landafræði öðlast nemendur þvermenningarlegan skilning þegar þeir læra um 

fjölbreytileika heimsins, fólksins sem þar býr, menninganna og umhverfisins. Þegar þeir 

rannsaka tengsl fólks og staða og mikilvægi þessara staða átta þeir sig á því hvernig 

margvíslegar menningarlegar sjálfsmyndir verða til, þeirra eigin meðtalin. Með því að 

læra um fólk á fjarlægum stöðum, ásamt þeim löndum sem innflytjendur í Ástralíu 

koma frá, átta nemendur sig á því sem þeir eiga sameiginlegt með öðru fólki og sýna 

fjölmenningu í samfélaginu í heild virðingu (Australian Curriculum, e.d. a). 

Borgaravitund felst í því að rannsaka fjölbreytt menningarleg samhengi og þróa 

hæfnina í að geta séð álitamál með fjölmenningargleraugum. Nemendur kanna hvað 

ríkisborgararéttur er, hvað fjölmenningarleg áhrif leggja til málanna og mikilvæg 

hlutverk siða og venja í síbreytilegu Áströlsku samfélagi (Australian Curriculum, e.d. a). 

Hagfræði og viðskiptafræði hjálpar nemendum að skilja og meta ólíkar aðferðir sem 

önnur lönd nýta sér til að bregðast við aðstæðum og atburðum sem tengjast viðskiptum 

og hvaða áhrif þessi viðbrögð hafa á íbúa þessara landa og annara (Australian 

Curriculum, e.d. a). 

Í íþróttum læra nemendur að virða hvernig aðrir hugsa um heilsuna. Þeir læra að 

meta að mismunandi nálgun og viðhorf hafa áhrif á hvernig fólk hugsar um mat og 

heilsu, og hversu mikla áherslu það leggur á hreyfingu (Australian Curriculum, e.d. a). 

Enska býður upp á víðfeðm tækifæri með sína texta til að skoða hvernig aðrir 

menningarhópar og tungumál hafa haft áhrif á tungumál. Með því að skoða bókmenntir 

frá fjölbreyttum menningarheimum kanna nemendur hvaða áhrif goðsagnir, tákn og 

lífið sjálft hafa á viðhorf fólks í fortíð og nútíð. Nemendur nota því þvermenningarlegan 

skilning til að skilja og búa til texta sem sýnir fjölbreytt menningarleg viðhorf og þeir 

læra að sýna samkennd með allskonar fólki og persónum í allskonar menningarlegum 

aðstæðum (Australian Curriculum, e.d. a). 

Upplýsingatækni veitir nemendum það tækifæri að kynnast fólki annars staðar í 

heiminum, þvert á menningarheima. Í samskiptum sínum við þetta fólk á netinu þurfa 
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nemendur að íhuga flækjustig menningar, þar á meðal gildi, siði og venjur. Þeir takast á 

við áskoranir fjölmenningar með því að nota viðeigandi samskiptareglur (Australian 

Curriculum, e.d. a). 

Í raungreinum fá nemendur tækifæri til að átta sig á því sem fjölmenningarleg 

sjónarhorn hafa lagt til þróunar, fjölbreytni og breiðrar vísindalegrar þekkingar. Þeir 

átta sig á því að leggja fram ákveðin álitaefni í fjölmenningarlegum hópi krefst 

menningarlegrar næmni (Australian Curriculum, e.d. a). 

Stærðfræði sýnir nemendum að hún notar alhliða tákn þrátt fyrir að stærðfræðileg 

þekking komi úr mörgum menningum. Nemendur átta sig á því að skilningur, röksemdin 

eða lausnin tilheyra ekki tungumáli eða menningu sérstaklega heldur geta þessi atriði 

haft önnur orð eða útskýringar í mismunandi menningum (Australian Curriculum, e.d. 

a). 

Starfsnám veitir nemendum í 9. og 10. bekk tækifæri til að skoða hvað er líkt og ólíkt 

með menningarlegum gildum, siðum og venjum í samskiptum við fólk í vinnu. Með 

þesssari reynslu átta nemendur sig á áhrifum menningar á sjálfsmynd fólks og hvernig 

menning hefur áhrif á hvernig fólk hugsar, talar og á í samskiptum. Nemendur læra að 

þeirra menningar rammi er ekki hinn eini sanni og að fjölmenning veitir öllum í 

samfélaginu nýtt gildi (Australian Curriculum, e.d. a). 

6.3 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þvermenningarlegan skilning eins og hann birtist í 

áströlsku námskránni; aldurstengd hæfniviðmið undir hverju þriggja lykilsviða ásamt 

umfjöllun um hvernig er hægt að vinna að þvermenningarlegum skilningi í hverri 

námsgrein fyrir sig.  

Lykilsviðin eru þrjú, að þekkja menningu og þróa virðingu fyrir henni; samskipti og 

samkennd með öðrum; að ígrunda þvermenningarlega reynslu og taka ábyrgð. Undir 

hverju lykilsviði eru hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð við lok tiltekins 

bekkjar. Þau byrja á einfaldan hátt en verða flóknari og krefjast meira af nemendum 

eftir því sem þeir verða eldri og þroski þeirra eykst. Nemendur þurfa að fara í djúpa 

ígrundun á sínum skoðunum og eigin menningu til þess að geta bætt hæfni sína á 

þessum sviðum og öðlast skilning á því hve djúpstæð áhrif menning hefur á líf og 

sjálfsmynd einstaklinga og hópa. Til að þrengja lykilsviðin enn frekar eru þrjú atriði á 

hverju sviði sem gefa hugmynd að þeim hæfniviðmiðum sem á að vinna að. Þau fela öll 

í sér að auka víðsýni, virðingu og að draga úr fordómum, sem eru markmið 

þvermenningarlegs skilnings. 
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Ástralska námskráin tekur saman lista yfir allar námsgreinar sem eru kenndar í 

grunnskólum og segir frá því hvernig viðkomandi námsgrein er ætlað að stuðla að 

auknum þvermenningarlegum skilningi hjá nemendum. Sumar námsgreinarnar eru 

einungis kenndar í ákveðnum bekkjum en þá er það tekið fram og kröfurnar eru 

miðaðar að aldri nemenda. Námsgreinalistanum er raðað þannig að efst á honum er sú 

námsgrein sem er hægt er að leggja hve mesta áherslu á að vinna að 

þvermenningarlegum skilningi og dregur úr henni því neðar sem farið er í listann. Efst á 

listanum eru tungumál en neðst er starfsnám, sem er einungis fyrir 9. og 10. bekk, 

neðsta námsgreinin sem er fyrir allan aldur er stærðfræði. 

Þessi kafli sýnir að það er hægt að búa til námskrá sem sinnir þörfum 

fjölmenningarlegs samfélags og á að undirbúa nemendur sína fyrir líf í heimi og 

aðstæðum þar sem verða menningarlegir árekstrar.  
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7 Umræður 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að sjá hvað íslensk lög og reglugerðir segja um 

fjölmenningu og þvermenningarlegan skilning, ásamt því að sjá hvað annað land, 

Ástralía, hefur um þessa þætti að segja í sinni aðalnámskrá. Þegar leitað var að 

heimildum og upplýsingum um þvermenningarlegan skilning var efni frá Evrópuráðinu 

skoðað og fjallað um það sem tengdist spurningunni sem lagt var upp með. Sú spurning 

var „Hvernig er hægt að bæta þvermenningarlegan skilning hjá nemendum í 

grunnskólum?“  

Til að komast að því var mikilvægt að vita fyrst hvað menning og 

þvermenningarlegur skilningur eru. Einnig var mikilvægt að skoða hvernig aðstæður eru 

á Íslandi varðandi fjölmenningu, bæði hvað aðalnámskrá grunnskóla segir að leggja eigi 

áherslu á og hvað íslenskar rannsóknir segja um aðstæður á Íslandi. Fjallað var um efni 

frá Evrópuráðinu er tengist fjölmenningu og fjöltyngi ásamt því að fjallað var ítarlega 

um þvermenningarlegan skilning eins og hann birtist í áströlsku námskránni.  

7.1 Menning og þvermenningarlegur skilningur 

Til að geta svarað spurningunni hér að framan þarf að byrja á því að sjá hvað nemendur 

vita um menningu, sína eigin og annara. Líklegast er að nemendur þekki sína eigin 

menningu best, það er, að þeir viti hvernig þeir eigi að haga sér í ákveðnum aðstæðum, 

af hverju haldið er upp á ákveðna daga, hvernig þeir líti á heiminn, og svo framvegis. 

Það má draga ályktanir um að nemendur á eldri stigum viti ýmislegt um aðra 

menningarheima en sinn eigin, en oft er það einungis yfirborðskennt, hátíðisdagar, 

sögufrægar persónur, þjóðréttir og þess háttar. Til að geta áttað sig á af hverju 

einstaklingur hagar sér eins og hann gerir er menning hans góður upphafspunktur. Erfitt 

er þó að ræða um menningu og mismun þeirra á milli án þess að leiðast út í alhæfingar 

eða staðalmyndir. Þess vegna skal því haldið til haga að þær alhæfingar eða 

staðalmyndir sem settar eru hér fram eru einungis til þess fallnar að auðvelda 

samanburð og að gefa dæmi en ekki til að móðga eða ýta undir fordóma gagnvart 

einum né neinum. 

Menning tekur á sig margar myndir, það að fara úr skónum innandyra er eitt form 

menningar og það að sofa með opin glugga er annað. Þessi dæmi eru almenn og þekkt 
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en þau hafa ekki neikvæða ímynd í sumum samfélögum eins og til dæmis það að Ítalir 

tali mikið með höndunum. Stólpagrín hefur verið gert að Ítölum í bíómyndum og þar 

sem hópur fólks er að tala saman, höfundur hefur sjálf tekið þátt í þannig „gríni“ á 

hennar yngri árum því það var samþykkt af hópnum. Þrátt fyrir að höfundur geti varla 

sagt heila málsgrein án þess að hreyfa hendurnar til að koma orðum sínum betur til 

skila fannst henni þetta í góðu lagi þá. Fáfræði er ástæða en hún er ekki afsökun fyrir 

hegðun. Því þarf að fræða nemendur um fjölbreytileika og vekja þá til meðvitundar um 

aðra siði og venjur, sérstaklega þar sem skólar á Íslandi verða fjölmenningarlegri með 

hverju árinu sem líður.  

Í skólum þar sem hlutfall nemenda af erlendum uppruna er yfir 50% eru gífurlegar 

auðlindir að fara til spillis þar sem þessir nemendur fá oft ekki tækifæri til að láta ljós 

sitt skína á þeirra eigin móðurmáli eða eru að gera félagslegar villur, „faux-pas“, vegna 

menningarmunar. Það gerir lítið fyrir sjálfstraust þessara nemenda að vera að sífellt að 

meta þau á tungumáli sem er ekki þeirra móðurmál og ætlast til þess, ómeðvitað oftast, 

að þau kunni hinar óskráðu reglur samfélagsins sem þau eru nýkomin til. Allir 

menningarheimar eiga rétt á sér og þá ber að virða, en samt má ekki gleyma að ríkjandi 

menning í samfélaginu er þar af ástæðu og allir þurfa að aðlagast henni ef þeir ætla að 

geta verið virkir í því. Þetta gildir um öll samfélög, ekki bara íslenskt samfélag. Við sem 

manneskjur viljum að okkar siðir og gildi séu virt, og þá þurfum við að fylgja því eftir og 

virða siði og venjur annara hópa og einstaklinga, svo lengi sem þau eru ekki skaðleg 

okkur eða öðrum í kringum okkur.  

Þegar unnið er að bættum þvermenningarlegum skilningi er mikilvægt að hafa í 

huga jafnrétti og mannréttindi því þrátt fyrir að hafa ólíka siði og venjur þá eru allir 

menningarheimar uppfullir af fólki sem á skilið að þeim séu sýnd virðing, jafnrétti og 

sjálfsögð mannréttindi. Það er ekki hægt að kenna um aðra menningarheima án þess að 

tala um jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Allir einstaklingar eiga skilið að komið sé 

fram við þá á grundvelli þessara réttinda og það er ekkert sem á að valda því að fólk sé  

svipt þessum réttindum. Með því að kenna nemendum um jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi er verið að kenna þeim víðsýni og umburðarlyndi sem eru líka hluti af 

þvermenningarlegum skilningi. Kennarar þurfa að vera ófeimnir við að hugsa út fyrir 

kassann þegar kemur að því að finna viðfangsefni til að efla þvermenningarlegan 

skilning og það er ekkert sem segir að þeir þurfi að finna upp hjólið í hvert einasta 

skipti.  

Til að kenna nemendum þessa virðingu er gott að byrja á þeim menningarheimum 

sem eru til staðar innan bekkjarins eða árgangsins. Oftast eru þar nokkrir 
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menningarheimar og nemendur margir hverjir tilbúnir að deila sínum siðum og venjum. 

Þá er það hlutverk kennarans að kveða niður allar þær raddir sem segja að eitthvað sé 

rangt eða vitlaust, því ekkert þannig er til í menningarlegum samanburði. Mikilvægt er 

fyrir kennara að hjálpa nemendum að sjá að þó að við sem einstaklingar afneitum eða 

okkur býður við einhverjum hluta okkar eigin menningar, þá erum við ekki minni 

þátttakendur eða meðlimir í henni eins og Nieto (2010) segir. Til að vekja nemendur til 

umhugsunar um þætti menningar sem hægt er að afneita eða samþykkja ekki, en vera 

samt þátttakendur, er hægt að taka dæmi um Íslendinga og þorramat. Það er hluti af 

íslenskri menningu að borða þorramat á þorranum en þeir sem gera það ekki, eru ekki 

minni Íslendingar fyrir vikið. Með þessu dæmi er hægt að fá nemendur af erlendum 

uppruna til að hugsa og velta því fyrir sér hvort eitthvað svipað sé í þeirra menningu 

sem þeir geti deilt með hópnum og þannig frætt aðra og jafnvel brotið niður 

staðalmyndir. Umræður og að fá tækifæri til að ræða málin, ásamt því að vera tilbúin 

að hlusta og jafnvel skipta um skoðun, er grundvöllur þess að ná þvermenningarlegum 

skilningi. Því er hægt að fræða nemendur um að menning sé hluti af öllum 

manneskjum, hún er ekki einungis hátíðleg eins og að fara í þjóðbúning á 17. júní eða 

framandi og bara til hjá löndum langt í burtu. Ef kennarar lenda í vandræðum er hægt 

að nýta sér FREPA rammann sem stuðning, eða horfa til Ástralíu.  

7.2 FREPA og Evrópuráðið 

Þegar efnið frá Evrópuráðinu er skoðað er hægt að sjá hve aðgengilegir úrræðakaflarnir 

eru í FREPA rammanum, þá sérstaklega þegar kemur að því að þjálfa færni nemenda. 

Titlar undirkaflanna eru skýrir og úrræðin eru rétt flokkuð í kaflana sem gerir kennurum 

eða nemendum auðvelt fyrir að finna það sem þeir leita að. Kosturinn sem höfundur sér 

við að setja einungis fram úrræði en ekki aðferðir er að þá er hverjum og einum 

nemanda eða kennara í sjálfsvald sett hvernig farið er að því að vinna með úrræðið. 

Einnig eru lyklarnir skilmerkilegir og ekki er hægt að velkjast í vafa um það hvort nota 

þurfi fjölbreyttar nálganir til að geta unnið að hverju úrræði fyrir sig. Með því að hafa 

úrræðin þetta einföld er hægt að hvetja nemendur til sjálfstæðis í námi og jafnvel fá þá 

til að fletta upp úrræðunum sem vinna á með og sjá hvernig þau eru lyklamerkt. Það er 

hvetjandi fyrir yngri nemendur að fá að vera þátttakendur í eigin námi og námsskipulagi 

og þeir sem eldri eru gætu skoðað úrræðin sjálf og valið í hvaða röð þeir vinna að þeim.  

FREPA ramminn leggur upp með hæfniviðmið sem á að vera hægt að ná þegar unnið 

er með hvaða tungumál eða menningarheim sem er. Úrræðin eru aðalatriðin í 

rammanum og eru þau höfð flokkaskipt til að einföldunar ef leita á að tilteknu úrræði 
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fremur en öðru. Úrræðakaflarnir eru aðgengilegir fyrir kennara og litun lykilsins sem 

stendur við hvert úrræði auðveldar skipulagningu kennslu og veitir kennurum stuðning 

og staðfestingu á nauðsyn þess að nota fjölbreyttar nálganir í kennslu. 

Eins og áður sagði er mikill fjöldi nemenda í íslenskum grunnskólum sem eru af 

erlendum uppruna og hafa þar af leiðandi annað móðurmál en íslensku. Þessir 

nemendur þurfa samt sem áður að stunda allt sitt nám á íslensku, með þeim sem hafa 

íslensku að móðurmáli. Það gefur augaleið að þessir nemendur standa ekki jafnt í námi 

þó báðir hafi alla burði til þess að standa sig vel. Ef tekið er dæmi um nemanda sem 

hefur annað móðurmál en íslensku og hefur verið stutt á Íslandi. Hann hefur ekki gott 

vald á íslensku en þarf samt að sitja sömu náttúrufræðitíma og bekkjarfélagarnir og þarf 

að læra þar bæði íslensku almennt og einnig þann sérhæfða orðaforða sem tengist 

náttúrufræðinni, en hann hefur bara íslenskar útskýringar. Það kæmi fáum á óvart að 

þessum nemanda liði eins og hann skyldi ekki neitt. Það þarf að gæta þess að nemendur 

sem standa í svipuðum sporum og þessi ímyndaði nemandi verði ekki utangátta og 

missi allan áhuga á námi vegna tungumálaörðuleika. MARILLE verkefnið stuðlar að 

fjöltyngi í skólum, þar eiga tungumál nemenda að fá að njóta sín og nemendum á ekki 

að vera refsað fyrir að hafa annað móðurmál en skólamálið. Kennarar þurfa að gæta sín 

á því að meta nemendur með annað móðurmál ekki einungis út frá færni þeirra í 

skólamálinu. Nemendur vita oft feikna margt en hafa ekki orðin til að koma því frá sér 

og fá stundum ekki tækifæri til að reyna, gera mistök og reyna aftur. Til að koma til 

móts við þessa nemendur og hjálpa þeim að aðlagast samfélaginu og fá tækifæri til að 

læra á skólamálinu þurfa allir kennarar að kenna það tungumál sem annað mál. Það er 

allt önnur kennslufræðileg nálgun á bak við það að kenna nemendum tungumál sem 

móðurmál eða sem annað mál. Með því að gera það að viðurkenndri venju er hægt að 

breyta hefðum eða venjum sem gera lítið úr eða draga úr mikilvægi eða 

merkilegheitum annara tungumála en ríkjandi málsins í samfélaginu.  

 

7.3 Ástralska og íslenska námskráin 

Ef horft er til Ástralíu má skoða lykilsviðin þrjú sem þeir setja fram; að þekkja menningu 

og þróa virðingu, samskipti og samkennd með öðrum, að ígrunda þvermenningarlega 

reynslu og taka ábyrgð. Að kenna nemendum að þekkja menningu og þróa með sér 

virðingu skiptir gífurlegu máli í fjölmenningarlegu samfélagi nútímans. Því yngri sem 

nemendur eru þegar þeir byrja að velta fyrir sér hvað menning sé og hvaða 

birtingarmyndir hún eigi sér, því líklegra er að þeir sýni fólki af öðrum og ólíkum 
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menningarheimum sömu virðingu og þeir sýna sínu eigin fólki. Líkt og sést í töflu 3, á 

nemandi að geta rætt hugmyndir um menningarlega fjölbreytni í nærsamfélaginu við 

lok leikskóla. Að kenna nemendum og hvetja þá til að ræða fjölbreytnina sem þeir sjá á 

hverjum degi hjálpar þeim að sjá og átta sig á að það er jákvætt að ekki séu allir eins og 

að enginn sé slæmur eða vondur einfaldlega af því að hann er öðruvísi en meirihluti 

hópsins eða maður sjálfur. Með því að byrja snemma er hægt að byggja ofan á 

þekkingu og færni nemenda þannig að þeir verði meðvitaðir og geti áttað sig fyllilega á 

hinu mikla flækjustigi menningar og hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd allra 

einstaklinga. 

Að hafa samskipti og samúð með öðrum er sýnir mikinn þroska hjá einstaklingum og 

eins og með margt annað þá er best að byrja að þróa það hjá nemendum þegar þeir eru 

ungir. Í töflu 4 segir að við lok 2. bekkjar eigi nemandi að geta ímyndað sér og lýst 

tilfinningum annara í aðstæðum sem þeir þekkja sjálfir. Að geta þetta hjálpar 

nemendum að átta sig á og skilja að aðrir nemendur hafi líka tilfinningar og geti fundið 

til, hvort sem það er gleði eða sorg, þó að hinir nemendurnir líti ekki endilega eins út 

eða tali annað mál en þeir sjálfir. Að sýna samkennd og skilning er eitt af 

grundvallaratriðum í mannlegum samskiptum og það hvetur nemendur til að setja sig í 

spor annara og velta fyrir sér hvernig sín eigin orð og gerðir geta haft áhrif á fólkið í 

kringum sig. Þessa hæfni þarf að þróa frá unga aldri svo þegar nemendurnir eru orðnir 

fullorðnir einstaklingar þá er hún orðin þeim eðlislæg.  

Að ígrunda eigin menningarlegu reynslu gerir einstakling meðvitaðan um bæði þau 

áhrif sem hann hefur á menningarlegt samfélag og þau áhrif sem menningin hefur á 

hann. Að geta velt því fyrir sér hvaða menningarlegu áhrif standa að baki ákveðnum 

orðum eða gjörðum einstaklinga af öðrum menningaruppruna getur hvatt þá til að 

skoða þau menningarlegu áhrif er standa að baki þeirra eigin orðum eða gjörðum. Hafa 

þarf þó í huga að hindra að staðalmyndir nái að festa sig í sessi í eigin ígrundunum því 

eins og segir í töflu 5 þá á nemandi við lok 10.bekkjar að geta gagnrýnt notkun 

staðalmynda og fordóma í textum og málefnum sem tengjast sérstökum 

menningarhópum. Með því að hjálpa nemendum að ná þeirri hæfni sem fylgir þessum 

þremur lykilsviðum er verið að gera nemendur að víðsýnum einstaklingum sem nálgast 

heiminn með opnum huga og sem leyfa ekki fordómum að taka af þeim völdin í 

samskiptum við aðrar manneskjur af öðrum uppruna.  

Með því að skoða hvað ástralska námskráin segir um hverja faggrein er hægt að fá 

hugmyndir að því hvernig er hægt að aðlaga íslenskar faggreinar að auknum 

þvermenningarlegum skilningi nemenda. Mikilvægt er þó, eins og Banks (2010) segir, að 
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allir kennarar séu virkir í þessari aðlögun því menning er hluti af einstaklingnum og 

hefur áhrif á hvernig upplifun þeirra er af náminu. Auk þess má auka fjölbreytni 

höfunda og þeirra menningarlega bakgrunns þegar kemur að námsefni því fjölbreyttur 

menningarlegur bakgrunnur höfunda hefur ekki áhrif á gæði þess efnis sem höfundur 

semur. 

Íslenska aðalnámskráin fjallar um menningu og að gott sé að þekkja fleiri 

menningarheima en sinn eigin en hún fer ekki út í nærri jafnmikil smáatriði né leggur 

jafnmikla áherslu á þvermenningarlegan skilning og sú ástralska. Það er margt sem 

bæta mætti í íslensku námskránni við framsetningu í tengslum við fjölmenningu og 

þvermenningarlegan skilning. Fjölmenning hefur verið í íslensku skólastarfi frá því áður 

en núgildandi aðalnámskrá kom út og því mætti ætla að tekið væri tillit til hennar og 

kennurum og stjórnendum gefin einhver dæmi um úrræði til að geta mætt öllum 

nemendum á sínum forsendum í skólastarfinu. Námsgreinalistinn frá áströlsku 

námskránni er efni sem ráðuneyti og stjórnendur hér á landi mættu horfa til og taka 

upp. Mikilvægi þess að það sé skýrt og greinilegt hvernig hver námsgrein tekur þátt í að 

auka þvermenningarlegan skilning nemenda er greinilegt því með fastri útlínu og 

skipulagi er hægt að tryggja að engin námsgrein verði útundan.  

Í stuttu máli má segja að til að bæta þvermenningarlegan skilning nemenda þurfi að 

auka samtal, fræðslu um eigin menningu og annarra, og hjálpa nemendum að sjá að 

önnur menning en þeirra eigin er alveg jafn mikilvæg og á jafn mikinn rétt á sér. Það er 

ekki hægt að biðja fólk um að afneita þeirri menningu sem það hefur alist upp í því þá 

er verið að biðja manneskjuna um að afneita hluta af sjálfri sér. Menning er stór hluti af 

sjálfsmynd einstaklingsins en þeir átta sig oft ekki á því fyrr en þeir eru settir í aðstæður 

þar sem þeirra menning og samskiptareglur gilda ekki lengur. Þess vegna skiptir góður 

þvermenningarlegur skilningur máli, hæfnin til að geta aðlagast nýjum aðstæðum án 

þess að tapa sjálfum sér eða að krefjast þess að allir aðrir fylgji reglum og menningu 

manns sjálfs og þar með afneita sinni eigin. Víðsýni, samþykki og umburðarlyndi þurfa 

að vera kennd og tekin inn í alla menntun því fjölmenningarlegt samfélag er komið til 

að vera og við þurfum að aðlagast því. 
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8 Lokaorð 

Hér hefur verið rætt um menningu, þvermenningarlegan skilning, hvernig staðan er í 

íslenskum grunnskólum, hvað aðalnámskrár grunnskóla á Íslandi og í Ástralíu segja um 

menningu og þvermenningarlegan skilning og þau úrræði sem Evrópuráðið hefur boðið 

upp á í tengslum við fjölmenningu. Það leynist engum að menning og fjölmenning eru 

flókin hugtök. Um allan heim hafa orðið til fjölmenningarsamfélög sem hafa leitt til þess 

að íbúarnir sem fyrir voru hafa neyðst til að auka þekkingu sína á öðrum 

menningarheimum svo að samfélag þeirra hafi getað tekið þeim breytingum sem þurfti 

til að gera fjölmenningarsamfélagið að veruleika. Þetta hefur líka gerst á Íslandi á 

síðustu árum. Til að hjálpa nemendum að verða meðvitaðir um eigin fordóma þarf að 

fræða þá um þá. Það er ekki þar með sagt að með fræðslu hverfi fordómarnir heldur er 

hægt að nota þá til að verða víðsýnni og jafnvel búa til hvatann til að afla sér aukinnar 

þekkingar á því sem fordómarnir byggðust á.  

Ísland er fjölmenningarlegt samfélag hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Við 

ætlumst til þess að fólkið sem hingað flytur aðlagist okkar samfélagi, siðum og venjum 

án þess að við sýnum nokkurn vilja til að skilja hvaðan þau koma. Þegar fólk flytur til 

nýrra landa þá skilur það ekki menninguna sína eftir á gamla staðnum, hún kemur með 

og heldur áfram að mótast af nýja staðnum. Fólk sem hingað flytur þarf að aðlaga sig að 

íslenskum aðstæðum en það tekur tíma og því skiptir máli að þjálfa 

þvermenningarlegan skilning því þá geta aðrir hjálpað innflytjendunum að aðlagast. 

Aukin færni í menningarlegum samskiptum er einungis til góðs, bæði fyrir einstaklinginn 

og samfélagið í heild sinni.  

Mikilvægi þess að nálgast alla af opnum huga og vera tilbúinn að læra af þeim og 

kenna þeim er gífurlegt og það býr til einstaklinga sem eru tilbúnir að vinna saman og 

hjálpast að. Þvermenningarlegur skilningur er undirstaða menntunar til fjölmenningar 

og er nauðsynlegur fyrir framtíðina. 
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