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Ágrip 
 

Ritgerð þessi er á sviði menntunarfræða með áherslu á nemendur af erlendum 
uppruna og var meginmarkmið rannsóknarinnar að öðlast skilning á upplifun, 
áskorunum, reynslu og stuðningi sem nemendur af erlendum uppruna fá í 
íslenskum grunnskóla. Leitast var við að skilja hvernig skólinn mætir þeirra 
þörfum og á hvaða hátt hann styður við þessa nemendur í daglegu lífi. Auk 
þess var skoðað hvort fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur innan skólans. 

Rannsókninni er ætlað að leita svara við eftirfarandi spurningum: Hver er 
upplifun nemenda af erlendum uppruna af námi og veru í íslenskum 
grunnskóla? Hvers eðlis eru og hvernig ganga samskipti við aðra nemendur 
skólans? Hvernig er félagslegri þátttöku nemenda í samfélaginu háttað? 
Hvernig sjá nemendur framtíðina fyrir sér varðandi nám og atvinnu? Leitað 
var svara með viðtölum við átta nemendur af erlendum uppruna, fjórar stúlkur 
og fjóra drengi, sem stunda nám í 6., 7., 9. og 10. bekk í grunnskóla í litlu 
sjávarþorpi. Þau koma frá ólíkum löndum innan Evrópu, en voru á mismunandi 
aldri er þau komu til landsins og hafa því verið búsett mislengi hér á landi. 

Upplýsingar sem nemendurnir gáfu byggðu á persónulegri reynslu þeirra. 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendum þykir vænt um 
uppruna sinn og finnst mikilvægt að viðhalda móðurmáli sínu. Nemendurnir 
bera kennurum og skólanum vel söguna en benda þó á að fjölbreytileikinn sé 
ekki gerður sýnilegur innan skólans. Nemendurnir segja það mikilvægt að eiga 
íslenska vini en mörg hver eiga í erfiðleikum með vinskap og að mynda tengsl 
við aðra nemendur. Nefna þau m.a. að tungumálaörðugleikar séu að gera þeim 
erfitt fyrir. 

 
 

 
Lykilorð; fjölmenning (e. multiculturalism), fjölmenningarleg menntun (e. 
multicultural education), skóli án aðgreiningar (e. inclusive school), tvítyngi 
(e. bilingualism) og móðurmál (e. mother tongue).





 

Abstract 
 

This thesis is in the field of education with emphasis on students of foreign 
origin. The main objective of the study was to gain an understanding of the 
experiences that students of foreign origin have of an Icelandic primary school 
as well as getting an insight into the challenges they face and the support they 
receive from the school. Special emphasis was placed on gaining an 
understanding of how the school meets their needs and supports them in their 
daily lives. Furthermore, the goal was to examine if the diversity is made 
visible in the school. 

The research is intended to answer the following questions; what is the 
experience of students with a native language other than Icelandic of their 
studies and the school? How do they communicate with other students? How 
do they participate socially in their local community? How do they envision 
their future related to education and employment? To answer these questions, 
interviews with eight students of foreign origin in 6th, 7th, 9th, and 10th grade of 
an Icelandic primary school were conducted. The students come from different 
countries within Europe and were in different ages when they arrived in 
Iceland. Thus, it varies how long they have been in the Icelandic school system. 

The information the students provided was based on their own personal 
experience. The main findings of the study show that students care about their 
origin and find it important to maintain their native language. They hold their 
teachers and the school in high regards but point out that the diversity is not 
made visible within the school. The students also find it important to have 
Icelandic friends, but many of them struggle with making friends. Among other 
things, they mention that the language barrier can make things difficult for 
them. 
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1. Inngangur  
 

Fólksflutningar milli landa hafa færst í aukana síðustu áratugi og verða 
samfélög nútímans sífellt margbreytilegri hvað varðar uppruna, menningu, 
tungumál og trúarbrögð. Slík þróun á sér einnig stað í íslensku samfélagi og 
hefur fjölmenning í skólum aukist til muna. Þessar breytingar kalla á snör 
handtök skóla við að skapa aðstæður sem stuðla að því að nemendur af 
erlendum uppruna þroskist og dafni (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101; 
Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 17).  

Rannsóknir sýna að nemendur af erlendum uppruna eru gjarnan félagslega 
einangraðir, þeim líður verr en öðrum jafnöldrum, eiga færri vini og er frekar 
strítt. Því er afar mikilvægt að skólar leggi áherslu á að bæta félagslega stöðu 
nemenda af erlendum uppruna og reyna að koma í veg fyrir einangrun bæði í 
skólanum og samfélaginu (Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 
2013, bls. 123–124). 

 Í þessari ritgerð er leitast við að draga fram viðhorf og reynslu nemenda af 
erlendum uppruna af skóla og samfélaginu sem þeir búa í. Rannsóknin sem 
liggur að baki ritgerðinni fór fram í litlum grunnskóla úti á landi. Viðtöl voru 
tekin við átta grunnskólanemendur af erlendum uppruna í 6., 7., 9. og 10. bekk. 
Þátttakendur í rannsókninni koma frá ólíkum löndum og hópurinn er því 
sundurleitur en misjafnt er hversu langa skólagöngu nemendurnir hafa að baki 
í íslenska skólakerfinu. 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á upplifun, áskorunum, 
reynslu og stuðningi sem nemendur af erlendum uppruna fá í íslenskum 
grunnskóla. Leitast var við að skilja hvernig skólinn mætir þeirra þörfum og á 
hvaða hátt hann styður við þessa nemendur í daglegu lífi. Auk þess var skoðað 
hvort fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur innan skólans. Nemendur voru m.a. 
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spurðir um upplifun sína af skólanum og náminu, hvernig tengslum þeirra við 
aðra nemendur skólans af íslenskum uppruna er háttað, hvernig félagslegi 
þátturinn í samfélaginu gangi, þ.e. hvort þeir stundi einhverjar íþróttir eða aðrar 
tómstundir fyrir utan skólann og hvernig þeir sjái framtíðina fyrir sér. Þessar 
spurningar ásamt fleirum ættu að gefa rannsakanda nokkuð skýra mynd af 
sjónarhorni nemenda en vonin er sú að rannsóknin, þrátt fyrir að hún taki til 
fárra nemenda, muni gagnast íslenskum skólum og kennurum í því að styðja 
við nemendur af erlendum uppruna. 
Það vakti athygli mína hversu fáar rannsóknir eru til hér á landi sem snúa 

að sjónarhorni nemenda en það eru til fleiri rannsóknir sem miðaðar eru út frá 
kennurum og foreldrum. Rannsóknin er því hagnýt og miðar að því að auka 
skilning á þörfum og reynslu nemenda af erlendum uppruna.  

Megináhersla rannsóknarinnar lýtur, eins og áður sagði, að sjónarhorni 
nemenda en mig langar að skoða upplifun þeirra út frá eftirfarandi 
rannsóknarspurningum: 

 
o Hver er upplifun nemenda af erlendum uppruna af námi og veru í 

íslenskum grunnskóla? 
o Hvers eðlis eru og hvernig ganga samskipti við aðra nemendur 

skólans? 
o Hvernig er félagslegri þátttöku nemenda í samfélaginu háttað? 
o Hvernig sjá nemendur framtíðina fyrir sér varðandi nám og atvinnu? 

 
Þessi atriði verða rannsökuð með viðtölum en nánar verður farið út í það í 

aðferðakaflanum. Í framtíðinni hef ég áhuga á að búa til námsumhverfi þar sem 
hlúð er að fjölmenningu á fjölbreyttan hátt og nemendur af erlendum uppruna 
fá þá aðstoð sem þeir þurfa. Ég vil rannsaka þetta málefni nánar og vona ég að 
rannsóknin mín leiði af sér betra samfélag fyrir nemendur af erlendum 
uppruna. 

1.2 Ástæður fyrir efnisvali 

 
Fyrir síðustu aldamót var fólk af erlendum uppruna og málefni tengd því 
fremur sjaldgæft rannsóknarefni á Íslandi. Fyrir utan lokaritgerðir á 
háskólastigi eru ekki til margar rannsóknir frá þessum tíma. Síðan þá hefur 
fólki af erlendum uppruna fjölgað töluvert hér á landi og rannsóknum á 
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málefnum innflytjenda fjölgað í takt við það (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, 
bls. 185). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2020a) voru grunnskólanemendur með 
erlent móðurmál 2.318 árið 2010 en fjölgaði rúmlega tvöfalt næstu átján árin 
og árið 2018 voru 4.874 nemendur með erlent móðurmál í grunnskólum hér á 
landi. 

Ástæða fyrir efnisvali höfundar er mikill áhugi á viðfangsefninu. 
Undanfarin átta ár hef ég unnið í leikskólum, fyrst sem leiðbeinandi, síðan sem 
deildarstjóri og loks sem stuðningur með tvítyngdum dreng með Downs 
heilkenni. Því vekur fjölmenning, mikilvægi móðurmáls og kennsla nemenda 
af erlendum uppruna mikinn áhuga og var kveikjan tvímælalaust vinnan með 
þessum dásamlega dreng. Mér finnst afar athyglisvert að sjá hversu fljótt börn 
geta tileinkað sér nýja tungumálið í leik og starfi en ég tel það forréttindi að 
geta haft samskipti á fleiri tungumálum en móðurmálinu einu. Í ljósi 
framangreindra tækifæra langar mig að öðlast heildstæðari mynd af upplifun 
nemenda af erlendum uppruna og fá að skyggnast inn í líf þeirra. 

1.3 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

 
Hér á eftir er stuttlega gerð grein fyrir helstu hugtökum sem koma fyrir í 
ritgerðinni og þeim skilningi sem ég lagði í hugtökin í þessari rannsókn en 
skilgreiningar þessara hugtaka eru tengdar viðfangsefninu og frekar um þau 
fjallað í viðeigandi köflum. 

 
o Nemendur af erlendum uppruna: Sá hópur nemenda sem eiga annað 

eða báða foreldra fædda erlendis og eiga annað tungumál en íslensku 
að móðurmáli (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 2017, bls. 
22). 
 

o Fjölmenningarsamfélag (e. multicultural community): Samfélag 
fólks af ólíku þjóðerni, með ólíkan trúar- og menningarlegan 
bakgrunn (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). 
 

o Fordómar (e. prejudice): Fordómar eru ógrunduð hugmynd eða 
skoðun einstaklings eða viðhorf um eða til fólks, hóps, starfsemi 
manna í samfélaginu o.s.frv. Fordómar geta verið sýnilegir og leitt af 
sér líkamlegt ofbeldi og andlegt. Fordómar geta líka verið ósýnilegir 
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og leitt af sér fyrirlitningu í garð annarra (Toshiki Toma, 2007, bls. 
62–63). 
 

o Móðurmál (e. mother tongue): Með móðurmáli er átt við það 
tungumál sem barnið lærir í bernsku, er því tamast og talað er á 
heimili þess, af báðum eða öðru foreldri (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 22). Móðurmálið þarf ekki að 
vera það tungumál sem barnið öðlast mesta kunnáttu í en mörg börn 
ná góðri færni í móðurmáli þó að þau noti almennt annað mál 
daglega (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104). 
 

o Tvítyngi (e. bilingualism): Nemandi er tvítyngdur ef hann hefur færni 
í tveimur tungumálum. Hér er þó sérstaklega átt við nemendur sem 
stunda nám í skólum á öðru tungumáli en móðurmálinu (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 22). 
 

o Virkt tvítyngi: Með virku tvítyngi er nýja tungumálinu bætt við 
málfærni einstaklinga en kemur ekki í stað móðurmálsins. Þannig 
hafa einstaklingar vald á tveimur tungumálum og geta nýtt sér þau 
bæði til framdráttar í tveimur menningarheimum (Birna 
Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64–65). 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

 
Ritgerðin skiptist í sex kafla. Þeir eru inngangur, fræðilegur bakgrunnur, 
aðferðafræði rannsóknar, niðurstöður, umræður og lokaorð. 
Meginviðfangsefni ritgerðarinnar var til umfjöllunar í þessum kafla, 
rannsóknarspurningar voru settar fram í fræðilegu samhengi við markmið 
ásamt ástæðum fyrir efnisvali. Í öðrum kafla er greint frá fræðilegum 
bakgrunni sem liggur að baki verkefninu. Í fyrsta lagi er gerð grein fyrir 
fjölmenningu þar sem stuttlega er farið yfir fjölmenningarsamfélag, aðlögun 
að nýju samfélagi og hvernig fordómar geta birst með ýmsum hætti. Í öðru lagi 
er farið yfir mikilvægi tungumálsins en þar er lögð áhersla á tvítyngi, 
móðurmál og íslensku sem annað mál. Í þriðja lagi er farið yfir 
fjölmenningarlegt skólasamfélag en þar er fjallað um samskipti og félagsleg 
tengsl nemenda af erlendum uppruna, fjölmenningarlega menntun, 
kennsluhætti í fjölbreyttum nemendahópum og skóla án aðgreiningar. 
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Í þriðja kaflanum er aðferðafræði rannsóknar gerð skil en þar er farið yfir 
rannsóknina í heild, framkvæmd og rannsóknarsnið. Auk þess er gerð grein 
fyrir vali á þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Jafnframt er farið 
yfir siðferðisleg álitamál ásamt réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Í 
fjórða kafla er svo farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir 
helstu niðurstöðum og í lokin er samantekt. Í fimmta kafla er umfjöllun um 
niðurstöður og rannsóknarspurningum er svarað. Í lok kaflans er samantekt um 
helstu ályktanir rannsóknarinnar og ábendingar um úrbætur. Í síðasta kaflanum 
eru lokaorð þar sem komið er inn á vangaveltur um frekari rannsóknir og 
verkefninu lokað. Ritgerðinni lýkur með heimildaskrá og fylgiskjölum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í þessum kafla verður viðfangsefnið skoðað út frá fræðilegu sjónarhorni. 
Umfjöllunin skiptist í eftirfarandi þrjá undirkafla; fjölmenning, mikilvægi 
tungumálsins og fjölmenningarlegt skólasamfélag. 

2.1 Fjölmenning 

 
Eins og áður hefur komið fram, er meginmarkmið rannsóknarinnar að öðlast 
skilning á upplifun, áskorunum, reynslu og stuðningi sem nemendur af 
erlendum uppruna fá í íslenskum grunnskóla. Í þeim tilgangi er mikilvægt að 
skoða sérstaklega hugtökin fjölmenning og fjölmenningarsamfélag. Auk þess 
verður farið yfir hvað felst í aðlögun að nýju samfélagi og hvernig fordómar 
geta birst með ýmsum hætti. 

 
Fjölmenning og fjölmenningarsamfélag 

 
Fjölmenningarlegt samfélag er samfélag þar sem þegnar landsins eru af ólíkum 
þjóðernum og ólíkum menningarlegum uppruna. Auk þess hafa þeir 
mismunandi trúarbrögð og búa gjarnan yfir ólíkri hæfni og reynslu (Kristín 
Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 137). 

Í fjölmenningarsamfélagi eru fjölskyldur eins ólíkar og þær eru margar. 
Þessa fjölbreytni má ekki einungis rekja til ólíkrar menningar eða trúarskoðana 
heldur eru fjölskylduform af margvíslegu tagi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, 
bls. 257). Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir (2010, bls. 18) benda á að 
það séu ekki eingöngu innflytjendur sem flytja með sér fjölbreytileika í 
samfélög vegna þess að engir tveir einstaklingar eru eins og mannleg samfélög 
eru í eðli sínu fjölbreytt. 
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Frá síðustu aldamótum hefur íslenskt samfélag tekið hröðum breytingum 
og hefur hlutfall íbúa sem ekki hefur íslenskan ríkisborgararétt aukist úr 2,6% 
árið 2000 í 12,4% árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2020b). Þar að auki hefur 
trúarlegur fjölbreytileiki aukist til muna en árið 2000 voru 88,67% þjóðarinnar 
skráð í þjóðkirkjuna en á síðasta ári var hlutfallið komið niður í 65,15%. Þess 
má geta að árið 2000 voru 2,15% einstaklinga utan trúfélaga en 2019 hafði 
hlutfallið hækkað í 6,96% (Hagstofa Íslands, 2020c).  

Öldum saman voru Íslendingar fremur einangraðir frá öðrum þjóðum og 
var menningin hérlendis því gjarnan talin einsleit. Á 19. öld bárust hins vegar 
nýjir siðir og viðhorf hingað til lands í auknum mæli og var 20. öldin öld 
mikilla tæknibreytinga auk framfara. Fjölbreytni af ýmsu tagi í mannlífinu 
hefur því aukist mikið samhliða auknum samskiptum við aðrar þjóðir (Elsa 
Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 97).  

Hér áður fyrr settust iðulega einstaklingar að hér á landi frá Norður-Evrópu 
og Norður-Ameríku en menning þeirra er ekki svo ólík okkar, m.a. er tunga 
þeirra að mestu leyti af germönskum uppruna auk þess sem þeir aðhyllast 
gjarnan kristna trú. Í seinni tíð hefur þetta breyst talsvert, t.d. kemur hingað til 
lands aukinn fjöldi flóttafólks frá framandi menningarsvæðum. Þegar á 
heildina er litið hefur þessi hópur sett svip sinn á samfélagið og auðgað það á 
margan hátt. Þó geta komið upp ýmiss konar vandkvæði þegar ólíkir 
menningarheimar mætast og af þeirri ástæðu er mikilvægt að leggja sérstaka 
áherslu á að finna jafnvægi svo allir íbúar landsins geti lifað í sátt og samlyndi 
(Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 16). 

 
Aðlögun að nýju samfélagi 

 
Núgildandi stefna Ríkisstjórnar Íslands um aðlögun innflytjenda að íslensku 
samfélagi er frá árinu 2007 og var það í fyrsta sinn sem slík stefna var 
samþykkt. Markmiðið með stefnunni er að tryggja að allir þegnar landsins fái 
jöfn tækifæri og verði virkir þátttakendur í samfélaginu 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2).  

Á því leikur ekki minnsti vafi að aðlögun að nýju samfélagi er einstaklega 
margþætt ferli. Við búferlaflutninga í nýtt samfélag er mikilvægt að kynnast 
m.a. staðháttum, reglum og viðmiðum (Hanna Ragnarsdóttir, 2011, bls. 54). 
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Mannréttindi, lýðræði, samábyrgð og einstaklingsfrelsi eru hornsteinn 
samfélagsins og því ert vert að gefa þessum málefnum gaum. Mikilvægt er að 
hafa þessi gildi að leiðarljósi í aðlögun innflytjenda að samfélaginu. Auk þess 
er mikilvægt að ólík sjónarmið og viðhorf séu viðurkennd og að fólk hafi 
tækifæri til að koma þeim á framfæri (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls 6). 
Þegar fjallað er um aðlögun fólks af erlendum uppruna að nýju samfélagi 

er gjarnan talað um fjórar meginleiðir, sem hér verða til umfjöllunar, en þær 
eru samlögun (e. assimilation), samþætting (e. integration), aðskilnaður (e. 
separation) og einangrun (e. marginality). 

 
o Samlögun er þegar innflytjendur og/eða aðrir þjóðernisminnihlutar 

tileinka sér nýja menningu og tungumál og segja alfarið skilið við 
upprunalega menningu sína og viðhalda ekki eigin móðurmáli. 
Einstaklingarnir reyna að líkjast þeim íbúum sem fyrir voru í landinu 
og fyrir vikið hverfur menning minnihlutahópa og glata þeir sínu 
sérkenni. Ef samlögun á að ná tilætluðum árangri er mikilvægt að 
henni sé ekki þröngvað upp á einstaklingana en það getur gjarnan 
haft neikvæðar afleiðingar og því er æskilegast að fólk ákveði sjálft 
að líkjast heimamönnum. 
 

o Samþætting er þegar þjóðernisminnihlutar leggja ríka áherslu á að 
viðhalda eigin menningu, sérkennum og móðurmáli en eru jafnframt 
viljugir til að tileinka sér þá menningu og siði sem eru við lýði í nýja 
landinu. Við þessar kringumstæður öðlast einstaklingar færni tveggja 
menningarheima. Stuðningur er veigamikill þáttur ef þetta á að ganga 
að óskum en samþætting gerir þá kröfu til allra íbúa samfélagsins að 
viðurkenna sérkenni hvers og eins. 
 

o Aðskilnaður verður þegar minnihlutahópar eru aðgreindir frá 
meirihlutanum og engin aðlögun á sér stað. Sé þetta gert að eigin 
frumkvæði minnihlutahópsins eru þeir alla jafna meira út af fyrir sig 
og viðhalda þeir jafnframt eigin siðum og verða síður fyrir áhrifum 
ríkjandi menningar. 
 

o Einangrun er þegar engin tengsl myndast og einstaklingar viðhalda 
hvorki sinni eigin menningu né tileinka sér hina nýju menningu. 

  
Samkvæmt þessum meginleiðum er samþætting veigamikill þáttur í aðlögun 
fólks af erlendum uppruna (Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 6; Elsa Sigríður 
Jónsdóttir, 2000, bls. 96–97). Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir 
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(2010, bls. 1–3) fjalla um samþættingu í greininni Komið til móts við 
fjölbreytileika: Fullorðinsfræðsla fyrir innflytjendur og samþætting. Í 
greininni lýsa þær hvernig mótun fjölmenningarlegs samfélags með 
samþættingu er háttað hér á landi. Þær segja samþættingu tvíhliða ferli þar sem 
bæði innflytjendur og móttökulandið taki þátt í aðlögunarferlinu. Í greininni 
kemur fram að áhersla er lögð á skyldur innflytjenda til þess að laga sig að 
nýjum háttum en á sama tíma virðist hvorki lögð áhersla á að tryggja réttindi 
fólks af erlendum uppruna né komið til móts við það á annan hátt. Hanna 
Ragnarsdóttir (2011, bls. 54) telur að ein helsta forsenda farsællar aðlögunar 
og skilyrði fyrir virkri þátttöku og samskiptum í nýja samfélaginu sé að tileinka 
sér ríkjandi tungumál samfélagsins. Af þeim ástæðum er íslenskunám 
veigamikill þáttur í aðlögun fólks af erlendum uppruna að nýju samfélagi 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls 6).  
Það er ekki síður mikilvægt fyrir nemendur af erlendum uppruna að taka 

þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Það er mikilvægur félagslegur þáttur í 
aðlögun að skólum og samfélagi. Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður 
Þórarinsdóttir (2008, bls. 58) gerðu rannsókn meðal innflytjendabarna í 
Breiðholti á þátttöku þeirra í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. 
Niðurstöður leiddu í ljós að fá börn af erlendum uppruna í Breiðholti stunduðu 
íþróttir með íþróttafélagi en ástæðurnar voru feimni og að þau vildu ekki byrja 
í íþróttastarfi með ókunnugum. Einnig kom fram að víða væri ekki hefð fyrir 
almenningsíþróttum í heimalandinu og að fjölskyldur notuðu frekar tímann 
saman heima. Það er mikilvægt að börnum líði vel og að þeim finnist þau 
tilheyra einhverjum hópi eða hópum því þannig finna þau gjarnan fyrir auknu 
öryggi í nýju umhverfi. 

 
Fordómar 

 
Fjölbreytileiki og örar breytingar einkenna nútímasamfélag. Töluverð umræða 
hefur myndast um fordóma, rasisma og mismunun í íslensku þjóðfélagi. Flestir 
telja sig vita hvað hugtakið fordómar þýðir en það hefur þó margvíslega 
merkingu (Guðrún Pétursdóttir, 2013, bls. 28). Hugtakið mismunun (e. 
discrimination) er í raun framkvæmdin þar sem fordómar hafa áhrif á hegðun 
eða gjörðir einstaklinga, hópa eða stjórnvalda. Ef komið er verr fram við 
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einstaklinga eða hópa vegna uppruna þeirra eða einhvers annars sem aðskilur 
þá frá meirihlutahópnum á mismunun sér stað (Guðrún Pétursdóttir, 2013, bls. 
28). Að mati Toshiki Toma (2007, bls. 62–63) er misskilningur jafn algeng 
uppspretta fordóma og staðalímyndir. Hann segir einnig að í raun og veru séu 
fordómar aðeins hugmynd einstaklings eða viðhorf um eða til fólks, hóps 
o.s.frv. Munurinn á misskilningi og fordómum er sá að misskilningur er 
einungis hlutlaus staðhæfing sem ekki er rétt en aftur á móti fela fordómar í sér 
mat á gildum á einhvern hátt. Fyrir vikið verður hegðun, aðgerð eða skoðun í 
kjölfar fordóma næstum óumflýjanleg mismunun.  

Toshiki Toma (2007, bls. 63–66) skiptir birtingarformi fordóma niður í tvo 
flokka, sýnilega og ósýnilega. Sýnilegir fordómar geta ýmist verið 
ofbeldisfullir, ofbeldislausir eða kerfisbundnir. Jafnframt geta þeir leitt af sér 
bæði líkamlegt og andlegt ofbeldi. Sýnilegir fordómar geta komið fram sem 
ofbeldi, kúgun, andúð eða mismunun. Sýnilegir og ofbeldisfullir fordómar eru 
dæmigerðir fordómar, til að mynda kynþáttafordómar og árásir. Þessi gerð 
fordóma þarf þó ekki í öllum tilfellum að fela í sér líkamlegt ofbeldi en andlegt 
ofbeldi getur átt sér stað þegar rasistar lýsa yfir andúð sinni gagnvart fólki af 
erlendum uppruna. Sýnilegir og ofbeldislausir fordómar virðast gjarnan 
tengjast kerfisbundnum fordómum en raunin er ekki alltaf sú. Kerfisbundnir 
fordómar eru til að mynda launamunur milli kynjanna en þessir fordómar eru 
gjarnan tengdir við stór samfélagskerfi og því getur það reynst þrautin þyngri 
að leiðrétta þessa fordóma. Ósýnilegir fordómar geta hins vegar ýmist verið 
meðvitaðir eða ómeðvitaðir fordómar og eru ósýnilegir fordómar töluvert 
algengari en þeir sýnilegu. Ósýnilegir meðvitaðir fordómar geta til dæmis verið 
að sýna fyrirlitningu í orðalagi og að hunsa einstaklinga. Þeir sem verða fyrir 
ósýnilegum fordómum eiga gjarnan erfitt með að benda á slíkt sem fordóma. 
Oftast er hægt að safna saman reynslusögum og lýsingum til að benda á 
ósýnilega fordóma en samt sem áður er afar erfitt að meta hvort fordómar eigi 
sér stað eða ekki. Ómeðvitaðir fordómar eru gjarnan ómeðvituð fyrirlitning eða 
meðaumkun gagnvart fólki af erlendum uppruna en einstaklingur sem hefur 
fordóma gagnvart öðrum gerir sér ekki endilega grein fyrir því. Þetta felur ekki 
endilega í sér andúð í garð fólks af erlendum uppruna heldur getur þetta verið 
vanþekking eða ómeðvituð viðbrögð. 

Guðrún Pétursdóttir (2013, bls. 27) rannsakaði birtingarmyndir dulinna 
fordóma og mismununar í garð innflytjenda á Íslandi. Niðurstöður hennar gefa 
til kynna marktækan mun á milli íslenskra þátttakenda og fólks af erlendum 
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uppruna en 93% þátttakenda af erlendum uppruna upplifðu einu sinni eða oftar 
fordómafulla hegðun gagnvart sér á fjórtán daga tímabili en einungis 35% 
Íslendinga. 

Rauði krossinn á Íslandi er hluti af stærstu mannúðarhreyfingu veraldar. 
Rauði krossinn stóð fyrir könnun árið 2014 (bls. 7–8) þar sem skoðað var 
hvaða hópar í samfélaginu eigi helst undir högg að sækja. Leitast var við að fá 
fram viðhorf almennings í landinu gagnvart fólki af erlendum uppruna. 
Könnunin var þrískipt en þriðja spurningin var: Hvaða hópar í samfélaginu 
sæta helst fordómum að þínu mati? Niðurstöður sýna að 44% telja að fólk af 
erlendum uppruna verði helst fyrir fordómum, sem er nokkurt áfall. 

Toshiki Toma (2007, bls. 71) telur mikilvægt að hindra neikvæða fordóma 
og umbreyta þeim fordómum sem fyrir eru. Til þess er óhjákvæmilegt að hafa 
þekkingu og yfirsýn yfir fordóma almennt. Áður en fólk myndar skoðanir á 
einhverjum málefnum er mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á að skoða 
málefni í ljósi staðreynda og staðhæfinga. Fólk með fordóma þarf ekki í öllum 
tilfellum að blygðast sín fyrir skoðanir sínar en á hinn bóginn er verra ef fólk 
vinnur ekki í að bæta sig. 

2.2 Mikilvægi tungumálsins 

 
Í þessum hluta er farið yfir mikilvægi tungumálsins í ljósi fræðanna. Í fyrstu 
tveimur hlutunum er farið yfir tvítyngi og fyrri rannsóknir á tvítyngi. Í þeim 
þriðja er farið yfir móðurmál og annað mál og skoðað hvers vegna móðurmálið 
er svo mikilvægt sem raun ber vitni. Í síðasta hlutanum er fjallað um íslensku 
sem annað tungumál. 

 
Tvítyngi 

 
Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvernig eigi að skilgreina hugtakið tvítyngi 
og er það því gert á mismunandi vegu en í víðustu merkingu er tvítyngdur 
einstaklingur sá sem hefur tvö tungumál á sínu valdi (Birna Arnbjörnsdóttir, 
2000, bls. 11). Nú á tímum tíðkast frekar að fólk flytji á milli landa en fyrir 
nokkrum áratugum og geta margar ástæður legið þar að baki (Samúel Lefever 
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og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 110). Yfirleitt kemur þó tvítyngi barna til vegna 
þess að fjölskylda flytur búferlum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 111). 
Þegar fólk flytur til annars lands þar sem annað tungumál en þeirra eigið er 
talað þarf það að takast á við sérlega krefjandi verkefni, að læra nýtt tungumál. 
Að tileinka sér nýtt mál krefst tíma, áhuga og vinnu. Engu að síður hefur margt 
áhrif á hvernig til tekst, til að mynda aldur við komuna til landsins, forsendur 
til náms, þekking á öðrum tungumálum og persónulegir þættir eins og viðhorf 
og þarfir (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 110).  

Einstaklingar geta orðið tvítyngdir með ýmsum hætti en gjarnan er talað um 
jafnhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism), þegar barn lærir tvö 
tungumál jöfnum höndum frá frumbernsku og áunnið tvítyngi (e. successive 
bilingualism), þegar einstaklingur lærir annað tungumál seinna á lífsleiðinni 
(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 148). Þegar börn öðlast færni í tveimur eða fleiri 
tungumálum samtímis áður en þau verða u.þ.b. 11–12 ára er gjarnan litið á þau 
mál sem móðurmál. Þetta á þó einungis við ef börnin nota bæði tungumálin 
jafnt að staðaldri og nægilegt innlegg fæst úr málumhverfi þeirra og kallast það 
þá virkt tvítyngi. Það er afar jákvætt fyrir börn og samfélagið í heild þegar 
stuðlað er að virku tvítyngi. Það getur haft neikvæð áhrif á náms- og 
vitsmunaþroska barna þegar eitt mál kemur í stað annars þegar þau eru á 
viðkvæmum aldri. Það getur leitt til þess að nemendur læra síður að lesa og þar 
af leiðandi flosna þeir upp úr skóla, sem hefur samfélagslegar afleiðingar 
(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11–12). 

 Fræðimenn skoða tvítyngi gjarnan ýmist sem einstaklingsfyrirbæri eða 
samfélagslegt fyrirbæri. Um hið fyrrnefnda eru fræðimenn alls ekki sömu 
skoðunar en í augum almennings er tvítyngdur einstaklingur gjarnan sá sem 
talar tungumálin jöfnum höndum líkt og eintyngdur einstaklingur talar eitt mál. 
Því er oft gerð sú krafa að einstaklingur hafi lært tungumálin jafnhliða frá 
barnæsku en þó eru fræðimenn ósammála um hvernig eigi að skilgreina 
tvítyngi einstaklinga og fyrir vikið eru til margar skilgreiningar á hugtakinu. 
Jafnframt geta samfélög verið tvítyngd í vissum skilningi fyrir þá sök að til 
hliðar við opinber mál eru alla jafna notuð önnur mál, ýmist meðal einstakra 
hópa eða bundin við ákveðin landsvæði (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 145–
146). Birna Arnbjörnsdóttir (2008, bls. 17–18) tekur í sama streng þegar hún 
bendir á hversu flókið sé að skilgreina tvítyngi: 
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 Raunin er reyndar sú að það er ógerlegt að skilgreina tvítyngi út frá 
 máltöku, málfærni eða málnotkun, því ekki hafa allir tvítyngdir lært 
 málin samtímis né heldur er málnotkun stöðug og jafndreifð. Mörg 
 málsamfélög nota að jafnaði tvö eða fleiri tungumál í daglegu lífi. 
 Skiptingin getur verið landfræðileg eins og þekkist í Belgíu, Sviss, 
 Kanada og fjölmörgum ríkjum Afríku og Asíu þar sem nýlendur og síðar 
 þjóðríki voru stofnuð án tillits til etnískra hópa eða málsamfélaga sem 
 fyrir voru. Þá geta meirihlutamál og minnihlutamál lifað á sama 
 landsvæði á sama tíma. Þá er oft annað málið opinbert tungumál en hitt 
 ekki (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17–18).  

 
Nauðsynlegar aðstæður tvítyngdra barna eru þær sömu og aðstæður 

eintyngdra barna en það er umfram allt hvatning og örvun. Máltaka tvítyngdra 
barna dreifist á tvö tungumál og því skiptir máli hversu miklum tíma er varið í 
hvort mál fyrir sig og af þeirri ástæðu eru tvítyngd börn lengur að læra málin 
tvö en eintyngd börn að læra einungis eitt mál. Það er börnum eðlilegt að 
tileinka sér tvö mál samtímis en þau þurfa gjarnan lengri tíma og minni 
þrýsting. Engu að síður er misjafnt hvort málið verður sterkara og hversu 
mikilli færni börnin ná í hvoru þeirra (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 124–
125). 

Að mati Birnu Arnbjörnsdóttur (2000, bls. 11) eru einstaklingar af 
erlendum uppruna afar lánsamir þar sem þeir öðlast innsýn í tvo 
menningarheima. Af þeirri ástæðu skilja einstaklingarnir betur eðli tungumála 
og þau áhrif sem menning getur haft á hegðun og viðhorf fólks. Innsæi þeirra 
er mikilvæg auðlind sem þeir búa yfir. Í raun skiptir ekki máli hvernig 
tungumálakennsla er í efri deildum grunnskóla og framhaldsskóla því þegar 
upp er staðið eru það einungis tvítyngdir einstaklingar sem geta tileinkað sér 
slíka mál- og menningarfærni. 

 
Fyrri rannsóknir á tvítyngi 

 
Skilgreiningin á tvítyngi hefur lengi verið umdeild og hefur það valdið ófáum 
fræðimönnum hugarangri í gegnum tíðina. Þórdís Gísladóttir hefur stundað 
rannsóknir á tvítyngi til fjölda ára og fjallar hún meðal annars um fyrri 
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rannsóknir í grein sem kom út árið 2004 (bls. 147) og nefnist Hvað er tvítyngi? 
Í greininni kemur fram að eitt fyrsta rit um tvítyngi hafi verið gefið út árið 1933 
af Leonard Bloomfield sem skilgreindi tvítyngi sem kunnáttu í tveimur 
tungumálum til jafns við innfædda. Skilgreining hans er þó á öndverðum meiði 
við skoðanir tvítyngisfræðinga en þeir telja hann gera of strangar kröfur í garð 
tvítyngdra. Ef farið væri eftir hans skilgreiningu væri afar erfitt að finna 
tvítyngda manneskju vegna þess að rannsóknir hafa leitt í ljós erfiðleika hjá 
einstaklingum við að ná málkunnáttu til jafns við innfædda eftir að vissum aldri 
er náð. Fræðimenn nútímans vísa kenningu hans á bug og ganga að öllu jöfnu 
hvorki út frá því að einstaklingur þurfi að tala tvö mál til jafns við innfædda né 
að hafa lært málin í barnæsku til að falla í flokk tvítyngdra (Þórdís Gísladóttir, 
2004, bls. 147) 

Í fyrrnefndri grein Þórdísar Gísladóttur (2004, bls. 146–148) tók hún saman 
algengar skilgreiningar á hugtakinu tvítyngi og flokkaði í fernt eftir sjónarhorni 
fræðimanna; uprunaviðmið, kunnáttuviðmið, notkunarviðmið og 
viðhorfsviðmið. 

 
o Upprunaviðmið: Tvítyngdur einstaklingur er sá sem hefur lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í æsku.  
 

o Kunnáttuviðmið: Þá er tvítyngi mælt á nokkurs konar kvarða þar sem 
tvítyngi er skilgreint sem ákveðið ferli og einstaklingar eru staðsettir 
á ákveðnum stað á kvarðanum á hverjum tíma. Þeir færast fram á við 
eftir því sem kunnáttan eykst en geta þó einnig færst aftar ef 
tungumálinu er ekki viðhaldið.  
 

o Notkunarviðmið: Þá er horft á hvaða tungumál einstaklingur er fær 
um að nota við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 
Með öðrum orðum er átt við að einstaklingur er tvítyngdur ef hann 
getur notað málin í daglegu lífi. Einstaklingur þarf ekki að hafa sömu 
málfærni og innfæddir og gjarnan má heyra að einstaklingurinn hefur 
annað móðurmál. 
 

o Viðhorfsviðmið: Þá er annars vegar átt við viðhorf einstaklingsins og 
sjálfsmynd hans og hins vegar viðhorf sem aðrir hafa á viðkomandi. 
Með þessu er átt við að sjálfsmynd hins tvítyngda skiptir máli, 
þ.e.a.s. hvort hann sjálfur álítur sig tilheyra hópi tvítyngdra eða 
skilgreina aðrir einstaklinginn sem tvítyngdan.  
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Þessi flokkun ber með sér þær sundurleitu forsendur sem fræðimenn ganga út 
frá þegar þeir rannsaka og fjalla um tvítyngi. Það er stigsmunur á þessum 
fjórum viðmiðum en það er hægt að flokka kenningar Leonard Bloomfields í 
fyrsta flokkinn, upprunaviðmið. Þórdís Gísladóttir (2004, bls. 152) rennir 
stoðum undir þetta viðmið en hún segir að málfar og málnotkun sé ekki stöðugt 
ástand heldur síbreytilegt ferli. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt og því er 
erfitt að segja að einhver verði á einhverjum tímapunkti fullnuma í 
tungumálum. Vanþekking almennings á tvítyngi kemur skýrt fram í rannsókn 
Þórdísar en í henni fékk hún Íslendinga búsetta í Svíþjóð til að merkja við hinar 
ýmsu fullyrðingar varðandi tvítyngi. Í kjölfarið bar hún sínar niðurstöður 
saman við sænska rannsókn þar sem slembiúrtak úr símaskránni var látið 
krossa við sömu fullyrðingar. Ein fullyrðingin var svo hljóðandi: Það er 
ruglandi fyrir börn að læra mörg tungumál samtímis. Marktækur munur var á 
þátttakendum en í sænsku rannsókninni, þar sem má gera ráð fyrir að 8–10% 
þátttakenda séu tvítyngdir, krossuðu 41% við framangreinda fullyrðingu og 
töldu hana rétta. Einungis 11% þátttakenda í rannsókn Þórdísar krossuðu hins 
vegar við sömu fullyrðingu en þátttakendur í þeirri rannsókn hafa persónulega 
reynslu af tvítyngi vegna búsetu sinnar í Svíþjóð. 

Elín Þöll Þórðardóttir (2007, bls. 104) telur skilning kennara í garð 
nemenda af erlendum uppruna gegna mikilsverðu hlutverki varðandi mat á 
framförum nemenda í málþroska og námi. Nemendur af erlendum uppruna 
hafa ekki sömu þarfir í þessum efnum og ef skilningur kennara er ekki til staðar 
er hætta á að kennarar hafi ýmist of litlar eða of miklar væntingar til 
málkunnáttu nemenda af erlendum uppruna. Fyrir vikið geta kennarar annað 
hvort gert kröfur um að nemendur öðlist kunnáttu í íslensku hraðar en raunhæft 
er eða vanmetið hversu vel nemendur geta lært ef þeir hljóta viðeigandi 
stuðning. 

 
Móðurmál og annað mál 

 
Móðurmál er gjarnan skilgreint sem það mál sem barn lærir í bernsku og er 
talað að staðaldri á heimili þess. Þetta mál þarf ekki að vera mál móður barnsins 
né mál sem barnið öðlast mesta kunnáttu í en raunin er sú að mörg börn ná 
góðri færni í móðurmáli sínu þó að þau noti annað mál hversdagslega. Gjarnan 
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er talað um það mál sem börnum er tamara sem ráðandi málið en það þarf þó 
ekki að vera að sama málið sé ráðandi í öllum kringumstæðum. Auk þess getur 
það breyst með tímanum hvort málið er ráðandi (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 
bls. 103–104).  
Þegar börn flytja til nýs lands og hefja máltöku annars máls er mjög 

mikilvægt að viðhalda móðurmáli þeirra. Ef það er ekki gert getur það haft 
neikvæð áhrif á þróun málþroska þeirra og þá sér í lagi þróun læsis sem í 
kjölfarið getur leitt til erfiðleika í námi. Fræðimenn vita þó ekki hvers vegna 
þetta er svo mikilvægt sem raun ber vitni en þeir telja þetta vera flókið samspil 
menningar-, félags- og menntunarlegra þátta. Gera má ráð fyrir einhvers konar 
truflun á málþroska barna þegar málskiptin eiga sér stað en þá er barn að hefja 
máltökuferli aftur upp á nýtt. Á meðan barnið tileinkar sér nýja málið eru 
jafnaldrar þess að bæta kunnáttu sína í lestri og dýpka málfærni í sínu 
móðurmáli. Síðar meir, þegar tvítyngda barnið hefur lært nýja málið, er það 
oftast nær orðið á eftir í málþroska og getur átt í erfiðleikum með að ná 
jafnöldrum sínum. Því er mikilvægt að bæta seinna málinu smám saman við 
og stuðla þannig að málviðbót (e. additive bilingualism) en ekki málskiptum 
(e. subtractive bilingualism). Meginmarkmið tvítyngiskennslu er að bæta nýja 
málinu við en samtímis stuðla að áframhaldandi þróun í móðurmáli (Birna 
Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11–12).  

Að mati Sigurðar Konráðssonar (2007, bls. 134–136) hefur umræðan um 
tungumál og kennslu tungumála aukist á síðustu árum. Hann telur hugtökin 
móðurmál, erlent mál og annað mál eru mjög svipuð að ýmsu leyti en samt 
sem áður svo frábrugðin hvert öðru og virðast þau gjarnan vefjast fyrir 
mörgum. Móðurmál og erlent mál eru ólíkust en annað mál er þarna mitt á 
milli. Annað mál á því sitthvað sameiginlegt með móðurmáli og annað 
sameiginlegt með erlendu máli. Börn geta lært fleiri en eitt móðurmál en þó 
sjaldan fleiri en tvö. Börn læra móðurmál og annað mál með samskiptum við 
annað fólk en móðurmálið læra börnin af foreldrum sínum og/eða öðrum sem 
annast þau. Með tímanum heldur máltaka barna áfram þar sem þau læra af 
fullorðnum og hvert af öðru. Samskipti barna í skólanum skipta afskaplega 
miklu máli en börn öðlast kunnáttu í öðru máli að mestu leyti þannig að þau 
læra að beita því að staðaldri á fleiri sviðum. Engu að síður er munur á því 
hvernig börn læra móðurmál og annað mál en þegar þau læra annað mál eru 
þau þá þegar búin að öðlast kunnáttu í eigin móðurmáli og af þeirri ástæðu er 
ómetanlegt fyrir börn að hafa gott vald á móðurmáli til að geta tileinkað sér 
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nýja tungumálið. Erlent mál læra nemendur í skólanum og er það alla jafna 
notað í kennslustofunni með það að markmiði að undirbúa nemendur fyrir 
frekara nám í framtíðinni. 

Tungumál eru mikilvæg tæki til boðskipta en í öllum tungumálum er til 
talmál og í flestöllum ritmál. Þegar börn læra móðurmál kemur talmál á undan 
og ritmálið alla jafna í grunnskóla, en þegar börn læra annað mál þurfa þau að 
læra talmál og ritmál samtímis. Ef börn hafa náð tökum á móðurmáli auðveldar 
það þeim að læra annað mál auk þess sem það verður töluvert auðveldara fyrir 
þau að læra að lesa á öðru máli ef þau hafa lært eitthvað í lestri á móðurmálinu 
eða eru jafnvel læs (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 146). 

 Elín Þöll Þórðardóttir (2007, bls. 121) telur afar mikilvægt að barn finni að 
móðurmálið þyki mikilvægur hluti af kunnáttu þess og eitthvað sem barnið ætti 
að vera stolt af. Notkun beggja málanna gefur báðum málunum jafnt gildi en 
það er talið hafa mjög jákvæð áhrif á barnið og gefur því tækifæri til að styðjast 
við alla þá kunnáttu sem það býr yfir.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 106) styrkir móðurmál 
fjölskyldubönd og stuðlar að tengslum við menningarlega arfleifð barna. 
Jafnframt er það afar mikilvægt fyrir sjálfsmynd barna þegar tekið er tillit til 
þekkingar og færni þeirra í eigin móðurmáli. Það er dýrmætt fyrir börn að geta 
tjáð sig á fleiri en einu tungumáli og ómetanlegt fyrir þjóðfélagið. Því er mjög 
mikilvægt að skólinn, nemendur og fjölskyldur rækti móðurmál nemenda og 
stuðli að virku tvítyngi. 

 
Íslenska sem annað tungumál 

  
Námsgreinin íslenska sem annað tungumál er fyrir þá nemendur sem hafa ekki 
náð góðum tökum á íslensku og geta því síður stundað nám með jafnöldrum. 
Námið stuðlar ekki einungis að tungumálanámi heldur er einnig lögð áhersla á 
að nemendurnir fylgi jafnöldrum sínum og því er mikilvægt að íslenska sem 
annað tungumál fléttist í allar námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 
2007, bls. 20).  

Markmið kennslunnar er fyrst og fremst að aðstoða nemendur við að taka 
þátt í íslensku samfélagi og á sama tíma auðga þeir íslenskt mannlíf. 
Markmiðin fela meðal annars í sér að íslenska sem annað tungumál sé lykill að 
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eftirfarandi; íslensku skólastarfi, íslensku samfélagi, virku tvítyngi og tveimur 
menningarheimum (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 22).  

Hæfni í íslensku er meginforsenda þess að nemendur af erlendum uppruna 
verði virkir þátttakendur í samfélaginu. Því er afar mikilvægt að skólar bæti 
íslenskukunnáttu þeirra. Nemendur sem hafa annað mál en íslensku að 
móðurmáli eru af ólíkum uppruna. Á meðan sumir hafa algjörlega óskylt mál 
að móðurmáli og jafnvel annað leturkerfi eru aðrir með mál af sömu ætt og 
íslenska. Móðurmálið getur veitt nemendum góðan stuðning og kennarar geta 
ef til vill útskýrt ýmislegt betur með skírskotun til móðurmáls þeirra ef 
móðurmál barnanna er af sömu ætt og íslenska (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013, bls. 106). 

Nemendur af erlendum uppruna eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru 
tungumáli en með kennslunni er stuðlað að virku tvítyngi þeirra svo þeir geti 
tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Samkvæmt grunnskólalögum eiga 
grunnskólar að taka á móti nemendum samkvæmt móttökuáætlun skóla eða 
sveitarfélags. Móttökuáætlunin skal taka mið af tungumálafærni, bakgrunni og 
færni þeirra á öðrum námssviðum. Mikilvægt er að bæði nemendur og 
foreldrar hafi aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf hérlendis (lög um 
grunnskóla 91/2008).  

Mikilvægt er að nemendur af erlendum uppruna fái stuðning til að fylgja 
jafnöldrum í námi. Hæfniviðmið nemenda í íslensku sem öðru tungumáli eru 
sett fram í þremur flokkum, þ.e. lestri, bókmenntum og ritun. Kennslunni er 
svo skipt upp eftir því hvort nemandi sé byrjandi í námi, lengra kominn og 
lengst kominn. Ástæðan fyrir þessari skiptingu er sú að nemendur hefja nám í 
íslensku sem öðru tungumáli á öllum stigum grunnskóla og er því erfitt að setja 
sérstök aldurstengt viðmið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 107). 

2.3 Fjölmenningarlegt skólasamfélag 

Í þessum kafla er farið yfir fjölmenningarlegt skólasamfélag. Fyrsti hluti fjallar 
um samskipti og félagsleg tengsl nemenda af erlendum uppruna, annar hluti 
um fjölmenningarlega menntun, sá þriðji um kennsluhætti í fjölbreyttum 
nemendahópum og fjórði um skóla án aðgreiningar. 
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Samskipti og félagsleg tengsl nemenda af erlendum uppruna 

 
Fjölbreyttir nemendahópar, þar sem nemendur koma úr ólíkum 
menningarheimum, kalla á breyttar áherslur í skólastarfi. Öll umfjöllun um 
nemendur af erlendum uppruna í íslenskum skólum getur verið nokkuð flókin 
fyrir þær sakir að um er að ræða samheiti yfir afar margbreytilegan hóp. Í 
fræðilegri umfjöllun er þó mikilvægt að átta sig á hvaða hópa og einstaklinga 
um ræðir. Er átt við innflytjendabörn (e. immigrant children), en það eru börn 
sem sest hafa að hér á landi með fjölskyldum sínum og heyra til hóps sem 
gjarnan er kallaður fyrsta kynslóð innflytjenda, eða er átt við börn innflytjenda 
sem sest hafa að hér á landi og hafa nú sjálf eignast fjölskyldu, en þá er oft 
talað um aðra kynslóð innflytjenda. Auk þess er líka talað um þriðju kynslóð 
innflytjenda en það eru afkomendur annarrar kynslóðar. Þessi hugtakanotkun 
hefur sætt gagnrýni fyrir að ýta undir áframhaldandi jaðarstöðu afkomenda 
innflytjenda sem jafnvel hafa fest rætur í nýju samfélagi og líta á sig sem virka 
þátttakendur í því (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 250–251). 

Árið 2011 var gerð spurningakönnun meðal allra nemenda í 5.–7. bekk á 
Íslandi á vegum Rannsóknar og greiningar um líðan, félagsleg tengsl og 
þátttöku nemenda út frá móðurmáli þeirra. Svör nemendanna voru borin saman 
eftir því hvort eingöngu íslenska væri töluð á heimili þeirra, íslenska auk 
annars móðurmáls eða eingöngu annað móðurmál en íslenska. Helstu 
niðurstöður sýndu mun á svörum eftir móðurmáli nemenda en nemendur af 
erlendum uppruna standa höllum fæti félagslega, er frekar strítt, líður verr en 
öðrum jafnöldrum, eru í minni samvistum við aðra nemendur og eiga færri vini 
(Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2013, bls. 123). Í 
aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 45) kemur fram að samskiptahæfni, 
virðing og umburðarlyndi eru allt mikilvægir þættir sem nemendur þurfa að 
tileinka sér til að vera virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Skólar þurfa að 
leggja áherslu á að skapa nemendum tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfi 
til að efla félagsfærni þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 45). 

Hanna Ragnarsdóttir (2004, bls. 91) gerði rannsókn þar sem hún skoðaði 
hvaða þættir í skólastarfi hafa áhrif á námsferli og skólagöngu erlendra 
nemenda á Íslandi. Í rannsókninni var rætt við börn af erlendum uppruna og 
foreldra þeirra. Auk þess var rætt við kennara og skólastjóra. Þar kom í ljós að 
foreldrar væru almennt ánægðir með skólastarfið en þó urðu nokkrir árekstrar 
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milli heimilis og skóla vegna ólíkrar menningar og trúar. Foreldrar í 
rannsókninni áttu það sameiginlegt að hafa áhyggjur af félagslegri einangrun 
barna sinna, sérstaklega ef þau voru sett í sér hóp til að læra íslensku og 
erfiðlega gekk að tengja nemendur af erlendum uppruna við aðra nemendur 
skólans. 

Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal gerðu rannsókn árið 2007 (bls. 
175–176) á meðal nemenda af erlendum uppruna við Kennaraháskóla Íslands. 
Helstu niðurstöður benda til þess að lítið umburðarlyndi sé gagnvart þeim sem 
skera sig úr. Nemendur af erlendum uppruna upplifðu sig jafnvel að einhverju 
leyti í jaðarstöðu í skólasamfélaginu, ýmist vegna tungumálsins eða 
menningar. Auk þess nefna þátttakendur áhugaleysi samnemenda en þeir 
upplifa jafnvel þöggun og einangrun, bæði í hópastarfi og umræðum (Hanna 
Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2007, bls. 172). 

 
Fjölmenningarleg menntun 

 
Í kjölfar niðurstaðna úr rannsóknum um jaðarstöðu innflytjendabarna og 
mismunun hópa í skólakerfum og samfélögum víða um heim á síðustu 
áratugum hefur fjölmenningarleg menntun þróast sem svið í 
menntarannsóknum (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26). 
Samkvæmt Banks (2020, bls. 3) snýst fjölmenningarleg menntun um að allir 
nemendur, óháð kyni, kynhneigð, uppruna, þjóðfélagsstétt og menningarlegum 
hefðum, eigi að hafa jöfn tækifæri til menntunar. Á síðustu árum hefur 
nemendum af erlendum uppruna fjölgað talsvert á Íslandi. Fjölbreytnin getur 
haft í för með sér margvíslega erfiðleika við að marka stefnu eða gera áætlanir 
sem taka tillit til allra (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 17; 
Hanna Ragnarsdóttir, 2002, bls. 51). Skóli er stofnun þar sem fjölbreyttur 
nemendahópur með ólík gildi og lífsviðhorf kemur saman og því er mikilvægt 
að fjölmenningarleg menntun nái m.a. til kennsluaðferða, námsefnis, 
námsskráa og skólamenningar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, 
bls. 26–27).  

Banks (2020) er einn af þeim fræðimönnum sem hefur fjallað hvað mest 
um fjölmenningarlega menntun. Hann telur upp helstu þætti í 
fjölmenningarlegri menntun í greininni Multicultural Education: 
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Characteristics and Goals. Áhersluþættirnir eru samþætting inntaks (e. content 
integration), að smíða þekkingu (e. knowledge construction process), að 
minnka fordóma (e. prejudice reduction) , uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis 
(e. equity pedagogy) og síðast en ekki síst skólamenning sem eflir (e. 
empowering school culture). Hann skilgreinir áhersluþættina á eftirfarandi 
hátt: 

 
o Samþætting inntaks: Fjallar um að hversu miklu leyti kennarar nota 

dæmi og inntak úr ýmsum menningarheimum í kennslunni. Þetta 
býður upp á fleiri tækifæri til að samþætta þjóðernislegt og 
menningarlegt efni í ýmsum námsgreinum. 
 

o Að smíða þekkingu: Þá er átt við að hvaða marki kennarar aðstoða 
nemendur við að rannsaka, skilja og skilgreina hvernig menningarleg 
afstaða, viðmið og sjónarhorn hafa áhrif á hvernig þekking er sköpuð 
innan fræðigreina.  
 

o Að minnka fordóma: Hér leggur kennarinn sérstaka áherslu á 
kennslustundir og aðrar athafnir sem fá nemendur til að þróa með sér 
jákvætt viðhorf til ólíkra kynþátta-, þjóðernis- og menningarhópa.  
 

o Uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis: Þar er átt við að kennarar breyti 
kennslu sinni á þann hátt að hún endurspegli fjölmenningarleg 
málefni og bæti árangur nemenda af ólíkum uppruna, stéttum og af 
báðum kynjum.  
 

o Skólamenning sem eflir: Hér er átt við skólamenningu og skipulag 
sem stuðlar að jafnrétti kynjanna og nemenda af erlendum uppruna. 
Auk þess er lögð áhersla á að allir taki þátt í að breyta og bæta 
skólamenninguna. 

 (Banks, 2020, bls. 17–19; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 256–257). 
 

Hanna Ragnarsdóttir (2007c, bls. 110–111) telur að mannréttindi, virðing og 
fjölbreytileiki séu lykilhugtök og grundvallargildi í öllu skólastarfi í 
fjölmenningarsamfélagi ásamt öðrum hugtökum og gildum, svo sem 
umburðarlyndi, samkennd, víðsýni og ábyrgð. Fræðilegur grunnur 
fjölmenningarlegrar menntunar byggist fyrst og fremst á þessum 
grundvallargildum. Hún telur afar mikilvægt að nemendur í 
fjölmenningarsamfélagi tileinki sér þau grundvallarviðhorf sem stuðla að 
uppbyggilegum samskiptum við aðra nemendur og aðra þegna 
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fjölmenningarsamfélagsins. Til þess að svo megi verða þarf fjölbreytileiki 
mannlífsins að vera auðsjáanlegur á hinum ýmsu sviðum námsins og 
mikilvægt er að námið taki ekki einungis mið af tilteknum hópi samfélagsins. 
Hún bendir jafnframt á að íslensku aðalnámskrárnar séu í vissum skilningi 
hliðhollar þessum grundvallargildum en á sama tíma er gengið út frá sérstöðu 
og yfirráðum ríkjandi menningar, trúarbragða og tungu, sem bendir til þess að 
þær séu í þversögn við grundvallargildi fjölmenningarsamfélags. 

Undanfarin ár hafa fræðimenn skimað námsefni fyrir leik-, grunn-, og 
framhaldsskóla á gagnrýninn hátt, einkum og sér í lagi út frá 
jafnréttissjónarmiði. Með því að gefa námsefni nemenda gaum geta fræðimenn 
fylgst með hvort það henti öllum nemendum eða hvort það sé að mestu leyti 
ætlað tilteknum hópum og í kjölfarið komið með tillögur að úrbótum um 
hvernig laga megi námsefni að fjölbreyttum nemendahópum (Hanna 
Ragnarsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 209).  

 
Kennsluhættir í fjölbreyttum nemendahópum 

 
Umræðan um fjölbreytta kennsluhætti er alltaf að aukast. Þegar fjallað er um 
hefðbundna kennsluhætti kemur gjarnan upp í huga flestra ákveðin 
námsbókatengd hugmynd þar sem kennarinn er við töfluna, nemendur hlusta 
og sitja í sætum sínum og fylla út verkefnabækur. Þegar skólar leggja ríka 
áherslu á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti eru kennarar gangandi á 
milli nemenda á meðan nemendur fást við mismunandi viðfangsefni. Í fyrstu 
getur skipulagið virst ábótavant, engu að síður grundvallast árangur af 
sveigjanlegum kennsluháttum á góðu skipulagi. Mikilvægt er að setja skýr 
markmið en hægt er nálgast vinnuna á ýmsa vegu með þarfir, getu og áhuga 
nemenda að leiðarljósi (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, 
Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 30). 

Hanna Ragnarsdóttir (2007a, bls. 249–250) gerði rannsókn á reynslu tíu 
fjölskyldna af erlendum uppruna af skólavist alls sextán barna þeirra í leik- og 
grunnskólum fyrstu árin. Rannsóknin fór fram á árunum 2002 til 2005 en fylgst 
var með börnunum með viðtölum við foreldra þeirra og kennara. Helstu 
niðurstöður sýna að samskiptum milli heimila og skóla sé víða ábótavant og 
gagnkvæmur skilningur sé takmarkaður. Auk þess vantar þekkingu og skipulag 



24 

til að mæta fjölbreyttum nemendahóp. Mikilvægustu ályktanir sem draga má 
af rannsókninni eru þær að nauðsynlegt sé að bregðast við sífellt fjölbreyttari 
nemendahópi og þróa leiðir til að efla nemendur af erlendum uppruna í 
íslensku samfélagi og skólum. Það er afar mikilvægt að taka allt skólastarf til 
athugunar til að koma til móts við nýjan og breyttan veruleika. 

Í stefnu skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar (2012, bls. 20) kemur 
fram að námsmarkmið hvers nemanda skulu ná til félagslegra, verklegra og 
bóklegra þátta auk annarra þátta sem eru nemandanum mikilvægir. Þess vegna 
er nauðsynlegt að kennarar skoði áhugasvið nemenda og hæfileika þeirra svo 
hver og einn nái sínum besta mögulega árangri. Bekkjar- og skólanámskrá á 
að vera almenn og sveigjanleg, með áherslu á ólíkar þarfir nemenda en 
grundvallarþáttum jafnréttis, viðurkenningu margbreytileikans og 
umburðarlyndis skal komið til skila með augljósum hætti í námskránni. 
Kennarar sem nota fjölbreytta kennsluhætti leitast við að þróa sérstakar leiðir 
í námi sem stuðla að góðum námsárangri hvers og eins en slíkar 
kennslufræðilegar nálganir skapa framúrskarandi námsumhverfi fyrir 
nemendur.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 116) er mikilvægt að veita 
nemendum af erlendum uppruna athygli. Þrátt fyrir að flestir nemendur séu 
aldir upp við íslensku er vaxandi hópur innan skólanna með annað mál en 
íslensku að móðurmáli. Fjölbreytni kallar á kennsluhætti þar sem allir 
nemendur fá tækifæri til að njóta sín og miðla þekkingu sinni áfram. Með 
fjölbreytilegum kennsluháttum verður auðveldara fyrir kennara að finna 
viðfangsefni sem höfðar til nemenda. Því má segja að fjölbreyttir kennsluhættir 
byggist á því að öll börn læri og geti lært en þau þurfa tækifæri til að læra á 
einstaklingsbundinn þátt. Börn búa yfir styrkleikum en þurfa þó að takast á við 
áskoranir af ýmsu tagi (Skóli og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 
20). 

 
Skóli án aðgreiningar 

 
Fjölgun barna af erlendum uppruna í skólum landsins hefur þau áhrif að 
hugmyndafræðin um fjölmenningarlegan skóla hefur eflst. Á síðustu árum hafa 
minnihlutahópar orðið sýnilegri og í kjölfarið hefur hugmyndafræðin um skóla 
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án aðgreiningar (e. inclusive education) og einstaklingsmiðað nám fengið 
aukið vægi í skólastarfi síðustu áratuga (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 
162). 

Í kjölfar baráttu foreldra fatlaðra barna varð menntastefnan skóli án 
aðgreiningar til en foreldrar vildu að börnin þeirra myndu fá tækifæri til að 
ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Nú á tímum er litið á skóla án 
aðgreiningar sem skóla- og menntastefnu sem byggir fyrst og fremst á 
mannréttindum. Nú er lögð áhersla á jaðarhópa í samfélaginu og stöðu þeirra 
innan skólanna en það er mikilvægt að skólinn sé hvorki sniðinn að þörfum 
ákveðinna samfélagshópa né einkennist af þeim viðhorfum sem ríkja meðal 
þeirra (Skóli og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 14). 

Um hugtakið skóli án aðgreiningar fjallar Hafdís Guðjónsdóttir í grein sinni 
frá árinu 2003 (bls. 59–60). Hún segir að meginmarkmið skóla án aðgreiningar 
sé að laga sig að margbreytilegum þörfum nemenda, að margir skólar hafi náð 
langt en bendir þó á að erfitt virðist að yfirfæra þetta á fleiri skóla og samfélög. 
Auk þess segir hún að nemendur í skóla án aðgreiningar eigi síður að vera settir 
í sérkennslu heldur eigi frekar að leggja sérstaka áhersla á að aðlaga, bæta og 
skapa námsumhverfi sem kemur til móts við þarfir allra nemenda.  

Á árunum 2013 til 2015 lét Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2015, 
bls. 7–9) gera úttekt á framkvæmd um skóla án aðgreiningar. Í skýrslunni 
kemur fram að rekja megi hugmyndir um að skólum beri skylda til að 
skipuleggja starf sitt í samræmi við eðli og þarfir nemenda til ársins 1946. En 
það var ekki fyrr en árið 1990 sem gefin var út reglugerð þar sem lögð er 
áhersla á að allir nemendur eigi að njóta sérkennslu í heimaskóla. Hugtakið 
skóli án aðgreiningar kemur síðan ekki fram fyrr en í kjölfar Salamanca-
yfirlýsingarinnar sem samþykkt var af Sameinuðu þjóðunum árið 1994 og árið 
2008 er stefnan lögfest á Íslandi með grunnskólalögum sem þá tóku gildi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) kemur fram að með hugtakinu 
skóli án aðgreiningar sé átt við eftirfarandi:  

 Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 
 nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 
 félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt 
 réttlæti að leiðarljósi. 

Í skóla án aðgreiningar eiga allir nemendur að fá jöfn eða jafngild tækifæri 
til náms og skulu þarfir einstaklingsins hafðar að leiðarljósi. Innan veggja 
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skólans skal ríkja virðing fyrir fjölbreytileikanum, ólíkum þörfum nemenda, 
hæfileikum og einkennum, óháð stöðu eða atgervi. Mikilvægt er að mismunun 
og aðgreiningu, sem hamla góðum skólabrag, sé rutt úr vegi (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2013, bls. 41).  

Í skóla án aðgreiningar er margbreytileikanum fagnað og tekur 
hugmyndafræðin sérstaklega til nemenda sem á einhvern hátt geta átt undir 
högg að sækja. Má þar nefna nemendur af erlendum uppruna. Eitt af 
markmiðum skóla án aðgreiningar er að skoða hvernig stofnanir, stefnur, 
menning og uppbygging skóla gefi fjölbreytileika byr undir báða vængi og 
leiði af sér réttlátt samfélag fyrir nemendur af erlendum uppruna (Kristín 
Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 9–10). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á upplifun, áskorunum, 
reynslu og stuðningi sem nemendur af erlendum uppruna fá í íslenskum 
grunnskóla. Leitast var við að skilja hvernig skólinn mætir þeirra þörfum og á 
hvaða hátt hann styður við þessa nemendur í daglegu lífi. Auk þess var skoðað 
hvort fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur innan skólans. Þátttakendur í 
rannsókninni voru átta nemendur, fjórar stúlkur og fjórir drengir, í 6., 7., 9. og 
10. bekk og var nöfnum þeirra breytt við úrvinnslu gagna. Rannsóknin er 
afmörkuð við einungis einn ótilgreindan skóla í sjávarþorpi á Íslandi. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir rannsóknarferlið og þá 
rannsóknaraðferð sem notuð var. Auk þess verður farið yfir helstu þætti 
rannsóknarinnar þ.e. rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun, 
gagnagreiningu, úrvinnslu gagna, öflun leyfa fyrir rannsókninni, siðferðisleg 
álitamál og réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

 
Val á rannsóknaraðferð 

 
Mikilvægt er að velta vöngum yfir rannsóknaraðferðum við upphaf rannsóknar 
en það fer eftir markmiði rannsóknar hvaða aðferð skuli beita hverju sinni. Ef 
rannsakandi vill sýna fram á að almennt mynstur sé til staðar í gögnunum notar 
hann megindlegar aðferðir en eigindlegar aðferðir henta betur til að finna 
einstaklingsbundin mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–230). 

Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 
qualitative research) en þær eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og 
lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau eru (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Rannsóknarsniðið er kallað tilviksrannsókn (e. 
case study) en Creswell (2012, bls. 465) segir tilviksrannsóknir henta afar vel 
þegar rannsakendur vilja skoða náið tiltekinn hóp einstaklinga og þeirra 
lífsviðhorf. Þá eru jafnvel valin eitt eða fleiri tilvik sem rannsakandi skoðar í 
smáatriðum til að fá skýra mynd af viðfangsefninu (Creswell, 2012, bls. 465). 

Til að fá sem raunverulegasta mynd af upplifun og reynslu nemenda voru 
tekin viðtöl við nemendur af erlendum uppruna þar sem markmið rannsakanda 
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var að skilja reynsluheim þátttakenda út frá þeirra eigin sjónarhorni. Þegar 
eigindleg viðtöl eiga í hlut einblínir rannsakandi á að ná dýpt í umfjöllun um 
viðfangsefnið en það er mikilvægt að skoða það frá ólíkum sjónarhornum. 
Samskipti milli viðmælenda og rannsakanda í eigindlegum viðtölum verða 
gjarnan persónuleg og tengsl geta myndast. Mikilvægt er að rannsakandi beri 
virðingu fyrir þátttakendum og fari vel með þær upplýsingar sem hann fær frá 
þeim (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145). Í viðtölum er mikilvægt að leyfa 
þátttakendum að tjá sig sem frjálsast innan þess ramma sem tilgangur 
rannsóknar og rannsóknarspurning setja. Það skiptir miklu máli hvernig 
rannsakandi nálgast þátttakendur og getur það haft áhrif á hver útkoman verður 
(Helga Jónsdóttir, 2013, bls.145). 

 
Þátttakendur og umhverfi 

 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórar stúlkur og fjórir drengir sem eiga það 
sameiginlegt að vera af erlendum uppruna og búa í litlu sjávarþorpi úti á landi. 
Við val á þátttakendum var notað hentugleikaúrtak (e. convenience sample) en 
rannsakandi býr í sveitarfélaginu og því var hentugt að fá aðgengi að skólanum 
og nemendum. Þegar þátttakendur í rannsókn eru valdir er mikilvægt að 
ákvarða stærð úrtaksins. Í stórum rannsóknum er bæði tímafrekt og erfitt að 
nálgast allt þýðið en í þessari rannsókn er hópurinn ekki stór og þess vegna 
mun rannsakandi reyna að nálgast allt þýðið til að fá nákvæma mynd af 
viðfangsefninu (Creswell, 2012, bls. 146).  

Nemendurnir eru í 6., 7., 9. og 10. bekk í sama grunnskólanum. Bakgrunnur 
þeirra er sundurleitur en þeir koma frá ólíkum löndum innan Evrópu. Misjafnt 
er hversu langa skólagöngu nemendurnir hafa í íslenska skólakerfinu, styst 
tæplega tvö ár en aðrir byrjuðu hér í fyrsta bekk. Af persónuverndarástæðum 
verður hvorki þeim né aðstæðum þeirra lýst frekar. 

 
Gagnaöflun og úrvinnsla 

 
Rannsakandi hafði samband við deildarstjóra fræðslu-, frístunda- og 
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menningarmála (sjá fylgiskjal 1) í sveitarfélaginu til að fá tilskilin leyfi og í 
kjölfarið var bókaður fundur með skólastjóra sem í samráði við 
umsjónarkennara fann þátttakendur fyrir rannsóknina. Rannsakandi útbjó 
kynningarbréf til foreldra/forráðamanna (sjá fylgiskjal 2), á íslensku og ensku, 
til að kynna rannsóknina og fá skriflegt samþykki þátttakenda og 
foreldra/forráðamanna þeirra. Í kynningarbréfinu er m.a. farið yfir helstu þætti 
rannsóknarinnar auk þess sem fram kemur að fyllsta trúnaðar verði gætt og 
algjör nafnleynd muni ríkja. Jafnframt kemur fram að þátttakendur þurfi ekki 
að svara öllum spurningum og megi hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

Tekin voru viðtöl við átta nemendur af erlendum uppruna en hvert viðtal 
var u.þ.b. 15–30 mínútur að lengd. Í viðtölunum var lögð áhersla á það hvernig 
skólinn mætir þörfum nemendanna og hvernig hann styður við þá í daglegu lífi 
auk þess sem skoðað var hvort fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur innan 
skólans. Nemendur voru m.a. spurðir um upplifun sína af skólanum og náminu, 
hvernig tengslin við aðra nemendur skólans af íslenskum uppruna eru, hvernig 
félagslegi þátturinn í samfélaginu gengur, þ.e. hvort að þeir stundi einhverjar 
íþróttir eða aðrar tómstundir fyrir utan skólann og hvernig þeir sjá framtíðina 
fyrir sér. Auk þess var farið yfir hvernig þeim líður í skólanum og hvort nægur 
stuðningur innan skólans sé til staðar. Þessar spurningar ásamt fleirum ættu að 
gefa nokkuð skýra mynd af sjónarhorni nemenda.  

 
Framkvæmd viðtala og viðtalsaðferð 

 
Í desember 2019 hafði rannsakandi samband við skólastjóra og fékk í kjölfarið 
fund með honum til að skipuleggja vinnuna. Umsjónarkennarar nemendanna 
fengu leyfisbréfin frá foreldrum í febrúar og viðtölin fóru fram í byrjun mars.  

Áður en viðtölin fóru fram útskýrði rannsakandi ítarlega fyrir þátttakendum 
hver tilgangurinn með viðtölunum væri. Auk þess var fengið leyfi fyrir 
upptöku á viðtölunum en þeim var eytt að afritun lokinni. Rannsakandi lagði 
mikla áherslu á afslappað og gott andrúmsloft í viðtölum við þátttakendur. 
Viðtölin fóru fram á íslensku og ensku en sumir þátttakendur treystu sér ekki 
til að tala einungis á íslensku.  

Viðtalsramminn (sjá fylgiskjal 3) var vel ígrundaður og var honum skipt 
niður í eftirfarandi þemu; almennar upplýsingar, móðurmál, nám og skóla, 
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samskipti, félagslega þátttöku í samfélaginu og loks framtíðina. Í fyrsta 
hlutanum voru lokaðar spurningar um bakgrunn nemenda. Þær eru auðveldar 
fyrir nemendur að svara og því tilvalið að hefja viðtölin á þeim. Í kjölfarið 
fylgdu fleiri spurningar, bæði lokaðar og opnar. Í lok viðtalanna voru helstu 
efnisatriði dregin saman til að loka samræðunum en það er talið mikilvægur 
þáttur í að tryggja réttmæti rannsóknargagna. Rannsakandi spurði þátttakendur 
hvort þeir væru sammála sinni túlkun á tilteknum efnisatriðum og hvort þeir 
hefðu einhverju við að bæta (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 148). Í lokin þakkaði 
rannsakandi fyrir þátttökuna. 

 
Greining og úrvinnsla gagna 

 
Greining og úrvinnsla gagna hófst með kóðun (e. coding process) en 
samkvæmt Creswell felur kóðun í sér ýmsa þætti. Fyrst og fremst þarf 
rannsakandi að ígrunda viðtölin og skrifa niður það mikilvægasta sem kom 
fram (Creswell, 2012, bls. 243). Við úrvinnslu á niðurstöðum afritaði 
rannsakandi viðtölin orðrétt í tölvu. Hinir ýmsu vinklar voru skoðaðir og var 
megináherslan upplifun nemenda þ.e. upplifun þeirra af náminu og hvernig 
tengsl þeirra við aðra nemendur skólans er háttað. Einnig var félagslegi 
þátturinn í samfélaginu skoðaður og þá hvort þessir nemendur stunda íþróttir 
og/eða aðrar tómstundir fyrir utan skólann. Auk þess var farið yfir hver þeirra 
framtíðarsýn og framtíðarplön eru. Þessi framangreind atriði voru höfð að 
leiðarljósi við úrvinnslu gagna þegar viðtölin voru borin saman. Því næst voru 
þessir þættir dregnir saman og flokkaðir í mynstur og þemu svo rannsakandi 
gæti áttað sig á því mikilvægasta sem nýtist við svör á rannsóknarspurningum. 
Þemun sem mynda niðurstöður rannsóknarinnar eru fjögur talsins; móðurmál 
og mikilvægi þess, nám og skóli, dræm félagsleg þátttaka og framtíðarsýn. 

 
Siðferðisleg álitamál og réttmæti rannsóknar 

 
Eigi rannsókn að standa undir nafni er nauðsynlegt að hún uppfylli ákveðnar 
siðferðislegar og aðferðafræðilegar kröfur (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 
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71). Í eigindlegum rannsóknum er nálægðin milli rannsakanda og þátttakenda 
oft mikil. Því er mikilvægt að huga að siðferðislegum þáttum úrtaka og gæta 
verður að persónuvernd þátttakenda strax við upphaf rannsóknar (Katrín 
Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129).  
Þátttakendur í rannsókninni þurftu að svara viðkvæmum og persónulegum 

spurningum og því er mikilvægt að þeir treysti rannsakanda til að fara með 
gögn og upplýsingar sem trúnaðarmál. Rannsakandi þarf að gæta þess að ekki 
verði hægt að rekja hvaðan svörin koma en það getur verið flókið að tryggja 
persónuleynd. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að setja niðurstöður fram 
sem viðhorf hópsins en ekki einstaklingsins þó stundum sé vikið frá þeirri 
reglu, einkum þegar sýna þarf fram á skoðun einhvers þátttakanda með beinni 
tilvísun. Rannsóknin takmarkast af umfangi hennar og þótti ekki nauðsynlegt 
að hafa viðmælendur fleiri en átta. 

Samkvæmt Creswell (2023, bls 147) er mikilvægt að þátttakendur skilji 
tilgang rannsóknarinnar og treysti rannsakandanum til að meðhöndla 
niðurstöður á réttan hátt. Þar sem nemendur grunnskólans eru undir átján ára 
aldri þurfti skriflegt leyfi frá forráðamönnum þeirra. Auk þess tók rannsakandi 
fram bæði á leyfisblaði og áður en viðtölin hófust að þátttakendur hefðu fullt 
frelsi til að hafna þátttöku eða hætta þátttöku sem hafin væri, hver svo sem 
ástæðan kynni að vera (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73).  

Rannsóknir byggjast á gagnaöflun og til að rannsókn sé góð þurfa gögnin 
líka að vera góð. Þegar rannsakandi metur hvort gögnin séu í raun og veru góð 
þarf hann að þekkja tvö hugtök, réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. 
reliability), en þessi hugtök eru eins konar mælikvarði á gæði í rannsóknum 
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Creswell 
2012, bls. 159–162) segir að réttmæti snúist um að rannsóknir endurspegli 
veruleikann sem verið er að skoða. Þegar fjallað er um áreiðanleika í 
rannsóknum merkir það að ef rannsókn yrði endurtekin myndu niðurstöður 
sýna það sama. 
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4. Niðurstöður 
 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var sérstök áhersla lögð á að draga fram 
raddir nemenda og öðlast skilning á upplifun, áskorunum, reynslu og stuðningi 
sem nemendur af erlendum uppruna fá í íslenskum grunnskóla. Leitast var við 
að skilja hvernig skólinn mætir þeirra þörfum og á hvaða hátt hann styður við 
þessa nemendur í daglegu lífi. Auk þess var skoðað hvort fjölbreytileikinn sé 
gerður sýnilegur innan skólans. 

Upplifun nemendanna var fremur einstaklingsbundin en jafnframt birtust 
ákveðin þemu í greiningu gagna. Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður 
rannsóknarinnar út frá þremur meginþemum. Þau eru móðurmál og mikilvægi 
þess, nám, skóli og tómstundir og framtíðarsýn. Í lok kaflans verða 
niðurstöðurnar dregnar saman. 

4.1 Móðurmál og mikilvægi þess 

 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum sem snúa að móðurmáli og hvers 
vegna nemendum finnst mikilvægt að viðhalda móðurmálinu. 

 
Móðurmál 

 
Fyrri rannsóknir benda til þess að góður málþroski í móðurmáli sé mikilvæg 
undirstaða læsis og þess vegna er afar mikilvægt að stuðla að virku tvítyngi hjá 
börnum af erlendum uppruna. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu 
mikilvægt að viðhalda móðurmálinu og voru svörin hjá öllum þátttakendum 
svipuð, að það væri sannarlega mikilvægt að viðhalda móðurmálinu, aðallega 
til að geta talað við fjölskyldu og vini í heimalandinu. Guðmundur segir: 

 
Ég þarf að vita tungumálið mitt svo ég geti talað við ömmu mína sko, ég 
tala oft við hana og svo förum við stundum til heimalandsins og ég þarf 
alltaf að vita móðurmálið mitt svo ég geti talað við fólkið mitt skilurðu. 

 
Arna tekur í sama streng og bætir við: 
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Ég vil ekki bara alltaf tala íslensku, veit ekki af hverju, ég bara, mér 
finnst mjög merkilegt að eiga annað tungumál sem engin vinkona mín 
skilur, já eða enginn í bekknum. Svo tala ég mikið við fjölskylduna mína 
úti. Ég vil bara fá að tala mitt tungumál. 

 
Hinir viðmælendurnir tala einnig um ættingja og vini í heimalandinu í þessu 
samhengi en Þórdís var þó himinlifandi þegar hún fékk að vita að hún græði á 
því að hafa annað móðurmál þegar hún fer í framhaldsskóla, þar sé móðurmálið 
viðurkennt. 
  

Ég var svo glöð þegar kennarinn minn sagði mér að ég græði á því að 
kunna annað tungumál þegar ég fer í framhaldsskóla, eða sko mér finnst 
ég ekki vera græða neitt á því hérna en ég fæ víst extra credit ef ég kann 
annað tungumál í framhaldsskóla. Ég kann sko heldur betur annað 
tungumál þannig ég vona að hún hafi rétt fyrir sér. 

 
Þórdís bætir þó við að hingað til hafi henni alltaf þótt mikilvægt að viðhalda 
móðurmálinu svo hún geti talað við ættingja sína og vini í heimalandinu.  
Innan hópsins virtist mjög mismunandi hvort nemendurnir fá námsefni á 
móðurmálinu heima og voru skiptar skoðanir um mikilvægi þess og 
skemmtanagildi. Ronja segir: 

 
Ég fæ sko bara kennslu heima hjá pabba mínum, eða sko hann og amma 
kenna mér að lesa, skrifa og allskonar eitthvað þannig. Þegar ég var lítil 
þá horfði ég líka á teiknimyndir og lærði mjög mikið þannig. Mér finnst 
gaman að fá alls konar efni heima, af því í skólanum er allt á íslensku 
auðvitað og ég er góð í báðum tungumálunum,  mér finnst bæði 
tungumálin mín skemmtileg. 

 
Edda ræðir þessi mál á sömu nótum og segir að þegar hún var yngri hafi hún 
fengið alls konar bækur á móðurmálinu. Mamma hennar pantaði skólabækur 
að utan fyrir hana sem aukaefni og var hún einnig látin lesa mikið heima. 
Albert tekur í sama streng en segist eiga frumkvæðið sjálfur. Hann les bækur, 
horfir á sjónvarp og finnur efni á Internetinu. Hann segir: „Ég tala alltaf okkar 
tungumál við fjölskylduna mína en heima les ég bækur, horfi á sjónvarpið og 
finn kannski verkefni í tölvunni til að gera sjálfur.“ Þegar rannsakandi leitaðist 
eftir því hjá honum hvort þetta væri eitthvað sem foreldrar hans væru að hvetja 
hann til að gera sagðist hann sjálfur eiga frumkvæðið og ákvað þetta upp á 
eigin spýtur. Hann nefndi þó að á Íslandi upplifi hann móðurmál sitt frekar 
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tilgangslaust því hér tali mjög fáir málið. Þrátt fyrir það myndi hann þó alltaf 
koma til með að varðveita móðurmálið. Albert lýsir þessu svona: 

 
Stundum finnst mér tungumálið mitt vera frekar tilgangslaust hér á 
Íslandi af því það tala það svo fáir hérna þannig það gagnast mér lítið 
þannig séð. En það gagnast mér auðvitað til að tala við ættingja og vini 
en svona almennt þá kannski gagnast það mér ekki mikið en það eru 
samt engar líkur á því að ég viðhaldi ekki tungumálinu mínu. 

 
Ekki voru þó allir viðmælendur jákvæðir fyrir kennslu í móðurmáli en Þórdís 
segir: 

 
Nei ég fæ enga kennslu heima, til hvers? Ég nenni ekki að lesa sko! 
Kennararnir láta mig læra nóg, ég ætla ekki að bæta einhverju námsefni 
við takk fyrir. En ég tala samt tungumálið alltaf heima og það er bara 
nóg. 

 
Viðmælendur á unglingastigi töluðu allir um að íslenskan væri stærsta 
hindrunin í skólanum og að þau hefðu áhuga á að nýta móðurmál sitt samhliða 
því að læra íslensku en Þórdís segir að móðurmálið sé ekki viðurkennt í 
grunnskólanum. 

Allir viðmælendur sem rætt var við tala móðurmálið heima. Arna segir: „Ég 
tala alltaf tungumálið mitt heima við mömmu, pabba og systir mína en stundum 
þegar vinkonur mínar eru í heimsókn þá tölum við íslensku svo þær skilji líka.“ 
Hún bætir svo við: „En það er alltaf talað okkar tungumál heima og við höfum 
gert það síðan við fluttum hingað til Íslands.“ Edda fór einnig áhugaverðum 
orðum um þetta og sagði: 

 
Móðurmálið mitt er (xxx) og ég tala alltaf móðurmálið mitt heima en 
mér líður samt eins og ég tali íslensku miklu betur enda er ég búin að 
búa á Íslandi í frekar mörg ár en mamma og pabbi hafa alltaf látið mig 
og systkini mín tala móðurmálið okkar heima. Svo á ég líka fleiri 
ættingja frá heimalandi mínu sem eru búin að flytja hingað, þegar við 
hittumst öll þá tölum við líka móðurmálið. Það er bara svona regla 
eiginlega. 

 
Högni tók í sama streng þegar hann var spurður um hvaða tungumál væri talað 
á heimilinu hans. „Ég tala alltaf tungumálið mitt heima, ekkert endilega því ég 
vil það heldur því mamma segir að ég eigi að gera það. En ég vil það samt 
alveg líka.“ 
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4.2  Nám, skóli og tómstundir 

 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum sem snúa að reynslu 
viðmælenda og upplifun á skólanum. Auk þess er farið yfir niðurstöður sem 
snúa að samskiptum við aðra nemendur og kennara skólans. Í lokin er fjallað 
um hvernig félagslegri þátttöku þeirra í samfélaginu er háttað. 

 
Viðhorf til skólans 

 
Viðhorf nemenda til skólans var almennt frekar gott. Nemendurnir töluðu um 
rólegt og gott andrúmsloft innan veggja skólans. Edda segir andrúmsloftið 
betra núna en henni hefur ekki alltaf liðið vel í skólanum. „Í fyrra fannst mér 
ekki skemmtilegt í skólanum, leið bara ekki vel og vildi ekki mæta. En núna 
er skemmtilegra og allt rólegra. Eða sko, allir eru einhvern veginn rólegri finnst 
mér.“ Það reynir hins vegar verulega á þolrifin hjá Alberti að allt fari fram á 
íslensku í skólanum. Hann verður gjarnan þreyttur í höfðinu því honum þykir 
erfitt að skilja lítið sem ekkert í íslensku og segir að allir tali íslensku í kringum 
sig. 

 
Skólinn á Íslandi er frekar auðveldur þannig séð sko og já bara fínn skóli, 
í heimalandi er skólinn erfiðari, kröfurnar miklu meiri og kennararnir 
sko miklu strangari. Mér finnst líka eiginlega auðveldara að fara eftir 
reglum hér, því þær eru ekki svo margar.  

 
Albert hélt áfram:  

 
En svo fer eiginlega allt fram á íslensku, ég kann ekki tungumálið nógu 
vel og allir tala íslensku í kringum mig, oft verð ég mjög þreyttur í 
höfðinu að hlusta á alla tala. Svo er líka pínu pirrandi að þurfa tala 
íslensku, sérstaklega þegar ég skil ekki eitthvað og þá vil ég frekar tala 
ensku. 

 
Viðmælendurnir voru nokkrir á sama máli um að skólinn væri ef til vill 
skemmtilegur vettvangur til að hitta aðra krakka. Þórdís nefndi þó að krakkar 
á Íslandi væru alltof mikið í símanum, að þeir myndu oftast hanga í símanum 
í frímínútum og væru ekkert að tala saman. Þórdísi finnst það neikvætt því hún 
lærir mikið í íslensku með því að tala við aðra nemendur en þorir ekki að hefja 
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samræður við þá nemendur sem eru að skoða símann sinn. Hún orðar þetta 
svona: 

 
Mér finnst erfitt að læra íslensku og svo hanga allir krakkarnir alltaf í 
símanum, stundum langar mig að tala við krakkana en ég þori því ekki. 
Eða sko mér finnst ég þá bara vera trufla, en það eru ekkert allir í 
símanum bara mjög margir. 

 
Stuðningur í námi 

 
Fjórir þátttakendur af átta fá stuðning í námsveri en hinir eru með jafnöldrum 
í kennslustund. Í viðtölum kom í ljós að Ari vissi stundum ekki til hvers ætlast 
væri af honum í kennslustundum og situr hann því gjarnan aðgerðarlaus. 
Nemendur virðast eiga í erfiðleikum með að tjá sig og leita því síður eftir 
aðstoð. Ari bendir þó á námsverið, að þar sé rólegt og gott að vera. Hann segir: 

 
Ég fer oft niður í námsverið að læra, því ég veit ekkert hvað er í gangi í 
tímum. Svo sit ég kannski bara og geri ekki neitt. Eða jú horfi á klukkuna 
og bíð eftir að tíminn líði. Mér finnst gott að vera niðri í námsveri, þar 
er rólegt og ég er oft feiminn að biðja um aðstoð í tíma þegar allir 
krakkarnir heyra til mín tala við kennarann. 

 
Nemendur sem komu til landsins sem unglingar töluðu um óöryggi í 
kennslustofunni, sérstaklega þegar kennarinn spyr spurninga fyrir framan 
hópinn en þá verða þau gjarnan óörugg og hrædd við að fá á sig gagnrýni frá 
öðrum nemendum. Ari sagði þó að bekkurinn væri skemmtilegur en að það 
væri samt erfitt að vera nemandinn sem skilur minnst í íslensku: „Bekkurinn 
minn er skemmtilegur sko og eru ekkert endilega að setja út á mig en stundum 
er bara erfitt að vera nýi nemandinn sem ekkert skilur.“ Arna var sú eina sem 
sagði að íslenska væri í mestu uppáhaldi í skólanum en hinir nefndu ensku, 
stærðfræði eða íþróttir.  
Þrír nemendur á unglingastigi höfðu orð á því að of lítil áhersla væri á 

samræður í kennslustundum, að of mikil áhersla væri á bókina. Þeir vilja 
gjarnan æfa sig með því að tala meira saman og æfa þannig framburð og fleira. 
Nemendurnir virðast upplifa óöryggi sem verður til þess að þeir vilja síður nota 
nýja tungumálið til að eiga í samskiptum við aðra. Þeir fá þó einu sinni í viku 
aukatíma í íslensku en myndu gjarnan vilja meira. Albert segir:  

 
Mér finnst ég alltaf vera gera verkefni í bók eða tölvu, í staðinn fyrir að 
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t.d. tala, en þannig læri ég miklu betur. Ég læri íslensku þegar ég heyri 
aðra tala. Svona samskipti, eins og hvað segi ég í búðinni, pósthúsinu 
eða sjoppunni skilurðu, þannig. 

 
Í kjölfar þessarar umræðu voru viðmælendur beðnir um að nefna hvað í 
íslensku þeim fyndist erfiðast að læra og í ljós kom að flesta skortir hugrekki 
til að byrja að tala. Auk þess töluðu nemendur um fallbeygingu og málfræði 
almennt. Þeim fannst einnig erfitt að fá ekki aðstoð heima en einungis fjórir 
nemendur af átta sögðu að foreldrar myndu fylgjast með heimanámi þeirra. 
Nemendurnir töluðu um að þeim fyndist erfitt að hafa engan heima sem gæti 
lesið yfir og hjálpað með stafsetningu og fleira sem aðrir nemendur geta fengið 
aðstoð með heima. 

 
Fjölbreytileiki ekki sýnilegur innan skólans 

 
Þegar rannsakandi leitaðist eftir því hjá nemendum hvort þeir upplifi skólann 
sem fjölmenningarlegan skóla kom í ljós að þeir telja svo ekki vera og eru allir 
sammála um að fjölmenning sé alls ekki sýnileg innan skólans og að ekkert í 
skólanum bendi til þess að þar séu nemendur af erlendum uppruna. Ronja segir: 

 
Við erum aldrei að gera eitthvað sem tengist því að krakkar séu frá 
öðrum löndum í skólanum sko, engin verkefni eða eitthvað þannig. Það 
væri samt alveg gaman, eða þú veist. Þá gæti ég og hinir nemendurnir 
sagt krökkunum frá landinu okkar því ég er alltaf að læra um Ísland en 
langar líka að læra um landið mitt í skólanum. 

 
Í viðtali við Guðmund kom fram: 

 
Kannski einu sinni til tvisvar í mánuði er talað um landið mitt og lönd 
aðra krakka. Ekkert oft sko, en ég langar að kennarinn tali meira um 
landið mitt og til að fræðast meira um löndin okkar, þá vita krakkarnir 
hvaðan við komum, hvaðan foreldrar okkar koma og svoleiðis. 

 
Guðmundur hélt áfram: „Eða sko það er landakort í skólanum en það er sko 
ekki til að sýna löndin okkar heldur bara kóróna vírusinn.“ Að þeirra mati 
mætti skólinn kynna fyrir nemendum hvað felst í því að vera tvítyngdur en 
þrátt fyrir að þau séu með góðan orðaforða tala foreldrarnir annað tungumál 
heima og því getur það reynst nemendum erfitt þegar aðrir nemendur hafa ekki 
skilning á því hvers vegna þau gætu þurft meiri aðstoð eða töluðu gjarnan ranga 
íslensku. Edda talar um þegar nýr nemandi kom í bekkinn en það var ekki fyrr 
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en eftir nokkra mánuði sem nýi nemandinn áttaði sig á því að Edda væri frá 
öðru landi. Hún bætir því við að nafnið hennar gefi þó til kynna að hún sé af 
erlendu bergi brotin, en að það sé ekkert í kennslustofunni sem bendi til þess 
að nemendur séu með annan bakgrunn.  

 
Það kom nýr nemandi í bekkinn einu sinni sem vissi ekki að ég væri frá 
öðru landi fyrr en eftir marga mánuði sko, en það er ekkert sem sýnir 
það í stofunni minni og ég var ekkert að segja að ég væri frá öðru landi, 
en samt á ég öðruvísi nafn en sko margir á Íslandi heita furðulegum 
nöfnum hvort sem er.  

 
Nemendur á miðstigi tala þó meira um mikilvægi þess að hafa eitthvað sýnilegt 
í kennslustofunni frá þeirra landi og að kennarinn tali meira um landið þeirra 
og bakgrunn. En nemendur á unglingastigi telja það ekki jafn nauðsynlegt. 
Þegar Arna var spurð að því hvort henni þætti mikilvægt að hafa eitthvað 
sýnilegt í kennslustofunni og að kennarinn myndi tala um landið hennar, orðaði 
hún það svo: 

 
Kennararnir tala aldrei um landið mitt, ég myndi vilja læra um landið 
mitt í skólanum líka, en ég læri alveg um það heima, mamma og pabbi 
tala alveg um landið okkar. En ef kennarinn myndi tala meira um landið 
mitt þá myndi ég líka geta sagt krökkunum frá landinu mínu. 

 
Arna hélt áfram:  

 
Ég myndi vilja hafa öll löndin í skólanum sýnilegri, ekki bara mitt land. 
Við lærum eiginlega bara um Norðurlöndin en þá gleymast kannski hin 
löndin. Ég veit alveg að það eru aðrir krakkar frá einhverjum útlöndum 
en veit samt ekkert hvaða útlöndum samt. 

 
Arna bætir við: 

 
Ég yrði mjög glöð ef kennarinn myndi tala meira um landið mitt en 
kannski er kennarinn ekkert að tala um það því krakkarnir vilja kannski 
ekkert vita um landið mitt. Eða kannski ég veit ekki. Ég vil samt geta 
sagt krökkunum í bekknum frá landinu mínu en er ekkert mikið að tala 
um það því kennarinn gerir það ekki. 

 
Í þessu samhengi segir Þórdís: 

 
Ég held að það sé ekkert hérna í skólanum sem sýnir að nemendur eru 
frá öðrum löndum. Kennarinn minn er heldur ekkert að tala um landið 
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mitt, en mér finnst hún heldur ekkert þurfa þess sko eða mamma mín 
talar nóg um landið mitt heima þannig ég þarf ekkert að fá fræðslu í 
skólanum líka. Ég held að krakkarnir nenni ekkert að læra um landið 
mitt. 

 
Upplifa sig öðruvísi 

 
Fjórir af átta viðmælendum upplifa sig á einhvern hátt öðruvísi en aðrir 
nemendur í skólanum. Ara finnst stundum erfitt að bera fram spurningar í 
kennslustund því hann upplifir sig sem eina nemandann í bekknum sem er 
öðruvísi. Með tímanum upplifði hann sig þó loks öruggan til að spyrja. Hann 
bætir þó við að innst inni sé hann hræddur við mótlæti. Viðmælendur virðast 
upplifa sig öðruvísi fyrst og fremst vegna ólíks bakgrunns en Þórdís segir: „Já 
mér líður eins og ég sé öðruvísi en hinir, en ég þarf líka að gera eitthvað 
öðruvísi en þau.“ Þegar rannsakandi leitaðist eftir nánari svörum hjá 
þátttakanda orðaði Þórdís það svo:  

 
Foreldrar mínir eru strangari en foreldrar þeirra skilurðu, ég þríf húsið 
okkar, ég elda fyrir fjölskylduna og fleira sem hinir krakkarnir eru ekki 
að gera. En ég held að krökkunum finnist ég ekki öðruvísi. Heldur 
eitthvað sem ég hugsa bara, en ég vil ekki vera öðruvísi. 

 
Nemendur af erlendum uppruna hafa ólíkan bakgrunn en aðrir nemendur 
skólans og virðist það hafa áhrif á þeirra upplifun. Í þessu samhengi talaði 
Albert um tungumálaörðugleika en hann segir að hann verði að ná tökum á 
íslenskunni til að komast inn í hópinn og þá muni hann síður upplifa sig 
frábrugðinn öðrum. Auk þess finnst honum að aðrir nemendur þurfi að sýna 
meira umburðarlyndi. Þessir fjórir nemendur af átta sem upplifa sig á einhvern 
hátt öðruvísi en aðrir nemendur í skólanum virðast ekki þora að skera sig úr 
hópnum, vilja líkjast hinum nemendunum af ótta við að verða skilin útundan. 

 
Fordómar eða saklaust grín? 

 
Þegar rannsakandi leitaðist eftir því hjá þátttakendum hvort þau hafi orðið fyrir 
fordómum í skólanum voru svörin á þá leið að svo væri ekki. Þegar 
rannsakandi spurði nánar út í efnið kom í ljós að tveir nemendur hafa orðið 
fyrir stríðni og fengið særandi athugasemdir í sinn garð sökum uppruna síns. 
Þórdís segir: 
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Ég hef ekki beint fundið fyrir fordómum hérna í skólanum, eða sko ég 
hef oft heyrt krakkana kannski segja brandara um heimalandið mitt, en 
þetta á bara að vera grín. Oftast þegar krakkarnir eru að gera svona grín, 
þá hlæ ég bara með til að gera þetta minna vandræðalegt skilurðu. Þykist 
bara hlæja með. 

 
Þórdís gefur í skyn að henni finnist það samt allt í lagi þó að krakkarnir geri 
grín að uppruna hennar en þegar rannsakandi spyr hvernig Þórdísi líði í 
kjölfarið endurtekur hún sig og segir að þetta eigi bara að vera eitthvað grín 
hjá þeim. Hún bætir þó við að þetta sé samt ekki fyndið en að hún reyni bara 
að hugsa sem minnst um þetta. 

Arna segir: „Krakkarnir í skólanum kalla stundum mig túrista.“ Albert segir 
aðra nemendur oft sýna honum lítinn áhuga og upplifir hunsun meðal annarra 
nemenda. 

 
Góð samskipti við kennara 

 
Þegar samræður snerust að samskiptum þátttakenda við kennara sögðust allir 
nemendurnir eiga í góðum samskiptum við umsjónarkennara og nefndi Þórdís 
hvað kennararnir í skólanum væru almennt góðir og rólegir í samskiptum: 
„Kennararnir á Íslandi eru góðir og rólegir.“ Ari og Albert sögðu að í byrjun 
hafi verið erfitt að tala við kennarana en mikill munur virðist vera á reynslu 
þeirra af skólakerfinu á Íslandi og heimalandi. Með tímanum urðu þeir 
öruggari og þorðu frekar að fá aðstoð. Ari segir:  

 
Ég er ekki vanur svona kennurum, í heimalandinu þá geri ég bara mitt 
og kennarinn gerir sitt og búið, við erum ekkert að spjalla saman. Eins 
og núna í skólanum, hér tala nemendur og kennarar saman um eitthvað 
sem tengist ekki einu sinni náminu. 

 
Ari og Albert sögðu að í heimalandinu sé borin meiri virðing fyrir kennurum 
og að þar komi kennarar ekki fram við nemendur sína á jafnréttisgrundvelli. 
Nemendurnir voru nokkrir á sama máli um að þeir ættu í betri samskiptum við 
kennara en aðra nemendur skólans. 

 
Erfitt að eignast íslenska vini 

 
Fjórir af átta viðmælendum töluðu um hversu erfitt það væri að kynnast 
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samnemendum sínum en allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að eignast 
vini í skólanum. Var það helst feimni og skortur á sjálfstrausti sem kom í veg 
fyrir að vinskapur myndaðist. Þátttakendur töluðu meðal annars um að skólinn 
mætti leggja meiri áherslu á að aðstoða nemendur í félagslegum samskiptum 
því stundum væru nemendur of feimnir til að brjóta ísinn sjálfir. Albert segir: 
„Ég á ekki marga vini á Íslandi en ég á marga í heimalandi og ég tala við þá 
alla daga, ef ég hef einhver vandamál, þá hringi ég frekar í vini mína í 
heimalandinu og tala við þá.“ Þegar Guðmundur var spurður um samskipti við 
aðra nemendur í skólanum orðaði hann það svo: 

  
Samskiptin mín við aðra nemendur í bekknum ganga ekki beint vel, 
sumir bara líkar ekki vel við mig. Þau tala bara fyrir aftan mig þegar ég 
heyri ekki. Sko bekkurinn minn, en ég á samt alveg líka einhverja vini í 
skólanum. 

 
Þórdís segir: „Ég á alveg í fínum samskiptum held ég. Eða jájá, þetta kemur 
allt saman.“ Hún bætir svo við að jafnvel hefði mátt brjóta oftar upp sætaskipan 
í kennslustofunni, sérstaklega þegar hún var ný í bekknum. Ari segist vera 
heldur feiminn í samskiptum við aðra nemendur: „Samskiptin við aðra 
nemendur ganga alveg ágætlega, ég er bara ekki mikið að tala. Er pínu 
feiminn.“  

Nokkrir þátttakendur töluðu um að það skipti þá miklu máli að þekkja 
samnemendur sína vel og að aðrir nemendur gefi sér tíma til að kynnast þeim. 
Flestir voru sammála um að samskiptin við nemendur, allavega til að byrja 
með, hefðu verið erfið en tengja það helst við tungumálaörðugleika. Þrír 
nemendur töluðu um að tungumálið væri í raun þeirra stærsta hindrun í 
samskiptum við aðra nemendur. 

 
Dræm félagsleg þátttaka 

 
Viðmælendur voru spurðir um félagslega þátttöku í samfélaginu. Fimm 
þátttakendur af átta fara beint heim eftir skóla, yfirleitt einir. Þrír eru í tónskóla, 
einungis tveir stunda íþróttir með íþróttafélagi og einn stundar líkamsrækt eftir 
skóla.  

Nemendur á unglingastigi segjast ekki fara í félagsmiðstöð en allir 
nemendur á miðstigi höfðu orð á því hve sjaldan félagsmiðstöðin væri í boði 
fyrir þann aldurshóp og að þau myndu gjarnan vilja fara oftar. Albert segir: 
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Ég æfi ekki neitt, langar að byrja í ræktinni kannski eftir skóla en ég fer 
alltaf bara heim að sofa frekar eða spila tölvuleiki. Ég fer ekki í 
félagsmiðstöðina nei, er ekki mikið fyrir að mæta þangað eða í eitthvað 
svoleiðis skilurðu. 

 
Í viðtali við Þórdísi segir hún: 

 
Ég nenni ekki í félagsmiðstöðina, ég hef farið og það voru allir að hanga 
í símanum og þau tala eiginlega ekkert saman. Ég get alveg eins verið 
heima hjá mér. En ég nenni hvort sem er ekki að fara þangað svona oft 
í viku. 

 
Ari segist ekkert gera eftir skóla nema spila tölvuleiki: „Eftir skóla fer ég 
yfirleitt heim og spila tölvuleiki og spila við vini mína.“ Þegar rannsakandi 
leitaðist eftir því hjá Ara hvort um væri að ræða vini á Íslandi eða heimalandi 
svarar hann fljótt: „Í heimalandinu auðvitað.“ Nokkrir nemendur segja að 
stundum sé erfitt að mæta einn í félagsmiðstöðina, að það væri auðveldara að 
mæta með einhverjum. Þó að nemendur hittist í félagsmiðstöðinni virðist 
einhver feimni aftra sumum frá því að mæta. Jafnframt segja þátttakendur að 
það sé ekki nægilega öflugt félagslíf í skólanum sem sýnir að þeir hafi áhuga 
á að taka þátt í félagsstarfi. 

4.3 Framtíðarsýn nemenda 

 
Þegar þátttakendur voru spurðir út í framtíðina voru þeir almennt ánægðir með 
að búa í sveitarfélaginu og voru flestir sammála um að hér vilji þeir vera í 
framtíðinni. Einungis einn var harðákveðinn í að flytja aftur til heimalandsins. 
Albert segir: „Ég vil alveg vera hérna, þetta er ekki svo slæmt.“ Hann bætir 
svo við: „en ég mun samt pottþétt flytja aftur heim þegar ég verð eldri, en það 
er mín skoðun núna, en kannski breytist þetta eftir einhver ár.“ Rannsakandi 
leitaðist auk þess eftir því að vita hvort þátttakendur stefndu á framhaldsskóla 
svöruðu því flestir játandi. Þórdís segir ekkert annað koma til greina þar sem 
hún eigi stranga foreldra en hún stefnir á að fara í framhaldsskóla og þaðan 
beint í háskólanám:  
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Já auðvitað ætla ég í framhaldsskóla, ströng mamma, strangur pabbi, 
hefurðu ekki heyrt um það? Þannig já auðvitað fer ég í framhaldsskóla. 
Heima hjá mér er ekkert í boði að sleppa því að fara í framhaldsskóla. 
Maður fer í framhaldsskóla, menntar sig og það ætla ég að gera.  

 
Í kjölfarið bætir hún svo við:  

 
Ég ætla meira segja beint í háskóla, ég nenni ekki að vera í skóla 
endalaust þegar ég er orðin fullorðin, ég ætla bara klára þetta af. Mennta 
mig strax en það er tvennt sem kemur til greina hvað ég vil læra, en ég 
þarf bara ákveða það seinna. 

 
Í kjölfar umræðunnar um framhaldsskóla og háskóla voru nemendurnir spurðir 
hver þeirra framtíðardraumur væri og áttu flestir það sameiginlegt að vera með 
stóra drauma varðandi menntun og vinnu í framtíðinni. Þá kom einnig í ljós að 
nemendur á unglingastigi hafa áhyggjur af því að vera ekki búnir að ná tökum 
á tungumálinu og eru efins um hvort þeir séu í stakk búnir til að takast á við 
nám á íslensku. Albert segir að nú, þegar styttist í framhaldsskóla, sé hann 
stressaður, að hann sé ekki búinn að ná góðum tökum á tungumálinu. 

 
Ég veit ekki með framhaldsskóla, ég verð að læra meira í íslensku ef ég 
ætla að komast inn í framhaldsskóla þegar ég er búinn með 
grunnskólann. Kennararnir og mamma eru búin að segja að ég verði að 
læra meira í íslensku, þannig ég er pínu stressaður.  

 
Albert nefnir þó að í rauninni sé hann ekki viss um hvort að hann vilji yfir 
höfuð fara í framhaldsskóla því hann stefni á að flytja aftur til heimalandsins í 
framtíðinni.  

 

4.4 Samantekt  

 
Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að mikill samhljómur er meðal 
nemenda þó að vissulega sé eitt og annað sem fram kemur hjá sumum en ekki 
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öðrum. Sumum nemendum reyndist erfitt að flytja í nýtt land, hefja þar nýtt líf 
og eignast nýja vini.  

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi móðurmálsins og bentu á 
að nauðsynlegt væri að tala móðurmálið heima til að viðhalda samskiptum við 
þá sem standa þeim næst. Allir nemendurnir tala móðurmálið heima og telja 
mikilvægt að læra meira í móðurmálinu samhliða íslensku. Engin 
móðurmálskennsla er til staðar í skólanum en sumir nemendur lesa og gera 
verkefni heima, ýmist með aðstoð foreldra eða upp á eigin spýtur.  

Nemendurnir bera kennurum við skólann vel söguna, segja þá vera 
vingjarnlega og góða. Þeir nefna þó virðingarleysi í garð kennara, þ.e.a.s. að 
aðrir nemendur beri litla virðingu fyrir kennurum, en í þeirra heimalöndum 
tíðkast ekki þetta virðingarleysi í garð kennara. Að sama skapi segja þeir 
nemendur oft vera með mikil læti í tímum sem komi í veg fyrir vinnufrið, trufli 
einbeitingu og minnki afkastagetu nemenda. Nemendur eru sammála um að 
kennarar við skólann mæti þeim á jafningjagrundvelli, sem eykur öryggi og 
vellíðan þeirra, en það þekkist ekki í heimalandinu að nemendur og kennarar 
séu á einhvers konar jafningjagrundvelli. Nemendur sem hafa reynslu af 
grunnskóla í heimalandinu segja skólann hér á landi vera töluvert auðveldari, 
að andrúmsloft sé rólegra og kennararnir séu almennt mjög hjálpfúsir. 

Nokkrir nemendur fá sérstaka aðstoð í námi í námsveri skólans og segjast 
finna fyrir mikilli hlýju, umburðarlyndi og jákvæðni í sinn garð í námsverinu. 
Nemendurnir bera námsverinu einkar vel söguna. Nemendur eru þó sammála 
um að fjölmenning/fjölbreytileikinn sé alls ekki sýnilegur innan skólans, 
hvorki í kennslustofum né á göngum skólans eða starfinu almennt. Nokkrir 
viðmælendur höfðu orð á því að í rauninni væri ekkert í skólanum sem gæfi til 
kynna að þar væru nemendur af erlendum uppruna. Jafnframt tala kennarar 
lítið um löndin þeirra og þau eru ekki beðin um að kynna landið sitt og þá 
menningu sem þar ríkir. En nemendur á miðstigi vilja gjarnan hafa meira í 
kennslustofunni og skólanum sem sýnir þeirra uppruna og bakgrunn. 
Nemendur á unglingastigi telja það ekki eins mikilvægt en nemendur á báðum 
skólastigum vilja þó endilega að kennarar tali meira um löndin þeirra. 

Nemendurnir eru almennt mjög ánægðir með skólann og kennara sína en 
þeir sem ekki hafa náð góðum tökum á íslensku segja skólann mega leggja 
meiri áherslu á samskipti í náminu. Þeir segja að of rík áhersla sé á bóknám en 
þeir telja það ekki leiðina til að læra tungumál á árangursríkan hátt. Þeim finnst 
vanta kennslu í hversdagslegum samskiptum t.d. hvernig nota eigi tungumálið 
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til að tjá hugsanir sínar, hvernig biðja eigi um aðstoð í búðinni eða apóteki og 
fleiri hversdagslegum samskiptum. 

Nemendurnir segja mikilvægt að eiga íslenska vini en margir hverjir eiga í 
erfiðleikum með vinskap og að mynda tengsl við aðra nemendur. Nefna þau 
m.a. að tungumálaörðugleikar séu að gera þeim erfitt fyrir. Nemendur segjast 
eiga félagslega erfitt uppdráttar í skólanum vegna tungumálaörðugleika og 
vilja gjarnan að skólinn hjálpi þeim að brjóta ísinn því tungumálið sé að aftra 
þeim frá því að hafa frumkvæði að frekari samskiptum við aðra nemendur. Þá 
skortir þor og telja að skólinn geti komið til móts við þá og komið í veg fyrir 
félagslega einangrun en nemendurnir vilja eignast íslenska vini og tala um 
mikilvægi þess. Tungumálið er lykillinn að samskiptum við aðra nemendur og 
vilja þau komast betur inn í hópinn. 

Nokkrir nemendur telja sig vera öðruvísi en aðrir nemendur skólans og 
nefna helst menningarmun í því samhengi. Þau eru með ólíkan bakgrunn en 
þeim finnst að þau beri meiri ábyrgð en jafnaldrar sínir sökum þess að öðruvísi 
menning ríkir í heimalandinu. Þau nefna að þau eigi strangari foreldra og þar 
af leiðandi hafi þau fleiri reglur sem felast í fleiri húsverkum og aukinni 
ábyrgð. 

Nemendur voru sammála um að engir fordómar ríki í skólanum en segjast 
þó hafa upplifað stríðni vegna uppruna síns, sem á að vera saklaust grín en 
getur flokkast undir ósýnilega fordóma. Nemendur vilja gjarnan að skólinn 
upplýsi aðra nemendur um hvað felist í fjölmenningu, tvítyngi og því að 
nemendur hafi ólíkan bakgrunn. Þeim finnst erfitt að heyra þegar talað er 
neikvætt um landið þeirra en reyna þó að láta lítið á því bera og hlæja gjarnan 
með til að fela tilfinningar sínar. Þeim þykir vænt um uppruna sinn og því er 
mikilvægt að kenna nemendum að umbera og sjá fegurðina í 
fjölbreytileikanum. 

Félagsleg þátttaka nemenda er frekar dræm en þau virðast síður taka þátt í 
skipulögðu íþróttastarfi. Nemendur á unglingastigi vilja ekki taka þátt í 
björgunarsveit með öðrum samnemendum né mæta í félagsmiðstöðina en 
skiptar skoðanir virðast vera á félagsmiðstöðinni. Viðmælendur segja ýmist að 
þeir nenni ekki eða þori ekki að láta slag standa að mæta einir. Það virðist 
einhver feimni vera að aftra þeim og kjósa þau því frekar að vera heima. Það 
eru þó helst nemendur á unglingastigi sem vilja síður mæta í félagsmiðstöðina 
þar sem miðstigið vill gjarnan fá að mæta oftar. Nemendur segja einnig að ekki 
sé nægilega öflugt félagslíf í skólanum en þau myndu gjarnan vilja fleiri 
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uppákomur, brjóta upp kennsluna og hrista hópinn saman. Nemendur tala um 
að þau finni ekki fyrir neinni hvatningu frá skólanum til að mæta á viðburði 
fyrir utan skólann. 
Þegar horft er til framtíðar eru nemendur jákvæðir og vilja flestir vera áfram 

á Íslandi. Einungis einn nemandi er ákveðinn í að snúa aftur til heimalandsins 
en hann segist ánægður á Íslandi þó að hann vilji búa í heimalandinu í 
framtíðinni.  

Hér virðist þeim líða mjög vel. Flest eru þau með stóra drauma varðandi 
framtíðina og stefna flest á að fara í framhaldsskóla og jafnvel í háskóla. 
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5. Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við átta nemendur af 
erlendum uppruna. Eins og greint er frá í inngangi er meginmarkmið 
rannsóknarinnar að öðlast skilning á upplifun, áskorunum, reynslu og 
stuðningi sem nemendur af erlendum uppruna fá í íslenskum grunnskóla. 
Leitast var við að skilja hvernig skólinn mætir þeirra þörfum og á hvaða hátt 
hann styður við þessa nemendur í daglegu lífi. Auk þess var skoðað hvort 
fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur innan skólans. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 
tengdar við fræðilega umfjöllun. Umræðunni er skipt í fjóra kafla sem eru; 
upplifun og reynsla nemenda, helstu áskoranir sem nemendur standa frammi 
fyrir, stuðningur, í lokin er svo samantekt og ábendingar um úrbætur.  

5.1  Upplifun og reynsla nemenda 

 
Móðurmál 

 
Þátttakendur rannsóknarinnar hafa dvalið mislengi hér á landi. Þetta er afar 
sundurleitur hópur innbyrðis, einstaklingarnir koma víðsvegar að úr heiminum 
og eru misvel í stakk búnir til að takast á við nám á íslensku. Í ljósi þess hve 
móðurmálið er mikilvægt fyrir börn og raunar má segja að móðurmálið sé 
undirstaða þess að börn geti tileinkað sér ný tungumál í framtíðinni, er afar 
jákvætt að þau sjái hversu dýrmætt móðurmálið er. Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kom í ljós að allir viðmælendur telja afar mikilvægt að 
viðhalda móðurmáli sínu, fyrst og fremst til að geta verið í samskiptum við 
fjölskyldu og vini. Auk þess er móðurmálið talað á heimilum þeirra en nokkrir 
lesa heima, gera verkefni og fleira, annað hvort að beiðni foreldra eða upp á 
eigin spýtur. Þetta er áhugavert í ljósi þess að margar rannsóknir hafa sýnt fram 
á mikilvægi móðurmálsins og telur Birna Arnbjörnsdóttir (2000, bls. 11–12) 
afar mikilvægt fyrir börn af erlendum uppruna að viðhalda móðurmáli sínu, sé 
það ekki gert geti það haft neikvæð áhrif á þróun málþroska og sérstaklega 
þróun læsis, sem leiðir gjarnan til erfiðleika í námi. Þegar börn skipta um 
málumhverfi áður en þau ná tökum á lestri er mikilvægt að stuðla að 
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áframhaldandi þróun í móðurmáli auk þess að lestrarkennsla fari áfram fram á 
móðurmáli. Einnig er mikilvægt að viðhalda fyrri þekkingu barna og gæta þess 
að þau glati ekki fyrra námi og sitji jafnvel aðgerðarlaus í skólanum því þau 
skilja ekki það sem fer þar fram. Þannig er nýja málinu bætt smám saman við, 
stuðlað að málviðbót og komið í veg fyrir málskipti. Birna (2000, bls. 11–12) 
segir að aðaláherslan sé að bæta við nýju máli og á sama tíma að þróa 
móðurmálið. Góður grunnur í móðurmáli, góð kunnátta í lestri og góð menntun 
frá heimalandi er lykillinn að góðri alhliða málfærni í seinna máli og því 
líklegra að barnið nái sambærilegri námsframvindu og jafnaldrar sem ekki 
skiptu um tungumál. 

Í aðalnámskrá er einnig getið um mikilvægi þess að skólar leggi áherslu á 
að nemendur af erlendum uppruna viðhaldi og rækti eigið móðurmál og stuðli 
að virku tvítyngi þessara nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 96). 
Jafnframt kemur fram að það sé afar mikilvægt fyrir sjálfsmynd nemenda þegar 
skólar taka tillit til þekkingar þeirra og færni í eigin móðurmáli. Það er ekki 
einungis dýrmætt fyrir einstaklinginn sjálfan að hafa vald á fleiri en einu 
tungumáli heldur er það ávinningur fyrir þjóðfélagið og því nauðsynlegt að 
viðhalda móðurmálinu. Það styrkir fjölskyldubönd og tengsl nemenda við 
menningarlega arfleifð. Allir nemendurnir töluðu um mikilvægi þess að bæta 
sífellt við þekkingu sína í móðurmálinu til að viðhalda tengslum við fjölskyldu 
og vini í heimalandinu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar gegnir 
móðurmálið þýðingarmiklu hlutverki í lífi nemendanna og telja þeir 
móðurmálið afar dýrmætt. Foreldrar barna af erlendum uppruna gegna 
veigamiklu hlutverki í að skapa virðingu fyrir báðum málunum, styrkja þau og 
rækta en þannig geta þeir viðhaldið áhuga barnsins á virku tvítyngi 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 106–107). Má í því samhengi vísa til 16. 
greinar grunnskólalaga sem kveður á um mikilvægi þess að leggja sérstaka 
áherslu á virkt tvítyngi hjá nemendum af erlendum uppruna. Þar kemur fram 
að grunnskólum beri að taka mið af bakgrunni nemenda, tungumálafærni og 
færni á öðrum námssviðum. Auk þess er grunnskólum heimilt að viðurkenna 
kunnáttu nemenda í móðurmáli þeirra sem hluta af skyldunámi og getur það 
komið í stað skyldunáms í erlendu tungumáli (lög um grunnskóla 91/2008). 
Einn viðmælendanna, nemandi á unglingastigi, segir að hann bíði nú 
óþreyjufullur eftir því að komast í framhaldsskóla því þar sé móðurmálið 
viðurkennt en upplifun hans af grunnskólanum er sú að móðurmálið virðist 
ekki mikilvægt innan veggja skólans. 
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Skólinn 

  
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur hafi almennt mjög 
jákvætt viðhorf til skólans og finnst þeim afar jákvætt hvað andrúmsloftið er 
afslappað. Bæði aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 33) og Hafdís 
Guðjónsdóttir (2003, bls. 59) hafa fjallað sérstaklega um réttindi barna af 
erlendum uppruna og benda á að aukinn margbreytileiki skólanna geri 
kennsluna vandasama en það er mikilvægt að aðlaga, bæta eða skapa það 
námsumhverfi sem kemur best til móts við þarfir allra nemenda. Þessi þróun 
hefur haft í för með sér tækifæri til að þróa námssamfélag sem býður alla 
nemendur velkomna en samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við 
hæfi. Þátttakendur telja það afar jákvætt að skólinn leggi áherslu á íþróttir og 
almenna hreyfingu meðal nemenda sem er þó í mótsögn við þátttöku þeirra í 
íþróttum eftir skóla en einungis þrír nemendur stunda einhvers konar hreyfingu 
eftir skóla. Það er mikilvægt í öllu skólastarfi að stuðla að heilbrigðum 
lífsháttum og skapa jákvætt viðhorf til hreyfingar. Þetta er áhugavert með það 
í huga að fjölmargar heimildir eru til um að námsmarkmið nemenda eigi að ná 
til félagslegra, verklegra og bóklegra þátta, auk þess sem huga skuli að 
áhugasviði og hæfileikum nemenda svo hver og einn nái sínum besta mögulega 
árangri (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 
Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 30; Skóli og frístundasvið 
Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 20).  

Áhugavert var að enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við segir að 
fjölbreytileikinn sé sýnilegur innan skólans. Frásagnir þátttakenda benda til 
þess að hvorki sé fjölmenning sýnileg í kennslustofum né á göngum eða í 
starfinu almennt. Meirihluti þátttakenda vill að skólinn fræði nemendur um 
hvað felist í fjölmenningu og tvítyngi og í því að nemendur skólans hafi ólíkan 
bakgrunn. Þegar viðmælendur voru spurðir um skoðun sína á því að hafa 
eitthvað í kennslustofunni sem sýnir landið þeirra voru það aðallega nemendur 
á miðstigi sem telja það mikilvægt en nemendur á unglingastigi telja það ekki 
eins mikilvægt en vilja þó gjarnan að fjölbreytileikinn sé gerður sýnilegur og 
að talað sé um landið þeirra. Í máli viðmælenda kom fram að þeim væri 
umhugað um heimalandið og því mætti leggja aukna áherslu á fræðslu fyrir 
aðra nemendur.  
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Draga má þá ályktun að lítið sé fjallað um fjölmenningu innan skólans en 
hlúa þarf sérstaklega að nemendum af erlendum uppruna því fjölbreytnin er 
dýrmæt. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna Hönnu 
Ragnarsdóttur (2010, bls. 8) þar sem fram kemur að gagnkvæmum skilningi sé 
víða ábótavant auk þess sem kennara vantar þekkingu til að mæta 
fjölbreytileikanum. Samkvæmt Hönnu virðast skólar mæta nemendum á ólíkan 
hátt en það virðist frekar fara eftir þekkingu og reynslu einstakra kennara og 
stjórnenda en ekki eftir heildarsýn og skólastefnu.  
Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður Hermínu Gunnþórsdóttur, o.fl., 

(2017, bls. 28–32) en þau gerðu rannsókn á reynslu foreldra og kennara af námi 
og kennslu. Þar kemur fram að meirihluti kennara telja að of lítil áhersla sé 
lögð á málefni nemenda af erlendum uppruna í kennaranáminu. Jafnframt er 
lítil sem engin formleg og samræmd vinna innan skólanna þar sem málefni 
nemenda af erlendum uppruna eru í brennidepli. Því er mikilvægt að hugleiða 
hvort hæfni kennara til að vinna með menningarmun í skólastarfi sé í raun og 
veru til staðar. Samkvæmt nokkrum þátttakendum myndi það fela í sér ákveðna 
viðurkenningu á þessum fjölbreytileika sem ríkir innan skólans ef hann væri 
gerður sýnilegur. Jafnframt myndi það gefa þeim aukið öryggi í 
kennslustofunni ef hlúð væri að fjölmenningu innan skólans.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helmingur viðmælenda 
upplifir sig á einhvern hátt öðruvísi en aðrir nemendur skólans. Einn 
þátttakandi bendir á að menningarmunurinn sé mikill og að hann sé með meiri 
ábyrgð en aðrir jafnaldrar, en að það sé venjan í heimalandinu. Því virðist sem 
menningarmunur geri þeim erfitt fyrir. Áhugavert var að þátttakendur finna 
fyrir hræðslu við að skera sig úr hópnum eða vera taldir öðruvísi vegna uppruna 
síns. Einn þátttakandi segir aðra nemendur ekki sýna nægt umburðarlyndi í 
sinn garð en það kemur heim og saman við rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og 
Hildar Blöndal (2007, bls. 175–176) en þar kom í ljós að nokkrir viðmælendur 
nefna lítið umburðarlyndi gagnvart þeim sem skera sig úr hópnum m.a. vegna 
uppruna og tungumáls. 

Áhugavert var að enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við taldi sig verða 
fyrir fordómum, hvorki í skólanum né í samfélaginu. Við nánari skoðun kom í 
ljós að tveir nemendur höfðu orðið fyrir stríðni og fengið særandi athugasemdir 
vegna uppruna síns. Annar þátttakandinn segir að aðrir nemendur hafi kallað 
sig túrista en hinn þátttakandinn segir að nemendur geri grín að heimalandinu 
hans. Þó tekur annar þeirra fram að hann reyni að hugsa sem minnst um þetta 
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og hefur tekið þann pól í hæðina síðustu skipti að hlæja með. Hann segir þó að 
sér finnist þetta ekki fyndið en að hann reyni að gera þetta minna vandræðalegt 
með því að hlæja með.  
Það kom í ljós í viðtölunum að nemendur gera sér ekki grein fyrir hvað felst 

í fordómum líkt og kemur fram hjá Toshiki Toma (2007, bls. 65) en hann segir 
að einstaklingar sem verða fyrir ósýnilegum fordómum eigi oft erfitt með að 
benda á slíkt sem fordóma. Oftast nær er þó hægt að safna saman reynslusögum 
eða lýsingum sem benda á ósýnilega fordóma en þegar upp er staðið er erfitt 
að meta hvort fordómar eigi sér stað eða ekki. Miðað við niðurstöður má gera 
ráð fyrir að auka megi fræðslu meðal nemenda þegar kemur að fordómum. 
Guðrún Pétursdóttir (2013, bls. 27) skoðaði birtingarmyndir dulinna fordóma 
og mismununar í garð innflytjenda á Íslandi. Hún komst að þeirri niðurstöðu 
að marktækur munur er á milli íslenskra þátttakenda og fólks af erlendum 
uppruna. 93% þátttakenda af erlendum uppruna upplifðu einu sinni eða oftar 
fordómafulla hegðun gagnvart sér á fjórtán daga tímabili en einungis 35% 
Íslendinga. 

5.2 Helstu áskoranir sem nemendur standa 
frammi fyrir 

  
Þátttakendur hafa dvalið mislengi hér á landi. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar benda til þess að tungumálaörðugleikar geri nemendum sem 
ekki hafa náð góðum tökum á nýja tungumálinu erfitt fyrir. Einn þátttakandi 
benti á að tungumálaörðugleikar hafi áhrif á líðan hans í kennslustofunni en 
hann finnur fyrir óöryggi sérstaklega þegar kennarinn spyr spurninga fyrir 
framan hópinn.  

 
 

Tungumál og kennsluaðferðir 
 

Þátttakendur segja að samskiptaörðugleikar geri þeim erfitt fyrir dagsdaglega. 
Það kom í ljós að nokkrir viðmælendur fá aukatíma í íslensku einu sinni í viku, 
en myndu gjarnan vilja fá fleiri tíma. Þá bentu viðmælendur á að skólinn myndi 
leggja of mikla áherslu á bóknám en ekki á hversdagsleg samskipti sem myndu 
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nýtast nemendum dagsdaglega í samskiptum við aðra. Þetta er áhugavert í ljósi 
fyrri rannsókna. Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2010, bls. 191) 
segja að nemendur af erlendum uppruna læri mikið í gegnum samskipti við 
aðra nemendur, í gegnum leiki og almennt með því að tala saman. En þau vilja 
síður eiga frumkvæðið að þessum samskiptum.  

Má því draga þá ályktun að leggja megi aukna áherslu á sveigjanlega og 
fjölbreytta kennsluhætti sem koma til móts við ólíkar þarfir nemenda, 
sérstaklega í ljósi þess að þátttakendur vilja síður nota nýja tungumálið í 
samskiptum við aðra ef þeir upplifa óöryggi í kennslustofunni, einkum þegar 
kemur að því að tala fyrir framan aðra. Í Handbók um fjölbreytta kennsluhætti 
og stafræna miðlun kemur fram mikilvægi þess að skólar leggi aukna áherslu 
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti með þarfir, getu og áhuga nemenda 
að leiðarljósi svo nemendur fái tækifæri til að blómstra á sínum eigin 
forsendum (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 30).  

Í máli viðmælenda sem ekki hafa náð góðum tökum á tungumálinu kom 
skýrt fram að þeim væri umhugað um að læra íslensku samhliða því að 
viðhalda móðurmáli sínu. Það er mjög áhugavert í ljósi þess að Elín Þöll 
Þórðardóttir (2007, bls. 121) bendir á mikilvægi þess að nemendur af erlendum 
uppruna finni að móðurmálið þyki mikilvægur hluti af kunnáttu þeirra og 
eitthvað sem þeir eigi að vera stoltir af. Notkun beggja málanna gefur þeim 
jafnt gildi en það er talið hafa afar jákvæð áhrif á nemendur og veitir þeim 
tækifæri til að styðjast við alla þá kunnáttu sem þeir búa yfir. Í þessu samhengi 
segja Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir (2010, bls. 110) að það sé sérlega 
krefjandi verkefni að læra nýtt tungumál og að það útheimti mikla vinnu. Það 
er margt í lífi nemenda sem hefur áhrif á hvernig tekst til og má m.a. nefna 
aldur við komuna til landsins, forsendur til náms, þekkingu á öðrum 
tungumálum og persónulega þætti (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, 
bls. 110). Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að nemendunum líði 
betur í rólegu umhverfi, umhverfi þar sem þau fá aukinn stuðning og meira 
aðhald. Auk þess má draga þá ályktun að þátttakendum finnist vanta 
fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og samræður eða leiki sem hjálpa þeim að 
skilja námsefnið betur. 

 
Samskipti og félagsleg tengsl  

 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur þátttakendum gengið 
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misjafnlega að mynda félagsleg tengsl. Fjórir af átta viðmælendum lýstu 
erfiðleikum við að kynnast samnemendum sínum. Í þeirra tilfelli var það helst 
feimni og skortur á sjálfstrausti sem þau nefndu í því samhengi. Viðmælendur 
voru þó á einu máli um mikilvægi íslenskra vina en það kom í ljós að sumir 
eru of feimnir til að brjóta ísinn og hefja spjall við aðra nemendur. Auk þess 
nefndu viðmælendur að skólinn mætti leggja meira á sig til að hjálpa þeim að 
eiga í félagslegum samskiptum.  

Í viðtölunum kom fram að flestir nemendurnir sem komu hingað ungir að 
árum eiga í góðum samskiptum við aðra nemendur. Af þessum niðurstöðum 
má draga þá ályktun að það skipti þátttakendur máli að kynnast samnemendum 
og það myndi reynast þeim ansi dýrmætt ef aðrir nemendur myndu gefa sér 
tíma til að kynnast þeim. Nemendur sem hafa ekki náð góðum tökum á 
tungumálinu segja að tungumálið sé þeirra helsta fyrirstaða í félagslegum 
samskiptum. Viðmælendur rannsóknarinnar eru afar ólíkur hópur og sumum 
börnum gengur betur að eignast vini en öðrum. Þessar niðurstöður eru í 
samræmi við niðurstöður rannsóknar Hrefnu Guðmundsdóttur og Hönnu 
Ragnarsdóttur (2013, bls. 123). Í henni kom í ljós að nemendur af erlendum 
uppruna standa gjarnan höllum fæti félagslega. Auk þess líður þeim verr en 
öðrum jafnöldrum og eiga færri vini. 

Nína Magnúsdóttir (2010, bls. 52–54) rannsakaði hvaða hindranir væru 
helst á vegi erlendra grunn- og framhaldsskólanema í íslensku skólakerfi en 
viðmælendur hennar voru sammála um að erfiðast við að koma til nýs lands 
og byrja í nýjum skóla væri að eiga ekki vini. Þeim gekk þó vel að eignast vini 
sem einnig voru af erlendum uppruna en það reyndist þeim torvelt að eignast 
íslenska vini þrátt fyrir aukna færni í íslensku. En samkvæmt hennar rannsókn 
virtust nemendur sammála um að kennarar á miðstigi myndu frekar stuðla að 
myndun félagstengsla en kennarar unglingadeildar. 

Draga má þá ályktun að rjúfa þurfi félagslega einangrun en þátttakendur 
virðast ekki hitta jafnaldra eftir skóla. Þátttakendur hafa samt almennt áhuga á 
að kynnast jafnöldrum, en virðist skorta þor. Nemendur á unglingastigi tala um 
að þeir sem komi á viðkvæmum aldri eigi erfitt með að eignast vini en þeim 
finnst erfitt að opna sig og verða óörugg í samskiptum við aðra nemendur. Í 
rannsóknum Hönnu Ragnarsdóttur (2004, bls. 107) kemur félagsleg einangrun 
einnig í ljós en hún segir að mörg grunnskólabörn af erlendum uppruna séu 
félagslega einangruð frá öðrum jafnöldrum. Að þau eignist frekar vini sem eru 
líka af erlendum uppruna eða jafnvel að þau eigi enga vini innan skólans. 
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5.3 Stuðningur 

 
Fjórir þátttakendur af átta fara í námsver og fá auka aðstoð, aðallega í íslensku 
en fara gjarnan oftar í námsverið. Aðspurðir voru þátttakendur sammála um að 
þar líði þeim almennt mjög vel, að það sé rólegt og afslappað andrúmsloft og 
kennarar séu þolinmóðir. Frásagnir þátttakenda benda til þess að oft sæki þau 
í námsverið því í kennslustofunni sé einungis einn kennari og því hjálpin lengi 
að berast þar sem kennarinn þarf að sinna öllum nemendum jafnt. Auk þess er 
yfirleitt ein kennsluaðferð fyrir alla nemendur í kennslustundum en í námsveri 
fá þau betra aðgengi að kennurum og meiri stuðning. Samkvæmt aðalnámskrá 
grunnskóla (2013, bls. 91) eru fjölbreytilegar kennsluaðferðir afar hvetjandi og 
styðjandi fyrir nemendur og líklegra að þeir nái þeim hæfniviðmiðum sem 
stefnt er að. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hinar dæmigerðu kennsluaðferðir 
sem notaðar eru í kennslustofum hentuðu þátttakendum ekki nógu vel. 
Þátttakendur skilja síður námsefnið þegar kennari útskýrir fyrir öllum í einu en 
þeir þurfa meiri stuðning og aðhald í kennslunni. Niðurstöður rannsóknarinnar 
ríma við niðurstöður Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010, 
bls. 193) en þær benda á mikilvægi þess að kennarar gangi ekki út frá því að 
allir nemendur hafi sömu færni eða þörf fyrir að vinna að sömu markmiðum á 
sama hátt. Með því er stuðlað að nemendamiðaðri kennslu en ekki 
kennaramiðaðri. Þátttakendur virðast þó hafa jákvæð viðhorf til menntunar. 
Margir sjá fyrir sér að fara í framhaldsskóla og háskóla. Það ber þó hafa í huga 
að nemendurnir telja sig ekki einungis þurfa námslega aðstoð heldur þurfa þau 
aðstoð með samskipti við aðra nemendur og að komast almennilega inn í 
hópinn og samfélagið. 

5.4  Samantekt og ábendingar um úrbætur 

 
Það vakti áhuga rannsakanda að nemendur virtust hafa mikinn áhuga á að tala 
um námið, skólann, stuðninginn og félagsleg tengsl. Nemendur sögðu að þeir 
hefðu aldrei verið spurðir sérstaklega út í sitt álit og reynslu en þeir myndu 
gjarnan vilja fá að hafa meiri áhrif. Auk þess var áhugavert að sjá að þeim 
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finnst bakgrunnur þeirra skipta máli og að þeim þykir vænt um uppruna sinn 
og móðurmál. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að á heimilum viðmælenda 
voru móðurmál þeirra alltaf notuð, sem er afar mikilvægt í ljósi þess að sterk 
undirstaða í móðurmáli hefur víðtæk áhrif á færni þeirra til að tileinka sér nýtt 
mál.  

 
Skólinn  

 
Til að öðlast skilning á upplifun nemenda af náminu og skólanum skoðaði 
rannsakandi sérstaklega viðhorf þeirra til skólans. Niðurstöðurnar voru fremur 
skýrar en nemendurnir hafa almennt jákvætt viðhorf til skólans. Það kom þó í 
ljós að það er ekkert í skólanum sem bendir til þess að nemendur séu af ólíkum 
uppruna. Nemendur segja að fjölbreytileikinn sé hvorki gerður sýnilegur í 
kennslustofum né á göngum skólans. Jafnframt benda þeir á að kennarar tali 
lítið sem ekkert um löndin þeirra. Það má þó benda á að nemendur á miðstigi 
vildu gjarnan hafa eitthvað í kennslustofunni sem sýnir þeirra bakgrunn en 
nemendur á unglingastigi telja það ekki eins mikilvægt. Allir nemendur sögðu 
þó að kennarar mættu gjarnan tala oftar um landið þeirra.  

Í máli viðmælenda kom skýrt fram að þeim væri umhugað um uppruna sinn 
og menningu. Ef fjölmenning væri sýnilegri innan skólans gæti það sýnt 
nemendum að það sé mikilvægt að bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum, 
mismunandi þörfum og hæfileikum hvers og eins. Jafnframt myndi það fela í 
sér ákveðna viðurkenningu á þeim fjölbreytileika sem þar ríkir ef unnið væri 
að því að gera hann sýnilegan innan skólans.  

Nemendurnir bera kennurum vel söguna og segja þá góða og nefna 
sérstaklega að kennarar mæti þeim á jafningjagrundvelli en það sé ekki hefð í 
þeirra menningu, að það tíðkist ekki í þeirra heimalöndum. Sömu sögu er að 
segja af námsveri skólans en þau segjast mæta miklum skilningi og að 
andrúmsloftið sé einstaklega gott þar. Þó kom í ljós að stundum vita nemendur 
ekki til hvers er ætlast af þeim í kennslustundum. Þetta á sérstaklega við þegar 
nemendur eru nýlega komnir til landsins. Þá eru þeir ansi utangátta. En hinir 
hefðbundnu kennsluhættir virðast ekki henta þessum nemendahóp. Þau þurfa 
fjölbreyttari kennsluhætti þar sem komið er til móts við námslegar þarfir þeirra. 
Þegar kennari útskýrir uppi á töflu fyrir allan hópinn er erfitt fyrir nemendurna 
að ná samhengi og myndu þeir gjarnan vilja að kennarar myndu í kjölfarið 
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koma og útskýra betur. Þeim þykir oft erfitt að rétta upp hönd og spyrja fyrir 
framan bekkinn.  

Nemendurnir benda á að kennarar leggi svo mikla áherslu á bóknám að 
samvinnunám og samræður gleymist. Þeir upplifa að þeir þurfi aukinn 
orðaforða í hversdagslegum samskiptum t.d. hvernig biðja eigi um aðstoð í búð 
eða tala við þjón á matsölustað. Draga má þá ályktun að skólinn þurfi að beita 
markvissum aðferðum við að flétta saman hversdagsleg erindi og íslenskunám 
nemenda. En það virðist vera erfitt fyrir nemendur að yfirfæra það sem þeir 
læra í kennslustofunni á aðstæður fyrir utan skóla. 

Í ljós kom að nokkrir nemendur upplifa sig öðruvísi en aðra nemendur 
skólans og segja helst ólíka menningu spila þar stórt hlutverk. Ólíkur 
bakgrunnur nemenda af erlendum uppruna og annarra nemenda hefur áhrif á 
þeirra upplifun. Þeir segja foreldra sína strangari og að þau séu almennt með 
meiri ábyrgð en aðrir jafnaldrar. Þeir segja fordóma ekki sýnilega í skólanum 
en hafa þó upplifað stríðni vegna uppruna síns. Í því samhengi segja þau 
skólann gjarnan mega fræða nemendur betur um ólíka menningu og siði. Þegar 
viðtölin snerust að fordómum virtust nemendur ekki gera sér grein fyrir hvað 
felst í fordómum og að fordómar hafa mismunandi birtingarmyndir og geta því 
verið bæði sýnilegir og ósýnilegir. Nemendur hafa upplifað stríðni vegna 
uppruna síns en það sem vakti áhuga var að nemendur virðast ekki þora að láta 
í sér heyra, né láta kennara vita og spila því frekar með. Samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar er mikil þörf á fræðslu til að koma í veg fyrir 
einangrun nemenda af erlendum uppruna. Með aukinni fræðslu verða 
nemendur opnari fyrir fjölbreytileikanum sem ríkir innan skólans. 

 
Samskipti og félagsleg tengsl 

 
Í viðtölunum kom í ljós að sumir nemendur eiga í erfiðleikum með að mynda 
félagsleg tengsl og eignast vini. Nemendur tala um mikilvægi þess að eignast 
íslenska vini en segja að tungumálaörðugleikar og feimni séu að gera þeim 
erfitt fyrir. Þeim finnst erfitt að brjóta ísinn í samskiptum við aðra nemendur 
og myndu gjarnan vilja að skólinn myndi leggja meiri áherslu á tengslamyndun 
og þannig hjálpa þeim. En skólinn þarf að finna leiðir til að brjóta niður múra 
sem myndast á milli nemenda. Fyrst og fremst þurfa nemendur þó að vera 
tilbúnir til að brjóta niður sína eigin múra.  
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Draga má þá ályktun að skólinn megi hlúa betur að samskiptum en 
viðmælendur segja m.a. að kennarar mættu leggja áherslu á að þessir nemendur 
blandist betur í hópinn og séu ekki útundan. Í þessu samhengi segja nemendur 
að þeir myndu gjarnan vilja brjóta oftar upp sætaskipan í kennslustofunni því 
það gæti stuðlað að kynnum. Eins og kom fram hér að framan getur skólinn 
lagt meiri áherslu á samræður en samræður í námi geta hjálpað nemendum af 
erlendum uppruna að kynnast samnemendum. Auk þess geta samræður eflt 
gagnrýna hugsun og kennt nemendum að skoða hluti frá ólíkum sjónarhornum 
og þannig æfa þau sig í að setja sig í spor annarra. 

Nemendur á unglingastigi virðast eiga erfiðara með að eignast vini en 
nemendur á miðstigi. Aldurinn við komuna til landsins skiptir máli en þau sem 
komu á viðkvæmum aldri eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl. Þau vilja 
gjarnan eignast íslenska vini en þykir erfitt að brjóta ísinn í samskiptum. 
Einstaklingum gengur vissulega misjafnlega að mynda félagsleg tengsl en 
þátttakendur voru þó sammála um að skólinn mætti leggja meiri áherslu á 
vinskap og reyna að stuðla að bættum samskiptum.  

Nemendur á elsta stigi eru ekki að hitta jafnaldra eftir skóla og eru frekar 
óörugg í samskiptum við aðra nemendur en augljóst þykir að rjúfa þurfi 
félagslega einangrun þeirra en til þess þurfa þau aðstoð. Auk þess kom fram 
að nemendur eru ekki hvattir til að mæta á viðburði utan skólans, t.d. 
félagsmiðstöðina, en þau segja að þeim finnist oft erfitt að mæta á viðburði því 
þau mæta ein og vantar einhvern sér innan handar. 
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6. Lokaorð 
 

Heiti verkefnisins ,,Mér finnst mjög merkilegt að eiga annað móðurmál˝ varð 
til við greiningu gagna viðmælenda minna en ég varð fyrir miklum áhrifum frá 
þeim. Það var virkilega áhugavert og skemmtilegt að fá innsýn í hugarheim 
þeirra og átta sig á þeirra upplifun. Nemendurnir voru ótrúlega samvinnufúsir, 
skemmtilegir og bjuggu yfir reynslu sem er dýrmætt veganesti fyrir framtíðina. 
Ég tel mig afar heppna að hafa fengið að kynnast þessum hóp og verð ég þeim 
og skólanum ævinlega þakklát fyrir aðstoðina. 
Þó má hafa í huga að hópurinn er fremur lítill og eins og fyrr segir 

takmarkast rannsóknin af umfangi hennar. Viðmælendur voru einungis átta en 
geta þó að einhverju leyti endurspeglað ákveðinn hóp einstaklinga sem er að 
ganga í gegnum það sama. 
Þegar niðurstöður eru skoðaðar með tilliti til rannsóknarspurninganna og 

fræðilegra hugmynda, auk rannsókna, kemur í ljós að nemendur upplifa að 
fjölbreytileiki sé alls ekki sýnilegur innan skólans og voru þátttakendur 
sammála um að kennarar mættu vekja meiri athygli á þeim fjölbreytileika sem 
ríkir innan skólans. Það er hægt að draga þá ályktun að það myndi auka öryggi 
og vellíðan nemenda af erlendum uppruna ef fjölbreytileikinn væri samþykktur 
innan skólans. Það er áberandi í frásögnum nemendanna að bakgrunnur þeirra 
skiptir þá máli og að þeim þykir vænt um uppruna sinn. Margar rannsóknir 
sýna fram á mikilvægi þess að nemendur haldi áfram að þróa móðurmálið sitt 
samhliða nýja málinu. 

Mér finnst mikilvægt að huga að fjölbreyttum nemendahópum og nálgast 
nemendur á þeirra forsendum. Fjölmenning er sífellt að aukast í íslenskum 
skólum og því tel ég nauðsynlegt að nota fjölbreytta kennsluhætti. Í framtíðinni 
langar mig einnig að skoða sjónarhorn umsjónarkennara og átta mig á þeirra 
reynslu og áskorunum í starfi. Jafnframt væri áhugavert að fá að kynnast 
sjónarhorni foreldra. Með öðrum orðum langar mig að öðlast skilning á 
upplifun, áskorunum, reynslu og stuðningi sem nemendur fá, 
umsjónarkennarar og foreldrar þeirra og bera saman svörin.  

Eins og fram kom í inngangi er rannsóknin hagnýt og miðar að því að auka 
skilning á þörfum og reynslu nemenda af erlendum uppruna. Ég vona innilega 
að rannsóknin muni opna fleiri dyr fyrir mig svo ég geti haldið áfram 
rannsóknum á þessu sviði og unnið nánar með viðfangsefnið svo að allir 
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einstaklingar, burtséð frá uppruna, fái tækifæri til að blómstra í bæjarfélaginu 
því það er svo ótrúlega mikilvægt að við horfum á heiminn sem sameiginlegan 
stað okkar allra. 
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Fylgiskjal 1 Leyfisbréf 
 

 
 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 
Upplifun og reynsla nemenda af erlendum uppruna 

 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, Lilja Rós Aradóttir, er meistaranemi í menntunarfræðum við 

kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna 

lokaverkefni mitt í námi til MEd-prófs í menntunarfræðum en verkefnið felst 

meðal annars í því að kanna upplifun og reynslu nemenda af erlendum 

uppruna. Rannsóknin er eigindleg og byggir fyrst og fremst á viðtölum við 

nemendur á mið- og efsta stigi grunnskólans. Þátttakendur geta hætt þátttöku 

hvenær sem þeir vilja. 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er dr. Hermína 

Gunnþórsdóttir (hermina@unak.is) prófessor við Háskólann á Akureyri.  

Megináhersla rannsóknarinnar lýtur, eins og áður sagði, að sjónarhorni 

nemenda en mig langar að skoða upplifun þeirra út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

o Hver er upplifun nemenda með af erlendum uppruna af námi og veru 

í íslenskum grunnskóla? 
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o Hvers eðlis eru og hvernig ganga samskipti við aðra nemendur 

skólans? 

o Hvernig er félagslegri þátttöku þeirra í samfélaginu háttað? 

o Hvernig sjá þau framtíðina fyrir sér varðandi nám og atvinnu? 

 

Ég óska hér með eftir leyfi frá fræðslu-, frístunda- og menningarmáladeild 

til að framkvæma rannsóknina og nýta niðurstöður hennar í M.Ed. ritgerð 

minni. Í leyfinu felst að hafa samband við skólastjóra og kennara skólans og 

óska eftir viðtölum við viðeigandi aðila.  

Rannsóknin verður unnin í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og 

úrvinnslu gagna. Jafnframt mun ég eyða viðtalsupptökum og vettvangsnótum 

að rannsókn lokinni.  

 

Viljir þú nánari upplýsingar um rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband í tölvupósti á netfangið ha180945@unak.is eða í síma 8483863. 

 
 

Með fyrirfram þökk 
Lilja Rós Aradóttir 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til foreldra/forráðamanna 
 

	
University of Akureyri 

  Educational Studies, MEd 

Spring semester 2020 
 

Parental/guardian permission form for research 

involving a minor 
 

My name is Lilja Rós Aradóttir and I'm a student in educational studies, MEd, 

to become a teacher. A part of my study is to conduct a research on a certain 

topic. My research is about students of foreign origin in Icelandic primary 

schools. My supervisor is dr. Hermína Gunnþórsdóttir, professor at the 

Unviersity of Akureyri. With this study I would like to promote a better 

understanding of the needs of foreign students which can benefit all students 

and teachers in Iceland. I would like your permission to allow your child to 

participate in my study. The final product will be a thesis where all names and 

identities will be removed, thus all participants will be anonymous. 

In my study, a special emphasis is placed on students experience. First and 

foremost, I'm looking at their experience of the school, how their relationship 

is with classmates, how the social element in the society is, in other words 

wheter these students do any sports or other leisure activities outside the 
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school. In addition, I will discuss how these students envision their future and 

whether they have any plans for the future.  

I'm interested in researching this subject in more detail to gain an 

understanding of their experiences, challenges and the support that students of 

foreign origin receive. The main question I will try to answer relates to the 

students' point of view, but I would like to look at their experience from several 

perspectives.  

 

 

The interview will take place during school hours and expected to take about 

30 minutes to one hour. The school authorities in (XXX) have given their 

permission to conduct this research and interview students and teachers.  

Signing the form below will allow your child to participate in the study. If 

you do not sign and return this form, I will understand that you do not allow 

your child to participate.  

 

 

Participant can leave and quit the participation in the research study at any 

time without any further consequences. 

 

 

If you have any further questions or concerns about my study, please 

contact: 

Email: ha180945@unak.is 

Phone: 8483863 
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Parent/guardian	signature	
	
	

	
__________________________________	____________		
Student	name		 	 	 	 	 	 	 Date	

	
__________________________________	____________		
Parent/guardian	signature	 	 	 	 	 Date	
	
__________________________________	____________		
Parent/guardian	signature	 	 	 	 	 Date	
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi fyrir nemendur 
 
 

Almennar upplýsingar 
 
• Hvaðan ertu? 

 
• Hversu lengi hefur þú búið í (xxx)? (en á Íslandi?) 

 
• Hvernig finnst þér að búa í (xxx)? 

 
 

Móðurmál 

• Hvað myndir þú segja að væri móðurmálið þitt? 
• Hvernig viðheldur þú móðurmáli þínu?  

o Færðu einhverja kennslu og þá hvar? 
o Er talað móðurmál þitt inn á heimilinu þínu? 

 
• Finnst þér mikilvægt að viðhalda móðurmáli þínu? 

o Af hverju? 
 
 

Nám og skóli 
 
• Hvernig finnst þér skólinn? 

o Hvað finnst þér gott við skólann þinn? 
o Hvað finnst þér erfitt eða leiðinlegt við skólann þinn? 

 
• Hvernig gengur þér í náminu? 

o Áttu þér uppáhaldsfag? 
 

• Hvernig hefur gengið að læra íslensku? 
o Hvar lærir þú helst íslensku? Inni í bekknum þínum eða í 

sérkennslu? 
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o Ef þú hugsar til baka, hvað fannst þér erfiðast að læra í 
íslensku? 
 

• Er eitthvað í skólastofunni þinni sem sýnir þinn bakgrunn t.d. landið 
sem þú kemur frá? 
 

• Upplifir þú skólann þinn sem fjölmenningarlegan skóla? 
o Er tekið tillit til þess í skólastarfinu að nemendur koma frá 

öðrum löndum og hafa kannski annað móðurmál en 
íslensku? 

o Talar umsjónarkennarinn eða aðrir kennarar um landið þitt 
eða annarra nemenda af erlendum uppruna? – (finnst þér það 
mikilvægt - hvers vegna - hvers vegna ekki) 
 

• Ef þú mættir ráða hverju myndir þú breyta í skólanum? 
 

• Hvernig finnst þér skólinn mæta þínum þörfum? 
 

• Hefur skólinn tekið fjölskyldu þinni vel og finnst þér að þeir virði 
þinn ólíka bakgrunn, menningu, móðurmál og aðra siði? 
 

• Finnst þér að þú sért á einhvern hátt öðruvísi en aðrir nemendur í 
skólanum? 
 

• Hefur þú orðið fyrir fordómum í skólanum? 
o En í samfélaginu? 

 
 
Samskipti 

• Hvernig ganga samskiptin þín við aðra nemendur í skólanum? – 
(Ekki góð? Hvers vegna?) 
 

• Hvernig eru samskiptin þín við kennarana þína? 
 

• Hefur þú eignast einhverja góða (íslenska) vini í skólanum? 
 

• Hverjir eru þínir bestu vinir? 
 

• Hvaða tungumál talar þú helst við aðra nemendur (en kennara)? 
(ensku - íslensku - eða þitt tungumál) 
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Félagsleg þátttaka í samfélaginu 
• Hvað gerir þú aðallega eftir skóla? 

o Ertu í íþróttafélagi, líkamsrækt, björgunarsveit, vinnu utan 
skóla eða sjálfboðavinnu? 
 

• Finnst þér að þú hafir náð að komast inn í íslenskt samfélag? – (hvers 
vegna - hvers vegna ekki?) 

 
Framtíðin 
• Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér varðandi nám/skóla?  

o Framhaldsskóli, háskóli, á Íslandi eða heimalandi – (hvers 
vegna - hvers vegna ekki?) 
 

o En atvinnu? – (á Íslandi, heimalandinu - hvers vegna - hvers 
vegna ekki?) 
 

 
Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með að búa í 
sveitarfélaginu? 
 
Er eitthvað sem þið viljið bæta við að lokum? 

 


