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Ágrip	

Í	þessari	rannsókn	verður	leitast	við	að	svara	spurningunni:	„Hver	er	upplifun	foreldra	barna	
á	yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna	af	samskiptum	við	umsjónarkennara?“	Fyrri	rannsóknir	
frá	sjónarhorni	kennara	hafa	bent	til	þess	að	erfitt	sé	að	fá	foreldra	af	erlendum	uppruna	í	
samstarf	og	að	helstu	samskiptamátar,	eins	og	tölvusamskipti,	virðast	ekki	duga.	Rannsóknin	
er	mikilvæg	í	ljósi	þess	að	Ísland	verður	sífellt	fjölmenningarlegra	samfélag	en	samskipti	
heimilis	og	skóla	eru	forsenda	fyrir	árangursríku	skólastarfi	og	hafa	foreldrar	bein	áhrif	á	
námsframvindu	barna	sinna.	Gagna	var	aflað	með	rýnihópaviðtölum.	Helstu	niðurstöður	
rannsóknarinnar	eru	þær	að	þátttakendum	þykir	erfitt	að	eiga	frumkvæði	að	samskiptum	og	
skortur	sé	á	túlkunarþjónustu.	Þeir	upplifa	sig	ekki	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	vita	ekki	
til	hvers	er	ætlast	af	þeim.	Niðurstöðurnar	gefa	ennfremur	vísbendingar	um	að	
enskumælandi	foreldrum	sé	mismunað	og	fái	ekki	þá	túlkunarþjónustu	sem	þeir	eiga	rétt	á.	
Hagnýtt	gildi	rannsóknarinnar	er	að	gefa	skýra	mynd	af	upplifunum	foreldra	barna	af	
erlendum	uppruna	til	að	kennarar	geti	betur	mætt	þörfum	þessa	hóps.	
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Formáli	

Oft	og	tíðum	hef	ég	verið	spurð	hver	helsta	fyrirmynd	mín	sé	og	hef	ég	alltaf	átt	í	erfiðleikum	
með	að	nefna	eina	helstu.	Ég	vil	gjarnan	horfa	svo	á	að	hver	og	einn	sem	ég	mæti	í	mínu	lífi	
sé	fyrirmynd	því	ég	dreg	lærdóm	frá	öllum.	Allir	þeir	kennarar	sem	kennt	hafa	mér	í	námi	
mínu	á	Menntavísindasviði	hafa	haft	áhrif	á	mig	og	vil	ég	koma	til	þeirra	þökkum	fyrir	
frábæra	kennslu,	þar	á	meðal	leiðbeinanda	mínum,	Kristínar	Jónsdóttur,	fyrir	frábært	
samstarf.	Um	leið	vil	ég	koma	til	skila	þakklæti	til	móður	minnar,	Katrínar	Kristínar	
Hallgrímsdóttur,	fyrir	allan	þann	stuðning	sem	hún	hefur	veitt	mér.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	
Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	samkvæmt	
bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	
um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	
með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	
staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Kópavogi,	7.	maí	2019	

	

_________________________________	 	

Svanhildur	Tekla	Bryngeirsdóttir	
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1 Inngangur		

Ef	horft	er	upp	til	næturhiminsins	á	norðurslóðum	má	sjá	hvernig	hver	og	ein	stjarna	skín	
skært	ein	og	sér	og	hvernig	þær	í	sameiningu	mynda	eina	fallegustu	sýn	sem	augun	geta	litið.	
Þá	sömu	stórkostlegu	mynd	má	sjá	í	skólakerfinu	þegar	fjölbreyttir	einstaklingar	fá	að	láta	
ljós	sitt	skína	og	um	leið	njóta	sín	innan	um	aðra	nemendur.	Á	tímum	fólksflutninga	verður	
íslenskt	samfélag	sífellt	fjölmenningarlegra.	Á	Íslandi	fjölgar	innflytjendum	ár	frá	ári	og	
samkvæmt	Hagstofu	Íslands	voru	innflytjendur	10,6%	mannsfjöldans	árið	2017	samanborið	
við	9,6%	árið	áður	(Hagstofa	Íslands,	2017).	Í	lok	árs	2018	voru	4874	grunnskólanemar	með	
erlent	móðurmál	á	Íslandi	(Hagstofa	Íslands,	e.d.).	Þessar	breytingar	á	samfélagsgerð	valda	
því	að	skólakerfið	þarf	að	takast	á	við	fjölmargar	áskoranir	og	mæta	þörfum	fjölbreytts	
nemendahóps	með	hagsmuni	allra	í	fyrirrúmi.	Fyrir	vikið	verða	til	einstaklingar	sem	fá	innsæi	
í	tvo	menningarheima	sem	skilja	betur	eðli	tungumála	og	áhrif	menningar	á	viðhorf	og	
hegðun	fólks.	Birna	Arnbjörnsdóttir	(e.d)	segir	að	slíkir	einstaklingar	séu	ómetanleg	auðlind	í	
ört	minnkandi	heimi	og	segir	að	einungis	börn,	sem	læra	íslensku	sem	annað	mál,	hafi	
möguleika	á	að	verða	slík	auðlind	fyrir	íslenskt	samfélag.	Sólveig	Karvelsdóttir	og	Hafdís	
Guðjónsdóttir	(2010,	bls.	6)	segja	að	kennarar	á	Íslandi	séu	ánægðir	með	að	fá	að	vinna	með	
þessum	nemendahópi	og	lýsa	því	að	það	sé	mikið	brautryðjendastarf.	Upp	úr	stendur	þó	að	
nemendur	sem	eru	af	erlendum	uppruna	hafa	ákveðna	sérstöðu	í	skólakerfinu	og	mæta	
ýmsum	áskorunum	þar	af	leiðandi	(Sigríður	Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	Hrafnhildur	
Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	Skúlason,	2015).	

Foreldrar	hafa	bein	áhrif	á	stöðu	barna	sinna	í	skólum.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	
bls.	45)	segir	að	velferð	barna	og	farsæl	námsframvinda	byggist	á	því	að	foreldrar	styðji	við	
skólagöngu	barna	sinna	og	gæti	hagsmuna	þeirra.	Foreldrar	gegna	því	mikilvægu	hlutverki	í	
skólakerfinu	sem	vert	er	að	hlúa	að	með	góðum	samskiptum.	Í	18.	grein	laga	um	grunnskóla	
(nr.	91/2008)	segir	að	foreldrar	eigi	að	fá	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	námi	barna	sinna	og	
skólastarfinu	almennt	og	skólinn	skuli	ennfremur	tryggja	þeim	foreldrum,	sem	ekki	tala	
íslensku,	túlkun	á	upplýsingum	sem	nauðsynlegar	eru	vegna	samskipta	við	skólann.	Þessar	
ástæður	urðu	kveikja	að	viðfangsefni	rannsóknarinnar	en	hlutverk	hennar	er	að	skoða	
upplifun	foreldra,	sem	eiga	börn	á	yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna,	af	samskiptum	við	
umsjónarkennara	barna	sinna.	Hagnýtt	markmið	hennar	er	jafnframt	að	gefa	skýra	mynd	af	
upplifun	foreldranna	af	samskiptunum	til	að	stuðla	að	framförum	þeirra	og	gera	kennurum	
kleift	að	mæta	þörfum	foreldranna	og	efla	samskipti	þeirra	á	milli,	meðal	annars	samskipti	er	
varða	lestrarnám	nemendanna.	

Hér	á	eftir	fer	fræðilegur	bakgrunnur.	Í	honum	verða	helstu	hugtök	skoðuð	ásamt	
samskiptum	milli	heimilis	og	skóla	og	stöðu	innflytenda	í	grunnskólum	og	lestrarnám	þeirra	í	
ljósi	fyrri	rannsókna.	Þá	verður	gert	grein	fyrir	rannsóknaraðferðum	og	niðurstöðum.	Að	
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lokum	verður	efni	rannsóknarinnar	dregið	saman	og	niðurstöður	ræddar.	
Rannsóknarspurningin	sem	leitast	var	við	að	svara	er:	„Hver	er	upplifun	foreldra	barna	á	
yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna	af	samskiptum	við	umsjónarkennara?“	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

Í	þessum	kafla	verða	helstu	hugtök	og	orðasambönd	skilgreind	og	fjallað	um	samskipti	
heimilis	og	skóla.	Að	lokum	verður	staða	innflytjenda	í	grunnskólum	og	lestrarnám	þeirra	
reifað.	

	 Hugmyndafræðin	að	baki	rannsókninni	byggist	á	gagnrýnum	fjölmenningarfræðum	
sem	leggja	áherslu	á	að	greina	stöðu	minnihlutahópa	í	samfélögum	og	menntakerfum.	Hún	
tekur	ennfremur	tillit	til	fjölbreytts	nemendahóps	og	leggur	áherslu	á	fjölmenningarlega	
menntun	þar	sem	hver	og	einn	á	að	njóta	þess	að	vera	hluti	af	eigin	menningu	innan	um	
aðra.	James	A.	Banks	(2010,	bls.	3)	bætir	við	að	stefnan	gangi	út	á	að	allir	nemendur	eiga	rétt	
á	jöfnum	tækifærum	til	náms.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	22)	er	fjallað	um	
jafnréttismenntun	og	segir	þar	að	eitt	af	viðfangsefnum	hennar	sé	þróun	Íslands	sem	
fjölmenningarsamfélag	og	leggja	skuli	áherslu	á	skóla	án	aðgreiningar	í	öllu	skólastarfi.	Hluti	
af	því	er	að	hlúa	að	foreldrum	grunnskólanema	sem	eru	af	erlendu	bergi	brotnir.	Þó	hefur	
stefnan	verið	gagnrýnd	og	varar	stjórnmálafræðingurinn	Bhikhu	Parekh	(2000,	bls.	224-226)	
við	því	að	fjölmenningarleg	menntastefna	taki	mið	af	því	að	ala	upp	þjóðerniskennd	í	
börnum	af	erlendum	uppruna.	Hann	segir	að	lykilatriðið	í	að	skapa	skólasamfélag	fyrir	
fjölbreyttan	nemendahóp	sé	að	námskrár	taki	mið	af	þeim.	

Foreldrar	af	erlendum	uppruna	eru	stór	og	fjölbreyttur	hópur	sem	skipta	má	gjarnan	í	
tvennt;	innflytjendur	sem	koma	á	eigin	vegum,	til	dæmis	í	leit	að	atvinnutækifærum,	og	
flóttamenn	og	hælisleitendur.	Mikill	munur	er	á	einstaklingum	innan	þessara	hópa	og	
aðstæðum	þeirra	og	erfitt	að	fjalla	um	þá	sem	heild.	Þegar	foreldrar	af	erlendum	uppruna	
eru	nefndir	í	þessari	rannsókn	er	átt	við	innflytjendur	sem	koma	á	eigin	vegum.	Valið	var	að	
ræða	einungis	við	þennan	hóp	þar	sem	flóttamenn	og	hælisleitendur	eru	á	öðrum	
forsendum	hérlendis	og	þrátt	fyrir	að	eiga	margt	sameiginlegt	með	öðrum	innflytjendum,	
eins	og	vandamál	vegna	tungumáls,	er	margt	sem	skilur	hópana	að. 

Afstaða	var	tekin	til	þess	að	best	væri	að	nálgast	viðfangsefnið	með	því	að	kanna	
samskipti	foreldra	við	umsjónarkennara	enda	segir	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	44)	
að	umsjónarkennarar	séu	í	lykilhlutverki	í	samstarfi	milli	heimilis	og	skóla.	Þeir	eru	því	í	
lykilhlutverki	þegar	kemur	að	samskiptum	við	foreldra	af	erlendum	uppruna	innan	skólans.	
Þó	er	hlutverk	þeirra	viðameira	því	eins	og	segir	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	44)	
taka	þeir,	öðrum	starfsmönnum	fremur,	ábyrgð	á	námi	nemenda	sinna,	þroska,	líðan	og	
velferð	ásamt	því	að	vera	í	kennslu-	og	uppeldisfræðilegu	starfi	með	nemendum.	Þeirra	
hlutverk	er	einnig	að	vekja	og	viðhalda	áhuga	þeirra	á	námi,	veita	þeim	handleiðslu	á	sem	
fjölbreytilegastan	hátt	og	stuðla	að	góðum	starfsanda	og	vinnufrið	meðal	nemenda.	
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Umsjónarkennarar	eru	því	í	miklu	ábyrgðarhlutverki	en	deila	því	með	foreldrum	barnanna	
sem	bera	ábyrgð	á	uppeldi	barna	sinna	samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	70).		

2.1	Hugtök		

Í	þessari	rannsókn	er	áherslan	á	samskipti	heimilis	og	skóla	þar	sem	foreldrar	af	erlendum	
uppruna	eiga	í	hlut.	Sjónum	verður	beint	að	eðli	samskiptanna,	hver	er	það	sem	á	
frumkvæðið	að	þeim,	og	tíðni	og	upplýsingaflæði,	þá	sérstaklega	varðandi	lestrarnám	
barnanna.	Vert	er	að	skilgreina	þrjú	meginhugtök	sem	viðkoma	samskiptum;	samskipti	
heimilis	og	skóla,	samstarf	og	hlutdeild	foreldra.	

Kristín	Jónsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir	(2014,	bls.	197-198)	skilgreina	hugtakið	
samskipti	heimilis	og	skóla	sem	tengsl	og	upplýsingastreymi	milli	foreldra	og	starfsfólks	skóla.	
Þær	benda	réttilega	á	að	í	samskiptum	felist	ekki	alltaf	eiginlegt	samstarf	sem	innihaldi	
gagnkvæm	samskipti	eða	samráð	í	einhverri	mynd	(Kristín	Jónsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir,	
2014,	bls.	197).	Þó	virðast	skilin	á	milli	hugtakanna	tveggja,	samskipta	og	samstarfs,	oft	vera	
á	reiki	líkt	og	sjá	má	til	að	mynda	í	Foreldrahandbók	Heimilis	og	skóla:	

Samskipti	við	skóla	geta	verið	margvísleg	en	samstarfið	þarf	að	byggjast	á	gagnkvæmri	
virðingu,	trausti,	samábyrgð	og	gagnkvæmu	upplýsingaflæði.	Eðlilegt	er	að	samskiptin	
einkennist	af	ákveðinni	verkaskiptingu	þar	sem	samkomulag	er	um	verkefni	og	skyldur	

foreldra,	nemenda	og	kennara.	Flóknari	þættir	eins	og	vald,	traust	og	ábyrgð	tengjast	

þessum	samskiptum	og	koma	meðal	annars	fram	í	því	hvort	foreldrum	er	treyst	til	að	

annast	ákveðna	þætti	menntunar	eða	gefst	kostur	á	að	hafa	áhrif	á	skólastarfið	(Heimili	
og	skóli,	2010,	bls.	49).	

Í	ofanverða	dæminu	má	sjá	hvernig	hugtökin	samskipti	og	samstarf	eru	notuð	fyrir	sama	
fyrirbærið.	Hugtökin	lýsa	vissulega	nátengdum	þáttum	en	þó	er	mikill	eðlismunur	að	baki	
hugtakanna.	Þrátt	fyrir	að	samskipti	séu	til	staðar	þýðir	það	ekki	að	samstarf	fylgi.	Kristín	
Jónsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir	(2014,	bls.	197-198)	segja	hugtakið	samstarf	hafa	þrengri	
merkingu	og	lýsi	því	þegar	samskipti	feli	í	sér	samráð	í	einhverri	mynd.	Þegar	samskipti	eru	til	
staðar	er	því	ekki	alltaf	hægt	að	gera	ráð	fyrir	að	þeim	fylgi	samstarf	en	ljóst	er	að	
raunverulegu	samstarfi	fylgi	alltaf	regluleg	og	gagnkvæm	samskipti.	

Hugtakið	hlutdeild	foreldra	hefur	aftur	á	móti	víðari	merkingu	og	rúmar	bæði	fyrri	
hugtökin.	Það	er	skilgreint	sem	þátttaka	foreldra	í	námsferli	og	námsreynslu	og	aðild	þeirra	
að	þróun	og	stefnumótun	skóla	(Kristín	Jónsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir,	2014,	bls.	198).	
Flokka	má	hlutdeild	foreldra	í	formlega	og	óformlega	hlutdeild.	Birte	Ravn	(1998,	bls.	376-
377)	fjallar	um	óformlega	hlutdeild	foreldra	í	danska	skólakerfinu	og	segir	að	hún	felist	meðal	
annars	í	foreldrasamkomum,	kynningarfundum	um	skólann	og	kennslustofur	og	þátttöku	
þeirra	í	skólaverkefnum.	Hún	telur	að	samspil	formlegrar	og	óformlegrar	hlutdeildar	foreldra	
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sé	flókið,	að	vantraust	milli	heimilis	og	skóla	sé	mikið	(Ravn,	1998,	bls.	377)	og	að	lagalegur	
rammi	um	hlutdeild	foreldra	hafi	jákvæð	áhrif	þar	á.	

Á	Íslandi	birtist	formleg	hlutdeild	foreldra	í	lögum	þar	sem	kveðið	er	á	um	að	við	hvern	
grunnskóla	skuli	starfa	foreldrafélag	og	skólaráð,	en	hið	síðarnefnda	er	skipað	meðal	annars	
tveimur	foreldrum	til	tveggja	ára	í	senn	(lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Í	lögum	um	
grunnskóla	(nr.	91/2008)	segir	að	hlutverk	skólaráðs	sé	að	taka	þátt	í	stefnumörkun	fyrir	
skóla	og	fjalla	um	skólanámskrá,	starfsáætlun	og	velferð	nemenda.	Þar	segir	ennfremur	að	
hlutverk	skólaráðs	felist	einnig	í	að	vera	ráðgefandi	um	áætlanir	og	fyrirhugaðar	breytingar	á	
skólahaldi	og	starfsemi	áður	en	endanlegar	ákvarðanir	eru	teknar	og	hefur	þannig	áhrif	á	
starfsemi	skólans.	Foreldrafélagið	kemur	einnig	að	þessum	þáttum	með	óbeinum	hætti	en	í	
lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	segir	að	hlutverk	foreldrafélags	sé	að	styðja	við	
skólastarfið,	stuðla	að	velferð	nemenda	og	að	efla	tengsl	heimila	og	skóla.	

Samskipti	heimilis	og	skóla	hefur	því	þrengstu	merkinguna	af	hugtökunum	þremur.	Eins	
og	fyrr	segir	skilgreina	Kristín	Jónsdóttir	og	Amalía	Björnsdóttir	(2014,	bls.	197-198)	hugtakið	
samskipti	heimilis	og	skóla	sem	tengsl	og	upplýsingastreymi	milli	foreldra	og	starfsfólks	skóla.	
Við	þá	skilgreiningu	er	stuðst	en	öllum	öðrum	samskiptum,	sem	ekki	endilega	hafa	að	
markmiði	að	miðla	upplýsingum,	er	bætt	við.	Susan	Graham-Clay	(2005,	bls.	118)	útskýrir	
hvernig	samskipti	milli	kennara	og	foreldra	felast	einnig	í	þeim	skilaboðum	sem	eru	send	
með	viðmóti	sem	geta	meðal	annars	falist	meðal	annars	í	brosi.	Hún	heldur	því	jafnframt	
fram	að	slíkt	sé	mikilvægt	til	að	byggja	góðan	grunn	að	samskiptum	og	eykur	líkur	á	virku	
foreldrasamstarfi	(bls.	126).	

2.2	Samskipti	milli	heimilis	og	skóla		

Foreldrar	hafa	bein	áhrif	á	stöðu	barna	sinna	í	skólum.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	
45)	er	tekið	undir	það	og	segir	að	velferð	barna	og	farsæl	námsframvinda	byggist	á	því	að	
foreldrar	styðji	við	skólagöngu	barna	sinna	og	gæti	hagsmuna	þeirra.	Foreldrar	gegna	því	
mikilvægu	hlutverki	og	eiga	jafnframt	að	veita	skólanum	viðeigandi	upplýsingar.	Eins	og	segir	
í	aðalnámskrá	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	45)	er	slík	upplýsingagjöf	milli	heimilis	og	
skóla	og	samráð	kennara	og	foreldra	um	nám	og	kennslu	mikilvæg	forsenda	fyrir	
árangursríku	skólastarfi.	Það	gefur	því	augaleið	að	þegar	nemendur	með	fjölmenningarlegan	
bakgrunn	eiga	í	hlut	eru	góð	og	regluleg	samskipti	nauðsynleg.	Mikilvægi	samskipta	er	
undirstrikuð	í	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	þar	sem	segir	að	foreldrar	skulu	hafa	
samráð	við	skólann	og	styðja	við	skólagöngu	og	námsframvindu	barna	sinna	ásamt	því	að	
þeir	eigi	að	fá	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	námi	þeirra	og	skólastarfinu	almennt.	Í	framhaldi	
þess	skuli	skólinn	tryggja	þeim	foreldrum	sem	ekki	tala	íslensku	túlkun	á	upplýsingum	sem	
nauðsynlegar	eru	vegna	samskipta	við	skólann	og	er	í	ábyrgðarhlutverki	gagnvart	því.	
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Ýmsar	hérlendar	rannsóknir	um	samskipti	milli	foreldra	af	erlendum	uppruna	og	
starfsmanna	menntastofnana	hafa	verið	framkvæmdar.	Sólveig	Karvelsdóttir	og	Hafdís	
Guðjónsdóttir	(2010)	rannsökuðu	sjónarhorn	grunnskólakennara	sem	kenna	börnum	
innflytjenda	sem	koma	úr	ólíkum	menningarheimum	og	málumhverfi.	Niðurstöður	þeirra	
leiddu	í	ljós	að	flestum	kennurum	þykir	erfitt	að	fá	foreldra	af	erlendum	uppruna	til	
samstarfs	við	skólann	og	segja	þá	eiga	ekkert	frumkvæði	að	samskiptum.	Aðferðir	sem	eru	
almennt	notaðar	til	samskipta,	svo	sem	tölvusamskipti	og	miðar,	virðast	ekki	duga.	Þær	segja	
jafnframt	að	eldri	systkini	séu	oft	í	hlutverkum	túlka	eða	aðrir	starfsmenn	skólans	sem	tala	
sama	tungumál	en	túlkunarþjónusta	er	lítið	nýtt	þar	sem	hún	er	dýr	(Sólveig	Karvelsdóttir	og	
Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010,	bls.	9).	Þá	segja	Hermína	Gunnþórsdóttir,	Stéphanie	Barillé	og	
Markus	Meckl	(2017,	bls.	26-27)	í	niðurstöðum	sínum	í	sambærilegri	rannsókn	að	þegar	
túlkar	eru	notaðir	verða	viðtölin	yfirborðskennd	og	ekki	gefist	nægilegur	tími	til	að	kafa	djúpt	
í	umræðuefnið.	Þeirra	niðurstöður	sýna	jafnframt	fram	á	að	skortur	sé	á	gagnkvæmri	
samvinnu	og	samskiptum	við	foreldra	um	skólagöngu	barnanna.	Samskiptamátar,	svo	sem	
tölvupóstsamskipti,	væru	einhliða	og	ef	foreldrar	ættu	í	erfiðleikum	með	að	skilja	íslensku	
nýttist	þetta	samskiptaform	þeim	ekki.	Þau	benda	einnig	á	að	kennurum	þykja	samskiptin	
erfiðari	þegar	báðir	foreldrar	eru	af	erlendum	uppruna.	Í	sömu	rannsókn	segir	að	algengasta	
samskiptaform	foreldra	af	erlendum	uppruna	sé	hlutlaus	nálgun	að	samskiptum,	til	dæmis	
með	því	að	mæta	á	fundi	eða	aðra	viðburði	tengda	skólanum,	og	að	þeir	séu	ekki	opinskáir	
varðandi	vandamál	eða	áhyggjur	og	leiti	annarra	leiða	að	upplýsingum	en	að	ræða	við	
kennara	(Hermína	Gunnþórsdóttir,	Stéphanie	Barillé	og	Markus	Meckl,	2017,	bls.	26-27).	

Þessar	niðurstöður	gefa	til	kynna	að	rík	þörf	sé	á	frekari	rannsóknum	á	þessum	efnum	
því	þær	sýna	að	eitthvað	í	eðli	samskiptanna	í	grunnskólum	er	ábótavant	en	ekki	síst	vegna	
þeirra	vísbendinga	um	að	lög	um	grunnskóla	séu	brotin	en	eins	og	fyrr	segir	á	skólinn	að	
tryggja	túlkun	mikilvægra	upplýsinga	(nr.	91/2008).	Niðurstöður	rannsóknar	um	samskipti	við	
erlenda	foreldra	á	íslenskum	leikskólum	virðast	gefa	allt	aðra	mynd	af	samskiptum	milli	
heimilis	og	skóla	en	samkvæmt	henni	er	reynsla	deildarstjóra	almennt	jákvæð,	
samskiptaþáttur	starfsins	er	ekki	íþyngjandi	og	mjög	fáir	hafi	slæma	reynslu	að	baki	(Anna	
Lilja	Sævarsdóttir,	Anna	Elísa	Hreiðarsdóttir	og	Hermína	Gunnþórsdóttir,	2013).	Grunnskólar	
standa	frammi	fyrir	vanda	sem	skólum	ber	skylda	til	að	taka	á.	

2.3	Staða	innflytjenda	í	grunnskólum	og	lestrarnám	

Ljóst	er	að	foreldrar	eru	í	mikilvægu	hlutverki	í	námi	barna	sinna.	Þeir	standa	vörð	um	
hagsmuni	barna	sinna,	stuðla	að	farsælli	námsframvindu	með	upplýsingagjöf	og	taka	
jafnframt	virkan	þátt	í	náminu	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	70).	Í	aðalnámskrá	
grunnskóla	(2011,	bls.	43)	segir	að	í	grunnskólum	eiga	allir	nemendur	rétt	á	að	stunda	nám	
við	sitt	hæfi	og	eiga	tækifæri	að	vera	jöfn	óháð	aðstæðum	hvers	og	eins.	Þar	segir	ennfremur	
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að	gæta	skuli	þess	að	tækifærin	ráðist	ekki	af	því	hvort	nemandi	sé	af	íslensku	bergi	brotinn	
eða	af	erlendum	uppruna.	Stórt	hlutverk	hvílir	því	á	foreldrum	barna	af	erlendum	uppruna	
sem	hafa	íslensku	sem	annað	mál	sem	þurfa	að	gæta	hagsmuna	þessa	hóps	sem	hefur	
sérstöðu	í	skólum.	Þó	þarf	faglegt	starf	kennara	einnig	að	haldast	í	hendur	við	hlutverk	
foreldra.	Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir	(2010,	bls.	189)	benda	á	þörf	nemenda	
með	annað	móðurmál	en	íslensku	fyrir	stuðning	til	að	námið	gangi	upp	í	almennum	bekk,	
stuðningi	sem	draga	má	smátt	og	smátt	úr.	Það	er	því	ljóst	að	samspil	foreldra	að	náminu	og	
kennara	þarf	til	að	gera	nemendum	af	erlendum	uppruna	kleift	að	ná	árangri	í	námi	og	þar	
eru	góð	samskipti	í	forgrunni.	

Þrátt	fyrir	að	hlutverk	grunnskóla	sé,	samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	32-
33),	að	stuðla	að	alhliða	þroska	og	mennta	öll	börn	á	árangursríkan	hátt	sýna	rannsóknir	
fram	á	að	innflytjendur	standi	oft	höllum	fæti	í	samanburði	við	innfædda	jafnaldra	í	
skólakerfinu	þegar	litið	er	til	námsárangurs	og	félagslegrar	stöðu.	Nemendur	af	erlendum	
uppruna	mæta	því	ekki	sömu	tækifærum	og	aðrir	nemendur.	Grunnskólum	er	skylt	að	sjá	
nemendum	sem	skera	sig	úr	vegna	móðurmáls	fyrir	viðeigandi	námstækifærum	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	33).	Samkvæmt	bandarískri	rannsókn	eru	innflytjendur	
líklegri	til	þess	að	lenda	í	einelti	heldur	en	innfæddir	(Maynard,	Vaughn,	Salas-Wright,	og	
Vaughn,	2016,	bls.	340-341).	Rannsóknarniðurstöðurnar	bentu	einnig	til	þess	að	tengsl	séu	á	
milli	þess	að	lenda	í	einelti	og	lakara	heilsufari	seinna	á	lífsleiðinni	ásamt	því	að	telja	sig	eiga	
færri	vini,	hafa	slæma	sjálfsmynd	og	að	upplifa	það	sem	Maynard	og	félagar	kalla	
hversdagsleiða.	Þessar	niðurstöður	sýna	því	að	innflytjendur	eigi	í	hættu	á	að	vera	í	verri	
félagslegri	stöðu	og	gæti	þetta	eins	átt	við	hérlendis	sem	og	í	Bandaríkjunum.	Samskipti	milli	
heimilis	og	skóla	eru	mikilvæg	leið	til	að	grípa	inn	í.	Elsa	Sigríður	Jónsdóttir	(2010,	bls.	279)	
bendir	á	að	samstarf	við	foreldra	sé	ein	leið	til	að	efla	börnin	námslega	og	félagslega	og	þess	
vegna	sé	nauðsynlegt	að	kennarar	eigi	farsæl	samskipti	við	foreldra	hvaðan	sem	þeir	koma.	

Einnig	hallar	á	innflytjendur	í	samanburði	við	innfædda	nemendur	þegar	kemur	að	lestri	
og	stærðfræði	samkvæmt	niðurstöðu	Sylke	Viola	Schnepf	(2006).	Schnepf	rannsakaði	
námsárangur	nemenda	af	erlendum	uppruna	í	samanburði	við	jafnaldra	með	því	að	bera	
saman	niðurstöður	þriggja	samræmdra	prófa,	meðal	annars	PISA,	í	tíu	löndum	þar	sem	hátt	
hlutfall	nemendahópsins	eru	innflytjendur.	Niðurstöður	hennar	sýna	að	yfir	heildina	er	
talsverður	munur	á	námsárangri	í	lestri	og	stærðfræði	og	nemendur	af	erlendum	uppruna	
skora	lægra	en	innfæddir	á	samræmdu	prófunum	(Schnepf,	2006,	bls.	544).	Margt	hefur	þó	
áhrif	á	námsárangur	nemendanna,	meðal	annars	fjöldi	innflytjenda	í	skólum.	Til	dæmis	var	
betri	námsárangur	í	Ástralíu	og	Kanada	í	skólum	þar	sem	hlutfall	innflytjenda	var	hærra	
(Schnepf,	2006,	bls.	542).	Þá	hefur	komutími	til	lands	einnig	áhrif	en	þeim	nemendum	sem	
höfðu	lengur	dvalið	í	landinu	vegnaði	yfirleitt	betur	(Schnepf,	2006,	bls.	544).		
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Í	rannsókn	á	orðaforða	og	lesskilningi	hjá	börnum	með	íslensku	sem	annað	mál	benda	
niðurstöður	til	þess	að	vegna	minni	orðaforða	barna	með	íslensku	sem	annað	mál	eykst	
munur	á	frammistöðu	í	lestri	því	lengra	sem	líður	á	grunnskólagöngu	nemenda	(Sigríður	
Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	Skúlason,	2015,	bls.	
16-17).	Íslenskir	nemendur	eru	því	með	markvisst	forskot	sem	helst	út	alla	skólagöngu.	
Þessar	niðurstöður	haldast	í	hendur	við	rannsókn	Schnepf	(2006,	bls.	544)	og	staðfesta	að	
börn	af	erlendum	uppruna	standi	höllum	fæti	námslega	séð	samanborið	við	nemendur	sem	
eru	af	íslensku	bergi	brotnir.	Þessar	rannsóknir	undirstrika	mikilvægi	góðra	og	reglulegra	
samskipta	foreldra	af	erlendum	uppruna	við	skóla.	Ljóst	er	því	að	foreldrar	nemenda	með	
íslensku	sem	annað	mál	þurfa	að	vera	sérstaklega	virkir	í	lestrarnámi	barna	sinna	og	
orðaforðakennslu.	
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3 Rannsóknaraðferðir	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	aðferðir,	siðfræði	rannsóknarinnar,	skólann	og	
þátttakendur.	Því	næst	verður	farið	yfir	framkvæmd	rannsóknarinnar	og	að	lokum	um	
greiningu	gagna.	Rannsóknaraðferðin	sem	beitt	var	til	að	nálgast	viðfangsefnið	voru	
eigindleg	rýnihópaviðtöl	en	þegar	leitast	er	við	fá	djúpan	skilning	á	tiltekið	viðfangsefni,	eins	
og	upplifun	foreldra	af	erlendum	uppruna	af	samskiptum	við	skóla,	er	notast	við	eigindlegar	
aðferðir.	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir,	eins	og	þessi,	gera	rannsakendum	kleift	að	skoða	
hlutina	ofan	í	kjölinn	og	fara	verulega	djúpt	ofan	í	saumana	á	því	sem	verið	er	að	rannsaka	
(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013,	bls.	232-234).	Sigurlína	Davíðsdóttir	(2013,	bls.	232-234)	segir	
eigindlegar	aðferðir	koma	að	góðum	notuð	þegar	skoða	á	viðhorf	minnihlutahópa	þar	sem	
fáir	tilheyra	hópnum	og	það	á	við	í	þessari	rannsókn.		

3.1 Siðfræði	rannsóknarinnar	

Við	siðfræði	rannsóknarinnar	var	stuðst	við	skrif	Sigurðar	Kristinssonar	(2013,	bls.	73-75)	um	
fjórar	höfuðreglur	í	siðfræði	vísindarannsókna;	sjálfræðisreglu,	skaðleysisreglu,	
velgjörðareglu	og	réttlætisreglu.	Fyrsta	höfuðreglan,	sjálfræðisreglan,	gengur	út	á	að	hver	
manneskja	hafi	gildi	í	sér	og	að	bera	skuli	virðingu	fyrir	henni.	Reglan	leiðir	af	sér	kröfu	í	
rannsóknum	um	upplýst	og	óþvingað	samþykki.	Í	rannsókninni	var	þessari	kröfu	mætt	með	
því	að	fengið	var	upplýst	og	skriflegt	samþykki	þátttakenda	og	áhersla	lögð	á	að	hver	og	einn	
skildi	þætti	rannsóknarinnar	og	að	þeir	gætu	hætt	við	þátttöku	hvenær	sem	var.	Önnur	
reglan,	skaðleysisreglan,	gengur	út	á	að	forðast	skuli	að	rannsókn	valdi	þátttakendum	skaða	
eða	þeir	taki	óþarfa	áhættu.	Þar	að	auki	þurfi	ávinningurinn	að	vera	nægilegur	til	að	réttlæta	
hana.	Sigurður	(2013,	bls.	74)	bætir	við	að	ganga	þurfi	úr	skugga	um	að	hún	samrýmist	
hagsmunum	þátttakenda.	Eins	og	fyrr	segir	var	markmið	rannsóknarinnar	að	gefa	skýra	
mynd	af	samskiptum	foreldra	af	erlendum	uppruna	við	umsjónarkennara	til	að	stuðla	að	
framförum	þeirra	og	gera	kennurum	kleift	að	mæta	þörfum	foreldranna	og	efla	samskipti	
þeirra	á	milli.	Nokkuð	ljóst	þótti	því	að	rannsóknin	samrýmdist	hagsmunum	þessa	
foreldrahóps.	Hér	á	einnig	velgjörðareglan	við	en	Sigurður	(2013,	bls.	74)	segir	að	samkvæmt	
velgjörðareglunni	sé	skylda	rannsakenda	að	framkvæma	einungis	rannsóknir	sem	eru	líklegar	
til	hagsbóta.		

Síðastnefnda	reglan,	réttlætisreglan,	er	í	anda	réttlætissjónarmiða	og	að	allir	hafi	
einhvern	ávinning	af	rannsókninni.	Sigurður	(2013,	bls.	74-75)	bendir	á	að	í	sögu	
vísindarannsókna	hafi	áhætta	af	þátttöku	oftar	lent	á	þeim	sem	hafa	með	einhverjum	hætti	
veika	stöðu	í	samfélaginu	og	í	þokkabót	hafi	ávinningurinn	skilað	sér	síðar	til	þeirra.	Ljóst	er	
að	foreldrar	af	erlendum	uppruna	tilheyra	minnihlutahópum	í	samfélaginu	og	hafa	því	að	
einhverju	leyti	veikari	stöðu	innan	samfélagsins	fyrir	vikið.	Þó	verður	að	hafa	í	huga	að	staða	
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þeirra	verður	ekki	bætt	nema	með	þátttöku	þeirra	í	rannsóknum.	Hagnýtt	gildi	
rannsóknarinnar	er	að	bæta	þjónustu	við	erlenda	foreldra	á	þann	hátt	sem	niðurstöður	
rannsóknarinnar	benda	til	að	þurfi	að	gera	og	til	þess	þurfa	þeirra	sjónarmið	að	vera	
rannsökuð.	

3.2 Val	á	skóla	

Skólinn	sem	varð	fyrir	valinu	var	valinn	með	hentugleikaúrtaki	sem	James	H.	McMillan	(2016,	
bls.	122-123)	skýrir	sem	úrtak	sem	valið	er	vegna	þess	að	auðvelt	er	að	ná	til	og	rannsakandi	
telur	falla	vel	að	rannsókninni.	Hann	er	á	höfuðborgarsvæðinu	og	er	nemendafjöldi	á	bilinu	
400	til	500	nemendur.	Þar	af	eru	um	það	bil	12%	nemenda	af	erlendum	uppruna	og	að	sögn	
deildarstjóra	fer	sá	hópur	vaxandi	ár	frá	ári.	Þar	af	leiðandi	eykst	reynsla	innan	skólans	í	
samskiptum	við	foreldra	sem	eru	af	erlendu	bergi	brotnir	en	að	sama	skapi	verður	hlutverk	
kennara	í	þeim	efnum	viðameira.	

3.3 Þátttakendur	

Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	tveir	foreldrar	barna	á	yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna.	
Sett	var	skilyrði	um	að	þátttakendur	kæmu	af	heimilum	þar	sem	notað	var	annað	móðurmál	
en	íslenska	og	að	flest	samskipti	á	heimilinu	færu	fram	á	öðru	tungumáli	en	íslensku.	Þetta	
var	gert	í	því	skyni	að	fá	raunverulega	mynd	af	hópnum	vegna	þess	hve	lítið	úrtakið	var.	
Þátttakendur	voru	jafnframt	valdir	með	hentugleikaúrtaki	með	aðstoð	frá	deildarstjóra	
yngsta	stigs	í	skólanum	þar	sem	rannsóknin	fór	fram.	Fyrst	var	boð	um	þátttöku	sent	í	
tölvupósti	og	umsjónarkennarar	beðnir	um	að	ræða	við	foreldra.	Síðar	var	rætt	við	foreldra	í	
gegnum	síma	og	rannsóknin	útskýrð	og	þeir	beðnir	um	að	taka	þátt.	

	 Þátttakendur	áttu	það	sameiginlegt	að	vera	innflytjendur	sem	komu	á	eigin	vegum	til	
landsins.	Þeir	eru	tveir,	karl	og	kona,	sem	áttu	börn	í	sama	árgangi	á	yngsta	stigi.	Annað	
foreldrið	hafði	dvalið	hér	á	landi	í	um	það	bil	eitt	og	hálft	ár	en	hitt	foreldrið	hafði	fyrst	komið	
til	landsins	fyrir	tæpum	átta	árum.	Viðmælendur	voru	á	aldrinum	30	til	40	ára.	Bakgrunnur	
þeirra	var	mjög	ólíkur	en	annar	var	frá	Norður-Ameríku	og	var	enskumælandi	og	hinn	var	af	
asískum	uppruna.	Þeir	höfðu	lokið	mismunandi	menntunarstigi	en	áttu	sameiginlegt	að	
starfa	fyrir	einkarekin	fyrirtæki.	

3.4 Framkvæmd	

Við	framkvæmd	rannsóknarinnar	var	stuðst	við	aðferðafræði	rýnihópaviðtala.	Lia	Litosseliti	
(2003,	bls.	1-2)	lýsir	rýnihópum	sem	fámennum	hópum	sem	ræða	reynslu	og	persónulegar	
upplifanir	um	fyrirfram	ákveðin	efni	undir	stjórn	tiltekins	aðila.	Rannsóknaraðferðin	varð	fyrir	
valinu	vegna	þess	að	hún	býður	upp	á	að	tiltekin	viðfangsefni	séu	tekin	fyrir	í	náttúrulegra	
umhverfi	heldur	en	einstaklingsviðtöl	bjóða	upp	á	(Litosseliti,	2003,	bls.	2).	Aðferðin	gefur	
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einnig	kost	á	að	kafa	djúpt	í	efnið	en	markmiðið	var	að	gefa	þátttakendum	færi	á	að	hafa	
stuðning	af	hvor	öðrum,	öðlast	meira	innsæi	af	upplifun	foreldranna	og	fá	ígrunduð	og	djúp	
svör.	James	H.	McMillan	(2016,	bls.	347-348)	tekur	undir	að	rýnihópar	séu	vel	til	þess	fallnir	
þegar	öðlast	á	djúpan	skilning	á	tilteknu	viðfangsefni	og	bætir	við	að	þeir	reynist	vel	þegar	
hvetja	á	þátttakendur	í	samskiptum	sínum	við	aðra	til	að	veita	hverjum	öðrum	innsýn	og	tjá	
skoðanir	um	tiltekið	efni.	Því	þótti	líklegt	að	meira	fengist	út	úr	rýnihópaviðtali	í	þessari	
rannsókn	heldur	en	með	einstaklingsviðtali	en	þegar	rætt	er	við	fólk	af	erlendum	uppruna	
getur	tungumálið	vafist	fyrir	þeim,	sérstaklega	er	varðar	ýmis	hugtök	og	slíkt	og	með	
rýnihópum	gefst	færi	á	því	að	þátttakendur	styðji	hver	við	annan,	til	dæmis	þegar	kemur	að	
tungumálaörðugleikum.	

Tekið	var	eitt	rýnihópaviðtal.	Viðtalið	fór	fram	á	ensku	og	íslensku	en	annar	
þátttakandinn	talaði	mjög	litla	ensku	og	hinn	mjög	litla	íslensku	og	því	þurfti	rannsakandi	að	
styðja	þá	til	að	þeir	gætu	átt	í	gagnkvæmu	samtali	en	vegna	smæðar	verkefnisins	var	ekki	
hægt	að	bjóða	upp	á	túlkunarþjónustu	í	viðtalinu.	Viðmælendur	áttu	það	sameiginlegt	að	á	
heimilinu	þeirra	voru	töluð	tvö	eða	fleiri	tungumál.	Í	upphafi	viðtalsins	var	farið	yfir	bakgrunn	
og	markmið	rannsóknarinnar,	bæði	á	íslensku	og	ensku.	Viðtalið	stóð	yfir	í	tæpar	fjörutíu	
mínútur	og	var	hljóðritað	með	samþykki	beggja	foreldra.	

3.5 Greining	gagna 	

Við	greiningu	gagna	var	bók	Liu	Litosseliti	(2003)	höfð	til	hliðsjónar.	Eins	og	fyrr	segir	var	
rýnihópaviðtalið	hljóðritað	en	einnig	voru	þau	atriði	sem	þóttu	sérlega	mikilvæg	rituð	niður	á	
meðan	á	viðtalinu	stóð.	Farið	var	þrisvar	sinnum	yfir	hljóðupptökurnar.	Í	fyrstu	yfirferð	voru	
aðalatriði	punktuð	niður	og	í	annarri	yfirferð	voru	helstu	atriði	skráð	niður	út	frá	punktunum.	
Í	þriðja	sinn	var	farið	yfir	atriðin	og	þau	leiðrétt	ef	þess	þurfti.	Út	frá	aðalatriðunum	voru	
greind	sex	þemu	en	komist	var	að	þeirri	ályktun	að	best	væri	að	sameina	fjögur	þemu	í	tvö	
og	stóðu	þá	eftir	fjögur.	Unnið	var	með	þemun	út	frá	kenningum	og	fyrri	rannsóknum	en	
greint	verður	frá	þeim	í	niðurstöðukaflanum	hér	á	eftir.	
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4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar	út	frá	fjórum	þemum	sem	
reyndust	ríkjandi	í	viðtalinu.	Þemun	eru	kynnt	í	samnefndum	undirköflum:	Skortur	á	
gagnkvæmum	samskiptum;	Til	þess	að	aðlagast	nýrri	menningu	þarf	að	læra	tungumálið;	
Erfitt	að	fá	túlkunarþjónustu	og	enskumælandi	foreldrar	þurfa	líka	túlk;	Upplifa	sig	ekki	sem	
hluta	af	foreldrahópnum	og	vita	ekki	til	hvers	er	ætlast	af	þeim.	

4.1 Skortur	á	gagnkvæmum	samskiptum	

Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	báðir	almennt	mjög	ánægðir	með	skólakerfið	á	Íslandi	og	
sögðu	umsjónarkennara	vera	alla	af	vilja	gerða	til	að	mæta	þörfum	þeirra	og	nemenda.	
„Skólar	á	Íslandi	eru	betri	[en	þar	sem	ég	ólst	upp]	því	þeir	voru	fátækir	og	okkur	líður	vel	
hér.“	Þrátt	fyrir	að	vera	almennt	ánægt	með	samskiptin	við	umsjónarkennara	barn	síns	telur	
enskumælandi	foreldrið	að	það	sé	mikið	álag	á	kennurunum	og	finnst	erfitt	að	þurfa	að	biðja	
um	upplýsingar	á	ensku	þar	sem	það	vill	ekki	bæta	ofan	á	fyrirliggjandi	verkefni	kennarans.	
„Ég	veit	að	það	þarf	að	sinna	mörgum	börnum	og	þess	vegna	er	erfitt	að	biðja	um	
upplýsingar	á	ensku	en	ég	held	að	það	sé	hlutverk	kennarans	að	þjónusta	okkur	líka	[þýtt	úr	
ensku]“.	Báðir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	lítið	álag	væri	þó	á	nemendum	og	ekki	
mikil	heimavinna	fyrir	utan	heimalestur.	Þeir	voru	þó	báðir	hlynntir	heimanámi	og	töldu	það	
mikilvægt	til	að	ná	árangri	í	námi,	en	sögðu	það	þó	vera	af	hinu	góða	að	halda	heimanámi	í	
lágmarki	þar	sem	ungir	nemendur	ættu	að	fá	að	njóta	þess	að	vera	börn.	

Foreldrarnir	voru	sérstaklega	ánægðir	með	foreldraviðtöl	og	annað	foreldrið	sagðist	hitta	
kennarann	á	hverju	morgni	þegar	það	fylgdi	barninu	sínu	í	skólann,	og	bjóða	góðan	daginn.	
Það	taldi	sig	því	vera	í	góðu	sambandi	við	kennarann	en	Susan	Graham-Clay	(2005,	bls.	126)	
undirstrikar	mikilvægi	slíks	jákvæðs	viðmóts,	eins	og	að	bjóða	góðan	daginn,	og	segir	það	
auka	líkur	á	virku	foreldrasamstarfi.		

Báðir	foreldrar	sögðu	að	samskipti	varðandi	lestrarnám	færu	fram	í	Mentor	en	þar	mætti	
nálgast	allar	almennar	upplýsingar	um	lestrarnámið	ásamt	stöðu	barna	sinna.	Þeir	voru	
ánægðir	með	þetta	fyrirkomulag	þar	sem	það	var	aðgengilegt	og	auðvelt	að	skilja	það	sem	
þar	fór	fram.	Þar	að	auki	sögðu	þátttakendur	að	börnin	þeirra	fengju	sérstaka	aðstoð	í	
skólanum	við	lestrarnám	og	sögðust	treysta	á	fagmennsku	skólans	í	þeim	efnum.	Þessar	
niðurstöður	passa	við	fyrri	rannsóknir	sem	sýna	að	innflytjendur	standa	höllum	fæti	
samanborið	við	innfædda	nemendur	í	lestri	en	jákvætt	er	að	þessir	nemendur	fái	þessa	
sérstöku	aðstoð	í	skólanum	til	að	stuðla	að	því	að	þeir	nái	infæddum	jafnöldrum	sínum	í	
lestri	(Sigríður	Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	
Skúlason,	2015,	bls.	16-17	og	Sylke	Viola	Schnepf,	2006).	
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Samkvæmt	foreldrunum	fóru	flest	önnur	samskipti	fram	í	gegnum	tölvupóst.	
Niðurstöður	rannsóknar	þeirra	Hermínu	Gunnþórsdóttur,	Stéphanie	Barillé	og	Markus	Meckl	
(2017,	bls.	26-27)	gáfu	til	kynna	að	slík	samskipti	væru	einhliða	og	ef	foreldrar	ættu	í	
erfiðleikum	með	að	skilja	íslensku	nýttist	þetta	samskiptaform	þeim	ekki.	Hins	vegar	kom	
fram	í	viðtalinu	að	þegar	tungumálaörðugleikar	væru	til	staðar	væri	oft	auðveldara	að	skilja	
íslenskuna	þegar	hún	er	rituð	eða	að	fá	aðstoð	til	þess	að	skilja	hana	og	að	tungumálið	stæði	
í	vegi	fyrir	að	þeir	gætu	talað	sjálfir	í	síma	við	umsjónarkennarann.		

Af	sökum	þessara	tungumálaörðugleika	töldu	þátttakendur	vera	erfitt	fyrir	foreldra	af	
erlendum	uppruna	að	eiga	frumkvæði	að	samskiptum.	Þetta	er	athyglisvert	í	ljósi	niðurstaða	
rannsóknar	þeirra	Sólveigar	Karvelsdóttur	og	Hafdísar	Guðjónsdóttur	(2010)	sem	segja	að	
grunnskólakennurum	þyki	erfitt	að	fá	foreldra	til	samstarf	við	skólann	og	hafi	ekki	frumkvæði	
að	samskiptum.	Þátttakendur	voru	einnig	sammála	um	að	samskiptin	væru	einhliða,	sem	er	í	
samræmi	við	rannsókn	Sólveigar	og	Hafdísar	(2010),	en	þeir	sögðu	að	umsjónarkennarar	
spyrðu	ekki	ef	þeim	vantaði	einhverjar	upplýsingar.	Foreldrar	af	erlendum	uppruna	væru	þó	
viljugir	til	að	hjálpa	og	vildu	fá	að	taka	þátt	í	skólastarfinu.	

Þessar	niðurstöður	sýna	því	fram	á	að	tungumálið	sé	fyrirstaða	í	samskiptum	við	
umsjónarkennara.	Foreldrunum	þótti	erfitt	að	eiga	frumkvæði	að	samskiptum	við	kennara	en	
þeir	voru	ánægðir	með	tölvupóstsamskipti	þar	sem	þeir	gátu	betur	skilið	það	sem	fór	þar	
fram.	Foreldrarnir	voru	sammála	um	að	umsjónarkennarar	leituðu	ekki	til	þeirra	ef	þeim	
vantaði	upplýsingar.	Þetta	er	bagalegt	en	samráð	kennara	og	foreldra	um	nám	og	kennslu	og	
upplýsingagjöf	er	mikilvæg	forsenda	fyrir	árangursríku	skólastarfi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	
2011,	bls.	45).	Þetta	er	jafnframt	athyglisvert	í	ljósi	fyrri	rannsókna	sem	hafa	skoðað	
sjónarhorn	kennara	sem	segja	að	erfitt	sé	að	fá	foreldra	af	erlendum	uppruna	til	samstarfs	
við	skólann.	Samkvæmt	þátttakendum	vilja	foreldrar	af	erlendum	uppruna	eiga	í	samstarfi	
við	umsjónarkennara	en	kunna	ekki	að	hafa	frumkvæðið	að	þeim.	

4.2 Til	þess	að	aðlagast	nýrri	menningu	þarf	að	læra	tungumálið	

Foreldrarnir	sögðust	báðir	vilja	læra	íslensku	og	töldu	það	mikilvægt.	„Fyrst	skildi	ég	ekki	
neitt	en	ég	er	alltaf	að	læra	meira	og	kannski	er	það	bara	mitt	hlutverk	að	læra	íslensku	[þýtt	
úr	ensku]“.	Annað	foreldrið	talaði	um	að	það	skildi	illa	bein	samskipti	og	sagði:	„Kannski	þarf	
ég	bara	að	læra	meiri	íslensku.“	Þeir	voru	jafnframt	sammála	um	að	hluti	af	því	að	aðlagast	
nýrri	menningu	væri	að	læra	tungumálið.	Annað	foreldrið	nefndi	þó	að	á	meðan	það	væri	að	
læra	þyrfti	það	stuðning	til	að	skilja	það	sem	fer	fram	innan	veggja	skólans	og	sagði:	„Það	er	á	
minni	ábyrgð	að	læra	íslensku	en	starfsfólk	í	skólum	ætti	þó	að	nota	ensku	í	samskiptum	við	
mig,	ekki	einungis	íslensku	[þýtt	úr	ensku].“	
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Foreldrarnir	nefndu	einnig	að	flest	allir	tölvupóstar	sem	þeir	fengju	væru	á	íslensku,	eins	
og	almennar	upplýsingar	og	fréttabréf	um	skólastarfið,	og	horfðu	á	slíkt	sem	tækifæri	til	að	
læra	tungumálið.	Um	leið	þótti	þeim	þó	leiðinlegt	að	vita	ekki	hvað	færi	fram.	Í	lögum	um	
grunnskóla	(nr.	91/2008)	er	fjallað	um	hlutverk	foreldra	og	þar	segir:		

Foreldrar	skulu	hafa	samráð	við	skólann	um	skólagöngu	barna	sinna,	fylgjast	með	og	
styðja	við	skólagöngu	þeirra	og	námsframvindu	og	stuðla	að	því	að	börnin	mæti	úthvíld	í	

skólann	og	fylgi	skólareglum.	Þeir	skulu	fá	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	námi	barnsins,	svo	
og	í	skólastarfinu	almennt	(lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	

Því	er	ljóst	að	foreldrar	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	skólastarfinu	og	námi	barns	þeirra	
og	vita	hvað	fer	fram.	Hluti	af	því	að	taka	þátt	er	að	fá	tölvupósta	og	fréttabréf	um	
skólastarfið.	Foreldrar	sem	tala	ekki	íslensku	eiga	lagalegan	rétt	á	túlkun	á	nauðsynlegum	
upplýsingum	(lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008)	og	þrátt	fyrir	að	tölvupóstar	og	fréttabréf	
teljist	ef	til	vill	ekki	til	nauðsynlegra	upplýsinga	í	skilningi	laga	þá	er	óumdeilt	að	slíkar	
upplýsingar	séu	mikilvægar	öllum	foreldrum	sem	vilji	taka	þátt	í	skólastarfinu	

Þátttakendur	voru	samhljóða	um	að	vera	ánægðir	með	hvernig	íslenskunámi	barna	
þeirra	væri	háttað.	Eins	og	fyrr	segir	hafði	annar	þátttakandi	dvalið	hér	í	um	það	bil	eitt	og	
hálft	ár	á	meðan	hinn	hafði	dvalið	lengur	hérlendis.	Því	höfðu	börn	mismikla	
íslenskukunnáttu	en	Sylke	Viola	Schnepf	(2006,	bls.	544)	hefur	bent	á	að	komutími	til	lands	
hafi	mikil	áhrif	á	námsframvindu	barna.	Foreldrið	sem	hafði	dvalið	hér	styttra	var	ánægt	með	
að	dóttir	sín	fengi	sérstakan	stuðning	varðandi	tungumálið	en	Hafdís	Guðjónsdóttir	og	
Jóhanna	Karlsdóttir	(2010,	bls.	189)	telja	að	mikilvægt	sé	að	börn	með	annað	móðurmál	en	
íslensku	fái	stuðning	til	að	námið	gangi	upp	í	almennum	bekk.	Samkvæmt	lögum	um	
grunnskóla	(nr.	91/2008)	eiga	nemendur	með	annað	móðurmál	en	íslensku	rétt	á	kennslu	í	
íslensku	sem	öðru	máli.	Foreldrið	nefndi	sérstaklega	hversu	ánægt	það	væri	með	samskipti	
við	sérkennara	varðandi	íslenskunámið.	Hitt	foreldrið,	sem	hafði	dvalið	lengur	á	Íslandi,	var	
ánægt	með	kennsluna	og	stuðninginn	sem	barnið	sitt	fengi.	Það	lýsti	þó	yfir	áhyggjum	vegna	
þess	að	það	taldi	barnið	sitt	ekki	vera	nægilega	gott	í	íslensku	miðað	við	hversu	lengi	það	
hafði	dvalið	hér.	

4.3 Erfitt	að	fá	túlkunarþjónustu	og	enskumælandi	foreldrar	þurfa	líka	túlk	

Eins	og	fyrr	segir	greindu	foreldrarnir	frá	því	að	allar	almennar	upplýsingar	væru	á	íslensku	og	
þegar	greint	væri	frá	skólastarfinu	og	öðru	slíku	væri	íslenska	einungis	notuð.	Tölvupóstar	
sem	væru	sendir	sameiginlega	til	foreldra	væru	á	íslensku	og	því	vissu	foreldrarnir	ekki	hvað	
væri	að	gerast	í	skólanum	nema	spyrja	sérstaklega	að	því.	Foreldrarnir	lýstu	þó	báðir	yfir	
miklum	áhuga	á	skólastarfinu	og	sögðust	vilja	fá	að	fylgjast	með	því	sem	færi	fram	í	
skólanum.	Þeir	voru	óánægðir	með	hversu	erfitt	væri	að	fá	túlkunarþjónustu.	Samkvæmt	
þeim	er	hún	einungis	notuð	í	foreldraviðtölum.	Þetta	er	í	ósamræmi	við	lög	og	reglugerðir	en	
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í	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	stendur:	„Eigi	í	hlut	foreldrar	sem	ekki	tala	íslensku	eða	
nota	táknmál	skal	skóli	leitast	við	að	tryggja	túlkun	á	upplýsingum	sem	nauðsynlegar	eru	
vegna	samskipta	foreldra	og	skóla	samkvæmt	þessari	grein.“		

Annað	foreldrið,	sem	sagðist	ekki	geta	treyst	á	ensku-	né	íslenskukunnáttu	til	að	eiga	í	
samskiptum	við	skólann,	nefndi	sérstaklega	hversu	erfitt	væri	að	þurfa	að	bíða	lengi	eftir	
túlkunarþjónustu	eftir	að	hún	væri	pöntuð.	Ef	eitthvað	gerðist	í	skólanum	með	stuttum	
fyrirvara	þá	fengist	ekki	túlkunarþjónusta	og	foreldrar	skilji	því	ekki	hvað	sé	að	gerast.	„Ég	
held	að	skólinn	hjálpi	mikið	en	stundum	vil	ég	spyrja	að	einhverju	og	vita	hvernig	stráknum	
mínum	gengur	en	ég	veit	það	ekki	því	ég	skil	ekki.“	Foreldrarnir	voru	sammála	um	þeir	vildu	
vera	í	meiri	samskiptum	við	skólann	og	stundum	lægi	á	og	þá	ættu	túlkar	að	vera	til	staðar.	

Þetta	stangast	á	við	rannsóknir	frá	sjónarhorni	kennara	sem	segja	að	algengasta	
samskiptaform	foreldra	af	erlendum	uppruna	sé	hlutlaus	nálgun	að	samskiptum,	þeir	séu	
ekki	opinskáir	varðandi	vandamál	eða	áhyggjur	og	leiti	annarra	leiða	að	upplýsingum	en	að	
ræða	við	kennara	(Hermínu	Gunnþórsdóttur,	Stéphanie	Barillé	og	Markus	Meckl,	2017,	bls.	
27).	Áhugavert	er	þessar	niðurstöður	gefi	hins	vegar	til	kynna	að	foreldrar	vilji	vera	í	meiri	
samskiptum	en	vandamál,	eins	og	skortur	á	túlkunarþjónustu,	standi	í	vegi	fyrir	því.	

Þá	sögðust	báðir	foreldrar	hafa	leitað	annarra	leiða	til	að	vera	í	samskiptum	við	skólann	
og	þeir	hafi	jafnvel	þurft	að	reiða	sig	á	forrit	eins	og	Google	translate	til	að	þýða	skilaboð	frá	
umsjónarkennurum.	Þeim	þótti	mjög	leiðinlegt	að	þurfa	að	styðjast	við	Google	translate	því	
það	gæti	valdið	misskilningi	og	þætti	afar	niðurlægjandi	þegar	þýðing	þeirra	væri	á	einhvern	
hátt	röng.	Þá	nefndi	annað	foreldrið	að	það	væri	gott	þegar	það	fengi	tölvupóst	því	þannig	
gæti	það	fengið	vini	til	að	þýða	þá	fyrir	sig.	 

Enskumælandi	foreldrið	sagði	að	það	hefði	oft	og	tíðum	beðið	um	að	fá	túlk	en	ekki	
fengið.	Það	sagði	einnig	að	þrátt	fyrir	að	auðvelt	væri	að	spyrja	á	ensku	að	einhverju	sem	
tengdist	barni	þess	beint	á	einhvern	hátt	væru	aðrar	upplýsingar	sem	það	fengi	
yfirborðskenndar.	Það	sagðist	ennfremur	vera	almennt	ánægt	með	foreldraviðtöl	en	sagði	
miður	að	fá	ekki	túlk	og	þótt	kennarinn	geti	talað	góða	ensku	væri	hann	feiminn	sem	kæmi	í	
veg	fyrir	góð	gagnkvæm	samskipti.	„Þess	vegna	þarf	ég	túlk	þrátt	fyrir	að	ætlast	sé	til	af	
Íslendingum	að	þeir	tali	góða	ensku	.	.	.	en	á	endanum	skil	ég	allt	þegar	ég	hef	spurt	[þýtt	úr	
ensku].“	Það	sagði	að	hingað	til	hafi	þetta	ekki	valdið	miklum	truflunum	og	að	kennarar	séu	
allir	af	vilja	gerðir	en	upplýsingar	kæmu	seint	og	að	samræðurnar	beindust	oft	að	barninu: 

Að	mínu	mati	talar	kennarinn	mjög	góða	ensku	en	hún	er	feimin	við	að	tala	við	mig	og	
byrjar	og	endar	viðtölin	yfirleitt	á	íslensku.	Dóttir	mín	talar	við	hana	á	íslensku	í	

viðtölunum	[þýtt	úr	ensku].	
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Þetta	bendir	til	þess	að	litið	sé	á	enskumælandi	foreldra	öðrum	augum	en	aðra	foreldra	sem	
ekki	tala	íslensku	og	þeim	sé	jafnvel	mismunað	og	njóti	ekki	þeirrar	túlkunarþjónustu	sem	
þeir	eiga	rétt	samkvæmt	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008).	

4.4 Upplifa	sig	ekki	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	vita	ekki	til	hvers	er	ætlast	af	
þeim	

Foreldrarnir	voru	sammála	um	að	þeir	vissu	ekki	til	hvers	væri	ætlast	af	þeim	eða	
kennaranum	og	þekki	ekki	hvert	hlutverk	hans	á	að	vera.	Annað	foreldrið	talaði	um	að	þegar	
það	kom	fyrst	til	landsins	hafi	það	ekki	skilið	íslenska	menningu	og	að	það	væri	erfitt	að	
nálgast	hagnýtar	upplýsingar,	til	dæmis	um	hvernig	fatnað	nemendur	þurfa:	

„Þau	ættu	að	segja	þér	strax	ef	þú	ert	að	gera	eitthvað	rangt	.	.	.	Þar	sem	ég	ólst	upp	
fórum	við	í	skólann	á	stuttbuxum	svo	þegar	ég	kom	hingað	vissi	ég	ekki	hvaða	föt	börnin	

ættu	að	eiga	og	hafa	með	í	skólanum.	Það	er	vont	að	fá	ekki	að	vita	þannig	hluti	með	

fyrirvara	[þýtt	úr	ensku].“	

Það	sagði	ennfremur	að	foreldrar	sem	koma	til	landsins	sem	þekkja	ekki	íslenska	menningu	
vilji	fá	aðstoð.	„Líka	með	matinn,	þau	ættu	að	segja	eitthvað	strax	.	.	.	börnin	eru	hérna	allan	
daginn	og	við	viljum	gera	rétt.“	Foreldrarnir	voru	samhljóða	um	að	umsjónarkennarar	ættu	
að	útskýra	fyrir	þeim	hvernig	skólastarfinu	sé	háttað	og	að	þau	vildu	líka	fá	hagnýtar	
upplýsingar.	Þetta	er	athyglisvert	í	ljósi	laga	en	skólum	er	skylt	að	hafa	móttökuáætlun	fyrir	
nemendur	með	annað	móðurmál	en	íslensku.	Þar	segir	að	tryggja	skuli	að	foreldrar	fái	
viðeigandi	ráðgjöf	og	aðgang	að	upplýsingum	um	grunnskólastarf	(lög	um	grunnskóla	nr.	
91/2008).	

Þá	nefndu	foreldrarnir	að	vegna	tungumálsins	yrðu	þeir	utangarðs,	til	dæmis	vegna	þess	
að	þeir	skildu	ekki	fréttabréf	þar	sem	greint	væri	frá	starfi	skólans.	Þau	sögðu	ennfremur	að	
þeim	þætti	leiðinlegt	að	mæta	á	viðburði	skólans	og	skilja	ekki	það	sem	færi	þar	fram	og	
vildu	fá	að	taka	þátt.	Þau	sögðust	því	ekki	upplifa	sig	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	fyndust	
þau	skilin	út	undan.	Þau	nefndu	einnig	að	þau	ættu	erfitt	með	að	taka	þátt	í	foreldrafélögum	
þar	sem	þau	skildu	ekki	hvað	væri	í	gangi	í	þeim.	Foreldrafélög	eru	hluti	af	formlegri	hlutdeild	
foreldra	en	samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	72)	er	hlutverk	þeirra	að	efla	
tengsl	heimila	og	skóla	ásamt	því	að	styðja	skólastarfið	og	stuðla	að	velferð	nemenda.	Ljóst	
er	að	vegna	tungumálaörðugleika	upplifa	foreldrar	af	erlendum	uppruna	sig	utanveltu	á	
marga	vegu	og	þurfa	foreldrafélög	og	skóli	að	mæta	þörfum	þeirra	betur.	
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5 Umræða	

Í	þessari	rannsókn	hefur	verið	leitast	við	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningu:	„Hver	er	
upplifun	foreldra	barna	á	yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna	af	samskiptum	við	
umsjónarkennara?“.	Hugmyndafræðin	að	baki	rannsókninni	byggist	á	gagnrýnum	
fjölmenningarfræðum	og	tekur	tillit	til	fjölbreytts	nemendahóps	og	leggur	áherslu	á	
fjölmenningarlega	menntun.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	draga	fram	skýra	mynd	af	
upplifun	foreldranna	af	samskiptunum	með	þeim	hætti	að	hægt	sé	að	nýta	sér	niðurstöður	
til	að	mæta	þörfum	þeirra	betur.		

Þegar	lesið	er	úr	niðurstöðum	rannsóknarinnar	skal	hafa	í	huga	að	hún	var	lítil;	rætt	var	
við	tvo	foreldra	barna	á	yngsta	stigi.	Erfitt	var	að	fá	mögulega	viðmælendur	til	þátttöku	og	
aðrir	foreldrar	sem	haft	var	samband	við	voru	of	feimnir	við	að	ræða	mál	sem	varðar	börnin	
sín.	Sumir	treystu	sér	ekki	til	þátttöku	án	túlka	en	vegna	smæðar	verkefnisins	var	ekki	hægt	
að	bjóða	upp	á	túlkunarþjónustu	í	viðtalinu.	Rannsóknin	gefur	þó	mikilvægar	vísbendingar	
um	að	ná	þurfi	betur	til	hóps	sem	hefur	viðkvæma	stöðu	í	skólasamfélaginu	ásamt	því	að	
sýna	að	mikil	þörf	sé	á	frekari	rannsóknum.	Einungis	var	rætt	við	foreldra	sem	töluðu	
einhverja	íslensku	eða	ensku.	Hluti	af	foreldrum	af	erlendum	uppruna	talar	hvorki	ensku	né	
íslensku.	Ljóst	er	að	þeirra	rödd	þarf	að	heyrast	þar	sem	sá	hópur	þarf	að	reiða	sig	algjörlega	
á	túlkunarþjónustu.	Ef	hægt	hefði	verið	að	bjóða	upp	á	túlkunarþjónustu	hefði	mögulega	
verið	hægt	að	fá	dýpri	svör	og	jafnvel	fleiri	treyst	sér	til	þátttöku	því	svörin	takmörkuðust	að	
einhverju	leyti	við	tungumálagetu	einstaklinganna.		

5.1 Umræða	um	helstu	niðurstöður	

Í	viðtölunum	reyndust	fjögur	þemu	ríkjandi;	Skortur	á	gagnkvæmum	samskiptum;	Til	þess	að	
aðlagast	nýrri	menningu	þarf	að	læra	tungumálið;	Erfitt	að	fá	túlkunarþjónustu	og	
enskumælandi	foreldrar	þurfa	líka	túlk;	Upplifa	sig	ekki	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	vita	
ekki	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	og	voru	niðurstöður	kynntar	út	frá	þeim.	Hér	á	eftir	eru	
mikilvæg	atriði	úr	niðurstöðum	dregin	saman	og	rædd	í	ljósi	fræðanna.	

Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	að	tungumálið	er	fyrirstaða	í	samskiptum	við	
umsjónarkennara	og	foreldrunum	þótti	erfitt	að	eiga	frumkvæði	að	samskiptum.	Erfitt	var	að	
fá	túlkunarþjónustu	og	þá	komu	fram	vísbendingar	um	að	löng	bið	eftir	túlkunarþjónustu	ylli	
því	að	foreldrar	gátu	ekki	átt	í	samskiptum	við	skólann	með	stuttum	fyrirvara	ef	eitthvað	kom	
upp	á.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	fram	á	að	foreldrum	þótti	mikilvægt	að	læra	íslensku	og	
töldu	það	mikilvægan	þátt	í	að	aðlagast	íslensku	samfélagi	en	þyrftu	á	stuðningi	að	halda	á	
meðan.	Þeir	töldu	ennfremur	að	álag	væri	á	kennurum	sem	samt	væru	viljugir	til	að	ná	til	
þeirra.	Foreldrarnir	sögðust	vilja	vera	í	meiri	samskiptum	við	skólann.	Þá	upplifðu	foreldarnir	
sig	ekki	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	vissu	ekki	til	hvers	væri	ætlast	af	þeim.	
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Eins	og	fyrr	hefur	verið	nefnt	er	sjónarhorn	foreldra	grunnskólabarna	lítið	rannsakað	á	
Íslandi	en	ýmsar	hérlendar	rannsóknir	um	samskipti	milli	foreldra	af	erlendum	uppruna	hafa	
beint	sjónum	að	upplifunum	grunnskólakennara.	Til	að	mynda	sýndu	niðurstöður	rannsóknar	
þeirra	Sólveigar	Karvelsdóttur	og	Hafdísar	Guðjónsdóttur	(2010)	að	flestum	kennurum	fannst	
erfitt	að	fá	foreldra	af	erlendum	uppruna	til	samstarfs	við	skólann,	þeir	höfðu	ekkert	
frumkvæði	að	samskiptum,	og	að	kennararnir	töldu	aðferðir,	eins	og	tölvupóstsamskipti,	ekki	
virka.	Niðurstöður	Hermínu	Gunnþórsdóttur,	Stéphanie	Barillé	og	Markus	Meckl	(2017,	bls.	
27)	voru	einnig	á	sömu	leið	en	þar	kom	einnig	fram	að	foreldrar	af	erlendum	uppruna	
nálguðust	samskipti	við	skólann	með	hlutlausum	hætti,	til	dæmis	með	að	mæta	á	fundi	eða	
aðra	viðburði	tengda	skólanum.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	voru	á	annan	veg.	Þær	
drógu	fram	að	foreldrum	sem	eru	af	erlendu	bergi	brotnir	þótti	erfitt	að	eiga	frumkvæði	að	
samskiptum,	til	dæmis	vegna	tungumálaörðugleika	og	skorts	á	túlkunarþjónustu.		

Ennfremur	sögðust	foreldrarnir	ekki	upplifa	sig	sem	hluta	af	foreldrahópnum	og	vissu	
ekki	til	hvers	væri	ætlast	af	þeim	sem	gæti	verið	ástæða	þess	að	þeir	nálguðust	samskipti	við	
skólann	með	hlutlausum	hætti.	Ítreka	má	að	foreldrar	eiga	einungis	rétt	á	túlkun	
nauðsynlegra	upplýsinga	en	ber	samt	sem	áður	skylda	til	þess	að	vera	virkir	þátttakendur	í	
skólastarfinu.	Foreldrar	sem	ekki	tala	íslensku	hafa	því	ekki	sömu	tækifæri	á	að	taka	þátt	í	
námi	barna	sinna	og	verða	þar	að	leiðandi	utanvelta	vegna	tungumálaörðugleika.	Þetta	er	
athyglisvert	í	ljósi	þess	að	vilji	foreldranna	til	að	taka	þátt	og	að	upplifa	sig	sem	hluta	af	
foreldrahópnum	var	mjög	ríkjandi	í	viðtalinu.	

Niðurstöður	bentu	einnig	til	þess	að	litið	sé	á	enskumælandi	foreldra	öðrum	augum	en	
aðra	foreldra	sem	ekki	tala	íslensku	og	þeim	sé	jafnvel	neitað	um	túlkunarþjónustu	sem	þeir	
eiga	rétt	samkvæmt	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008).	Velta	má	fyrir	sér	hvort	þetta	sé	
gert	vísvitandi	að	sökum	þess	hve	kostnaðarsöm	túlkunarþjónusta	er.	Í	fyrri	rannsóknum	
hefur	komið	fram	að	túlkunarþjónusta	sé	lítið	nýtt	þar	sem	hún	er	dýr	og	að	eldri	systkini	séu	
oft	í	hlutverkum	túlka	eða	aðrir	starfsmenn	skólans	vegna	þessa	(Hermína	Gunnþórsdóttir,	
Stéphanie	Barillé	og	Markus	Meckl,	2017,	bls.	26-27;	Sólveig	Karvelsdóttir	og	Hafdís	
Guðjónsdóttir,	2010,	bls.	9).	Þar	að	auki	gáfu	niðurstöðurnar	vísbendingar	um	að	skólar	reyni	
að	komast	hjá	því	að	greiða	fyrir	túlkunarþjónustu,	til	dæmis	með	því	að	mismuna	
enskumælandi	foreldrum.	Þetta	kemur	niður	á	jafnrétti	og	tækifærum	nemenda	af	erlendum	
uppruna	en	eins	og	segir	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011,	bls.	45)	hafa	foreldrar	bein	áhrif	á	
stöðu	barna	sinna	í	skólum.	Velferð	barna	og	farsæl	námsframvinda	byggist	á	því	að	foreldrar	
styðji	við	skólagöngu	barna	sinna,	gæti	hagsmuna	þeirra	og	miðli	upplýsingum	til	skólans	
sem	er	jafnframt	mikilvæg	forsenda	fyrir	árangursríkum	skólastarfi.		

Séu	niðurstöðurnar	skoðaðar	út	frá	samskiptum	er	varða	lestrarnám	nemenda	af	
erlendum	uppruna	er	ljóst	að	tilefni	er	til	þess	að	hafa	áhyggjur.	Þar	er	skortur	á	
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gagnkvæmum	samskiptum	og	túlkunarþjónustu	milli	umsjónarkennara	og	foreldra	barnanna	
helsta	áhyggjuefnið.	Einungis	annað	foreldrið	sagði	barnið	sitt	fá	sérkennslu	í	lestri	og	
íslenskunámi.	Þrátt	fyrir	að	hitt	foreldrið	segði	barnið	sitt	fá	stuðning	þá	hafði	það	áhyggjur	
af	íslenskukunnáttu	barnsins	og	taldi	hana	ekki	góða.	Ef	ganga	má	út	frá	umfjöllun	
aðalnámskrár	grunnskóla	(2011)	um	mikilvægi	samskipta	milli	heimilis	og	skóla	má	ætla	að	
samskipti	milli	foreldra	barna	á	yngsta	stigi	af	erlendum	uppruna	og	umsjónarkennara	
varðandi	lestrarnám	séu	sérlega	mikilvæg.	Eins	og	Sigríður	Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	
Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	Skúlason	(2015,	bls.	16-17)	komust	að	í	rannsókn	
sinni	um	orðaforða	og	lesskilning	hjá	börnum	með	íslensku	sem	annað	mál	eykst	munur	á	
frammistöðu	í	lestri	lengra	sem	líður	á	grunnskólagöngu	nemenda	og	íslenskir	nemendur	hafi	
markvisst	forskot	sem	helst	út	alla	skólagönguna.	Gagnkvæm	samskipti	eru	mikilvæg	í	
lestrarnámi	barna	af	erlendum	uppruna	og	vegna	þessara	vandkvæða	í	samskiptum	mæta	
þau	ekki	sömu	tækifærum	og	innfæddir	jafnaldrar	þeirra.	Mikilvægt	er	að	kennarar	og	
skólastjórnendur	átti	sig	á	þessum	þætti	varðandi	lestrarnámið	og	bregðist	við.	

5.2 Hagnýting	niðurstaðna	

Eins	og	fyrr	segir	er	hagnýtt	markmið	rannsóknarinnar	að	gefa	skýra	mynd	af	upplifun	
foreldranna	af	samskiptunum	og	gera	kennurum	kleift	að	mæta	þörfum	foreldranna	og	efla	
samskipti	þeirra	á	milli.	Margir	þættir	í	niðurstöðunum	benda	til	þess	að	margt	megi	betur	
fara	í	foreldrasamskiptum	þegar	foreldrar	af	erlendum	uppruna	eiga	í	hlut.	Sé	gengið	út	frá	
skilgreiningum	Kristínar	Jónsdóttur	og	Amalíu	Björnsdóttur	(2014,	bls.	197-198)	varðandi	
tengsl	heimila	og	skóla	er	nokkuð	ljóst	að	margt	þarf	að	laga	í	samskiptunum	til	þess	að	hægt	
sé	að	tala	um	raunverulegt	samstarf	og	að	hlutdeild	foreldra	af	erlendum	uppruna	sé	af	
skornum	skammti.	Því	hafa	eftirtalin	fimm	atriði	verið	dregin	upp	sem	umsjónarkennarar	
þurfa	að	hafa	í	huga	í	samskiptum	við	foreldra	af	erlendum	uppruna.	Atriðin	eru	unnin	út	frá	
niðurstöðum	rannsóknarinnar	og	eru	ráðleggingar	sem	eiga	að	hjálpa	kennurum	og	
skólastjórnendum	við	að	beina	foreldrum	af	erlendum	uppruna	í	átt	að	samstarfi	og	auka	
hlutdeild	þeirra:	

• Vegna	tungumálaörðugleika	getur	verið	erfitt	fyrir	foreldri	að	eiga	frumkvæði	að	
samskiptum	við	kennara.	Því	er	mikilvægt	að	umsjónarkennarar	séu	virkir	og	leiti	
til	foreldra	og	opni	þannig	leiðir	fyrir	frekari	samskipti.	

• Þrátt	fyrir	að	foreldri	sé	enskumælandi	getur	það	þurft	á	túlkunarþjónustu	að	
halda.	Þetta	á	líka	við	um	þá	foreldra	sem	hafa	ensku	sem	móðurmál.	

• Á	meðan	foreldri	lærir	íslensku	þarfnast	það	stuðnings	í	samskiptum.	Til	dæmis	er	
hægt	að	setja	nauðsynlegar	upplýsingar	fram	fyrst	á	íslensku	og	síðan	túlkaðar,	
eða	bæði	skriflega	og	munnlega.	
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• Foreldri	getur	upplifað	sig	sem	utan	við	foreldrahópinn	en	óskað	eftir	tækifærum	
til	að	taka	virkan	þátt	í	skólastarfinu.	Með	því	að	bjóða	upp	á	túlkun	á	
upplýsingum,	varðandi	viðburði	skólans,	fréttabréf	og	annað	slíkt	þegar	aðstæður	
leyfa,	er	hægt	að	tryggja	að	foreldrar	af	erlendum	uppruna	fái	sömu	tækifæri	og	
aðrir	til	þátttöku	í	starfi	skólans.	

• Foreldri	getur	átt	erfitt	með	að	skilja	til	hvers	sé	ætlast	af	því	og	því	er	mikilvægt	
að	vera	hreinskilinn	í	samskiptum	og	skýra	vel	frá	hlutverki	þess,	meðal	annars	
varðandi	daglegt	skólastarf,	heimalestur,	nesti,	sundföt	og	regnföt	svo	nokkuð	sé	
nefnt.	

5.3 Rannsóknir	í	framhaldinu	

Þessi	rannsókn	var	með	lítið	úrtak	sem	erfitt	er	að	alhæfa	úr	frá	en	frekari	rannsóknir	með	
stærri	úrtök	gætu	varpað	skýrari	mynd	á	þetta	viðfangsefni.	Ræða	þarf	við	foreldra	sem	eru	
nýkomnir	til	landsins	og	jafnframt	þá	sem	tala	hvorki	ensku	né	íslensku.	Áhugavert	væri	að	
framkvæma	þátttökurannsókn,	eða	etnógrafíu,	sem	er	eins	konar	þátttökurannsókn	með	
fyrirbærafræðilegri	nálgun	sem	gengur	út	á	að	rannsaka	innan	frá	og	að	læra	að	þekkja	
vettvanginn	út	frá	sjónarhorni	þátttakenda.	Slík	rannsókn	byggist	á	að	skilja	hvernig	fólk	
upplifir	sjálft	aðstæður	sínar	og	leggur	áherslu	á	samhengi (McMillan,	2016,	bls.	311-312)	og	
gæti	verið	vel	til	þess	fallin	að	leitast	við	að	skilja	stöðu	foreldra	af	erlendum	uppruna	sem	
eru	að	taka	sín	fyrstu	skref	í	íslensku	samfélagi	og	skólakerfi	og	leggja	áherslu	á	samskipti	við	
umsjónarkennara.	Þannig	mætti	einnig	rannsaka	upplifun	umsjónarkennara	eða	annars		
fagfólks	innan	skólans	af	samskiptum	við	foreldra	af	erlendum	uppruna. 

Þess	má	geta	að	sjónarhorn	foreldra	af	erlendum	uppruna	á	Íslandi	er	lítið	rannsakað	en	
innflytjendum	fjölgar	ár	frá	ári	(Hagstofa	Íslands,	2017).	Því	er	ljóst	að	mikil	þörf	er	á	frekari	
rannsóknum	þar	sem	gera	má	ráð	fyrir	að	foreldrasamskipti	við	foreldra	af	erlendum	
uppruna	verði	viðameiri	hluti	kennarastarfs	á	Íslandi	með	hverju	árinu.	Niðurstöður	þessarar	
rannsóknar	benda	til	þess	að	vert	sé	að	kanna	upplifun	foreldra	af	erlendum	uppruna	sem	
eru	hér	á	öðrum	forsendum	en	í	þessari	rannsókn	var	rætt	við	foreldra	sem	koma	á	eigin	
vegum.	Áhugavert	væri	að	ræða	við	hælisleitendur	og	flóttamenn	en	þrátt	fyrir	að	þessir	
hópar	eigi	margt	sameiginlegt	með	foreldrum	sem	koma	á	eigin	vegum,	eins	og	vandamál	
með	samskipti	vegna	tungumáls,	er	ljóst	að	aðstæður	þeirra	eru	ólíkar.	Þá	gæti	rannsókn	þar	
sem	rætt	væri	við	foreldra	af	erlendum	uppruna	sem	eiga	börn	á	mið-	eða	elsta	stigi	gefið	
aðra	mynd	en	í	þessari	rannsókn	var	einungis	rætt	við	foreldra	barna	á	yngsta	stigi	en	ekki	er	
hægt	að	gera	ráð	fyrir	að	samskipti	milli	foreldra	og	kennara	eldri	barna	eru	séu	eins.	Einnig	
má	benda	á	þörf	fyrir	að	ræða	við	foreldra	íslenskra	barna	í	þeim	tilgangi	til	að	vera	viðmið	
þegar	samskipti	við	foreldra	sem	eru	af	erlendu	bergi	brotnir	eru	rannsökuð	enn	frekar	og	
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einnig	til	að	gefa	mynd	af	samskiptum	milli	heimilis	og	skóla	eins	og	þau	eru	í	íslensku	
skólasamfélagi.	

5.4 Að	lokum	

Samfélag	sem	áður	fyrr	var	einsleitt	verður	fjölmenningarlegra	með	hverju	árinu.	Leggja	þarf	
áherslu	á	tengsl	heimilis	og	skóla	og	veita	nemendum	með	ólíkan	bakgrunn	jöfn	tækifæri.	
Margt	þarf	að	laga	til	að	ná	þessu	fram	og	eru	mínar	ályktanir	að	foreldrar	af	erlendum	
uppruna	hafi	mikinn	vilja	til	að	vera	í	virku	samstarfi	við	skóla.	Ég	tel	ennfremur	að	
umsjónarkennarar	séu	meðvitaðir	um	að	þeir	gegni	mikilvægu	hlutverki	gagnvart	börnum	
þessara	foreldra.	Þó	virðist	vandamálið	í	samskiptum	í	flestum	tilvikum	stafa	af	
tungumálaörðugleikum.	Ég	tel	að	þegar	búið	er	að	leysa	þann	vanda	í	hverju	tilviki	fyrir	sig	og	
opna	samskiptaleiðir	verði	auðvelt	að	ná	fram	öflugu	og	virku	samstarfi	því	viljinn	er	fyrir	
hendi.	

Þessi	rannsókn	gaf	mér	innsýn	inn	í	nýtt	fræðasvið	og	breytti	til	frambúðar	hvernig	ég	
horfi	á	íslenskt	skólakerfi.	Það	hefur	kennt	mér	að	bera	óumdeilanlega	virðingu	fyrir	flóknu	
samstarfi	milli	foreldra	af	erlendum	uppruna	og	umsjónarkennara	og	þó	allra	helst	
nemendunum	sem	eru	perlur	fyrir	íslenskt	samfélag.	
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Viðauki	A:	Leiðarvísir	fyrir	rýnihópaviðtal	

Kynning:	

- Kynna	sig:	Hvaðan	þau	koma,	hvað	þau	hafa	búið	hér	lengi,	starf,	menntun.	
- Hvaða	tungumál	talið	þið	heima?	

	

Samskipti	við	milli	heimilis	og	skóla:	

- Hvað	dettur	ykkur	helst	í	hug	þegar	þið	heyrið	orðin	samskipti	heimilis	og	skóla?	
(What	comes	to	mind	when	you	hear	the	word	communication	between	school	and	parents?)	

- Hvernig	eru	góð	samskipti	milli	foreldra	og	kennara?	(What	characterizes	good	

communication?)	
- Er	munur/hver	er	munurinn	á	samskiptum	og	samstarfi?	(Is	there	a	difference	/	what	is	

the	difference	between	communication	and	collaboration?)	

	

Um	samskipti	við	umsjónarkennara:	

- Hvert	teljið	þið	hlutverk	umsjónarkennara	vera	í	samskiptum?	(What	do	you	think	the	

teacher’s	role	is	regarding	the	communication?)	
- Hvernig	getur	hann	uppfyllt	þetta	hlutverk?	

En	snúum	okkar	að	ykkar	hlutverki....	

- En	ykkar	hlutverk,	sem	foreldra	í	samskiptum?	
- En	í	samstarfi?	(But	what	about	collaboration?)	
- Hvað	þurfið	þið	að	gera?	
- Hvernig	er	ykkar	reynsla	í	þessum	skóla	í	samanburði	við	ykkar	grunnskóla?	(How	is	

your	experience	in	this	school	in	comparison	to	your	own	elementary	school?)	
- (Hvers	vegna	haldið	þið	það?)	

	

Samskiptin	eins	og	þau	eru:	

Nú	höfum	við	rætt...	

- Hvernig	finnst	þér	samskiptin	vera	núna?	(við	umsjónarkennara	barnsins	þíns)	(How	
do	you	feel	about	the	communication	now?)	

- En	þið/þú?	Eruð	þið	virk?	Veitið	þið	kennaranum	upplýsingar	sem	hann	þarf?	(active)	

	(Ef	ábótavant:)	
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- Hvað	er	það	sem	þarf	að	laga	svo	samskiptin	gangi	vel	svo	við	fáum	raunverulegt	
samstarf?	(In	your	opinion,	what	has	to	be	done	to	improve	the	communication	so	that	we	

get	collaboration?)	
- Hvað	þarf	kennarinn	að	gera?	
- En	þið,	getið	þið	gert	eitthvað?	
- (Hvers	vegna/hvers	vegna	ekki?)	

Nú	langar	mig	til	að	tala	um	samskipti	vegna	lestrarnámið...	

	

Lestrarnám	og	samskipti:	

- Hver	eru	helstu	samskiptin	varðandi	lestrarnám	barnanna	ykkar?	
- Hvernig	fara	þau	fram?	
- Hvað	finnst	þér	gott	við	samskiptin?	
- Hvað	finnst	þér	að	kennarinn	eigi	að	gera	varðandi	lestrarnám	barnsins	þíns?	
- Gerir	hann	það?	
- En	hvað	gerir	þú?	

(Áfram:)	

- Hvað	þarf	að	laga	við	samskiptin	varðandi	lestrarnámið?	

	

Samantekt	á	því	sem	hefur	verið	rætt.	

Nú	höfum	við	rætt....	

- Er	eitthvað	sem	þið	viljið	bæta	við?	
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Viðauki	B:	Samningur	milli	þátttakenda	og	rannsakanda	

Hér	með	gef	ég	leyfi	fyrir	því	að	upplýsingar	sem	ég	veiti	verði	notaðar	nafnlaust	í	
rannsókninni	Foreldrar	í	nýju	landi.	Ég	veiti	ennfremur	leyfi	til	að	niðurstöður	

rannsóknarinnar	verði	kynntar.	

	

I	hereby	give	permission	for	the	anonymously	use	of	information	I	provide	in	the	study	
Parents	in	a	new	country.	I	also	give	permission	for	the	results	of	the	study	to	be	presented.	

	

	

Nafn	og	dagsetning/Name	and	date	
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Viðauki	C:	Boð	í	viðtal	

Ágæta	foreldri,	

Þér	er	boðið	að	taka	þátt	í	viðtali	varðandi	rannsókn	um	samskipti	milli	foreldra	af	erlendum	
uppruna	og	umsjónarkennara.	Viðtalið	mun	fara	fram	14.	mars,	kl.	17:00.	Þátttaka	þín	er	afar	
mikilvæg	því	markmið	rannsóknarinnar	er	að	gefa	skýra	mynd	af	samskiptunum	og	í	
niðurstöðum	er	ætlunin	að	draga	fram	hvernig	kennarar	gætu	betur	mætt	þörfum	foreldra	
og	þannig	eflt	samskipti	þeirra	á	milli.	Í	rannsóknarniðurstöðum	verður	gætt	nafnleyndar.	

	

Vinsamlegast	hafðu	samband	við	Svanhildi	Teklu	Bryngeirsdóttur	sem	fyrst	í	netfangið	
stb39@hi.is	ef	þú	hefur	tök	á	því	að	taka	þátt.	

	

	

Dear	parent,		

You	are	invited	to	participate	in	an	interview	regarding	a	research	on	communication	
between	parents	of	multicultural	backround	and	their	child’s	teacher.	The	interview	will	take	
place	on	March	14	at	17:00	o'clock.	Your	participation	is	very	important	for	the	project	to	
give	the	clearest	picture	of	the	communication	and	in	the	results	teachers	will	advised	on	
how	to	meet	the	parents'	needs	and	to	enhance	their	interaction.	The	interview	will	be	
anonymous.	

	

Please	contact	Svanhildur	Tekla	Bryngeirsdóttir	via	stb39@hi.is	as	soon	as	possible	if	you	can	
participate.	

	

	


