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Formáli 

Hvers vegna leiða sumir hjá sér óréttlæti á meðan aðrir skerast í leikinn og láta sig það varða 

með beinum hætti? Þessar heimspekilegu vangaveltur hafa fylgt mannkyninu um aldaraðir. 

Hlutverk kennara í tengslum við félagslegt réttlæti nemenda ætti að vera veigamikið enda 

bera þeir í raun ábyrgð samkvæmt námskrám og lögum um að stuðla að þroska og velferð 

allra nemenda sinna. Þrátt fyrir það hafa tiltölulega fáir kennarar blandað sér beint í baráttu 

fyrir hagsmuni barna sem verða fyrir miklu óréttlæti sem vegur jafnvel stundum beint að lífi 

þeirra. Kveikjan að rannsókninni var aðdáun fyrir kennurum sem stóðu með sannfæringu 

sinni og tóku opinberlega afstöðu gegn ákvörðunum stjórnvalda og með velferð nemenda 

sinna sem stóð til að vísa úr landi.  

Reynsla mín sem blaðamaður til tólf ára hvatti mig til þess að kafa ofan í aktívisma 

kennara í  þessari rannsókn, í starfi mínu sem blaðamaður hafði ég áður fylgt eftir og skrifað 

um aðstæður barna hælisleitenda og nú nota ég fræðin til að skyggnast í skólasamfélagið. Ég 

vonast til að hægt sé að draga af rannsókninni lærdóm og að kennarar sem lesi þessa 

rannsókn öðlist styrkari stoðir eigin sannfæringar. 

Sérstakar þakkir færi ég leiðbeinanda mínum Írisi Ellenberger og Helgu Helgadóttur 

sérfræðingi fyrir að sýna rannsóknarefninu áhuga og benda mér á fjölmargar hliðar þess. 

Þátttakendum í rannsókninni þakka ég fyrir frábært samstarf og sýn þeirra, ástríða og 

vangaveltur um mennskuna og störf kennara gerði það að verkum að rannsóknarferlið varð 

gefandi og styrkti þá tilfinningu mína að það að gera „hið eina rétta“ er hreinlega smitandi, 

hefur góð áhrif á störf kennara og skólastarf.  

Lokaverkefnið er samið af mér einni undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands og hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka. Ég þakka kærlega öllum þeim sem lögðu mér lið og ber sjálf ábyrgð á því 

sem kann að vera missagt. Ég staðfesti þetta með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 23.september, 2021, 

  

Kristjana Guðbrandsdóttir   
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Ágrip 

Síðustu ár hafa kennarar tekið við nemendum í leit að alþjóðlegri vernd í auknum mæli. Hluti 

barnanna fær ekki vernd og er vísað úr landi, aðgerðir stjórnvalda hafa því bein áhrif á 

skólastarf og hefur borið á því að kennarar og skólastjórnendur stígi fram opinberlega til að 

tala máli þessara nemenda og mótmæla aðbúnaði þeirra eða aðgerðum stjórnvalda sem fara 

gegn hagsmunum þeirra. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær forsendur sem 

eru til staðar þegar kennarar grípa til aðgerða í þágu nemenda í leit að vernd og afleiðingar 

þess fyrir skólastarf.   

Rannsóknin var framkvæmd á vormisseri 2021 og voru tveir stjórnendur og fjórir 

kennarar í fjórum skólum fengnir til þátttöku. Rannsóknaraðferðin er eigindleg og fór 

gagnasöfnun fram með hálfopnum einstaklingsviðtölum þar sem þátttakendur voru spurðir 

um reynslu sína, faglegan bakgrunn og sýn í tengslum við mótmæli og aðgerðir gegn 

stjórnvöldum í þágu nemenda sinna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós viðhorf 

kennara og skólastjórnenda til aktívisma í skólastarfi og hvers vegna þeir mótmæla 

mannréttindabrotum á nemendum sínum. Rauður þráður í niðurstöðum er sú skoðun og 

tilfinning kennara að það sé siðferðisleg skylda þeirra að minna á mannréttindi nemenda 

sinna þegar það er brotið á þeim og að þegar engar aðrar leiðir eru færar og velferð barnsins 

er í hættu sé það stundum það eina rétta að grípa til aktívisma á opinberum vettvangi.  

Á því eru þó veigamiklar undantekningar en kennurum og skólastjórnendum finnst 

mikilvægt að gæta vel að stöðu sinni gagnvart jaðarsettum börnum og fjölskyldum þeirra og 

finnst það ekki alltaf í hag nemenda að baráttan fyrir velferð þeirra fari fram á opinberum 

vettvangi. Þá er sérstaklega átt við börn og fjölskyldur sem sækja um hæli hér á landi vegna 

pólítískra ofsókna. Siðferðisleg skylda kennara til að berjast fyrir velferð þeirra dvínar hins 

vegar ekki við þetta samkvæmt niðurstöðum heldur finna þeir baráttunni annan farveg. Í 

niðurstöðum má einnig merkja að kennarar sem grípa til aðgerða búa að sterkri sannfæringu, 

hafa almennt sterka rödd til tjáningar og eiga vísan nokkuð almennan stuðning foreldra og 

íbúa í nærsamfélaginu. Þá telja kennarar að aktívismi efli lýðræðislegt skólastarf og efli með 

nemendum getu þeirra til aðgerða, auki sjálfsskilning og styrki samkennd. Það sé mikilvægt 

að nemendur og skólasamfélagið takist á við brot á mannréttindum og öðrum veigamiklum 

málum sem koma upp í skólastarfinu. Sú þekking sem verði til í skólanum sé dýrmæt og 

styrki stoðir fjölmenningar í íslensku skólastarfi sem byggir á skóla án aðgreiningar. Þá hafi 

baráttan góð áhrif á tengingu skóla og hverfis og styrki samstarf foreldra og skóla.  
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Abstract 

In recent years, teachers have increasingly taken in students in search of asylum. Some of 

the children do not receive asylum and are deported, so the actions of the government have 

a direct effect on school and teaching and have required teachers and school administrators 

to come forward publicly to speak for these students and protest against their conditions or 

actions of the government that go against their interests.  

The aim of the study is to shed light on the preconditions that exist when teachers take 

action in favor of students that are seeking asylum and its consequences for school work.The 

study was conducted in the spring semester of 2021 and 2 administrators and 4 four 

teachers in four schools were invited to participate.The research method was qualitative and 

data collection took place through semi-open individual interviews and reviews of media 

coverage of teacher activism.The results of the study reveal the attitudes of teachers and 

school administrators towards activism in schools, why they come forward publicly to 

protest against human rights violations against their students. They see that it is the moral 

duty of teachers to remind their students of their human rights when they are violated and 

that when no other means are available and the child's well-being is at risk, it is sometimes 

the only right thing to do in public. 

There are important exceptions to this, however, but teachers and school administrators 

need to be careful about their position towards marginalized children and their families, and 

it is not always in the interest of students that the fight for their well-being takes place in 

public. This especially applies to children and families who apply for asylum in this country 

due to political persecution. Teachers' moral obligation to fight for their well-being does not 

diminish, but the struggle must take a different path. Teachers who take action have a 

strong conviction, generally have a strong voice for expression and have a fairly general 

support from parents and residents in the local community.Teachers also believe that 

activism strengthens democratic schooling and strengthens students' ability to act, increases 

self-understanding and strengthens empathy. It is important that students and the school 

community deal with human rights violations and other important issues that arise in their 

school. The knowledge that is created in the school is valuable and strengthens the 

foundations of multiculturalism in Icelandic schools.Among other things, lessons can be 

learned from the results that teachers' fight for the human rights of their students has a 

positive effect on teaching and education in schools and especially strengthens the 

foundations of multiculturalism in Icelandic schools. The fight also has a good effect on the 

connection between schools and the neighborhood and strengthens the co - operation 

between parents and schools.  
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1 Inngangur  

Straumur flóttafólks til vestrænna landa vegna stríðs og hörmunga, heimsfaraldurs og 

afleiðinga loftslagsáhrifa hefur haft mikil áhrif á skólastarf og hér á landi búa fjölmörg börn 

innflytjenda, flóttafólks og hælisleitenda. Frá árinu 2016 til loka árs 2018 hófu 142 börn í leit 

að alþjóðlegri vernd skólagöngu í 12 grunnskólum í Reykjavík (Skóla-og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2018). Neyð barna í þessari stöðu hefur reynt á skólakerfið, því kennarar 

taka við nemendum í sína umsjá með mikla áfallasögu og ríka þörf fyrir stuðning. Hluti 

barnanna fær ekki vernd og er vísað úr landi, aðgerðir stjórnvalda hafa því bein áhrif á 

skólastarf og síðustu ár hefur borið á því að kennarar og skólastjórnendur stígi fram 

opinberlega til að tala máli þessara nemenda og mótmæla aðbúnaði þeirra eða aðgerðum 

stjórnvalda sem fara gegn hagsmunum þeirra.  

Í þessu lokaverkefni til meistaraprófs í kennslu samfélagsgreina, vil ég greina baráttu 

kennara og skólastjórnenda fyrir velferð nemenda sinna í grunnskóla. Þá sérstaklega barna í 

leit að alþjóðlegri vernd. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær forsendur sem eru 

til staðar þegar kennarar grípa til aðgerða í þágu nemenda í leit að vernd og áhrif þess á 

skólastarf.   

Barátta kennara fyrir sjálfsögðum mannréttindum nemenda sinna ætti að vera með öllu 

óþörf í íslensku skólakerfi enda eru réttindi barna rækilega tryggð í íslenskum lögum, 

reglugerðum og alþjóðlegum skuldbindingum auk þess sem íslenskt skólakerfi byggir á 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  Þrátt fyrir það finna kennarar sig knúna til að stíga 

fram og verja hagsmuni nemenda sinna, það er mikilvægt að skilja hvers vegna og þær 

forsendur sem eru til staðar þegar þeir grípa til aðgerða. Í þeirri rannsóknarvinnu er ekki 

síður mikilvægt að draga það fram hvenær þeir kjósa að gera það ekki eða hvenær þeir telja 

sig ekki færa um það. Með viðtölum við kennara sem hafa reynslu af baráttu og mótmælum 

gegn aðgerðum stjórnvalda í þágu þessa hóps nemenda í íslenskum skólum gefst tækifæri á 

að rýna í reynslu þeirra og markmiðið með slíkri rýni er margþætt, fyrst og fremst er 

markmiðið að skoða fagvitund kennara og hvort kennarar álíti það hluta af sínum 

starfsskyldum að koma nemenda í neyð til aðstoðar. Einnig að öðlast skilning á því hvort að 

barátta kennara hafi áhrif á skólasamfélagið og hvort stuðningur úr nærumhverfi skiptir máli. 

Slík rýni er til dæmis nauðsynleg til að velta fyrir sér getu kennara til aðgerða þegar þeir 

mótmæla aðgerðum stjórnvalda. sem fara með fjárveitingarvald í skólamálum en líka til þess 

að skoða með hvaða hætti kennarar þurfi stuðning í starfi frá yfirmönnum sínum eða 

samstarfsfélögum.  

Hér hefur verið rökstutt hversu mikilvægt er að rýna í reynslu kennara með það að 

markmiði að skoða í hvers konar aðstæðum og á hvaða forsendum kennarar telja 
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nauðsynlegt að gerast talsmenn nemenda sinna í þessu samhengi og í hvers konar tilfellum 

þeir telja sér ekki fært að berjast fyrir velferð nemenda á opinberum vettvangi. Í þessari 

rannsókn verður reynsla og sýn kennara sérstaklega skoðuð í samhengi við Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) og gagnrýna menntunarfræði, hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar 

og alþjóðlegra skuldbindinga sem taka til réttinda barna.   

1.1 Rannsóknarspurning og aðferð   

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár; Hvers konar fagvitund búa þeir kennarar yfir sem grípa 

til aðgerða eða mótmæla fyrir nemendur sína í leit að alþjóðlegri vernd? Hvaða áhrif hefur 

slíkur aktívismi á kennarann og skólasamfélagið í heild? Og hversu miklu máli skiptir 

stuðningur frá skóla -og samfélagi, kennara sem minna á mannréttindi nemenda sinna og 

grípa til aðgerða?  

Rannsóknin er eigindleg og byggð á sex viðtölum við kennara og skólastjórnendur sem 

hafa varið hagsmuni nemenda sinna og mótmælt ákvörðunum stjórnvalda. Viðtölin voru 

greind með aðferðum þemagreiningar Braun og Clarke (2013) og í túlkun viðtalanna voru 

greind þrjú áberandi þemu sem eru undirbyggð með orðréttum tilvísunum í viðtölin og 

túlkuð frá fræðilegu sjónarhorni gagnrýnnar menntunarfræði og fyrri rannsóknum.   

1.2 Afmörkun efnis og hugtakanotkun  

Í þessari rannsókn er rætt við kennara og skólastjórnendur sem hafa varið mannréttindi 

barna í leit að alþjóðlegri vernd. Í þessum kafla er gerð grein fyrir hugtakanotkun og stöðu 

fólks sem leitar alþjóðlegrar verndar hér á landi og umfang umsókna um alþjóðlega vernd. Þá 

er stiklað á stóru í því hvernig kerfið mætir umsækjendum í þeim tilgangi að varpa skýrara 

ljósi á reynslu viðmælenda í rannsókninni. 

1.2.1 Fólk í leit að alþjóðlegri vernd 

Fólk sem biður um alþjóðlega vernd í öðru ríki er að óska eftir því að stjórnvöld viðurkenni 

stöðu þess sem flóttamenn. Hugtakið flóttamaður er skilgreint í lögum og 

Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna sem Íslensk stjórnvöld hafa innleitt. 

Kvótaflóttafólk eru einstaklingar sem stjórnvöld bjóða til landsins og þurfa ekki að fara í 

gegnum þá málsmeðferð sem umsækjendur um alþjóðlega vernd þurfa (Rauði krossinn, 

2021). 

1.2.2 Réttur til alþjóðlegrar verndar 

Ísland er aðili að þremur mikilvægum samningum Sameinuðu þjóðanna sem er ætlað að 

standa vörð um mannréttindi fólks sem sætir sætir ofsóknum í heimalandi sínu, eiga hættu á 

pyndingum, ómannúðlegri meðferð eða jafnvel dauðarefsingu. Til dæmis samningi 
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Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna frá 1951 og samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga frá 1954 og öðrum samningi sem var 

ætlað að skerpa á réttindum ríkisfangslausra árið 1961. Í lögum um útlendinga (nr.80/2016) 

er að finna ákvæði sem tiltekur réttinn til alþjóðlegrar verndar og endurspeglar innihald 

þessara samninga. Rétturinn á alþjóðlegri vernd takmarkast ekki við ríkisfangsleysi, ofsóknir 

eða hættu á refsingum heldur er einnig heimild að veita umsækjanda um alþjóðlega vernd 

dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, til dæmis vegna alvarlegra veikinda eða erfiðra 

aðstæðna í heimalandi (Útlendingastofnun, 2021). 

 Fólk í leit að alþjóðlegri vernd leggur fram umsóknir um vernd til Útlendingastofnunar 

eða lögreglu samkvæmt upplýsingum á heimasíðu stofnunarinnar (2021). Þar kemur einnig 

fram að Útlendingastofnun sér um afgreiðslu umsókna á fyrra stjórnsýslustigi og greint frá 

því að Dyflinnarreglugerðin sé í gildi á Íslandi en samkvæmt henni ber það aðildarríki 

reglugerðarinnar sem umsækjandi um alþjóðlega vernd kemur fyrst til ábyrgð á afgreiðslu 

umsóknar um alþjóðlega vernd. Þetta þýðir að hafi fólk í leit að alþjóðlegri vernd átt viðkomu 

í öðru ríki sem hefur innleitt Dyflinnarreglugerðina áður en það kemur til Íslands þarf ekki að 

taka umsóknina til efnislegrar meðferðar. 

1.2.3 Skólaganga barna í leit að alþjóðlegri vernd 

Þrjú sveitarfélög auk Útlendingastofnunar veita fólki sem leitar alþjóðlegrar verndar 

þjónustu, Hafnarfjörður Reykjanesbær og Reykjavík. Þá sinnir Rauði Kross Íslands 

hagsmunagæslu, veitir réttaraðstoð og útvegar talsmenn vegna meðferðar umsókna fólks 

(Útlendingastofnun, 2021).  

Félagsmálayfirvöld í hverju sveitarfélagi útvega umsækjendum um alþjóðlega vernd 

dvalarstað og veita þeim þjónustu um húsnæði, fæði og grunnþjónustu. Yfirvöldum er skylt 

að tryggja öllum börnum skólavist, í grunnskóla, leiksóla eða framhaldsskóla. Samkvæmt 

27.gr reglugerðar um útlendinga (2017)  skal börnum fram að 18 ára aldri tryggð menntun í 

almennum skóla innan tólf vikna frá umsókn um alþjóðlega vernd.  

UNICEF á Íslandi og Grallaragerðin í samstarfi við Útlendingastofnun ákváðu að ráðast í 

verkefnið HEIMA árið 2018 þar sem móttaka barna sem leita að alþjóðlegri vernd er skoðuð 

út frá sjónarhóli barnanna sjálfra (UNICEF,2019). Forsagan er sú að 2018 gaf 

rannsóknarstofnun UNICEF út skýrslu um stöðu þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd á 

Norðurlöndum sem leiddi í ljós mikla bresti í móttöku barnanna. Í skýrslunni var sérstaklega 

gagnrýnt mat stjórnvalda og stofnana á því sem barni er fyrir bestu (UNICEF, 2019).  

Niðurstaða verkefnisins HEIMA var sú að mikið vantar upp á til að mæta þörfum barna í 

leit að alþjóðlegri vernd, þau segja frá skorti á upplýsingum um eigin stöðu og um samfélagið 

á Íslandi. Bið eftir þjónustu, til dæmis búsetu, námi og tómstundum veldur einmanaleika og 
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kvíða. Þá er í verkefninu sjónum beint sérstaklega að fylgdarlausum börnum sem njóta minni 

stuðnings en önnur börn í leit að alþjóðlegri vernd (UNICEF, 2019).  

1.2.4 Umfang og gagnrýni  

Útlendingastofnun birtir tölfræði um ákvarðanir sínar á heimasíðu sinni www.utl.is. Þar er 

hægt að að sjá umfang umsókna og hversu mörg börn eru í hópi fólks sem leitar alþjóðlegrar 

verndar. Á síðasta ári fengu 178 börn umsókn um alþjóðlega vernd samþykkta en 74 var 

vísað burt frá Íslandi. Ýmist var umsókn þeirra synjað, þau endursend vegna 

Dyflinnarreglugerðarinnar eða til annarra ríkja (Útlendingastofnun, 2021).  

Ákvarðanir Útlendingastofnunar um brottvísun barna í leit að alþjóðlegri vernd hafa verið 

harðlega gagnrýndar. Dómsmálaráðherra (Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 2018-2019) svaraði 

fyrirspurn um brottvísun barna árið 2019. Í fyrirspurn þingmannsins kom fram að 317 börn 

hafi þurft að yfirgefa landið í kjölfar ákvörðunar Útlendingastofnunar á tímabilinu 13. mars 

2013 til 10. apríl 2019. 

Í svari ráðherra kom fram að af þeim 317 börnum sem var vísað í burtu var 62 þeirra 

synjað um efnislega meðferð vegna þess að þau höfðu átt viðkomu í ríki sem hafði innleitt 

Dyflinnarreglugerðina eða þeim hafði verið veitt alþjóðleg vernd í öðru Evrópuríki. 

Af þeim 317 börnum sem þurftu að yfirgefa landið á síðastliðnum sex árum var 62 

börnum synjað um efnislega meðferð umsóknar þeirra vegna þess að annað Evrópuríki hafði 

viðurkennt ábyrgð sína á meðferð umsóknar þeirra um alþjóðlega vernd eða vegna þess að 

þeim hafði þegar verið veitt alþjóðleg vernd sem flóttamenn í öðru Evrópuríki. 

Þá kemur fram í svari ráðherra að 255 börnum hafi verið synjað um alþjóðlega vernd, 

viðbótarvernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eftir að umsókn þeirra var tekin til 

efnislegrar meðferðar. Þau töldust samkvæmt Útlendingastofnun vera frá öruggum 

upprunaríkjum. 

Það er mikilvægt að taka fram í þessu samhengi að Útlendingastofnun uppfærir mat 

reglulega og hefur vísað fólki og börnum þeirra í leit að alþjóðlegri vernd burt með vísan til 

þess að hluti ríkja teljist öruggur án þess að ríki sé á lista yfir örugg ríki. Mörg dæmi eru um 

þetta, Írak hefur til að mynda ekki verið á lista Útlendingastofnunar yfir örugg ríki en þrátt 

fyrir það hefur mörgum Írökum verið synjað um hæli eftir efnismeðferð á Íslandi (Ólöf 

Ragnarsdóttir, 2018).  

Það er áríðandi að tiltaka sérstaklega gagnrýni á vinnubrögð Útlendingastofnunar með 

tilliti til þessarar rannsóknir til að skilja sýn kennara og skólastjórnenda á velferð nemenda 

sinna sem eru í leit að alþjóðlegri vernd. Í gögnum rannsóknarinnar kemur fram að þegar 

kennarar og skólastjórnendur stíga fram og verja mannréttindi nemenda sinna eru þeir að 

leggja allt annað mat á velferð þeirra en Útlendingastofnun gerir. 

http://www.utl.is/
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2 Fræðilegur og faglegur bakgrunnur 

Fræðilegum kafla er skipt í tvennt, í fyrri hluta er fjallað aktívisma kennara í samhengi við 

gagnrýna menntunarfræði (e. critical pedagogy) og ítarlega gerð grein fyrir þeirri 

hugmyndafræði. Þá er farið yfir stöðu þekkingar á málaflokknum og fjallað um nýlegar 

erlendar rannsóknir á aktívisma kennara sem beinast sérstaklega gegn stjórnvöldum vegna 

jaðarsettra barna og kennslufræðilega sýn á hlutverk kennara gagnvart nemendum sínum. Í 

seinni hluta fræðilegs kafla er lögð áhersla staðbundið samhengi menntunar á Íslandi og 

aktívismi kennara tengdur við lög um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla og og alþjóðlegar 

skuldbindingar, til dæmis Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (e. The Convention on the 

Rights of the Child). Þá er fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar á flóttabörnum á 

Íslandi með áherslu á íslenskt skólakerfi og gerð grein fyrir faglegum bakgrunni í tengslum við 

rannsóknina.  

2.1 Gagnrýnin menntunarfræði og erlendar rannsóknir 

2.1.1 Gagnrýnin menntunarfræði 

Gagnrýnin menntunarfræði (e.critical pedagogy) felur í sér skilning á tengslum skóla og 

samfélags sem leiðir af sér getu til aðgerða og hefur það að markmiði að nemendur séu 

áhrifavaldar í eigin námi. Gagnrýnin menntunarfræði rímar vel við rannsókn á aðgerðum 

kennara og er góður fræðilegur útgangspunktur í þessari rannsókn því samkvæmt henni 

beita kennarar kennsluaðferðum sem gera nemendur meðvitaða um félagslegt óréttlæti í 

samfélagi þeirra og styrkir getu þeirra til aðgerða og umbóta. Þannig getur nám og kennsla í 

anda gagnrýnnar menntunarfræði leitt af sér aukið félagslegt réttlæti og er valdeflandi fyrir 

bæði kennara og nemendur um leið (Darder o.fl., 2009).  

Rætur gagnrýnnar menntunarfræði tengjast náið þróun lýðræðis. John Dewey (1859– 

1952) fjallar um tengsl menntunar og lýðræðis í höfuðriti sínu Lýðræði og menntun 

(Democracy and education) sem kom fyrst út árið 1916. Þar segir hann að lýðræðisleg 

samfélög sem geri ráð fyrir þátttöku allra á jafnræðisgrundvelli og sem tryggir sveigjanleika í 

samspili stofnana og hvers daglegs lífs eigi að stuðla að menntun sem hvetji hvern og einn til 

virkrar þátttöku og aðgerða, og hugarfars sem leiði til umbóta í samfélaginu (1916).  

Einn helsti brautryðjandi gagnrýnnar menntunarfræði, Paulo Freire (2009) lagði einnig ríka 

áherslu á valdeflingu einstaklingsins og menntun þeirra snauðu og fátæku var í hans huga 

leið til þess að snúa við félagslegu óréttlæti. Kjarni hugmynda Freire felst í því að slíta ekki 

nám úr tengslum við raunveruleikann, slík aftenging sé skaðleg námi. Það sé nauðsynlegt 

fyrir kennara að gefa nemendum færi á að tengja við raunveruleikann og að læra af reynslu. 

Bregðist kennari því hlutverki sínu að efla skilning nemenda á eigin getu til aðgerða til betra 
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samfélags með því að ígrunda reynsluna sé hann að ræna þá mennskunni (Freire, 2009). 

Kennarar sem miðli sínum skilningi á raunveruleikanum sem óumbreytanlegri staðreynd geti 

ekki kennt nemendum sínum að nálgast raunveruleikann með gagnrýnum hætti. Þess í stað 

verði þeir undirgefnir ríkjandi ástandi og missi getu sína til aðgerða gegn kúgun og óréttlæti. 

Gagnrýnin menntunarfræði er þannig mannúðleg í sjálfri sér því hún hefur að 

meginmarkmiði að efla getu nemenda til gagnrýnnar hugsunar og til að hafa áhrif á samfélag 

sitt til góðs. Freire (2009) leggur áherslu á að til þess að ná árangri verður kennari sem hefur 

þessar aðferðir að leiðarljósi að vera jafningi nemenda sinna. Menntun sem iðkun frelsis, í 

andstöðu við menntun sem valdboð, afneitar því að manneskjan sé afstæð, sjálfstæð og 

aftengd heiminum; hún afneitar því einnig að heimurinn sé til sem raunveruleiki slitinn úr 

samfélagi manna. 

Þessi samhljómur í inntaki gagnrýnnar menntunarfræði sem byggir á órjúfanlegum 

tengslum reynslu og náms og aðgerða kennara fyrir velferð nemenda sinn sem eru í 

sérstaklega viðkvæmri stöðu er mikilvægur.  Gagnrýnin menntunarfræði felur í sér að það er 

ekki hægt að horfa fram hjá félagslegu óréttlæti nemenda í skólastofunni og kennari sem 

grípur til aðgerða til að snúa við félagslegu óréttlæti nemenda sinna er um leið að miðla til 

allra nemenda sinna reynslu sem er forsenda þekkingar um stöðu þeirra í heiminum og færni 

þeirra til aðgerða. Á þetta bendir Paulo Freire (2009) þegar hann fjallar um gildi þess að 

takast á við raunveruleg viðfangsefni í námi og segir nemendur læra að sjá heiminn og 

umhverfi sitt sem vettvang breytinga í stað óumbreytanlegs raunveruleika (Freire, 2009). 

Samhljómur aðgerða kennara og gagnrýnnar menntunarfræði verður enn tærari þegar rýnt 

er í kenningar Henry Giroux (2009) sem bendir á að þegar kennarar gerast málsvarar 

nemenda sinna á opinberum vettvangi séu þeir að nota eigin rödd sína til að hafa áhrif. Það 

sé bæði nemendum og kennurum mikilvægt, gagnrýnin menntunarfræði skoði mismunandi 

leiðir til þess í samskiptum við nemendur. Í því samhengi sé afar mikilvægt að taka mið af 

persónulegri og menningarlegri reynslu nemenda. 

Peter McLaren (2009) leggur einnig sterka áherslu á að manneskjur séu samofnar 

samfélagi sínu og að kennarinn geti notað samræður og gagnrýna menntunarfræði til þess 

að vinna með þessi tengsl til betri skilnings og aðgerða. Hann minnir á að valdefling nemenda 

snúist hins vegar ekki aðeins um að hjálpa nemendum að skilja og taka þátt í samfélaginu, 

heldur einnig um að þjálfa það hugrekki sem þarf til að breyta samfélagsgerðinni. Kennarar 

sem taki mið af gagnrýnni menntunarfræði í störfum sínum hafi sterkan vilja til að stuðla að 

félagslegu réttlæti nemenda sinna. 

McLaren (2009) minnir ennfremur á mikilvægi meðvitundar um duldu námskránna í 

tengslum við félagslegt réttlæti. Með duldu námskránni er átt við það sem nemendur læra á 

skólagöngu sinni en er ekki hluti af skipulögðu námi eða námskrá, til dæmis viðhorf og 



 

14 

venjur, sjónarmið, kennsluhættir og samskipti sem móta menningu í kennslustofunni og 

skólanum. Gagnrýnin menntunarfræði feli í sér að bera kennsl á duldu námskránna í skólum, 

jákvæðar og neikvæðar afleiðingar hennar, möguleika og tengsl hennar við félagslegt réttlæti 

nemenda. Hugmyndin sjálf um námskrá tengist órjúfanlegum böndum stétt og stöðu, 

menningu, kyni og völdum í því samfélagi sem hún verður til í. Dulda námskráin geti haft 

jákvæð áhrif með tilliti til þessa og þá sérstaklega vegið á móti ólýðræðislegum og kúgandi 

áhrifum hinnar ætluðu námskrár á minnihlutahópa (McLaren, 2009). Dæmi um þetta úr starfi 

íslenskra skóla eru til dæmis einföld tilmæli umsjónarkennara til foreldra um hvernig best er 

að bjóða í afmælisveislu, engan eigi að skilja útundan og oft fylgja leiðbeiningunum kennara 

óskir um að stilla afmælisgjöfum í hóf. Þessi algengu tilmæli kennara fela í raun í sér 

víðtækari boðskap, um jöfnuð, vinsemd og virðingu. Annað ágætt dæmi felur í sér 

sveigjanleika eða hvatningu skólastjórnenda og kennara til nemenda sem skrópa til að mæta 

á loftlagsmótmæli eða vilja taka þátt í mótmælum gegn ákvörðunum stjórnvalda sem varða 

mannréttindi samnemanda þeirra. Slíkt viðhorf kennara gefur til kynna jákvætt viðhorf 

skólans til að styrkja getu nemenda til aðgerða til að breyta samfélaginu til hins betra.  

Samkvæmt kenningum McLaren (2009) gætu falist dæmi um dulda námskrá í íslenskum 

skólum þar sem áhrifin eru öfug, og auka á kúgun og ójafnræði. Til dæmis væri hægt að 

ímynda sér slík öfug vogunaráhrif þegar hópur nemenda sem telst til minnihluta, til dæmis 

börn hælisleitenda, innflytjendur, fatlaðir eða fátækir eru aðskildir frá öðrum nemendum 

skólans í námi, hafðir í sér kennslustofu eða jafnvel í kennslustofu utan skólalóðarinnar, eða 

ef nemendum væri bannað eða með einhverjum hætti refsað fyrir að mótmæla 

mannréttindabrotum gegn samnemendum sínum.  

Áhrif duldu námskránnar til góðs sem McLaren (2009) nefnir segir hann að geti leitt til 

valdeflingar nemandans og getu hans til aðgerða bæði í siðferðilegum og pólitískum 

viðfangsefnum. Hann vísar í valdeflingu sem það ferli sem nemendur ganga í gegnum þegar 

þeir læra að taka til gagnrýninnar skoðunar þekkingu eða reynslu fyrir utan þeirra eigin 

reynsluheim og öðlast um leið sterkari sjálfsvitund og betri skilning á heiminum og 

möguleikum til umbóta á lifnaðarháttum okkar. Hann minnir á að valdefling nemenda snúist 

um svo miklu meira en aukinn sjálfsskilning og getu til aðgerða, heldur stuðli að gagnrýnni 

hugsun og færni í að greina þá þætti í menningu sinni og samfélagi sem þeir geta og vilji hafa 

áhrif á. Þessi áhersla McLaren (2009) er mikilvæg þegar fjallað er um áhrif aktívisma kennara 

á skólastarf. Þegar kennarar og nemendur takast á við erfið málefni innan skólans, svo sem 

mannréttindabrot á nemendum, felast í því raunveruleg tækifæri til náms um mannréttindi 

sem er líklegt til að auka skilning og getu nemenda til aðgerða.  
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2.1.2 Samkennd í skólastarfi 

Samkennd í skólastarfi er annað hugtak sem tengist aktívisma kennara, sér í lagi í alþjóðlegri 

umræðu um umbætur í kennslu í átt að nemendamiðaðri nálgun. Samkennd nemenda eykur 

hæfni þeirra í að skilja fjölbreytileika menningar. Til eru margar rannsóknir og fræðiritgerðir 

um hlutverk kennara sem skoða stöðu þeirra við að sinna bæði kennslu, uppeldishlutverki og 

því að láta sig varða velferð nemenda sinna. Síðustu ár hefur fjölgað rannsóknum sem skoða 

sérstaklega þarfir barna sem eru félagslega jaðarsett og berskjölduð vegna áfalla. 

Í rannsókn Arnot, Pinson og Candappa (2009) um samkennd og réttlæti, aðferðir kennara 

til að sýna heilindi þegar tekist er á við fjandsamleg viðhorf stjórnvalda gagnvart 

ríkisfangslausum börnum, koma fram viðhorf kennara. Samkennd í skólastarfi er rauður 

þráður í niðurstöðum rannsóknarinnar sem er byggð á viðtölum við kennara og 

skólastjórnendur í þremur skólum sem eiga það sameiginlegt að þekkja vel starf með 

jaðarsettum börnum. Viðmælendur voru spurðir sérstaklega um skilning sinn á samkennd, 

hindranir í veginum fyrir því að sýna samkennd og hvort að þeir hvettu á virkan hátt til 

samkenndar með nemendum í leit að alþjóðlegri vernd í skólastofunni. Eins og á við um mína 

rannsókn á aktívisma kennara og reynslu þeirra af því að minna á mannréttindi nemenda 

sinna lýsa skoðanir kennara í rannsókn Arnot, Pinson & Candappa (2009) á samkennd í 

skólastofunni ekki skoðunum kennara og skólastjórnenda almennt í skólunum þremur enda 

hafa þeir nokkra sérstöðu vegna þeirrar innsýnar og reynslu sem þeir hafa af nemendum í 

viðkvæmri stöðu. Höfundar draga fram hugtakið samkennd og skilning á því, til dæmis 

skilning fræðikonunnar Simone Weil sem segir samkennd vera eins konar vináttu og kærleika 

sem leiði til jafnræðis á milli fólks. Hún feli í sér að setja sig í fótspor annarrar manneskju til 

að skilja hvað það er sem raunverulega skiptir hana máli.  

Upplifun kennara sem rætt var við í rannsókn Arnot, Pinson og Candappa (2009) er í 

meginatriðum sú að barátta þeirra megi sín lítils gagnvart stefnu stjórnvalda og viðhorfum 

sem byggja á vantrausti til hælisleitenda og flóttafólks. Það reynist kennurum erfitt að mæta 

stefnu stjórnvalda og fara gegn vísunum í orðræðu um þjóðaröryggi og þjóðhollustu. 

Kennarar lýsa því að þeir þurfi að finna fyrir stuðningi til að berjast fyrir eða minna á 

mannréttindi nemenda sinna en geri það sem þeir geti.  

Einn kennara tók fram að samkennd sé ekki hægt að tjá öðruvísi en í verki: „Ég held að 

samkennd eigi að sýna í verki. Svo að það sé: „Þetta er það sem ég get gert í því. Eða, ef það 

er ekkert sem ég get gert í þessu, þetta er það sem ég get gert fyrir þig.“ (Arnot, Pinson og 

Candappa, 2009). Samkenndin sem kennarinn lýsir má heimfæra á jöfnuð í menntakerfinu og 

þeirri hugsun að kennaranum sé skylt að huga að velferð allra, ekki sumra. Reynsla og 

upplifun íslenskra kennara sem rætt var við í þessari rannsókn er ólík þeim bresku að því leyti 

að þeir virðast finna fyrir mun meiri stuðningi í nærumhverfinu til aðgerða og að hér sé ekki 
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ríkjandi vantraust til hælisleitenda og flóttafólks, hvorki í íslensku samfélagi né í orðræðu 

stjórnmálamanna og yfirvalda. Þó má greina þörf þeirra fyrir stuðning frá skólastjórnendum 

til aðgerðanna.  

Jo Boyden (2009) skoðaði sérstaklega aðstæður barna hælisleitenda og flóttabarna í 

bresku skólakerfi. Þar hafa börn hælisleitenda og flóttabörn ekki rétt til fullrar skólagöngu 

fyrr en þau hafa fengið dvalarleyfi. Þá sé almenningur fullur vantrausts í garð hælisleitenda 

og flóttafólks og telji það vera byrði á samfélaginu. Almenningur tengi hryðjuverkaógn við 

þennan hóp fólks og að börn hælisleitenda og flóttafólks þurfi að þola afleiðingar þessarar 

siðferðilegu krísu. Hún minnir á að það sé verulega flókin staða að kenna og sýna samkennd 

við þessar aðstæður og sér í lagi þegar stjórnvöld uppfylli ekki skyldur sínar samkvæmt 

Barnasáttmálanum (e. The Convention on the Rights of the Child). Þá sé erfitt að sjá fyrir sér 

alla kennara rækta samkennd í skólastofunni. Fregnir af kennurum sem aðhyllast hægri-

öfgastefnu í málefnum flóttafólks sanni að ekki allir kennarar muni stuðla að velferð 

flóttabarna eða barna hælisleitenda í hópi nemenda. (Boyden, 2009). Rýni Boyden er góð 

hugvekja um það að það eru ekki allir kennarar líklegir til að stíga fram opinberlega til að 

gæta hagsmuna nemenda sinna og að til eru þeir sem munu ekki gæta þeirra enda eru 

kennarar fjölmennur hópur og skynsamlegt að ætla að innan raða þeirra finnist viðhorf sem 

eru ekki hliðholl ýmsum jaðarsettum hópum. Það er því líklegt að sá kennari sem er líklegur 

til að rækja það hlutverk sitt að gæta velferðar allra nemenda sinna sé ákveðnum eiginleikum 

gæddur. 

  

2.1.3 Eiginleikar kennara 

bell hooks (1994) skrifaði um umbyltandi kennsluaðferðir sem hún segir einkennast af því að 

kenna með aðferðum þar sem höfð er í fyrirrúmi virðing fyrir sálarlífi nemenda. Það sé 

forsenda innihaldsríks náms. Þessi áhugi fyrir velferð nemenda krefjist þess að kennarinn 

sjálfur gefi af sér. Góð tenging á milli kennara og nemenda leiði af sér valdeflingu þeirra og 

bæti líf þeirra og velferð (hooks, 1994). Tomlinson (2005) leggur einnig mikið upp úr því 

hlutverki kennarans að tengjast nemendum sínum vel og vera góður mannþekkjari. Hann 

kynnist nemendum sínum vel í þeim tilgangi að geta orðið þeim betri kennari. 

Þessi hugmynd um kennarann sem fyrirmynd er algengt stef í skrifum og kenningum 

fræðimanna um nám. Thomas Misco og James Shiveley (2010) gera þetta að umræðuefni í 

grein um vægi og markmið samfélagsgreina í menntun og segja að markmið í kennslu 

samfélagsgreina sé að styrkja mannkosti nemenda og gera þá að lýðræðislega þenkjandi 

manneskjum. Þeir verði alheimsborgarar sem geti skilið afleiðingar gjörða sinna og hvaða 

áhrif þeir sjálfir hafa á heiminn og annað fólk.  
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Það er áhugavert að skoða sérstaklega þá mannkosti sem eru lagðir til grundvallar og eiga að 

leggja grunninn að farsæld nemandans. Þeim er skipt í þrjá flokka: Víðsýni, sem felur í meðal 

annars í sér umburðarlyndi, efahyggju, forvitni, samúð, frumleika og því að fagna 

margbreytileika. Innileika, sem felur í sér mannkosti á borð við að geta miðlað málum, 

sjálfsaga, hollustu, hugrekki og þrautseigju. Og að lokum ábyrgð sem fylgir vilji til að vinna í 

almannahag, örlæti og tryggð við réttlæti, sem og virðing fyrir réttindum og eignum annarra 

og velvild í garð annars fólks. Efling mannkosta nemenda verður heldur ekki slitin úr 

samhengi við raunveruleikann í skólastofunni og samfélaginu. Kennari sem setur sér 

markmið um að efla mannkosti nemenda sinna verður að vera þeim fyrirmynd í orðum og 

gjörðum. Samkvæmt Miso og Shiveley (2010) er því í raun óformlegt endamarkmið 

kennarans að vera dyggðugur og búa til betra samfélag.  

Hugmyndin um kennarann sem fyrirmynd á sér líka stoð í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) í skilgreiningu á hlutverki umsjónarkennara sem á ekki eingöngu að fylgjast með 

námi nemenda sinna heldur einnig líðan þeirra og velferð og á að ráðleggja þeim um 

persónuleg mál (Menntamálaráðuneyti, 2011). Þá er kennarinn sagður fyrirmynd nemenda 

sinna eins og tiltekið er í siðareglum kennara (2021) og samkvæmt reglugerð um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (2011) skal allt starfsfólk skóla ávallt bera 

velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram um að tryggja nemendum öryggi, vellíðan og 

vinnufrið til að þeir geti notið skólagöngu sinnar. Þá er eitt markmið náms geta nemenda til 

aðgerða og að hafa áhrif á samfélagið (Menntamálaráðuneyti, 2011). Hugmyndir fræðafólks 

á borð við bell hooks (1994), Misco og Shiveley (2010), íslensk lög, reglugerðir, inntak náms 

og siðareglur kennara ríma vel við gagnrýna menntunarfræði og krefst þess af kennurum að 

þeir gerist aktívistar við vissar aðstæður. 

2.2 Staða þekkingar í íslensku skólakerfi og alþjóðlegar skuldbindingar 

2.2.1 Aðalnámskrá, aktívismi og geta til aðgerða 

Grunnþættir menntunar sem eru settir fram í Aðalnámskrá (2011) eru sex: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og tengjast innbyrðis í 

menntun og skólastarfi. 

Grunnþátturinn, lýðræði og mannréttindi byggir meðal annars á þeirri hugmynd að virkt 

lýðræði þrífist eingöngu ef það er stuðlað að jafnrétti á milli einstaklinga og hópa í 

samfélaginu og undirstrikar þá áherslu sem lögð er á mannréttindafræðslu og að það sé 

hlutverk skóla að búa börn undir að verða virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Í 

þessu samhengi er mikilvægt að mannréttindi allra verða ekki tryggð nema stuðlað sé að 

heilbrigði og velferð hvers og eins og baráttu gegn mismunun og hvers konar ofbeldi (Ólafur 

Páll Jónsson, Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) og þannig mætti segja að lýðræði og skilningur 
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á því sé forsenda aðgerða og þess að láta sig málin varða. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, 

meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og 

hafa áhrif nær og fjær. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og ungmenna felur bæði í 

sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og tækifærum 

til náms og þroska. Þannig er það beinlínis hlutverk skóla að efla þekkingu á 

grundvallarréttindum með hliðsjón af íslenskum lögum og alþjóðlegum skuldbindingum.  

Í handbók um einn grunnþátta menntunar, lýðræði og mannréttindi er fjallað um tengsl 

grunnþáttanna við skólastarf (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) og þar 

er skerpt á því að lýðræðis- og mannréttindamenntun byggi á gagnrýnni hugsun og ígrundun 

um grunngildi samfélagsins og að slíkt nám geri ráð fyrir samstarfi út fyrir veggi skólans.  

Í kafla um menntagildi upplýsingatæknináms er fjallað sérstaklega um getu nemenda til 

að standa vörð um mannréttindi. Upplýsingamennt er mikilvæg fyrir virkan þjóðfélagsþegn í 

lýðræðisþjóðfélagi og aðstoðar hann við að standa vörð um hvers konar mannréttindi og að 

koma sjónarmiðum sínum þar að lútandi á framfæri á fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá, 2011). 

Þessi ríka áhersla á virkni og getu til aðgerða í Aðalnámskrá (2011) þegar kemur að 

mannréttindum og lýðræði verður ekki slitin úr samhengi við raunveruleika skólastarfsins. 

Þegar nemendur verða vitni að því að mannréttindi samnemanda þeirra eru ekki virt er 

kennarinn kominn í krefjandi stöðu. Hann er fyrirmynd nemenda sinna og þarf einnig að 

gæta velferðar þeirra allra. 

Íslenskt skólakerfi byggir á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar sem felur í sér 

fjölbreytileika og krefst þess að allir skólar komi til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. 

Markmið skóla án aðgreiningar er að koma í veg fyrir ýmis konar misrétti og mismunun, til 

dæmis vegna félagslegrar stöðu barns, uppruna, trú og kyns. Í handbók um jafnrétti sem 

grunnþátt í menntun á öllum skólastigum (Kristín Dýrfjörð ofl, 2013) eru markmið skóla án 

aðgreiningar sett fram; allir þurfi að taka virkan þátt í skólastarfinu, búa við jafnrétti óháð 

aldri, félagslegri stöðu, lífsskoðun eða kyni. Sérstaklega er tekið fram að skóli án aðgreiningar 

sé mikilvægur þeim sem eru í hættu á að fá ekki raunverulega eða fulla hlutdeild í skólalífinu 

og eiga undir högg að sækja. Þetta gæti til dæmis átt við um flóttabörn og börn í leit að 

vernd enda byggist stefnan um skóla án aðgreiningar að menntun sé réttur allra og það sé 

skylda samfélagsins að tryggja öllum menntun við hæfi. Hugtakið jafnrétti er nátengt 

mismunun og misrétti (Kristín Dýrfjörð ofl., 2013) en það má færa rök fyrir því að félagslegt 

réttlæti í skólastarfi styðji enn betur við skóla án aðgreiningar þar sem réttlætishugtakið felur 

einnig í sér að vinna gegn ranglæti. Kennarar eiga lögum samkvæmt að starfa eftir stefnu 

skóla án aðgreiningar og vera meðvitaðir um mikilvægi stefnunnar, þetta er sérlega 

áhugavert atriði þegar það er sett í samhengi við aðgerðir kennara og aktívisma í þágu 

nemenda sinna, til dæmis barna hælisleitenda en samkvæmt þeirri ríku áherslu sem er að 
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finna í stefnu og hugmyndafræði íslenskra grunnskóla er það beinlínis í hlutverki kennara að 

koma í veg fyrir aðgreiningu nemenda sinna.  

2.2.2 Menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd í íslensku skólakerfi  

Íslensk rannsókn á menntun barna, sem leita alþjóðlegrar verndar sýnir að skólaganga þeirra 

hefur jákvæð áhrif á sálfélagslega líðan þeirra. Kennarar þeirra gegni mikilvægu hlutverki í 

góðri líðan barnanna  og þeir þurfa að vera vakandi fyrir þörfum þeirra og fá góðan stuðning 

til að koma til móts við þær (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018). Í rannsókninni er fjallað um 

skólagöngu barna sem sóttu um alþjóðlega vernd á Íslandi og rætt við foreldra og börn um 

upplifun, reynslu og rýnt í hlutverk skóla og kennara. Rannsóknin er þýðingarmikil því í henni 

er vel rökstutt hversu mikið skilningur og þekking kennara á áhrifum menningar og umhverfis 

skiptir máli fyrir námsárangur barnanna og einnig hversu mikilvægur skólinn er sem tækifæri 

til að umgangast jafnaldra sína og eignast vini.  Í rannsókninni er vitnað til orða eins 

nemandans sem kjarnar mikilvægi skólans: „Núna er ég mjög ánægð(ur) því ég er nemandi … 

þar til núna var ég ekkert.“ (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018). 

Kennarinn er mikilvæg stoð barna með flóttabakgrunn og mikilvægt að faglegur 

bakgrunnur kennara taki mið af þörfum barnanna. Það er ánægjulegt að lesa um upplifun 

barnanna af kennurum sínum í þessari rannsókn en öll börnin höfðu góða reynslu og fannst 

viðmót þeirra gott. Kennurunum var lýst sem umburðarlyndum, þolinmóðum og 

hjálpsömum og að umsjón þeirra og eftirlit með börnunum væri meira en þau ættu að 

venjast. Kennarinn var börnunum sem ræddu reynslu sína í rannsókninni stoð og stytta og 

þau litu upp til hans og margir foreldrar sögðu frá hjálpsemi og aðstoð sem þau töldu að félli 

ekki undir hefðbundið hlutverk kennara (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018). Þessar 

hugmyndir foreldranna um hlutverk kennara barna sinna ríma vel við hugmyndir flestra 

kennara sem rætt var við í þessari rannsókn en þeir lýstu því að með því að grípa til sérstakra 

aðgerða væru þeir að stíga út fyrir hlutverk sitt og vísuðu í samvisku sína og mennsku.  

 

2.2.3 Barnasáttmálinn  

Samningur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um réttindi barnsins var undirritaður fyrir Íslands hönd 

26. janúar 1990 en ekki lögfestur á Íslandi fyrr en rúmum tveimur áratugum seinna þann 20. 

febrúar 2013. Sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu hópur sem 

þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið 

nægilega gætt í fyrri mannréttindasamningum (Stjórnarráð Íslands, 2021). Þá felst í honum 

staðfesting á því að börn séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi óháð réttindum 

fullorðinna. Samningurinn er sérstaklega mikilvægur jaðarsettum börnum og börnum af 

erlendum uppruna í skólakerfinu en 29. grein sáttmálans (I hluti/1989) fjallar um menntun 
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barns sem krefst þess af íslenskum stjórnvöldum að þau virði og tryggi hverju barni þau 

réttindi sem kveðið er á um í samningnum án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna, félagslegrar stöðu, eigna, 

fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.  

Þá er sérstaklega kveðið á um það í Barnasáttmálanum að aðildarríkin virði og tryggi rétt 

barna til að viðhalda því sem auðkennir þau sem einstaklinga. (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins I hluti/1989).  

Barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna gerði sérstakar athugasemdir við samninginn til 

að ítreka rétt barna í viðkvæmri stöðu, til dæmis þeirra sem hafa orðið fyrir áhrifum 

fólksflutninga. Nefndin leggur áherslu á að þessi börn eigi sama rétt og önnur börn. 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2017). 

Sameinuðu þjóðirnar gegna mikilvægu hlutverki í því að veita stjórnvöldum aðhald þegar 

kemur að því að minna á réttindi barna bæði með tilkomu Barnasáttmálans og 

Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna en fjórða heimsmarkmiðið, Menntun fyrir alla, fjallar í 

raun um menntun án aðgreiningar og félagslegt réttlæti þegar rýnt er í þau lykilatriði sem 

lögð er áhersla á. Fulltrúar menntamálaráðherra frá öllum heimsálfum samþykktu ályktun 

um lykilatriði við innleiðingu heimsmarkmiðanna í desember 2018 og það er athyglisvert að á 

meðal áhersluþátta er félagslegt réttlæti og menntun fyrir alla (Forsætisráðuneytið, 2019).  

Í fjórða heimsmarkmiðinu er einnig að finna veigamikið atriði sem kemur beint við 

skyldur kennara og skólasamfélagsins gagnvart börnum í leit að alþjóðlegri vernd en það er 

að nauðsynlegt sé að framboð á menntuðum og hæfum kennurum verði aukið veruleika og 

það sé meðal annars gert með alþjóðlegri samvinnu um kennaramenntun í þróunarlöndum, 

einkum þeim sem eru skemmst á veg komin og smáeyríkjum (Forsætisráðuneytið, 2019). 

  

2.2.4 Jaðarsett börn og félagslegt réttlæti í skólakerfinu  

Aukinn fjölbreytileiki í nemendahópnum felur í sér tækifæri jafnt og áskoranir, til dæmis til 

að læra af reynslu annarra og menningu. Börn af erlendum uppruna, börn hælisleitenda og 

flóttabörn eiga að mati Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO (2019) að 

hafa jöfn tækifæri og aðgang að skólakerfinu en raunveruleikinn er hins vegar jaðarsetning 

eins og fram kemur í stöðuskýrslu stofnunarinnar um menntun barna frá árinu 2019. 

Hlutverk skóla og menntunar er að tryggja fulla þátttöku í samfélaginu. Í skýrslu UNESCO 

(2019) eru settar sjö mikilvægar ráðleggingar fyrir menntakerfi heims til að tryggja réttlæti 

og jöfnuð í námi og koma í veg fyrir jaðarsetningu barna. 
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Sjö mikilvægar ráðleggingar UNESCO 

1. Vernda þarf rétt innflytjenda og flóttafólks til menntunar.  

2. Gefa þarf innflytjendum og flóttafólki aðgang að menntakerfinu og laga kerfið að 

þörfum þeirra.  

3. Skapa þarf þekkingu og skilning á námslegum þörfum innflytjenda og flóttafólks.  

4. Sýna þarf innflytjendur og flóttafólk á sanngjarnan og viðeigandi hátt, t.d. í 

námsgögnum, til að koma í veg fyrir fordóma.  

5. Undirbúa þarf kennara, sem kenna innflytjendum og flóttafólki, að vinna með 

fjölbreytileikann og koma til móts við þarfir þeirra sem hafa upplifað mikið harðræði. 

Kennarar eru oft illa undirbúnir til að vinna í fjöltyngdum bekkjum og styðja 

nemendur námslega og sálfélagslega.  

6. Byggja þarf á styrkleikum, getu og möguleikum innflytjenda og flóttafólks og skapa 

miklar væntingar til þeirra. Lykilatriði er að þessir nemendahópar séu ekki aðskildir 

frá jafnöldrum, annaðhvort sem sérhópur eða með nemendum sem eiga við 

sértækan námsvanda að stríða eða þeim beint á námsleiðir sem gera minni kröfur. 

7. Styðja þarf við námslegar þarfir og menntun innflytjenda og flóttafólks sem njóta 

mannúðaraðstoðar. (UNESCO,2019).  

 

Í skýrslunni er áréttað að í menntun felist mikil tækifæri til að koma til móts við þarfir 

barna sem hafa annan bakgrunn að eiga góða framtíðarmöguleika, þau þurfi stuðning til að 

greiða þeim leið í námi og tómstundum, þrjú atriði eru sérstaklega brýnd fyrir um 

menntayfirvöldum; Að börnin fái að ganga í leikskóla, að þau fái stuðning til að læra 

tungumál og að þau séu ekki aðskilin frá jafnöldrum sínum með því að koma þeim fyrir á 

sérstökum námsleiðum eða skólaúrræðum. Ráðleggingar UNESCO (2019) eru mjög skýrar, 

enga aðgreiningu en ríkan stuðning til jaðarsettra barna og krafa er gerð til skólasamfélagsins 

að jaðarsett börn fái rými og stuðning í hefðbundnu námi án aðgreiningar og ljóst er að með 

því að takast á við þessar áskoranir verður til aukin þekking kennara í að vinna með 

fjölbreytileika og styðja nemendur námslega og sálfélagslega í fjöltyngdum bekkjum. Þekking 

sem má færa sterk rök fyrir því að sé afar nauðsynleg íslensku skólakerfi með tilliti til þeirra 

áskorana sem eru framundan í menntakerfum heimsins, eins og Filippo Grandi sendiherra 

Sameinuðu þjóðanna í málefnum flóttamanna segir um fólk á flótta. „Við erum til vitnis um 

breyttan raunveruleika, neyðarflutningar fólks er bæði mun víðtækari en áður og er ekki 

lengur tímabundinn vandi heldur til frambúðar“  (UNHRC, 2019).  

Það má velta vöngum yfir því hvers vegna yfirvöld standa fyrir aðgreiningu í skólakerfinu 

þrátt fyrir þessa brýningu fyrir menntayfirvöldum með því að bjóða börnum hælisleitenda 

upp á nám og úrræði sem er aðgreint námi íslenskra barna, til dæmis Birtu stoðdeild sem er 
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rekin í Álftamýrarskóla og aðeins ætluð börnum sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd 

og á að styðja þau til hefðbundinnar skólagöngu, komi til hennar og aðra samskonar deild 

sem er staðsett í frístundahúsnæði við Vogaskóla. Vangaveltur um aðgreiningu í skólakerfinu 

eru nauðsynlegar því gera má ráð fyrir því að mikil þörf sé á því að byggja upp reynslu og 

sérþekkingu kennara í móttöku og kennslu barna sem eru á flótta,eru umsækjendur um 

alþjóðlega vernd og barna af erlendum uppruna.  Í umfjöllun um úrræðið færa talsmenn þess 

það hins vegar í tal að verið sé að huga að velferð nemenda af erlendum uppruna með því að 

kenna þeim í sérdeildum (Guðjón Ingi Sigurðarson, 2019).  

Íslenskir grunnskólar eiga að vera uppspretta þekkingar um mannréttindi (lög um 

grunnskóla nr. 92./2008) og nokkrir grunnskólar hér á landi hafa gerst Réttindaskólar UNICEF 

til þess að skerpa á hlutverki sínu að efla, miðla og tryggja virðingu fyrir mannréttindum. 

Markmið starfs Réttindaskóla UNICEF tengist náið grunnforsendum Barnasáttmálans og eru 

útgangspunktur í öllu skóla- og frístundastarfi, þá er unnið að því að rækta með nemendum 

þekkingu, leikni og viðhorf sem hjálpa börnum að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í nútímasamfélagi (UNICEF, 2021). Hugmyndafræði Réttindaskólanna styður við 

áherslur grunnþátta Aðalnámskrár (2011) og á því að hafa góð og styrkjandi áhrif á 

skólastarf. Þessi nálgun að leggja sterka áherslu á Barnasáttmálann í skólastarfi krefst þess að 

allir sem koma að skólastarfinu vinni að sama markmiði og beinir sjónum að þörfum þeirra 

barna skólans sem njóta ekki þeirra réttinda sem sáttmálinn tiltekur. 

Það er því áhugavert í þessu samhengi að rýna í hugmyndir kennara og skólastjórnenda 

um hugmyndafræði menntunar fyrir alla sem íslenskt skólakerfi er byggt á. Í rannsókn á 

framkvæmd stefnu um menntun fyrir alla á Íslandi (Edda Óskarsdóttir ofl., 2021) er skoðað 

hvað býr að baki því að þótt að stefnan sé skýr hafi skólasamfélagið ekki skýra hugmynd af 

hugtakinu menntun án aðgreiningar eða fullnægjandi skilning á því skólastarfi sem það felur í 

sér. Niðurstöðurnar gefa til kynna að það þurfi þjóðarsátt um menntastefnuna, almenna 

viðhorfsbreytingu og endurskoðun á námi og starfsþróun kennara. Í rannsókninni er reifað 

eitt það allra mikilvægasta í kennslufræði menntunar fyrir alla sem er að kennari geti auðgað 

nám allra nemenda fremur en að búa til sérleiðir fyrir fáa nemendur. Það lagt til að styrkja 

kennslufræði menntunar fyrir alla, bæði í grunnmenntun kennara og sem grundvallarþátt í 

starfsþróun þeirra. Þá er lagt til að kennslufræði menntunar fyrir alla verði þungamiðja 

starfsþróunar í hverjum skóla og að það verði eitt af lögboðnum hlutverkum háskólanna sem 

annast kennaramenntun (Edda Óskarsdóttir ofl., 2021).  

Grunngildi í kennslu sem skipta höfuðmáli til að ná markmiðum um menntun fyrir alla 

ríma vel við gagnrýna menntunarfræði og líta á fjölbreytileika sem auð, styðja við og hafa 

væntingar til allra nemenda og að ígrunda og þróa starf sitt reglulega (Watkins og Donnelly, 

2014).  
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2.3 Samantekt fræðilegs bakgrunns 

Í fyrri hluta fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar var fjallað um gagnrýna menntunarfræði 

(e.critical pedagogy) en kjarni hennar felst í því að það sé nauðsynlegt fyrir kennara að gefa 

nemendum færi á að tengja við raunveruleikann og að ígrunda reynslu sína því þannig eflist 

skilningur nemenda á eigin getu til aðgerða til betra samfélags (Freire, 2009). Gagnrýnin 

menntunarfræði er þannig mannúðleg í sjálfri sér því hún hefur að meginmarkmiði að efla 

getu nemenda til gagnrýnnar hugsunar og til að hafa áhrif á samfélag sitt til góðs.  

Þá var fjallað um nýlegar erlendar rannsóknir á aktívisma kennara gegn stjórnvöldum og 

eiginleikum kennara sem hafa valdeflingu nemenda sinna í fyrirrúmi og þá sérstaklega 

rannsókn Jo Boyden (2009) á aðstæðum flóttabarna og barna hælisleitenda í Bretlandi þar 

sem kennarar njóta ekki jafnmikils stuðnings nærsamfélagsins og almennings og hér á 

Íslandi. Almenningur í Bretlandi tengi hryðjuverkaógn við þennan hóp fólks sem bitnaði á 

börnum í leit að alþjóðlegri vernd. Hún minnir á að það sé verulega flókin staða að kenna og 

sýna samkennd við þessar aðstæður og sér í lagi þegar stjórnvöld uppfylli ekki skyldur sínar 

samkvæmt Barnasáttmálanum (e. The Convention on the Rights of the Child). Rannsókn 

Boyden dregur fram mikilvægi stuðnings úr nærsamfélaginu til aðgerða og minnir einnig á að 

það eru ekki allir kennarar líklegir til að stíga fram opinberlega til að gæta hagsmuna 

nemenda sinna. Niðurstaða hennar er sú að það sé líklegt að kennari sem gætir velferðar 

allra nemenda sinna sé yfirleitt ákveðnum eiginleikum gæddur. Þeir kennarar sem rætt er við 

í rannsókn Boyden segjast fyllast vanmætti í aðgerðum sínum fyrir nemendur og segjast 

finna til sterkrar samkenndar með þeim sem þeim finnst þeir þurfa að sýna í verki þeim til 

góðs. Um kennarann sem vill vera fyrirmynd nemenda sinna eða vilja efla getu nemenda 

sinna til aðgerða er vitnað í kenningar Miso og Shiveley (2010) sem segja það í raun 

óformlegt endamarkmið kennarans að vera bæði dyggðugur og stuðla að betra samfélagi og 

Tomlinson (2005) og bell Hooks (1994) sem segja góða tengingu á milli kennara og nemenda 

leiði af sér valdeflingu þeirra og bætta velferð. 

Í seinni hluta fræðilegs kafla var lögð áhersla á staðbundið samhengi menntunar á Íslandi 

og aktívismi kennara tengdur við lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla en einn sex 

grunnþátta Aðalnámskrár (2011) lýðræði og mannréttindi byggir á þeirri hugmynd að virkt 

lýðræði þrífist eingöngu ef það er stuðlað að jafnrétti á milli einstaklinga og hópa í 

samfélaginu og undirstrikar þá áherslu sem lögð er á mannréttindafræðslu og að það sé 

hlutverk skóla að búa börn undir að verða virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. 

Mannréttindi allra verða ekki tryggð nema stuðlað sé að heilbrigði og velferð hvers og eins 

og baráttu gegn mismunun og hvers konar ofbeldi (Ólafur Páll Jónsson, Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Aðalnámskrá (2011) gerir þá kröfu á íslenska grunnskóla að þeir efli 

þekkingu á grundvallarréttindum nemenda sinna með hliðsjón af íslenskum lögum og 
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alþjóðlegum skuldbindingur og sú lýðræðis- og mannréttindamenntun þarf að byggja á 

gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins. Sú ríka áhersla sem er lögð á 

lýðræðis- og mannréttindamenntun í Aðalnámskrá (2011) leiðir af sér að kennarar þurfa að 

takast á við veruleika nemenda sinna og gera þeim kleift að ígrunda reynslu sína til góðs fyrir 

samfélagið. Kennarinn er mikilvæg stoð barna með flóttabakgrunn og það er mikilvægt að 

faglegur bakgrunnur þeira taki mið af þörfum þeirra (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018). Í 

þessu samhengi er mikilvægt að undirstrika að íslenskt skólakerfi starfar út frá 

hugmyndafræðinni um menntun fyrir alla. Í rannsókn á framkvæmd stefnu um menntun fyrir 

alla á Íslandi (Edda Óskarsdóttir ofl., 2021) er reifað eitt það allra mikilvægasta í kennslufræði 

menntunar fyrir alla sem er að kennari geti auðgað nám allra nemenda fremur en að búa til 

sérleiðir fyrir fáa nemendur. Það lagt til að styrkja kennslufræði menntunar fyrir alla, bæði í 

grunnmenntun kennara og sem grundvallarþátt í starfsþróun þeirra. Þá er lagt til að 

kennslufræði menntunar fyrir alla verði þungamiðja starfsþróunar í hverjum skóla og að það 

verði eitt af lögboðnum hlutverkum háskólanna sem annast kennaramenntun (Edda 

Óskarsdóttir ofl., 2021).  

Að líta á fjölbreytileika sem auð, styðja við og hafa væntingar til allra eru þau grunngildi í 

kennslu sem skipta höfuðmáli til að ná markmiðum um menntun fyrir alla. Þessi gildi eru í 

anda gagnrýnnar menntunarfræði sem þó gengur lengra og er til þess fallin að efla rödd 

kennara sem vilja verja velferð allra nemenda sinna og ekki síst þeirra sem eru undirokaðir 

eða jaðarsettir. Þessi grunngildi falla vel að starfskenningu minni sem ég fjalla um í faglegum 

bakgrunni mínum í þessari rannsókn.  

2.4 Bakgrunnur rannsakanda 

Verkefnið tengist sterkt bakgrunni mínum. Ég starfaði í 12 ár sem blaðamaður og reynsla mín 

í starfi kallaði fram bæði löngun og forvitni til þess að rýna reynslu kennara af því að stíga 

fram opinberlega í þágu velferðar barna. Ég hef sérstakan áhuga á að skoða tengingu baráttu 

kennara fyrir velferð barna við fagmennsku og hugmyndir þeirra um hlutverk og ábyrgð í 

starfi. Áhuginn tengist sérhæfingu minni í blaðamennsku því ég skrifaði töluvert um 

aðstæður barna í leit að alþjóðlegri vernd og flóttabarna á árunum 2015–2017 og var þá 

nokkuð brugðið yfir misbresti í aðbúnaði þeirra. Á sama tíma fylltist ég aðdáun á þeim 

skólastjórnendum og kennurum sem ég ræddi við og stigu fram opinberlega til varnar 

börnunum. 

Í upphafi fréttaflutningsins fjallaði ég um hlutskipti barna sem fengu ekki skólavist og 

síðar þeirra sem höfðu gengið í skóla en stóð til að vísa úr landi. Tvö málanna eru sérstaklega 

eftirminnileg, ég heimsótti leikskólastjóra sem mótmælti því harðlega að til stæði að vísa 

einu barnanna úr leikskólanum og til lands þar sem því stæði ekki skólavist til boða og ætti 
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ekki einu sinni víst húsaskjól. Barátta leikskólastjórans vakti mikla athygli, undirskriftum var 

safnað og efnt til mótmæla. Á endanum fékk barnið vernd á Íslandi og hélt áfram skólagöngu 

sinni. Á þessum tíma velti ég því fyrir mér hvert hlutskipti barnsins hefði orðið hefði 

leikskólastjórinn ekki mótmælt ákvörðun stjórnvalda um að senda það úr landi með 

foreldrum sínum. Ég velti því einnig fyrir mér í hvaða stöðu börn væru sem ættu sér ekki 

málsvara, eða væru í sérlega viðkvæmri stöðu sem gerði kennurum og skólastjórnendum það 

ókleift að stíga fram og mótmæla. Í þessu samhengi rifja ég upp mál nokkurra barna sem 

fengu ekki skólavist í grunnskóla. Þau stóðu sjálf berskjölduð í umræðunni og síðar kom í ljós 

að börnin höfðu tekið mikla áhættu með því að stíga sjálf fram opinberlega og krefjast 

úrbóta frá stjórnvöldum og að fjölmiðlaumfjöllunin reyndist því hárbeitt og tvíeggjað sverð. 

Ákvörðun stjórnvalda um að veita þeim ekki skólavist og vísa þeim úr landi var hnekkt en 

fjölmiðlaumfjöllunin rataði út fyrir landsteinana til upprunalands þeirra og það skelfdi þau og 

foreldra þeirra.  

Það er bæði kostur og galli að geta vísað í eigin reynslu. Það er kostur að búa yfir reynslu 

og þekkingu á því að hafa talað við yfirvöld, kennara, skólastjóra, börn, foreldra og 

stjórnmálamenn um aðbúnað jaðarsettra barna en það er hins vegar vandasamt að rýna í 

eigin skrif. Hætta er á því að slík rýni yrði laus við gagnrýni eða hlutdræg en þó má bæta því 

við að þótt ég nýti mér reynsluna þá er ég nú í hlutverki verðandi kennara og rýni gögn frá 

því sjónarhorni.  

Áherslur í rannsókninni endurspegla mína eigin starfskenningu. Ég vil vera kennari sem 

vakir yfir velferð nemenda minna með því að kynnast þeim vel og eflir með þeim bæði 

gagnrýna hugsun og samkennd í anda gagnrýnnar menntunafræði. Ég vil verða hávær 

kennari með sterka rödd. Starfskenningin byggir einnig á reynslu minni sem blaðamaður og 

ég tel að ég búi að góðri reynslu til að koma skoðun minni og fagþekkingu á framfæri til 

umbóta í menntakerfinu og einnig í ýmsum réttlætismálum sem snúa að nemendum.  

Frumskylda mín sem kennari er þó ekki gagnvart málstaðnum, því að miðla umbótum eða 

berjast fyrir réttlæti heldur gagnvart nemendum og þá þarf ég að hafa hugfasta 

forréttindastöðu mína gagnvart þeim og þá sérstaklega jaðarsettum nemendum. 

Órjúfanlegur hluti minnar starfskenningar er að ég tel það vera ríka skyldu kennara að vinna 

að velferð nemenda sinna.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á hálf opnum viðtölum við fjóra kennara og tvo 

skólastjórnendur sem allir hafa reynslu af því að taka slaginn fyrir nemendur sína á 

opinberum vettvangi með mótmælaaðgerðum og/eða greinaskrifum og viðtölum í 

fjölmiðlum. Til að draga fram reynslu kennara um aktívisma í þágu barna var ákveðið að taka 

hálfopin viðtöl. Kostir hálfopinna viðtala eru að þau eru sveigjanleg og draga fram 

persónulega reynslu einstaklinga (Braun og Clarke, 2006) sem byggir á félagslegri reynslu og 

athöfnum fólks. Aðferð Braun og Clarke gagnast því sérstaklega vel til að þjóna því markmiði 

að rýna reynslu kennara í skólaumhverfinu í tengslum við aktívisma, ræða tilfinningar og 

líðan, draga fram álitamál, bakgrunn og drifkrafta, togstreitu og hindranir í skólakerfinu. 

Almennt er gott að nota hálfopin viðtöl til að öðlast víða en þó sterka sýn á málefnið (Braun, 

Clarke 2013). 

Í viðtölunum hafði ég í forgrunni rannsóknarspurningarnar og vildi kanna hvaða fagvitund 

kennarar búa yfir sem grípa til aðgerða eða mótmæla og hvaða áhrif slíkur aktívismi hefði á 

kennarann sjálfan og skólasamfélagið í heild. Þá vildi ég kanna hvaða máli stuðningur frá 

skóla- og samfélagi skipti máli fyrir kennara í ljósi erlendra rannsókna, svo sem breskri 

rannsókn þar sem komið hefur í ljós að kennurum finnst erfitt að grípa til aðgerða þegar 

bæði almenningur og stjórnvöld efast um réttmæti þeirra þrátt fyrir að mannréttindi barna 

séu brotin (Boyden, 2009). Mér fannst einnig þarft að fá innsýn í mat kennara á stöðu þeirra 

barna sem þeir berjast fyrir og spyrja þá við hvaða aðstæður þeir stíga ekki fram opinberlega 

til að verja velferð nemenda sinna heldur telja ef til vill aðrar aðferðir vænlegri. 

Gögnin samanstanda af sex hálfopnum viðtölum við kennara og skólastjórnendur á 

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, bæði konur og karla. Leitað var eftir þátttöku kennara 

og skólastjórnenda á leik- og grunnskólastigi. Skilyrði var að þeir hefðu haft reynslu af því að 

verja eða styðja við hagsmuni nemenda sinna með flóttabakgrunn eða í leit að alþjóðlegri 

vernd. Viðmælendur voru fundnir með hentugleikaúrtaki (Braun og Clarke, 2013) þannig að 

þeir þátttakendur sem voru aðgengilegastir með tilliti til landfræðilegrar staðsetningar voru 

valdir. Í upphafi voru rannsakaðar fjölmiðlaumfjallanir síðustu sjö ára um baráttu kennara og 

skólastjórnenda fyrir mannréttindum nemenda sinna. Úr umfjöllunum fjölmiðla voru dregin 

fram nöfn kennara og skólastjórnenda og því fylgt eftir með símtali. Nokkrum sinnum nefndu 

þeir kennarar eða skólastjórnendur sem haft var samband við aðra samstarfsfélaga sína sem 

þeim fannst hafa tekið veigamikinn þátt í aktívisma. 

Alls tóku þátt fjórir kennarar (einn karl og þrjár konur) og tveir stjórnendur (karl og kona) 

úr tveimur sveitarfélögum á landinu þátt í rannsókninni. Meðalaldur þátttakenda var 54 ár 

og höfðu flestir þátttakendur áratuga reynslu af kennslu eða stjórnun í grunnskólum. Tveir 
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þátttakendur höfðu styttri reynslu í kennslu en bjuggu að sterkri sérþekkingu sem tengdist 

kennslu og málefnum barna.  

Mjög mikilvægt var að velja þátttakendur út frá rannsóknarspurningunum og þá að þeir 

hefðu látið til sín taka í baráttu fyrir velferð nemenda sinna. Þeim eru gefin gervinöfn í 

rannsókninni og reynt eftir fremsta megni að gæta nafnleysis þótt ekki verði hægt að tryggja 

það að fullu ef málin hafa komist í hámæli í fjölmiðlum. Þá var farið sérstaklega yfir úrvinnslu 

gagna og niðurstöður viðtala til þess að verja nafnleynd barna sem rætt er um í 

rannsókninni.  

Rannsóknin fór fram á tímabilinu mars-júní 2021. Í viðtölunum fylgdi ég fyrirfram 

tilbúnum viðtalsramma með spurningavísi en reyndi þó að láta viðtalið ráðast eðlilega, bæði 

af stemningu og áhuga viðmælanda á umræðuefninu. Ég spurði ekki alltaf spurninganna í 

sömu röð og spurði nánar út í atriði sem viðmælandi kom inn á og mér þóttu áhugaverð í 

tengslum við rannsóknarspurningarnar. Þannig fékkst fram betra flæði og ítarlegri reynsla 

viðmælenda dregin fram (Braun og Clarke, 2013). Viðmælendur voru beðnir um að lýsa 

aðstæðum og stöðu sinni gagnvart barninu og fjölskyldu þess. Einnig voru þeir beðnir um að 

lýsa skólamenningu og viðhorfi samstarfsfólks eða annarra foreldra. Þá voru þeir spurðir út í 

eiginleika sem þeim þóttu tilheyra kennurum sem stunda aktívisma, hvaða merkingu 

aktívisminn hefði í skólastarfi og áhrif á nám og líðan allra nemenda. Allir þátttakendur veittu 

upplýst samþykki fyrir viðtölunum og vinnslu upplýsinga. 

Viðtölin voru þemagreind (Braun og Clarke, 2013) og leitað sérstaklega eftir lýsingum, og 

sýn þátttakenda á aktívisma í þágu flóttabarna eða barna í leit að vernd með markmið 

rannsóknarinnar í fyrirrúmi, sem er að varpa ljósi á þær forsendur sem eru til staðar þegar 

kennarar grípa til aðgerða í þágu nemenda á flótta eða í leit að vernd og afleiðingar þess á 

skólastarf. 

Þemagreining er greiningaraðferð sem gengur út á að greina ákveðin mynstur í gögnum 

og er eins og áður sagði eigindleg rannsókn. Ég vildi beita aðferðinni til að svara 

rannsóknarspurningunni með gagnrýna menntunarfræði til hliðsjónar. 

Við þemagreininguna fylgdi ég sex þrepum Braun og Clarke (2006, 2013). Á fyrsta þrepi 

las ég gögnin af nákvæmni og leyfði mér að beita innsæi til að finna mynstur og merkingu 

eins og Braun og Clarke mæla með. Á öðru þrepi kóðaði ég gögnin eftir þeim mynstrum eða 

þeirri merkingu sem ég tók eftir við vinnslu mína á gögnunum. Ég hafði að markmiðið að 

kóðarnir auðvelduðu skilning á gögnunum og gerðu rannsóknina skýra. Á þriðja þrepi leitaði 

ég að þemum sem byggðu á kóðum. Þemun þurftu að vera í beinni tengingu við gögn 

rannsóknarinnar og í samhengi við rannsóknarspurningarnar sem lágu fyrir. Mér fannst 

nauðsynlegt að þemun leiddu í ljós mikilvæga þræði rannsóknarinnar sem fönguðu kjarna 

reynslu kennaranna. 
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Þegar þemun voru orðin ljós skoðaði ég einnig vandlega hvort þau ættu erindi og væru í 

góðu í samhengi við rannsóknina og kóðuðu gögnin. Að því loknu skilgreindi ég þemun og gaf 

þeim nafn, í þessu þrepi er mikilvægt að útskýra mikilvægi þeirra samkvæmt Braun og Clarke 

(2013) sem taka það fram að á þessu fimmta þrepi sé gott að beita frumleika þó að auðvitað 

sé mikilvægast að heiti þema segi lesanda rannsóknarinnar um hvað það fjallar. Í lokaþrepi 

þemagreiningar skrifaði ég greiningu og gaf dæmi úr gagnasafninu og leiddi að umræðum 

um efnið og niðurstöðu rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður og umræður 

 

4.1 Þrjú meginþemu 

Ég greindi þrjú meginþemu til að svara rannsóknarspurningunum um það hvers konar 

fagvitund kennarar búa yfir sem grípa til aðgerða eða mótmæla fyrir nemendur sína á flótta 

eða í leit að vernd, hvaða áhrif slíkur aktívismi hefur á kennara og skólasamfélagið og ekki 

síst til að svara því hversu miklu máli stuðningur frá skóla- og samfélagi skiptir kennara sem 

grípa til aðgerða.  

 

(1) Sterk sannfæring og stuðningur skóla og nærsamfélags ræður því hvort kennarar grípa 

til aðgerða í þágu nemenda sinna 

(2) Barátta kennara fyrir velferð nemenda sem eru í leit að alþjóðlega vernd hefur jákvæð 

áhrif á skólastarf og styrkir stoðir fjölmenningar og skóla án aðgreiningar.  

(3) Kennarar sem taka þátt í aktívisma gæta vel að stöðu sinni gagnvart jaðarsettum 

börnum. 

 

Rauður þráður í gegnum öll viðtölin var að kennarar vísuðu í eigin samvisku og gildi, þeir 

töluðu um að gera það sem er rétt og að það væri ekki hægt að standa hjá aðgerðalaus þegar 

aðgerðir stjórnvalda vega alvarlega að velferð nemenda þeirra. Þeir nefndu að þegar hið 

opinbera kerfi sem þeir vanalega treysta á til aðstoðar börnum í vanda færi gegn þeim væri 

eðlilegt að kennarar sjálfir stæðu vörð um velferð nemenda sinna en þeir ættu það í raun við 

samvisku sína því það væri lítil hefð fyrir því að blanda saman aðgerðum og kennslu. Það 

væri þó að breytast vegna innleiðingar Barnasáttmálans, Réttindaskóla UNICEF og álíkra 

styrkjandi áherslna í skólastarfi. Þegar kafað var dýpra komu fram ýmsar hindranir og nefndu 

flestir að kennarar hefðu ekki sterka rödd á opinberum vettvangi og gætu sjaldan talað máli 

nemenda sinna, til dæmis vegna persónuverndarlaga eða viðkvæmrar stöðu barns og/eða 

foreldra.  Um þetta álitamál nefndu margir að þessi þróun væri ekki æskileg því rödd kennara 

væri mikilvægt innlegg til stuðnings börnum sem þó þyrftu að gæta forréttindastöðu sinnar 

gagnvart börnum. Þá nefndu allir viðmælendur að nærsamfélagið, foreldrar og íbúar í 

skólahverfinu væru mikilvægir þættir til að styrkja rödd kennara og nemenda og að barátta 

kennara fyrir mannréttindum nemenda og þá sérstaklega af erlendum uppruna hefði mjög 

styrkjandi áhrif á fjölmenningu í skólanum, tengsl skólans við hverfið og getu nemenda til 

aðgerða. Kennarar og skólastjórnendur töldu brýnt að nemendur og skólasamfélagið hlífi sér 
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ekki við því að takast á við þau veigamiklu mál sem koma upp í skólastarfinu, svo sem 

mannréttindabrot. Sú þekking sem verði til í skólanum sé dýrmæt og styrki stoðir 

fjölmenningar í íslensku skólastarfi. 

Greining á þemunum er undirbyggð með orðréttum tilvísunum í viðtölin og eru þau 

túlkuð og sett í samhengi við rannsóknir og kenningar, þá helst úr gagnrýninni kennslufræði, 

erlendum rannsóknum á aktívisma í skólu og íslenskum rannsóknum á skólastarfi. Öllum 

viðmælendum, fjórum kennurum og tveimur stjórnendum hefur verið gefið dulnefni. Unnur 

býr að sérþekkingu í kennslu barna með flóttabakgrunn, Erna er umsjónarkennari, Hrund er 

kennari og verkefnastjóri, Lína og Páll eru skólastjórnendur og Jónas kennari og 

verkefnastjóri.  

 

4.1.1 Sterk sannfæring og stuðningur skóla og nærsamfélags ræður því hvort kennarar 
grípa til aðgerða í þágu nemenda sinna  

Bæði kennarar og skólastjórnendur sem rætt var við lögðu áherslu á það að þeir byggju yfir 

einlægum vilja til að hjálpa nemendum í neyð og að þeir gerðu það oft þótt það fæli ekki í sér 

aktívisma. Það væri sjálfsagður hluti starfsins og flestir kennarar sinntu því vel. Það þyrfti hins 

vegar mun sterkari vilja og sannfæringu til þess að standa með barni sem ákvarðanir 

stjórnvalds beindust gegn.  

Unnur nefnir þá eiginleika kennara sem hún telur að ráði úrslitum um það hvort hann 

standi með barni með aðgerðum eða ekki.  

Ég myndi halda, ákveðna leiðtogahæfileika. Til að geta sannfært aðra með sér. 

Líka þetta að finna til skyldunnar. Standa með sinni eigin trú og sannfæringu. 

Vera svolítið svona staðfastur. Fylgja sannfæringu sinni og standa með því sem 

maður trúir á. Ekki láta hrífa sig í burtu með meirihlutanum. Þetta er svolítið 

svona, þetta með að standa með sinni eigin sannfæringu finnst mér ótrúlega 

mikilvægt og kannski sérstaklega vegna þess að þessir nemendur hafa enga rödd, 

fáa málsvara. Að standa með þeim og gefast ekki upp. 

Það má lesa í orð Unnar að það krefst hugrekkis að taka sterka stöðu með barni í þessari 

stöðu og það er hægt að velta því fyrir sér hvort það séu allir í þeirri stöðu að geta tekið 

málstað valdaminni aðilans fram yfir þess sem er valdameiri gagnvart bæði kennaranum 

sjálfum og barninu. Unnur ítrekar þessa persónulegu afstöðu og segir að skylda sín sé fyrst 

og fremst við nemandann en ekki menntayfirvöld, skólastjóra eða stjórnvöld.  
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„Sem kennari er skylda mann fyrst og fremst við nemandann og vera til staðar 

fyrir hann. Það er gerð krafa um að maður setji sig inn í persónuleg málefni. 

Maður er svona til hliðar við foreldrið. Ég myndi halda það og ég held að það sé 

ástæðan fyrir því að ég hef getað staðið með sannfæringu minni í öll þessi ár. 

Skylda mín er fyrst og fremst gagnvart nemendanum en ekki menntayfirvöldum, 

skólastjóranum eða stjórnvöldum.“  

Orð Unnar minna á mikilvægi góðrar tengingar á milli kennara og nemenda sem leiðir 

bæði af sér valdeflingu þeirra og bæti um líf þeirra og velferð (hooks, 1994) og einnig á fræði 

Carol Ann Tomlinson (2005) sem sem leggur áherslu á það sé mikilvægt að kennari kynnist 

nemendum sínum vel í þeim tilgangi að geta orðið þeim betri kennari. 

Jónas kennari og verkefnastjóri leiðbeindi nemendum sínum sem vildu mótmæla 

mannréttindabrotum gegn samnemenda þeirra og vísar einnig í sannfæringu sína og að gera 

það eina rétta. Hann lýsir því einnig hvernig samkenndin er drifkraftur bæði nemenda og 

kennara en allir viðmælendur rannsóknarinnar telja að aktívismi auki sjálfsskilning og styrki 

samkennd nemenda og það sé mikilvægt að nemendur og skólasamfélagið takist á við 

veigamikil mál á borð við mannréttindabrot sem koma upp í skólastarfinu.  

Við fundum fyrir mikilli þörf hjá nemendum fyrir að tjá sig og okkur fannst við 

þurfa að styðja við þau og finna því farveg. Saga hennar X er mögnuð og hafði 

mikil áhrif á jafnaldra hennar sem gátu sett sig í hennar spor og hugsað um hvað 

þeir voru að gera á meðan hún var að asla sjó á milli landa. Þau voru strax 

ákveðin í því að það var ekkert réttlæti í þessu. Þau voru mjög sannfærð. Við 

þurfum bara að gera það sem er rétt. Við þurfum að segja þessa sögu. Láta vita 

að við séum ósátt. Láta skoðun okkar í ljós. Í barnslegri einlægni sögðu þau strax í 

upphafi: Þetta getur ekki verið svona. Mér leið eins og var þeim algjörlega 

sammála. 

Áhugaverður þráður í viðtölum við alla kennara og skólastjórnendur í þessari rannsókn er 

mikill áhugi fyrir velferð nemenda og sterk tenging við þá. Það er eins og áður hefur verið 

nefnt mjög í anda kenninga bell hooks (1994) um umbyltandi kennsluaðferðir sem leiði af sér 

valdeflingu nemenda og bæti líf þeirra og velferð (1994) og Tomlinson (2005) sem segir 

mikilvægt hlutverk kennarans að tengjast nemendum sínum vel og að vera góður 

mannþekkjari.  Þó er það svo að kennarar upplifðu í fyrstu ákveðið ósamræmi þegar kemur 

að þessari nánu tengingu og þekkingu á nemendum sínum og hlutverki sínu sem kennarar, 

að minnsta kosti þegar þeir stigu sín fyrstu skref í aðgerðum í þágu nemenda. Þeir þurftu 

flestir tíma til að aðlaga sig því hlutverki að styðja við nemendur sína. 
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Erna sem var í fyrstu hikandi við aðgerðir orðar þetta á mjög skýran hátt og fannst hún 

þurfa að leggja kennarastarfið til hliðar til að geta sýnt samkennd sína í verki. Mennskan væri 

mikilvægari. Eftir vangaveltur um það hvort hún mætti eða mætti ekki styðja við hagsmuni 

barnsins ákvað hún að samvisku sinnar vegna gæti hún ekki annað en aðhafst:  

Ég lagði eiginlega kennarastarfið til hliðar og gerði þetta sem manneskja. 

Unnur orðar þessi nánu tengsl einnig vel og finnst hún einnig fara út fyrir hlutverk sitt.  

Sem kennarinn hennar, maður verður meira en kennari. Maður tengist þeim. Ég 

vildi geta allt sem í mínu valdi stóð til að hjálpa henni. Af því það var ekkert 

réttlæti í þessu.  

Það gerir líka Hrund sem segir náin tengsl kennara og nemenda minna sig á 

fjölskyldubönd. Kennarastarfið sé langt því frá starf embættismanns sem geti skilið eftir 

verkefni sín á vinnustaðnum að loknum vinnudegi.  

Við erum bæði manneskjur og svo erum við líka kennarar þeirra. Við erum í 

samskiptum við þau á hverjum degi og það er fjölskylda sem myndast. 

 Orð kennaranna þriggja eru til marks um það hversu lítil hefð er fyrir aðgerðum kennara 

á opinberum vettvangi. Þeir finna til skyldunnar og vilja verja hagsmuni nemenda sinna en 

finnst þeir þurfa að stíga út fyrir starfið til þess og taka það skref í krafti eigin sannfæringar. Á 

sama tíma virðist fagvitund þeirra sem kennarar samofin sjálfsvitund þeirra eins og Hrund 

orðar vel, kennari skilji ekki eftir verkefni sín á vinnustaðnum.  

Allir kennararnir nefna samkennd með nemandanum sem drifkraft til aðgerða, nokkuð 

sem kemur ekki á óvart en er tilefni til vangaveltna um réttlæti í skólastofunni og getu 

kennara til aðgerða. Eins og fram kom í rannsókn Madeleine Arnot , Halleli Pinson & Mano 

Candappa (2009) um aðferðir kennara til að sýna heilindi þegar tekist er á við fjandsamleg 

viðhorf stjórnvalda gagnvart ríkisfangslausum börnum, telja kennarar að samkennd sé ekki 

hægt að tjá öðruvísi en í verki en það reynist þeim oft vandasamt nema þeir hafi ríkan 

stuðning innan og utan skólans. Það er því mikilvægt að spyrja sig að því hvort að afstaða 

kennara og persónuleg gildi ráði því hvort að þeir minni á mannréttindi nemenda sinna þegar 

brotið er á þeim og hvort að umhverfið og afstaða stjórnenda í skólanum skipti máli þegar 

kemur að baráttu fyrir réttindum og hagsmunum nemenda.  

Nokkrir viðmælenda í rannsókninni ræddu um afstöðu sína og sannfæringu og nefndu að 

þótt að þeir sjálfir væru boðnir og búnir til að standa með barni sem stæði frammi fyrir 

valdbeitingu stjórnvalda væri það ekki endilega reglan.  Það væri einstaklingsbundið hvort 
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kennarar vildu standa með nemendum í viðkvæmri stöðu og að margir kennarar álitu það 

jafnvel utan síns verksviðs. Þeirra hlutverki væri eingöngu að uppfylla fræðsluþarfir þeirra og 

ekki að skipta sér af ákvörðunum stjórnvalda sem færu gegn hag nemenda sinna. Þessi 

meinta afstaða kennaranna sem viðmælendur lýsa sem aðgerðaleysi, afskiptaleysi eða þögn 

er í andstöðu við þá hugmynd að kennarinn, þ.e.a.s. sá kennari sem efli mannkosti nemenda 

sinna, sé dyggðugur eins og Miso og Shiveley (2010) halda fram og leggja áherslu á að í raun 

og veru sé óformlegt endamarkmið kennarans að vera dyggðugur og búa til betra samfélag. 

Það er einnig í í andstöðu við hugmyndina um góða tengingu kennara og nemenda 

samkvæmt kenningum bell hooks (1994) sem segir áhuga kennara fyrir velferð nemenda 

sinna ákveðna forsendu fyrir góðu námi og valdeflingu nemenda. Þó er samhljómur með 

ætluðu viðhorfi þessara kennara sem viðmælendur vitna um og rannsóknum Jo Boyden 

(2009) um að það séu ekki allir kennarar líklegir til að stíga fram opinberlega til að gæta 

hagsmuna nemenda sinna. 

Unnur, kennari með sterka sérþekkingu á málefnum barna af erlendum uppruna, sagðist 

stundum finnast hún einangruð í vilja sínum til að standa með nemendum sínum.  

Það er ekki alltaf þannig að hinn þögli meirihluti hafi rétt fyrir sér. Það er ákveðin 

þögn í tengslum við þetta allt saman.  

Jónas segir kennara þurfa að sýna heilindi og fagmennsku, það sé erfitt að gagnrýna 

aðgerðir í þágu barna sem byggist á slíkum gildum. Umræða sé betri en þögn á kaffistofunni.  

Það voru einhver atvik sem ekki var samstaða um og það komu upp spurningar. 

Er þetta rétt? Og líka hjá okkur sjálfum. En við mjög meðvituð um að við vorum 

að leiðbeina og veita stuðning við nemendur og það var algjör samstaða um að 

gera það svoleiðis innan skólans en það kom aðeins utan að, frá foreldrum sem 

voru með athugasemdir um framkvæmdina.  

Skólastjórarnir tveir nefndu að það væri mikilvægt að þeir væru kennurum og starfsfólki 

góð fyrirmynd þegar kæmi að því að berjast fyrir hag nemenda sinna. Þeir nefndu líka að þeir 

vildu auðvelda kennurum að standa með nemendum sínum. Einnig að þeir kennarar sem 

stæðu á sannfæringu sinni væru æskilegri starfskraftar í skólanum en þeir sem gerðu það 

ekki vegna þess að lífssýn þeirra væri líkleg til þess að vera í hag börnum og skólastarfi. Þetta 

styrkir þá hugmynd að það skipti máli og sé hvetjandi að stjórnendur skóla séu sjálfir 

aðgerðasinnar. Páll skólastjóri orðaði það svo: 
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Það eru alltaf einhverjir sem spyrja þegar barist er fyrir mannréttindum þessara 

barna af hverju endilega þessi börn? En auðvitað vil ég ekki hafa marga þannig í 

kringum mig enda eðlilegur hluti að standa upp og verja hagsmuni þeirra barna 

sem við störfum með hér.  

Bæði Páll og Lína skólastjóri hafa sterkari sýn á hlutverk kennara og finnst það eðlilegur 

hluti starfs þeirra að verja hagsmuni barna. Lína nefnir mikilvægi þess að kennarar og 

starfsfólk skóla á öllum skólastigum hafi færni til að starfa í skóla án aðgreiningar og styðji við 

fjölmenningu. Það krefðist ákveðins hugarfars og alúðar um velferð barna og fjölskyldna 

þeirra sem teygði sig út fyrir skólastofuna en á sama tíma bendir hún á ákveðnar skyldur 

kennara sem þeir eiga að uppfylla í starfi óháð skoðunum. Kennarar sem bregðist þeim 

skyldum vilji hún síður hafa í vinnu hjá sér. 

Ég þoli ekki að það sé til eitthvað á pappír sem er ekki farið eftir. Kennaranum ber 

til dæmis skylda til að tilkynna það barnavernd ef það er brotið á barni í hvaða 

mynd sem það er. Og þegar hann veit ekki hvert á hann á að tilkynna um brot á 

barni, þá þarf hann finna leiðina að því og við eigum að hjálpast að með það. 

Þetta er í mínum huga skylda kennara, sama hvaða skoðun hann hefur á málinu. 

Honum ber að gera þetta. Kennarar þurfa að hafa ákveðna eiginleika til þess að 

geta fundið þessar leiðir til að hjálpa barninu, til dæmis þann eiginleika að vera 

ekki algjörlega í kassanum. Að geta horft á stóru myndina. Að skilja að við vinnum 

sem samfélag en ekki einangruð stofnun með einangraða starfsemi. Kennarar eru 

að breytast með breyttu skólasamfélagi og við þurfum að vera fjölhæf. 

Eins og sést af orðum bæði Línu og Páls er afstaða skólastjórnenda mjög mikilvæg, þeir 

gefa kennurum sínum skýr skilaboð, vilja að kennarar við skólann grípi inn í mál nemenda 

sinna og ráða markvisst inn starfsfólk sem er líklegt til þess að gera það.   

Það gefur augaleið að það krefst meira hugrekkis og sannfæringar að grípa til aðgerða 

þegar skólastjórnanda finnst réttindabarátta ekki í verkahring kennara. Því er hvort tveggja 

mikilvæg forsenda aðgerða, sannfæring kennara og stuðningur skólastjórnenda til aðgerða 

eins og þetta þema kjarnar vel.  

Þegar teknar eru saman lýsingar kennara og skólastjórnenda á hlutverki, gildum og sýn 

þeirra í tengslum við aðgerðir í þágu barna í leit að vernd er augljóst að þeir búa yfir sterkri 

sannfæringu sem styrkist enn frekar í aðgerðum og að þeir sýna allir samkennd í verki. Sýn 

þeirra og gildi stýra að miklu leyti aðgerðum þeirra. Hugleiðingar þeirra um skyldur kennara 

og örar breytingar á skólasamfélaginu renna stoðum undir brýna þörf fyrir endurskoðun á 

námi og starfsþróun kennara til að innleiða af alvöru hugmyndafræði menntunar fyrir alla 
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sem íslenskt skólakerfi byggir á (Edda Óskarsdóttir ofl., 2021) og einnig þá hugmynd að 

grunngildi sem skipta höfuðmáli til að ná markmiðum um menntun fyrir alla felist í því að líta 

á fjölbreytileikann sem auð, styðja við og hafa væntingar til allra nemenda auk þess að 

ígrunda og þróa starf sitt reglulega (Watkins og Donnelly, 2014).  

4.1.2 Barátta kennara fyrir velferð nemenda sem eru í leit að alþjóðlegri vernd hefur 
jákvæð áhrif á skólastarf og styrkir stoðir fjölmenningar og skóla án aðgreiningar. 

Allir viðmælendur nefndu að aðgerðir þeirra í skólanum hefðu haft góð áhrif á skólastarf á 

mjög fjölbreyttan hátt. Þeir lýstu aðdraganda, aðgerðum og eftirmálum aðgerðanna á 

skólastarf og leiddu í ljós að í skólunum varð til dýrmæt þekking. Þá álitu viðmælendur að 

það væri eðlilegur hluti náms og skólastarfs að fást við raunveruleikann og það eigi ekki að 

slíta nám úr samhengi við veruleika nemendanna sjálfra. Enda er það hlutverk skóla að efla 

þekkingu á grundvallarréttindum (Ólafur Páll Jónsson, Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) og 

slíkt nám sem byggir á gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins geri ráð 

fyrir samstarfi út fyrir veggi skólans. 

Unnur talar um mikilvægi þess að þekking á gildum og mannréttindum, sem og barátta á 

grundvelli þeirra, fái mikið vægi í skólunum og minnir einnig á tengsl aðgerða við sterkari 

fjölmenningu í skólastarfi.  

Við höfum brjálæðislega gott af þessu og þetta vakti svo mikla athygli á þeirra 

aðstæðum, inni í skólanum sjálfum. Þekkingin verður að fá að skapast inni í 

skólanum. Ókey þetta var erfitt, við sáum þetta ekki fyrir, vissum ekki alveg 

hvernig við áttum að höndla þetta. En þá verður til reynsla sem er hægt að 

byggja á. Mér fannst ekki endilega það rétta að taka þessi börn úr skólunum til að 

kenna þeim í sérdeildum. Ég skil það alveg af því að það er einfaldara, en hitt er 

dýrmætara og virkar til frambúðar því þetta er ekki tímabundið vandamál. Þessi 

hópur er að fara að vaxa og það er mjög jákvætt því við erum að fara að fá 

fjölbreyttan hóp nemenda með alls konar sögu sem mun gera samfélag okkar 

auðugra. 

Hrund nefnir einnig þekkingu á réttindum í tengslum við aðgerðirnar í skólanum og að 

návígi við málið hefði leitt af sér að líklega myndu börnin aldrei gleyma því sem gerðist og 

þýðingu þess fyrir skólafélaga sinn. Þar sem börnin væru ung og stíga sín fyrstu skref í 

grunnskóla væri þó umræðan takmörkuð en þau hefðu skilið merkilega margt. 

 

Við töluðum um þetta og þau vissu mikið um þetta. Og við tölum um svona, um 

réttindi barna. Að eiga ríkisfang, vernd og fjölskyldu. Þetta er eitthvað sem við 
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erum að læra reglulega um en öðlast ef til vill dýpri skilning á í þessum 

aðstæðum. Þau spurðu mikið og veltu þessu fyrir sér. Þetta er nám sem er líka 

fyrir komandi kynslóðir í rauninni, þau eiga ekki eftir að gleyma þessu.  

Þessi skoðun kennaranna á því að aðgerðirnar leiði af sér dýrmæta þekkingu er í anda 

hugmynda gagnrýnnar kennslufræði og Paulo Freire (2009) um að það sé í ekki bara jákvætt 

að tengja nám raunveruleikanum heldur sé aftenging á raunveruleikanum skaðleg. Bregðist 

kennari því hlutverki sínu að efla skilning nemenda á eigin getu til aðgerða til betra samfélags 

með því að ígrunda reynsluna sé hann að ræna þá mennskunni.  

Lína skólastjóri benti á hlutverk duldu námskránnar í tengslum við aktívisma kennara og 

þá þekkingu sem er að verða til í skólastarfi. Hún sagði mikilvægt að skilja tilgang hennar í 

skólastarfi, þýðing hennar hefði breyst og í nútíma skólastarfi væri hún alls ekki dulin heldur 

meðvituð og upplýst.  

Dulda námskráin er að komast í ljósið. Mjúku málin, erfiðu málin. Öll þessi mál 

sem við vildum ekki ræða, öll þessi meðvirkni, við erum að lýsa þetta upp. Við 

urðum að horfast í augu við þau og það sem gerist er merkilegt því það dregur 

líka önnur mál, aðra nemendur og þeirra þarfir fram. Við erum að opna á þetta 

allt saman og það er jákvætt.  

Innlegg Línu um duldu námskrána minnir rækilega á tengsl hennar við félagslegt réttlæti í 

gagnrýnni kennslufræði (McLaren, 2009) og að slík fræði feli í sér að bera kennsl á duldu 

námskránna í skólum, jákvæðar og neikvæðar afleiðingar hennar, möguleikum og tengslum 

hennar við félagslegt réttlæti nemenda. Enda sé það svo að dulda námskráin geti vegið á 

móti ólýðræðislegum og kúgandi áhrifum námskrár á minnihlutahópa en geti líka leitt til 

valdeflingar nemandans og getu hans til aðgerða í siðferðilegum og pólitískum 

viðfangsefnum.  

Nær allir viðmælenda nefndu að með aðgerðunum hefði sérstöku kastljósi verið beint að 

þörfum barna af erlendum uppruna, flóttabörnum og börnum í leit að alþjóðlegri vernd. 

Umræða um þarfir þessara barna hefði í raun verið of takmörkuð og einhæf til að þrífast. 

Skólastjórnendur nefndu að það væri mikilvægt að kennarar væru vel undirbúnir að vinna 

með fjölbreytileika og mæta börnum á þeim stað sem þau eru stödd og það sé einnig mjög 

mikilvægt að taka ekki þetta starf úr skólum og inn á sérdeildir eða sérskóla eingöngu 

ætluðum börnum í viðkvæmri stöðu. Þetta viðhorf er samhljóða ráðleggingum UNESCO 

(2019) til skólakerfa heimsins um að nauðsynlegt sé að undirbúa kennara í að styðja við 

nemendur sem eru fjöltyngdir eða hafa verið beittir harðræði. Það sé lykilatriði að byggja á 

styrkleikum og möguleikum innflytjenda og flóttafólks eins og tilgreint er í sjöttu ráðleggingu 
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þeirra til skólakerfa: „Byggja þarf á styrkleikum, getu og möguleikum innflytjenda og 

flóttafólks og skapa miklar væntingar til þeirra. Lykilatriði er að þessir nemendahópar séu 

ekki aðskildir frá jafnöldrum, annaðhvort sem sérhópur eða með nemendum sem eiga við 

sértækan námsvanda að stríða eða þeim beint á námsleiðir sem gera minni kröfur.“ 

Unnur nefnir að á þessu sé mikill misbrestur í grunnskólum á Íslandi. Það þurfi 

viðhorfsbreytingu og þegar barist hafi verið fyrir mannréttindum nemanda í viðkvæmri stöðu 

hafi skólasamfélagið einnig farið að skoða stöðu nemandans innan skólans og hvað mætti 

betur fara. Hvernig það væri hægt að styrkja betur stoðir fjölmenningar innan skólans. 

Einangrun þessara barna í skólakerfinu þurfi að rjúfa með markvissum hætti. Skólinn forðist 

að taka ábyrgð á því.  

Það er svo auðvelt að hugsa, látum bara stuðningsfulltrúann um að kenna þetta. 

Eða útbrunna kennarann sem hefur ekki áhuga á neinu lengur. Hann getur séð 

um þetta. Því miður þá hef ég bara fundið það að það er bara mjög algengt í 

skólum. 

Þetta er aftur áminning um að starf í þágu jaðarsettra barna krefst þess að skólar séu í 

stakk búnir til þess að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda eins og stefna íslensks 

skólakerfis um skóla án aðgreiningar felur í sér og eins og Unnur minnti á þá er mikið í húfi og 

taki skólarnir hlutverk sitt ekki alvarlega fari þeir á mis við tækifæri til að styrkja stoðir 

fjölmenningar í skólanum og bregðist stórum hópi barna enda sé skóli án aðgreiningar 

mikilvægur þeim sem eru í hættu á að fá ekki raunverulega eða fulla hlutdeild í skólalífinu og 

eiga undir högg að sækja. Þetta gæti til dæmis átt við um börn í leit að alþjóðlegri vernd enda 

byggist stefnan um skóla án aðgreiningar að menntun sé réttur allra og það sé skylda 

samfélagsins að tryggja öllum menntun við hæfi (Kristín Dýrfjörð ofl., 2013). 

Páll skólastjóri segir þetta einnig mikilvægt en vill einnig horfa á það nám sem verður til í 

hópi jaðarsettra barna. Of oft sé talað um hag annarra nemenda af því að læra um 

mannréttindi jaðarsettra nemenda, auðvitað séu þetta sameiginlegir hagsmunir allra en 

hann bendir á að skólinn beri mikla ábyrgð á að börn sem koma úr erfiðum aðstæðum fái að 

læra það sem þau þurfa á að halda, hvort sem þau dvelja hér til lengri tíma eða til skamms 

tíma og það er mjög í anda þess vaxtarhugarfars sem á að einkenna kennslufræði skóla án 

aðgreiningar (Watkins og Donnelly, 2014).  

Hluti af sýn minni er að mér finnst ég og við í skólanum að við séum að nesta þau 

í göngunni áfram ef þau hljóta ekki náð hér fyrir augum yfirvalda að við höfum 

lagt eitthvað gott til í þeirra líf. Að þau séu betur í stakk búin, mér finnst við bera 

mikla ábyrgð hvað þetta varðar.  
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Í námskránni er kveðið á um réttindi barna og hún litast af sáttmálum sem við 

göngumst við. Við eigum að vinna að því að nálgast hver og einn nemanda út frá 

hans þörfum og styrkleikum. Réttindi allra barna eru mikilvæg. 

Lína skólastjóri segir að skóli sem taki fjölmenningu alvarlega standi einnig virkan vörð 

um nemendur sína sem eru í viðkvæmri stöðu. Það skipti máli að setja fjölmenningu á 

dagskrá og að allir kennarar séu virkir. Það gerist enn frekar í aðgerðum kennara í þágu barna 

af erlendum uppruna.  

Ég legg rosalega mikla áherslu á fjölbreytileika og það þarf að taka ákvörðun um 

svoleiðis. Það er ekki nóg að það sé stefna borgarinnar. Það er til geggjuð 

mannréttindastefna en er hún raunverulega virk í skólum? Það er misjafnt en ég 

hef í alvörunni sinnt þeirri stefnu. 

Lína segist einnig halda að það séu helst fullorðnir sem standi í veginum fyrir því að 

innleiða fjölmenningu og skóla án aðgreiningar í íslenskum grunnskólum. Börnin sjálf séu 

móttækileg.  

Það er sjaldan sem börn spá í það hvaðan þú kemur. Einhver sem kemur og talar 

ekki stakt orð í íslensku, þau eru mjög fljót að mæta því barni og geta vel borið 

fram nafnið.  

Hugleiðing Línu um viðmót barna í íslensku skólakerfi til barna sem koma úr erfiðum 

aðstæðum eru góð áminning um að það eigi ekki að láta stjórnmál eða stefnu stjórnvalda 

villa sýn þegar kemur að sjálfsögðum mannréttindum þeirra. Til þess var Barnasáttmálinn 

innleiddur og gagnast hann sérstaklega eins og áður hefur verið tekið fram, jaðarsettum 

börnum og börnum af erlendum uppruna í skólakerfinu. 

Eins og Páll skólastjóri nefnir þá þurfa kennarar að setja sig í spor barnanna þótt það sé 

erfitt og aðgerðir í þágu þeirra séu sameiginlegir hagsmunir allra og stuðli að virðingu fyrir 

menningu og gildum annarra þjóða. Eins og tiltekið er í 29. grein Barnasáttmálans þar sem 

segir að menntun barna skili beinast að því að til dæmis móta með því virðingu fyrir 

mannréttindum og mannfrelsi en líka virðingu fyrir menningarlegri arfleifð og undirbúa það 

til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi (UNICEF,2021). 

Kennarar og skólastjórnendur sem rætt var við í þessari rannsókn eru mjög meðvitaðir 

um gildi þess að vera virkir í að standa vörð um mannréttindi nemenda sinna og tengingu 

þess við nám og skólastarf, það má því leiða líkur að því að það styrki sannfæringu þeirra 

þegar þeir taka til aðgerða. Þegar rýnt er í viðtölin koma í ljós ýmsar mögulega hindranir fyrir 

því að kennarar noti rödd sína í aðgerðum í þágu nemenda sinna á opinberum vettvangi. Þau 
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ættu auðvelt með að ljá skoðanir sínar á ýmsu er varðar skólastarfið, skólapólitík, námskrár 

og stefnu stjórnvalda en þeim fannst þeir sjaldan geta talað máli nemenda sinna á 

opinberum vettvangi og tiltóku ýmsar ástæður fyrir því, til dæmis persónuverndarlög, 

skólamenningu og fyrirframgefnar hugmyndur um kennarastarfið, viðkvæma stöðu barna og 

fjölskyldna þeirra, lítinn stuðning úr nærsamfélaginu og innan skólans. Nefndu margir 

viðmælenda að þessi þróun væri ekki æskileg því rödd kennara væri mikilvæg til stuðnings 

börnum. Kennarar nefna leiðir sem þeir hafa fundið til að efla rödd sína. Erna segist til dæmis 

hafa sterkari rödd sem manneskja en kennari.  

Kennarastarfið er svo lokað starf. Mér finnst ég hafa sterkari rödd sem 

manneskja en sem kennari. Mér finnst synd að segja þetta. Sem kennari á maður 

að hugsa um velferð allra barna, maður getur aldrei hugsað nógu vel um alla 

nemendur. Það er bara staðreynd. Þetta er eitt af þeim málum sem það er mjög 

erfitt. En sem manneskja getur maður meira. 

Hrund kennari nefnir að hún vildi miklu oftar standa með nemendum sínum opinberlega. 

Við tókum stöðu með barninu og erum til staðar fyrir það og við myndum gera 

það aftur. Við myndum vilja gera þetta oftar og fyrir fleiri börn en það er svo 

mikið haldið aftur af okkur. Við viljum oftar standa á sannfæringu okkar en það 

eru ýmis mál sem við megum ekki tjá okkur um og Persónuvernd kemur oft í veg 

fyrir það líka. Það vantar oft okkar rödd, hún má ekki alltaf heyrast en samt er 

það svo að almennt séð þá stöndum við alltaf með barninu en eigum alltaf að 

geta gert meira.  

Orð Hrundar og Ernu eru vísbending um að vegna þess hve lítil hefð er fyrir aðgerðum 

kennara og því að þeir beiti sér fyrir nemendur sína þurfi kennarar fræðslu og stuðning um 

það hvernig afstaða þeirra og barátta getur samræmst fagmennsku þeirra í starfi kennara. 

Eins og áður hefur verið rökstutt eru réttindi barna í íslenskum skólum rækilega tryggð og 

kennarar hafa því í raun skýrt umboð. Það er hins vegar afar líklegt að stuðningur 

skólastjórnenda, reynsla og farvegur innan skólanna þegar kemur að mannréttindum 

nemenda sé misjafn. Þessi sterki vilji sem kennarar búa yfir er í anda gagnrýnnar 

menntunarfræði því eins og Henry Giroux (2009) bendir á er það bæði nemendum og 

kennurum mikilvægt að nota eigin rödd til áhrifa og að gagnrýnin kennslufræði skoði 

mismunandi leiðir til þess í samskiptum við nemendur og að í þessu samhengi sé afar 

mikilvægt að taka mið af persónulegri og menningarlegri reynslu nemenda. Þeir kennarar 

sem vilja hafa áhrif eru því líklegri til að finna leiðir til að efla rödd sína á opinberum 

vettvangi og það er áhugavert í því sambandi að nærri allir sem tóku þátt í rannsókninni 



 

40 

sögðust hafa stutt sig markvisst við mannréttindastarf í skólanum, svo sem réttindaráð og þá 

voru þrír skólanna sem viðmælendur störfuðu í; Réttindaskólar UNICEF.  

Unnur nefnir mikilvægi réttindaráðsins.  

Það er lykilinn. Ég hef rosalega mikla trú á UNICEF, Barnasáttmálanum og þessu 

starfi. Þetta var alveg nýtt þarna hjá okkur. Þegar málið kemur upp var 

borðleggjandi að láta réttindaráðið taka málið fyrir. Við gátum svolítið lagt það 

fyrir það og ég er viss um að við hefðum getað staðið svona mikið með henni ef 

réttindaráðið hefði ekki verið til staðar í skólanum. 

Þetta nefnir Erna líka en tiltekur líka skólamenninguna, foreldra og nærsamfélagið og 

veltir upp mikilvægum spurningum um tengsl aktívisma og stöðu foreldra í skólahverfinu.  

Það er nýtilkomið að við erum Réttindaskóli UNICEF, starfsmannahópurinn væri 

alveg til í að taka fleiri svona slagi. Það er svona skólamenning hér og hún hefur 

styrkst ef eitthvað er. Ég veit ekki alveg hvernig skólamenning er annars staðar en 

ég veit að hér er vilji til að taka á svona málum. Ég get alveg trúað að þetta sé 

öðruvísi í öðrum hverfum.  

Nú gerðist þetta líka í öðrum skóla, mjög svipað þar sem nemendur tóku að sér 

að berjast. Það gerðist svolítið á undan og ég hugsa að það hafi líka haft áhrif. 

Þetta er samfélagið í þessu hverfi. Foreldrarnir, nemendur, ég held það sé 

svolítið. Foreldrar í þessu hverfi, miðað við önnur hverfi. Hér er hátt 

menntunarstig, það hjálpar til. Þau hafa sterka rödd og það er sú gagnrýni sem ég 

heyri. Þessi rödd er ekki svona sterk alls staðar og það skiptir máli, því miður. Það 

er ekki hægt að berjast alls staðar. 

Unnur kom með hugmynd að áfanga innan síns skóla þar sem ólíkir hópar nemenda eru 

leiddir saman en hann hafi ekki komist á dagskrá. Unnur bendir á að með aðgerðum 

kennarar og þátttöku hverfis og samfélags komist málefni jaðarsettra barna á dagskrá og geti 

stuðlað að viðhorfsbreytingu.  

  

Það þarf bara ákveðna viðhorfsbreytingu. Það þarf að vera þetta viðhorf að allir 

eiga að fá að tilheyra. Þetta er svo óendanlega mikilvægt. Allir eiga að fá að 

tilheyra skólastarfinu. Við eigum ekki að hafa ákveðna hópa sem finnst þeir ekki 

vera hluti af hópnum. Við verðum að gera þessa hugmynd ríkjandi, það er mjög 

mikilvægt. Þessi hópur og hvernig við komum fram við hann í dag, þetta er 

veikasti hlekkurinn. Þetta er það sem við erum að gera verst. 
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Jónas segir réttindaráð innan skólans skapa farveg fyrir aktívisma og þannig auðvelda 

kennurum að hafa áhrif. Þótt að ráðið fái ákveðna forskrift að verkefnum sé mjög eðlilegt að 

takast á við mál sem koma upp innan skólans og meðal nemenda.  

Við fáum svolítið forskrift að verkefnum. Fylgjast með aðgengismálum í 

skólanum, allt mikilvæg mál en okkur fannst þetta ekki endilega stóru málin. 

Þetta voru kannski ákveðin mál sem áttu bara að vera í lagi. Svo fengum við 

fréttir af því að það væri nemandi í skólanum sem stæði til að vísa úr landi ásamt 

fjölskyldu sinni. Við veltum því fyrir okkur hvort það væri mál sem okkur varðaði. 

Við tveir kennarar töluðum við nemandann, sögðum henni frá því að það væri 

réttindaráð í skólanum, platform nemenda til að taka afstöðu í málum nemenda. 

Spurðum hana hvort hún myndi vilja að við töluðum um hennar mál og hvort hún 

myndi vilja segja frá. Hún kom samdægurs og sagði sögu sína. Síðan varð bara úr 

að nemendur með okkur í liði með sér taka málið að sér.  

Erna nefnir að samstarf kennara og teymiskennsla styrki rödd kennara. Þetta er 

áhugaverð sýn því framundan eru miklar áskoranir í starfi kennara í því að auðga nám allra 

nemenda fremur en að búa til sérleiðir fyrir fáa nemendur eins og kennslufræði menntunar 

án aðgreiningar gerir ráð fyrir (Edda Óskarsdóttir ofl., 2021). Gott samstarf kennara og 

teymisvinna gæti verið lykillinn að starfsþróun kennara og gera þeim kleift að nýta styrkleika 

sína til að vinna með fjölbreyttar þarfir nemenda og líta á ólíkan bakgrunn og reynslu þeirra 

sem auð (Watkins og Donnelly, 2014).  

Við erum farin að vinna svo mikið í teymiskennslu. Sumir sem væru ekki til í að 

gera þetta einir, væru til í aðgerðir í teymi eða hópi með öðrum. Sumir eru góðir í 

að tala frammi fyrir börnum en feimnir að tala frammi fyrir fullorðnum og hvað 

þá á opinberum vettvangi. Teymiskennslan er stoð í þessu. Nei, þetta er ekki 

einfaldara, ekki tímasparnaður en þetta hefur eflt sjálfstraust kennara það er 

meiri starfsánægja, skemmtilegra og við erum með sterkari rödd. Það er svo gott 

að vera ekki einn í þessu. 

Skólastjórinn Páll hefur ekki jafn mikinn stuðning og aðrir viðmælendur í rannsókninni í 

foreldrum og nærsamfélaginu en segir sitt verkefni að ná slíkum stuðningi og er meðvitaður 

um að staða skólans og barnanna í honum mun batna við það. Páll býr að því í krafti stöðu 

sinnar að eiga auðveldara með að leita stuðnings en til dæmis umsjónarkennari en áskoranir 

hans eru í nærumhverfinu.  
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Ég myndi segja að þetta væri mitt verkefni. Ég fann mjög fljótlega að það væri 

mjög mikilvægt að efla samtal milli skólans og nærsamfélagsins. Því sterkara og 

virkara samfélag, því sterkari og öflugri er skólinn og áhrif okkar. Þetta eru miklar 

áskoranir en mikilvægt verkefni. Hér býr fólk með mjög ólíkan bakgrunn og af 

mörgum þjóðernum, hér er einnig hátt hlutfall fólks sem hefur ekki lokið 

langskólanámi. Félagslegar aðstæður fólks í hverfinu leggur ríkari skyldur á okkar 

herðar hér í skólanum að vera jákvætt afl. Samfélaginu hér finnst það afskipt og 

ekki hluti af heild. 

Það er eftirtektarvert í því ljósi að Páll naut ekki víðtæks stuðnings í sínum aðgerðum eins 

og aðrir viðmælendur í rannsókninni að hann beitti einnig öðrum og persónulegri aðferðum. 

Hann talaði um tilfinningar sínar og leyfði sér sterka tjáningu. Hann hafði þó stuðning 

lögfræðings sem vann að máli fjölskyldu barnanna sem um ræddi og fannst það eflandi. 

Í heildina eru áhrif kennara meiri þegar þeir geta stutt sig við ferla og starf innan 

skólanna, aðra kennara og samstarfsfélaga, sérfræðinga, foreldra og nærsamfélagið. Og þeir 

eru líklegri til aktívisma eftir því sem þeir fá meiri stuðning. Það vekur upp spurningar um 

félagslegt réttlæti hversu valdeflandi stuðningur við rödd kennara er misjafn eftir 

skólahverfum og ólíkri samsetningu þeirra. Sú leið sem Páll valdi, að tjá sterkt tilfinningar 

sínar um stöðu nemenda sinna og taka sér stöðu jafningja nemenda sinna er áhrifarík og 

líkleg til árangurs (Paulo Freire, 2009) því gagnrýnin kennslufræði er mannúðleg í sjálfu sér 

og umbótamiðuð og það mætti halda því fram að hún gagnist allra mest þar sem hennar er 

helst þörf, þar sem ríkir mikið félagslegt óréttlæti.  

  

4.1.3 Kennarar sem taka þátt í baráttu fyrir velferð nemenda sinna þurfa að gæta vel að 
stöðu sinni gagnvart jaðarsettum börnum 

  

Allir kennarar og skólastjórnendur sem tóku þátt í þessari rannsókn voru meðvitaðir um 

stöðu sína gagnvart jaðarsettum börnum og fjölskyldum þeirra. Þeir nefndu flestir dæmi um 

önnur mál þar sem það var ekki í hag nemenda og fjölskyldna þeirra að það færi fram barátta 

fyrir velferð þeirra á opinberum vettvangi. 

Þá er sérstaklega átt við börn og fjölskyldur sem sækja um hæli hér á landi vegna 

pólítískra ofsókna. Kennarinn Jónas nefndi að á svipuðum tíma og barátta fyrir einum 

nemenda fór fram í skólanum hefðu kennarar og starfslið skólans haft áhyggjur af tveimur 

öðrum nemendum og boðið fram aðstoð sína. Þeirri aðstoð var hafnað og það sé mikilvægt 

að virða og þá þurfi að beina baráttunni í annan farveg en Arnar nefndi dæmi um slíka 

baráttu sem fer leynt. 
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Við höfum haft samráð við lögfræðing og fjölskyldu barnsins og sent bréf með 

rökstuðningi til stjórnvalda. Við höfum mótmælt með öðrum leiðum sem henta 

aðstæðum barna í mjög viðkvæmri stöðu betur. 

Páll nefnir að kennarar og skólastjórnendur verði einnig að gæta að forréttindastöðu 

sinni með tilliti til þess hvaðan börnin koma og úr hvers konar aðstæðum: „Þetta eru 

auðvitað börn sem koma úr mjög erfiðum aðstæðum og við getum ekki sett okkar í þeirra 

spor.“ Lína skólastjóri segir mikilvægt að kennarar og skólastjórnendur setji þarfir barnsins í 

fyrsta sæti. Það geti þýtt að hafa annað hvort hátt eða að baráttan þurfi að fara leynt. 

Það má aldrei vera að flagga sér. Þú berst ekki fyrir einhvern sem vill það ekki. Ég 

hef líka verið með fólk sem vildi það ekki. En maður verður að spyrja og kanna 

málið því maður vill heldur ekki mismuna börnunum sínum. Það sem er 

mikilvægt að hafa í huga við þetta er að sýna ákveðna seiglu og tillitssemi, því 

fólk kemur oft úr þannig aðstæðum að það treystir ekki yfirvöldum eða kerfum 

og vill alls ekki setja nafnið sitt á hinn opinbera vettvang. Maður þarf að bera 

mikla virðingu fyrir því hvað fólki finnst og gefa því réttar upplýsingar. Þannig að 

þetta er ótrúlega snúið. Þá er mjög mikilvægt að hafa alla með í ráðum á réttum 

forsendum. Fyrir fjölskyldu sem vill alls ekki fjölmiðla, þá fer ég aðra leið og spyr 

fjölskylduna hvað ég geti gert. 

Vangaveltur Línu eru líka siðferðilegs eðlis því fjölmiðlaumfjallanir auka líkur á að 

fjölskyldur fái hæli hér á landi, um það er enginn vafi. Hver er þá staða þeirra barna sem 

kennarar telja að mannréttindi séu brotin á en ekki er hægt að mótmæla opinberlega? Hrund 

nefnir þetta líka, leiðir hugann að félagslegu réttlæti og þá staðreynd að afstaða skólans í 

fyrstu mótmælaaðgerðunum skipti máli til framtíðar.  

Skólinn vill að sjálfsögðu hjálpa til og við gerum allt sem við getum gert. En við 

töluðum líka um að gera þetta rétt, því hvað með næsta barn? Við gátum ekki 

verið beint í forsvari í þessu máli, því hvað ef allir væru ekki í stuði fyrir það næst?  

Erna tiltekur einmitt þetta atriði líka.  

Eigum við að standa með þessu barni, af því hann er svo æðislegur? Hvað með 

önnur börn sem fá ekki jafn mikinn stuðning í baráttunni? 

Niðurstaða þeirra beggja var sú að það væri rétt að það væri regla að minna á sjálfsögð 

mannréttindi barna í skólanum og grípa til og styðja við aðgerðir. Barátta í einu máli hefði 

víðtæk og góð áhrif á öll börn. Það væri aldrei skaðlegt að minna á mannréttindi barna.  
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Maður er núna búin að gefa fordæmi. Ég bakka ekki. Ég mun gera þetta aftur ef 

ég stend aftur í þessum sporum. Og ég hugsa um skóla  með hátt hlutfall barna 

umsækjenda um alþjóðlega vernd. Mig langar bara að þau geri eitthvað líka. 

Gerið eitthvað, því maður tapar ekki á því. Þetta skaðar ekki skólann og ef 

eitthvað er þá gerir þetta skólanum gott.  

Lína skólastjóri nefnir að þegar brotið sé freklega á mannréttindum barna til dæmis með 

því að senda þau úr landi í hættulegar aðstæður þá sé ekkert vafamál á því að aktívismi eigi 

rétt á sér.  

Þá finnst mér bara að allur heimurinn eigi að vita það. 

Skólastjórnendur og kennarar rannsóknarinnar eru sammála um það að það sé ekki hægt 

að horfa framhjá félagslegu óréttlæti nemenda í skólastofunni þótt þeir geri það ekki alltaf 

opinberlega. Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir með þá eiginleika sem Paulo Freire 

(2009) bendir á geti eflt færni nemenda til aðgerða; þeir skildu veruleikann sem nemendur 

þeirra bjuggu við, sýndu þeim samkennd í verki og voru þannig jafningjar þeirra. Þeir gátu 

einnig nýtt skilning sinn, gripu til aðgerða til að snúa við félagslegu óréttlætu nemenda sinna 

en um leið miðluðu þeir til allra nemenda sinna  reynslu sem er forsenda þekkingar um stöðu 

þeirra í heiminum og færni þeirra til aðgerða. Skilningur og þekking kennara á áhrifum 

menningar og umhverfis skiptir miklu máli fyrir námsárangur barna eins og kom fram í 

rannsókn á menntun barna sem njóta alþjóðlegrar verndar og kennarinn gegnir sérstaklega 

mikilvægu hlutverki í góðri líðan þeirra (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018).   

 Páll nefnir mikilvægi þess að farið sé eftir þeim sáttmálum sem íslensk stjórnvöld gangist 

við.  

Við eigum að vinna að því að nálgast hver og einn nemanda út frá hans þörfum 

og styrkleikum. Réttindi allra barna eru mikilvæg en sá hópur sem þarf mest á 

vernd okkar að halda er sá hópur sem stendur félagslega veikum fótum og eru 

jaðarsett. Við höfum ríkari skyldu gagnvart þeim. Þannig er það bara. 

Orð Páls minna enn og aftur á mikilvægi Barnasáttmálans og þýðingu hans í íslensku 

skólastarfi enda sé hann sérstaklega mikilvægur jaðarsettum börnum og börnum af 

erlendum uppruna í skólakerfinu og þá má hafa í huga að Barnaréttindanefnd Sameinuðu 

þjóðanna gerði sérstakar athugasemdir við samninginn til að ítreka rétt barna í viðkvæmri 

stöðu og hafa til dæmis orðið fyrir áhrifum fólksflutninga. Nefndin leggur áherslu á að þessi 

börn eigi sama rétt og önnur börn. (Sameinuðu þjóðirnar, 2017). 
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Orð hans um ríkari skyldu kennara gagnvart jaðarsettum börnum fá stoð í íslenskum 

rannsóknum. Kennarinn er mikilvæg stoð barna með flóttabakgrunn og mikilvægt að 

faglegur bakgrunnur þeirra taki mið af þörfum þeirra (Helga Guðmundsdóttir ofl., 2018).   
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5 Lokaorð 

Skólinn er mikilvægt jöfnunartæki og ekki síst börnum í viðkvæmri stöðu svo sem börnum 

í leit að alþjóðlegri vernd. Hann er ekki síður mikilvægur börnunum í því að eignast vini, sinna 

áhugamálum og finna til öryggis. Í þessari rannsókn var markmiðið að varpa ljósi á þær 

forsendur sem eru til staðar þegar kennarar grípa til aðgerða í þágu nemenda í leit að vernd 

og áhrif þess á skólastarf. Rannsóknarspurningarnar sem lágu til grundvallar voru þrjár; Hvers 

konar fagvitund búa þeir kennarar yfir sem grípa til aðgerða eða mótmæla fyrir nemendur 

sína í leit að vernd? Hvaða áhrif hefur slíkur aktívismi á kennarann og skólasamfélagið í 

heild? Og hversu miklu máli skiptir stuðningur frá skóla -og samfélagi, kennara sem minna á 

mannréttindi nemenda sinna og grípa til aðgerða?  

Rannsóknarspurningunum var svarað á grundvelli niðurstaðna þemagreiningar sem leiddi 

í ljós þrjú þemu. (1) Sterk sannfæring og stuðningur skóla og nærsamfélags ræður því hvort 

kennarar grípa til aðgerða í þágu nemenda sinna. (2) Barátta kennara fyrir velferð nemenda 

sem eru í leit að alþjóðlega vernd hefur jákvæð áhrif á skólastarf og styrkir stoðir 

fjölmenningar og skóla án aðgreiningar. (3) Kennarar sem taka þátt í aktívisma gæta vel að 

stöðu sinni gagnvart jaðarsettum börnum.  

Kennarar vilja hafa áhrif í meira mæli og nefna að aðgerðir þeirra hafi styrkt rödd þeirra 

og getu til aðgerða, það sama eigi við um nemendur þeirra. Einn viðmælandi tekur gott 

dæmi um reynslu sína, hún hafi verið hikandi í fyrstu en stuðst við sannfæringu sína og gildi. 

Næst muni hún hins vegar ekki hika og ganga beint til verks. Mér finnst þetta merkileg 

niðurstaða í ljósi þess að flestir viðmælenda í þessari rannsókn fannst þeir stíga út úr 

hefðbundu starfi sínu sem kennari og styðja við nemendur sem manneskjur. Lítil hefð og 

umræða um aðgerðir kennara í þágu nemenda gæti haft áhrif á upplifun þeirra og ef til vill 

breytist þessi upplifun með meiri reynslu. Þeim finnst stuðningur úr skólahverfinu skipta 

miklu máli þegar kemur að áhrifamætti þeirra og það er áhugavert rannsóknarefni að skoða 

það í ljósi ólíkrar stöðu og bakgrunns foreldra í skólahverfum landsins. Einnig væri áhugavert 

að kanna hvort innleiðing teymiskennslu í skólum hefði svipuð styrkjandi áhrif á getu 

kennara til aðgerða og til starfsþróunar. Mér finnst mikilvægt að kanna þetta betur í 

tengslum við mína eigin starfskenningu og trúi því að ég geti betur stutt við hugmyndir mínar 

um samkennd og félagslegt réttlæti í skólastarfi í lærdómssamfélagi frekar en ein og óstudd.  

Kennarar og skólastjórnendur telja að í þeim tilvikum sem þeir stíga fram opinberlega og 

mótmæla eða minna á mannréttindi nemenda sinna að það sé það eina rétta að gera og þeir 

séu að verja verndandi hlutverk skóla í lífi barna. Það sé einnig siðferðileg skylda þeirra. Í 

rannsókninni kom einnig fram að hversu mikið þeir hafa þetta verndandi hlutverk í heiðri því 

þeir gæta vel stöðu sinnar gagnvart jaðarsettum börnum og telja það afar mikilvægt að allir 
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þeir sem komi að umönnun jaðarsettra barna gæti stöðu sinnar gagnvart þeim. Það sé ekki 

alltaf börnunum í hag að baráttan fyrir velferð þeirra fari fram á opinberum vettvangi heldur 

sé kennurum og skólastjórnendum treystandi til að meta í hvaða farveg baráttunni er best 

borgið enda hafi þeir góð tengsl við nemendur sína og þekki þá. 

Aðgerðir kennara í þágu nemenda sinna í leit að alþjóðlegri vernd geta leitt til ígrundunar um 

stöðu nemenda innan skólans og leiðir til úrbóta. Það er full þörf á því að styrkja stoðir 

fjölmenningar innan skóla og rjúfa einangrun barnanna. Eins og einn viðmælandi 

rannsóknarinnar nefnir þá sé ákveðin tilhneiging í skólakerfinu til að forðast að taka ábyrgð á 

þessu mikilvæga málefni. Skólastarf í þágu barna í leit að alþjóðlegri vernd krefst þess að 

skólar séu í stakk búnir til að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. Taki skólar ekki 

hlutverk sitt alvarlega er víst að þeir fara á mis við tækifæri til að styrkja stoðir fjölmenningar 

í skólanum.   

Einna mikilvægust niðurstaðna í rannsókninni finnst mér þó vilji kennara og 

skólastjórnenda sem rætt var við til að takast á við áskoranir sem felast í móttöku barna sem 

eru í leit að alþjóðlegri vernd og eru jaðarsett. Þótt að viðmælendur í þessari rannsókn bendi 

margir á að það vanti ýmislegt í íslenskt skólastarf til að bæta aðstæður jaðarsettra barna 

nefna þeir að það sé mikilvægt að takast á við þær áskoranir til að þekking verði til. Rökin 

fyrir mikilvægi þess eru mjög sannfærandi og nærri allir viðmælendur rannsóknarinnar segja 

frá þekkingu sem varð til í aðgerðaferlinu sem byggt verður á til framtíðar. Þekkingin verður 

til í námi nemenda, í skólanum og í þeirra eigin starfsþróun og sýn á skólastarf. Þetta styður 

við þá hugmynd að það sé mikilvægt að nemendur og skólasamfélagið takist á við brot á 

mannréttindum og öðrum veigamiklum málum sem koma upp í skólastarfinu og það styrki 

stoðir fjölmenningar og þekkingu á mannréttindum.  

Í þessu samhengi og í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar má spyrja sig hver geta og staða 

kennara í stoðdeildum fyrir börn í leit að alþjóðlegri vernd sé til aðgerða eða til að minna á 

mannréttindi nemenda sinna og einnig hvort að með slíkum stoðdeildum sé verið að skerða 

tækifæri kennara í grunnskólum borgarinnar til að bæta þekkingu sína og byggja upp 

móttöku barna í viðkvæmri stöðu til frambúðar enda er ljóst að ekki er um tímabundið 

vandamál að ræða. Þá mætti líka hugleiða hvort verið sé að veikja stöðu barnanna með því 

að fjarlægja börn úr heimaskólum sínum sem er líklegastur til að tala þeirra máli.  

  Þetta finnst mér vert rannsóknarefni og krefjandi spurning; Er verið að gera 

undantekningu á skóla án aðgreiningar þegar um er að ræða börn af erlendum uppruna sem 

hafa gengið í gegnum áföll? Þau rök að þau þurfi meiri stuðnings við en íslensk börn vegna 

áfalla, tungumálakunnáttu eru fremur veik því skóli án aðgreiningar byggir á þekkingu til að 

taka á fjölbreyttum þörfum barna og lítur á ólíkan bakgrunn barnanna sem auð. 
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