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Formáli 
Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni til fullnaðar meistaraprófi í uppeldis- 
og menntunarfræðideild, á sviði fjölmenningar við Háskóla Íslands, 
menntavísindasvið. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS-einingar. Ritgerðin 
fjallar um það hvernig höfundur sem kennari þróar kennslu í íslensku sem 
öðru máli fyrir fullorðna nemendur sem hafa annað móðurmál en 
íslensku. Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2007 en þá stóð ég á 
tímamótum eftir diplomanám í fjölmenningarfræðum við KHÍ. 
Rannsóknin er enn í þróun og mun sennilega seint verða lokið. 
Leiðsögukennarar voru Hafdís Guðjónsdóttir og Karen Rut Gísladóttir og 
góð ráð veitti Hafþór Guðjónsson. Ég færi þeim öllum bestu þakkir fyrir 
leiðsögn og veitta aðstoð. 
 Ég þakka yfirmönnum mínum fyrir að veita mér leyfi til að 
framkvæma rannsóknina á vettvangi og nemendum mínum fyrir að veita 
mér leyfi til að nota verkefni þeirra við rannsóknina. Hvatning og 
stuðningur fjölskyldu minnar var ómetanlegur og vil ég fyrst og fremst 
þakka henni og vinum mínum þá þolinmæði sem mér var sýnd meðan ég 
vann að þessari ritgerð.  
 Þá vil ég þakka Stefaníu Björnsdóttur, Stefaníu Ragnarsdóttur, 
Ástu Björk Sveinbjörnsdóttur og Ragnari Jónassyni fyrir ráðgjöf og 
yfirlestur ritgerðarinnar.  
 Það er von mín að þessi rannsókn leiði til þess að skilningur 
kennara aukist á erfiðleikum erlendra nemenda sem læra íslensku sem 
annað tungumál og hvaða leiðir eru færar til þess að styðja þá. Ég vona 
einnig að mér hafi tekist að varpa ljósi á hvaða ferli fer í gang þegar 
nemendur byrja að tjá sig á öðru máli og hefja ritun á því. Þeir erfiðleikar 
voru mér ekki ljósir í upphafi rannsóknar. Ekki síst vona ég að kennarar 
sem kenna íslensku sem annað mál geti nýtt sér þá reynslu mína, sem lýst 
er í rannsókninni, í samskiptum við nemendur sína. Ég vona að lesningin 
verði þeim hvatning til að vinna að fjölbreyttara námsefni, gefa 
nemendum tækifæri til að tjá sig og hlusta á það sem þeir hafa fram að 
færa. 
  Reykjavík apríl 2009 
   _______________________ 
                                                               Eva Örnólfsdóttir 



4 

  



5 

Ágrip 
Þessi rannsókn er starfendarannsókn kennara við framhaldsskóla sem 
kennir íslensku sem annað mál. Rannsóknin stóð yfir frá hausti 2007 fram 
á vorönn 2009. Í henni er lýst hvernig ég sem tiltölulega nýútskrifaður 
kennari hef þróast í starfi. Eftir fjögurra ára reynslu af kennslu í íslensku 
sem öðru máli í grunn- og framhaldsskóla lít ég til baka til að kanna hvað 
hafi breyst. Nemendurnir mínir eiga það allir sameiginlegt að hafa verið á 
Íslandi frá nokkrum mánuðum upp í tvö til þrjú ár og verið í íslenskunámi 
a.m.k. tvær annir í framhaldsskóla. Ég tek til skoðunar hvernig ég kenni 
þeim að tjá sig á íslensku og hvernig ég hvet þá til þess.  
 Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða starf mitt í ljósi kenninga 
Jean McNiff sem álítur að starfendarannsókn og kennara-starfið séu 
samtvinnuð. Kennurum er oft umhugað um að þróa starfshætti sína með 
því að læra af reynslunni og öðlast skilning á starfi sínu. Það gera þeir 
með því að ígrunda hvað þeir hafi gert, skoða gögn sín, hverju þeir hafi 
breytt og hvers vegna. Þá komast þeir að niðurstöðu um hvort það hafi 
leitt til bóta á kennslunni. Þannig verður starfendarannsókn lifandi ferli en 
ekki eingöngu orðræða um viðfangsefni fræðimanna. Markmið mitt með 
þessari rannsókn er að öðlast dýpri skilnig á starfi mínu og jafnframt að 
efla mig í starfi. 
 Hugmyndin að rannsókn minni er tvíþætt. Annars vegar komst ég 
að raun um að skortur er á rannsóknum á íslenskukennslu fyrir erlendra 
nemendur og lítið er til á íslensku um það hvernig erlendum nemendum 
er kennt eða hvernig þeir læra. Hins vegar mun ég kanna hvernig ég hef 
þróast í starfi með því að í fyrsta lagi að vera í framhaldsnámi á mennta-
vísindasviði Háskóla Íslands með kennslu, í öðru lagi að sækja námskeið 
í greininni og í þriðja lagi að hafa kynnt mér leiðir sem aðrir hafa reynt. 
Með ígrundun á eigin kennslu og lestri fræðigreina hef ég öðlast styrk til 
að nota nýjar aðferðir sem margar reynast nemendum vel.  
 Gagna var aflað í eitt ár. Ég bar þau saman við þær fræðigreinar 
sem ég las til að fá skilning á því sem ég var að gera innan kennslu-
stofunnar og koma fram í þessari ritgerð.  
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Abstract 
I conducted an action research for over a year period, from autumn 2007 
through April 2009. My background occupation is a teacher who teaches 
Icelandic as a second language in college. The research paper emphasizes 
how I as a teacher have developed after my graduation. I can review the 
changes that have occurred over my four years of teaching Icelandic as a 
second language in grammar school and collage. My students have been 
living in Iceland anywhere from few months up to three years and some 
have been studying Icelandic for at least two semesters in college.  
 I observe how they respond to my methods of teaching in terms of 
expressing themselves and how motivated they are. The purpose of this 
paper is to analyze the above mentioned methods of teaching in the light 
of Jean McNiff’s theory. Jean McNiff finds action research and the 
teachers work coupled. Improving their teaching skills is the goal of 
many teachers. This can be accomplished by reflecting on the day to day 
work, analyzing data and dissect how changes have affected the work. 
Afterwards they come to conclusion whether it has improved their 
teaching. Action research is a living process and thereby not only 
theorists discourse. My goal as a teacher is to gain a deeper insight into 
my work and improve my effectiveness to teach. 
 The research paper was primarily based on two chains of thoughts. 
First off there is a lack of research papers surrounding Icelandic as a 
second language with insufficient information in Icelandic on how 
foreign students are taught and learn. On the other hand I will look at my 
career development, first by studying in the University of Iceland, second 
by course participation and third by peer review of teaching. By self-
assessing my teaching methods and by reading theoretical articles I have 
gained the skill of using new teaching methods that benefit my students. 
 I gathered data for one year. I compared the data to theories which 
I’ve read about in order to gain understanding of my classroom practices 
and the results can be found in this research paper. 
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Inngangur 
Áhugi minn á íslensku máli varð til þess að ég hóf nám á íslenskukjör-
sviði í Kennaraháskóla Íslands. Hugurinn stóð alltaf til að kenna íslensku 
sem annað mál. Að baki lá forvitni mín á því hvernig fólk fer að því að 
læra nýtt tungumál. Í vettvangsnáminu fékk ég tækifæri til þess að kenna 
á nýbúabraut í grunnskóla. Það jók enn á áhuga minn fyrir þessari grein 
íslenskunnar. Nýtt fræðasvið var í mótun við Kennaraháskólann og þegar 
ég lauk B.Ed. prófi vorið 2005 hafði verið fjölmenningardeild í 
Kennaraháskólanum í þrjú ár. Þá um haustið opnaðist leið fyrir nokkra 
nýútskrifaða kennara til þess að fara í framhaldsnám en áður var skilyrði 
að kennarar hefðu verið í starfi í a.m.k. tvö ár áður en þeir hæfu nám í 
framhaldsdeildinni. Ég fór í þetta nám og lauk diplómagráðu eftir tvö ár. 
Jafnframt því kenndi ég erlendum grunnskóla-nemendum á aldrinum 12-
16 ára íslensku. Námið studdi við kennsluna þar sem ég gat tengt fræðin 
við það sem ég var að gera. Námskeiðin í framhaldsdeildinni voru 
fjölbreytt: Fjölmenningarleg kennsla, hugtök og kenningar í fjöl-
menningu, rannsóknir í skólastarfi, trúarbrögð í fjölmenningarsamfélagi 
og skóla, námsmat í íslensku sem öðru máli og kennsla íslensku sem 
annars máls. Þessi námskeið studdu hvert annað og opnuðu mér sýn til 
margra átta. Í kjölfarið fór ég að prófa það sem hreif mig mest. Þar á 
meðal var að skoða á gagnrýninn hátt hvernig ég kenndi og vera óhrædd 
við að breyta til. Inn á allar kennsluáætlanir skráði ég hverju mætti breyta 
og hvað hefði gengið vel. 
 Í grunnnámi í Kennaraháskólanum lærði ég að fjölbreytt námsmat 
væri hentugt fyrir alla nemendur og það var mér hugleikið. Skólastarf er í 
sjálfu sér hefðbundið en ég velti því mikið fyrir mér hvort nauðsynlegt 
væri að vera með skrifleg próf. Prófin lét ég reyna á flesta færniþætti. Þau 
hafði ég í fimm hlutum og þannig prófaði ég hlustun, orðaforða, skilning, 
þekkingu og ritun (ekki lestur). Það kom mér verulega á óvart hvað 
nemendur voru duglegir við að tjá sig í ritun. Spurningar vöknuðu hjá 
mér um það hvers vegna sá hluti kom best út. Það varð úr að þegar ég 
ákvað að skrifa meistaraprófsritgerð fór ég að leita að rannsóknum um 
ritun sérstaklega. 
 Eftir tveggja vetra kennslu í grunnskóla hneigðist hugurinn að 
kennslu eldri nemenda og með námi til meistaragráðu hef ég verið að 
kenna erlendum nemendum íslensku í framhaldsskóla. Þeir eru á 
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aldrinum 16 til 74 ára. Tilraun nemenda minna til þess að læra íslensku 
hefur verið aðdáunarverð og hefur kennt mér hvað hvatning hefur mikið 
að segja í þeim efnum. Ég hef reynt ýmsar leiðir til þess að koma því 
námsefni til skila sem ég hef fengið í hendurnar. Margt af því fannst mér 
hvorki henta nemendum né mér og fór að vinna að eigin efni með útgáfu í 
huga. Ég hef reynt að virkja flest skilningarvit nemenda minna og reynt 
að skilja hvernig nýtt tungumál lærist. Margt af því sem fræðimenn fjalla 
um í rannsóknum sínum um það hvernig fólk tileinkar sér nýtt tungumál 
hef ég getað samsamað kennslu minni. Það hefur aukið skilning minn að 
vita að það eru ekki bara nemendur mínir sem eiga í erfiðleikum heldur 
sýna rannsóknir að það á við um fleiri. Það heillar mig að finna leiðir til 
að kenna ólíkum einstaklingum sem hingað eru komnir til þess að læra 
íslenskt tungumál. Þeir koma hingað til lands á mismunandi forsendum. Í 
einum og sama nemendahópnum getur verið fólk með mismikla 
skólagöngu, reynslu og menntun. Það getur verið á mismunandi aldri og 
með ólíkan bakgrunn og menningu.  
 Tilgangur þess að ég valdi að gera þessa rannsókn er tvíþættur. 
Annars vegar er áhugi minn á tileinkun erlendra nemenda á íslensku máli, 
einkum fullorðinna og hins vegar að skoða hvernig ég get þróað mig í 
starfi og styrkt mig faglega og persónulega í samskiptum við nemendur. Í 
rannsókninni er leitað svara við eftirfarandi spurningu: 
Hvernig læri ég sem kennari að kenna fullorðnum nemendum íslensku 
sem hafa annað móðurmál?  
 Rannsóknin snýst um hvernig ég geti þróað áfram kennsluhætti 
mína, hvernig ég geti hjálpað nemendum mínum að finna gagnlegar leiðir 
til þess læra íslensku og lært af því sem ég geri. Með því vonast ég til að 
geta gefið öðrum innsýn í það sem ég hef reynt, svo það geti komið 
fleirum að gagni. Ég tel að fræðilegt og hagnýtt gildi geti verið af slíkri 
rannsókn fyrir aðra kennara. Það getur verið þeim hvatning til þess að 
kynna sér enn frekar það sem ég tæpi á. Þá er einnig þörf á að sýna fram á 
mikilvægi fyrir stöðugt og áframhaldandi nám kennara. Ég tel mikilvægt 
að hafa gaman af starfi sínu og þykja vænt um það. Til þess að leggja 
alúð við það þarf stöðugt að skoða hvað sé hægt að gera betur og hvernig 
eigi að standa að því. Umbætur verða þannig bæði í eigin þágu og í þágu 
nemendanna. Sem aðdraganda að rannsókninni kanna ég hvernig 
tileinkun nýs tungumáls fer fram og hvað greini fullorðna nemendur frá 
börnum. Ég varpa ljósi á hvað hafi verið gert í málefnum nemenda með 
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annað móðurmál en íslensku í þeim tilgangi að sjá hvað hafi áunnist. Þá 
skoða ég hvaða markmið ríki og sveitarfélög hafa sett sér, sem hefur áhrif 
á starf skólanna. Ég íhuga kennsluhætti mína í ljósi kenninga ýmissa 
fræðimanna og leiðir til úrbóta.  
 Ritgerðin skiptist í 8 meginkafla. Fyrst er rætt um rannsókn-
araðferðina. Kafli tvö fjallar um íslenskar og erlendar rannsóknir sem 
gerðar hafa verið um hliðstæð efni. Þriðji kaflinn snýst um fræðilegar 
forsendur rannsóknarinnar. Þar er rætt um aðgerðir stjórnvalda í mál-
efnum nemenda með annað móðurmál en íslensku, um lög og námskrá 
framhaldsskóla, menntun kennara, hvernig við lærum nýtt tungumál bæði 
talað og ritað og hvernig kennsla í íslensku sem öðru máli er frábrugðin 
móðurmálskennslu eða kennslu erlendra tungumála. Þar er einnig fjallað 
um hversu erfitt eða mikilvægt það er fyrir erlenda nemendur að læra 
íslensku, menningarmunur og hvatar til að læra. Þá eru fullorðnum 
nemendum gerð skil. Fjórði kaflinn er um fagmennsku, menntun og 
þjálfun kennara. Fimmti kaflinn um áhrifaþætti í eigin kennslu. Sjötti 
kaflinn er um rannsóknina sjálfa. Sjöundi kaflinn er umræður um 
rannsóknina og hvað ég hef lært af henni og áttundi kaflinn eru 
hugleiðingar eftir rannsóknina. 
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1 Starfendarannsóknir 
Starfendarannsóknir hófust í Bandaríkjum N-Ameríku um 1940 með 
verkum Kurt Lewin félagsvísindafræðings (social scientist). Þær lágu 
niðri um hríð en sameinuðust öðrum stefnum í Bretlandi í kringum 1970. 
Megináhrifin komu frá Lawrence Stenhouse sem taldi að námskrár ætti 
að laga að reynslu nemenda og þá ætti að hvetja til að taka ábyrgð á eigin 
námi. Hann kom hugmyndinni á framfæri um kennarann sem rann-
sakanda (McNiff, 2002).  
 Starfendarannsóknir eru sérstakar að því leyti að í þeim fram-
kvæma raunverulegir notendur í raunverulegu umhverfi. Í eðli sínu hvetja 
þær til breytinga en megintilgangurinn með þeim er að skoða það sem 
betur má fara, laga það sem ekki er gott, breyta samkvæmt því og 
endurskoða; ferlinu lýkur aldrei. Margir fræðimenn leggja áherslu á gildi 
starfendarannsókna fyrir kennara og stofnanir sem vilja þróa starfshætti 
sína. Meðal þeirra er Jean McNiff og ég mun að mestu styðjast við 
hugmyndir hennar í þessari rannsókn.  
 Jean McNiff er írskur prófessor við St. Mary´s University College í 
London og hefur unnið að starfendarannsóknum frá 1970. Hún hefur 
unnið með kennurum og haldið fyrirlestra víða um heim. Í bæklingi á 
heimasíðu hennar Action Research for professional development er að 
finna lýsingar á starfendarannsókn. Hún tekur samlíkingu sem allir 
þekkja sem hafa lært að hjóla og spyr: „Hversu oft féllst þú af hjólinu 
áður en þú réðst við að hjóla? Væntanlega tókstu áhættuna á að reyna 
aftur og e.t.v. með nýrri aðferð þar til það tókst.“ Á sama hátt megi hugsa 
um eitthvað sem gert er án þess að hafa hugmynd um hvernig eigi að fara 
að. Svo finnist lausn með því að takast á við verkefnið á kerfisbundinn 
hátt. Þetta segir hún að sé grundvallarregla í starfendarannsóknum. Að 
greina vandamálið, ímynda sér mögulega lausn, sannreyna hana og meta 
(virkaði hún?) og breyta framkvæmd í ljósi matsins. Það er einmitt það 
sem fólk gerir þegar það stendur frammi fyrir vali í lífinu. Það spyr sig 
spurninga, leitar svara og sannreynir þau. Til þess að starfendarannsókn 
standi undir nafni þarf að koma fram í henni hvers vegna áhugi var á að 
rannsaka tiltekið efni og hvernig gögnum var safnað til þess að ferlið gefi 
til kynna hvernig rannsóknin fór fram og því hafi verið náð sem haldið 
var fram í upphafi (McNiff, 2002). 
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Rannsóknaraðferðin er starfendarannsókn (action research), þar 
sem ég er að skoða eigið starf, ígrunda og endurskoða. Þessu lýsir McNiff 
sem spíral og sjá má á mynd 1: 

 

 

 
Mynd 11:spírall McNiff 

Á neðstu stigum er viðfangsefnið greint. Kennari skoðar núverandi 
starfshætti, sér hvað má fara betur, ígrundar framhaldið og safnar gögnum 
til rannsóknar. Framkvæmd og verki er breytt í ljósi niðurstaðna og 
ígrundun er haldið áfram. Spírall er þess eðlis að hann endar ekki heldur 
getur hann farið í ýmsar áttir þar til fullnægjandi árangur eða skýring 
næst. Ferlið þarf ekki að vera samfellt eða rökrétt heldur leiðir það 
rannsakandann áfram og getur tekið hliðarstefnu þar sem eitt efni myndar 
grunn að öðru og leiðir til nýrra breytinga. Rannsakandinn getur ákveðið 
að fara nýjar leiðir ef það hentar rannsókninni (McNiff, 2002), en 
rannsóknin heldur þó sinni markvissu stefnu. Samanborið við það þegar 
einni spurningu hefur verið svarað leiðir svarið oft til annarrar spurningar 
en áfram er þó haldið út frá upphaflegu spurningunni. 
 Samkvæmt McNiff eru lykilhugtökin í starfendarannsóknum 
ígrundun og sjálfsrýni. Sjálfsrýnin er meðvituð og kerfisbundin athugun á 
eigin starfi. Margir kennarar hafa stundað sjálfsrýni bæði sem ein-
staklingar og í samvinnu við aðra til þess að skilja betur eigið starf og 
miðla vinnu sinni bæði fræðilega og í raunverulegum tilfellum sem leið 
til þess að þróa skilning á hvernig kennarar kenna. Líkt og sjálfsrýni má 
skilgreina rannsóknir kennara sem kerfisbundnar sjálfsúttektir (self 
reflective enquiry) sem kennarar gera í eigin skóla í eigin skólastofu til 
þess að kanna skynsemi í eigin starfi, skilning á því starfi og þeirri að-
stöðu sem starfið byggist á (Cochran-Smith og Lytle, 1990 bls. 84; Carr 
and Kemmis, 1986 bls. 162). Kennarar rannsaka hvað gerist í skóla-
stofunni eða utan hennar með kerfisbundnum aðferðum. Rannsóknin er 
úthugsað og skipulagt safn af skýrslum og öðrum heimildum sem einnig 
                                                      
1 Myndin af líkaninu er fengin af heimasíðu McNiff (McNiff, 2008) 
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geta verið óskráðar. Þetta eru skipulagðar leiðir til þess að greina, hugsa 
upp á nýtt, endurskipuleggja og framkvæma (Cochran-Smith og Lytle 
1990, bls. 84). Í minni eigin rannsókn eru heimildirnar dagbókarskrif, 
þróun á þeirri námskrá sem ég hef unnið eftir, verkefni og próf frá 
nemendum og dæmi um samskipti kennara og nemenda.  
 Bæði í sjálfsrýni og rannsókn kennara (teacher research) er sjálf-
gefin hugmyndin um breytingu. Kennarar sem gera þessar kerfisbundnu 
rannsóknir á starfi sínu gera það ekki til þess að taka þátt í rannsókn 
eingöngu heldur frekar í þeim tilgangi að sannreyna störf sín til þess að 
styðja eigið nám jafnt og nemendanna. Þar kennir hver öðrum, kennarar 
eru nemendur og nemendur eru kennarar og í þannig umhverfi er líklegt 
að einhverjar umbætur verði (Cochran-Smith og Lytle, 1993 bls. 101). 
 Starfendarannsóknir eru af mörgum gerðum og bera ýmis 
nöfn. Þær eiga það sameiginlegt að vera einkum gerðar í þeim til-
gangi að efla nám. Margir fræðimenn telja að vinna með eigin viðhorf og 
gildi skapi starfendarannsóknum sérstöðu þar sem þær styrki hugmyndir 
rannsakanda og veiti honum betri skilning á starfi sínu. Þá er rétt að hafa í 
huga að þær hafa takmarkað alhæfingargildi, a.m.k. í hefðbundnum 
skilningi þess orðs. Hins vegar er ekki neinn vafi á því að slíkar 
rannsóknir geta vegið þungt í þróun kennara á starfsháttum, kennsluefni 
og í skólaþróun. Tvennt er talið geta staðið í vegi fyrir að kennarar verði 
virkir í mati á eigin umhverfi og starfi. Annars vegar aukið vinnuálag og 
hins vegar skorti þjálfun í vinnubrögðum við slíkar rannsóknir (Stella 
Guðmundsdóttir og Vigfús Hallgrímsson, 1998). Aukinn áhugi á 
starfendarannsóknum hefur leitt til þess að menntavísindasvið HÍ hefur 
verið með námskeið til að kynna þær og hefur Hafþór Guðjónsson verið 
þar ötull liðsmaður. Hann lýsir starfendarannsókn á þann veg að eftir að 
slík rannsókn hafi verið gerð sé engu líkara en að fólki vaxi ásmegin við 
að fá tækifæri til að rannsaka eigið starf. Það skynji starfið í nýju ljósi og 
finnist að því miði nokkuð áfram, að einhver þróun eða endurnýjun eigi 
sér stað, að það sé að læra og þroskast í starfi (Hafþór Guðjónsson, 2008 
bls. 1). Þetta er mín tilfinning, rétt eins og að gera góðan samning við 
sjálfan sig og standa við hann.  
 Það er sagt að Lawrence Stenhouse hafi eitt sinn sagt: „Það munu 
verða kennarar sem breyta veröld skólanna með því að skilja hana“ 
(Rudduck, 1988 bls. 30). Eins og ég hef bent á áður tel ég að starf-
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endarannsóknir og vitneskjan sem þær skila muni hafa mikil áhrif á það 
sem gerist í skólastofunni, skólunum og umhverfi þeirra í framtíðinni.  
 Starfendarannsóknir hljóta að leiða til breytinga því ekki er verið 
að skoða hvað gert er nema á sama hátt sé verið skoða það sem betur má 
fara. Þá þarf að breyta samkvæmt því og skoða aftur. Þessu ferli er aldrei 
lokið. Til þess að sýna fram á hvernig ég sem kennari þróast í kennslu 
mun ég koma inn í rannsóknina með dæmi úr eigin kennslu og spegla 
störf mín í fræðunum sem ég hef lesið. Ennfremur mun ég birtast í 
fræðilega kaflanum til að sýna hvernig fræðin hafa haft áhrif á mig sem 
kennara og þannig verið áhrifaþáttur í þeirri þróun sem hefur orðið á 
starfi mínu.  
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2 Rannsóknir um hliðstæð efni 

2.1 Íslenskar rannsóknir  
Sáralítil (fræðileg) vitneskja er til um kennsluhætti, námsmat, viðhorf 
nemenda og kennara og skólaþróunarverkefni í framhaldsskólum á 
Íslandi (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). Það kann að hljóma undarlega að á 
meðan finna má hafsjó hugmynda um rannsóknir á kennsluaðferðum á 
sviði fjölmenningarlegrar kennslu virðast rannsóknir á sjónarmiðum og 
reyÍ fræðilega kaflanumnslu kennara sem kenna fjölþjóðlegum bekkjum 
sárafáar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Hafdís Ingvarsdóttir og Eyrún M. 
Rúnarsdóttir, 2005 bls. 708).  
 Það skortir sárlega rannsóknir á kennslu í íslensku sem öðru máli 
fyrir fullorðna nemendur og nemendur á framhaldsskólastigi. Hins vegar 
hafa verið gerðar margar rannsóknir á aðlögun, aðstæðum og/eða stöðu 
innflytjenda á Íslandi (Ragna Lára Jakobsdóttir 2007, bls.186). Þá hafa 
verið gerðar nokkrar rannsóknir á viðhorfi Íslendinga til innflytjenda m.a. 
til málhæfni nýbúa og hvernig þeir eru metnir eftir því (Ragna Lára 
Jakobsdóttir 2007, bls. 195) en ég greini frá því hér á eftir. Rannsóknir á 
kennslu skortir þó margt annað hafi verið skoðað hjá erlendum 
nemendum. 
 Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á erlendum nemendum 
hafa beinst að leik- og grunnskólastigi á aðfluttum og ættleiddum börnum 
(Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007 bls. 200). Fáar íslenskar rannsóknir hafa 
verið gerðar á framhaldsskólastiginu. Ein íslensk rannsókn hefur verið 
gerð af Andreu Sompit Siengboon árið 2005 á taílenskum nemendum frá 
12-20 ára. Hún leiddi í ljós að mikil þörf væri á íslenskukennslu fyrir 
nemendur og foreldra þeirra (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007 bls. 192). 
Það sama kom í ljós í verkefninu Framtíð í nýju landi sem fjallaði um 
víetnömsk ungmenni og framhaldsskólanám þeirra. Þeir áttu í erfiðleikum 
með að uppfylla framtíðardrauma sína vegna erfiðleika með íslensku 
(Hilma H. Sigurðardóttir, 2005). Mikið brottfall var meðal þessara 
nemenda, eins og rannsókn Sólveigar Grétu Brynjarsdóttur frá 2007 sýndi 
fram á en hún fjallaði um ungmenni af erlendum uppruna sem fluttu til 
landsins á árunum 1992-1998 (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007 bls. 222). 
 Í allmörgum rannsóknum kemur fram að hlýja, virðing og 
umhyggja hafi góð áhrif á námsárangur nemenda. Þá stuðli þessir eigin-
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leikar kennara jafnframt að betri og virkari svörun frá nemendum og 
jákvæðara andrúmslofti í skólastofunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007 
bls. 60-83). Aðrar rannsóknir gefa svipaðar niðurstöður. Þær Jóna 
Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir geta þess í grein í Uppeldi 
og menntun annars vegar að rannsókn Wentzel (2002) leiddi í ljós að 
kennarar hafi jafnvel frekar áhrif á námsárangur nemenda með 
samskiptum við þá en með fræðunum og hins vegar að rannsókn Watson 
og Ecken (2003) gefi til kynna að traust og umhyggja í samskiptum 
kennara og nemenda stuðli bæði að aukinni getu nemenda í námi og getu 
til að sýna öðrum umhyggju (Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís 
Ingvarsdóttir, 2008 bls. 62). 
 Það hlýtur að vera ljóst að fyrstu ár kennara í starfi séu aðlög-
unartími hans. Nýleg rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007) bendir til 
þess að nýir kennarar þurfi leiðsögn og stuðning í starfi eigi þeim að 
vegna vel. Leiðsögnin þurfi að taka til jafnt faglegra sem hagnýtra þátta 
starfsins (María Steingrímsdóttir, 2007 bls. 2). Ég mun reyna að rekja það 
í þessari rannsókn hvaðan ég hef fengið leiðsögn, í hverju stuðningur 
hefur falist og hvaða áhrif hann hefur haft á störf mín sem kennara. 

2.2 Erlendar rannsóknir 

Til þess að skilja og skilgreina það sem við erum að fást við þurfum við 
að hafa vissa þekkingu til að byggja á, þ.e. menningu sem við höfum 
fengið í arf og síðan verðum við að þróa hana áfram. Jerome Bruner 
skoðar bæði fræðin sem liggja að baki kennslu og verkin sem unnin eru 
eftir þeim fræðum í ljósi menningarinnar. Hann segir að menningin (eða 
reynslan) sem við erfum og búum við sjái okkur fyrir þeim tækjum sem 
við notum til þess að skilja veröldina í kringum okkur. Reynslan sé eins 
og hvert annað verkfæri sem okkur hefur verið kennt að byggja á. Án 
menningar séum við ófær um að skilja það sem okkur er ætlað að læra, 
hvernig við skynjum, hugsum, finnum til og framkvæmum það sem 
fyrirmæli eru gefin um. Hann telur að skólinn verði að rækta, hlú að og 
byggja á fyrri þekkingu nemanda. Hann segir að kennarar kenni oftast 
samkvæmt þeim fræðum eða forsendum sem þeir hafa um það hvernig 
nemendur læra. Kennsla hafi hingað til miðast við að þeir séu eins og tóm 
farartæki sem þurfi að fylla áður en þau geti haldið áfram. Nemandinn fái 
dæmi og útskýringar og er sýnt hvernig á að gera. Það krefjist hæfileika, 
hæfni og kunnáttu en ekki þekkingar eða forsendna sem byggðar eru á 
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bakgrunni hans. Bruner vill líta á nemendur sem hugsandi verur sem 
fræðast með gagnverkun þannig að nemandinn sjái vit í þeim heimi sem 
hann býr og starfar í. Þar er lögð áhersla á umræður og samvinnu (Bruner 
1996, bls. 3). Umræður og samvinna í kennslustofunni leiða til þess að 
nemendur læra um menningu hvers annars og fá að tala um eigin 
menningu. Talað mál er einmitt forsenda ritunar og það álít ég mikilvægt 
innlegg í það sem ég mun m.a. fjalla um í þessari ritgerð.  
 Ritun á öðru tungumáli er flókið fyrirbæri, en hversu flókið hafði 
ég ekki hugmynd um þegar ég var að láta nemendur mína skrifa eftir fárra 
mánaða dvöl á landinu. Bókin Second Language Writing Research 
inniheldur nokkrar rannsóknir sem kynntar voru á málþingi árið 2002 til 
þess að sýna fram á það. Átján þekktir rannsakendur í atferli, heimspeki 
og aðferðafræði skrifa þar um rannsóknir sínar. Ég mun geta hér um það 
helsta hjá tveimur þeirra sem koma inn á það sem ég fjalla um í ritgerð-
inni. 
 Christine Pearson Casanave skrifar um hvernig frásögustíll getur 
hjálpað nemendum við ritun. Frásögn er ein af frumaðferðum sem fólk 
notar til að segja frá reynslu sinni. Hún er í grundvallaratriðum um það 
hvernig fólk byggir upp merkingu atburðar á ákveðnu tímabili. Eins og í 
góðri frásögn þurfa þeir sem skrifa að tengja atburðinn lesendum. Þeir 
þurfa að velja um hvað skuli skrifað, hvernig þeir ætli að byggja upp 
frásögnina og hvaða þema rísi hæst. Í stíl nemandans kemur fram m.a. 
hvernig nemandinn hugsar um staðalmyndir, hver reynsla hans er og 
menning (Casanave, 2005 bls. 17-29). 
 Þá vísar Robert Weissberg í rannsóknir tengdar ritun á öðru 
tungumáli. Hann vísar í Cumming (2001) sem segir að aðallega þurfi að 
líta á þrjú megin svið rannsóknanna; rannsóknir sem gerðar séu á texta-
gæðum, samsetningarferli og félagslegt samhengi ritunar. Í rannsóknum 
sínum notar hann aðferð sem hann kallar cross-modality research sem ég 
leyfi mér að kalla krossformsrannsókn. Rannsóknin gengur út á að finna 
skurðpunkt rannsóknarefnis eins og t.d. þar sem tal og ritun skarast og 
tengjast. Hann veltir því fyrir sér hvort við getum lært um ferli ritunar, 
niðurstöðu og uppeldisfræði með því að skoða ritun á öðru tungumáli og 
umræður um hana. (Weissberg, 2005 bls. 93). Hann segir að sú stað-
hæfing að ritun þroskist með tali á öðru tungumáli hafi fyrst komið fram 
með læsi á móðurmáli. Við getum tekið undir það að því meira sem lesið 
er fyrir börn því betra vald hafa þau á móðurmáli sínu. Hann segir þó að 
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svæðið þar sem tungumál og ritun skarist megi líkja við Bermuda-
þríhyrning. Það er að segja óskilgreint svæði sem ekki hafi verið kannað 
með tilliti til hvernig það verði til. Hann telur að sú fullyrðing geti verið 
rétt fyrir þá sem skrifa á móðurmálinu og í einstaka tilfellum geti það átt 
við þá sem skrifa á öðru tungumáli en það passi ekki við alla. Enn sé 
ókannað hvort ritun nemenda á nýju tungumáli sé byggð á þekkingu 
þeirra á talmáli hins nýja máls. Weissberg segir í grein sinni að ef við 
höfum í raun og veru áhuga á að rannsaka hvernig nemendur skrifa á öðru 
tungumáli (í staðinn fyrir hvað og hversu vel þeir skrifa) sé talað mál 
nemenda jafn gild gögn og skrifaður texti þeirra, hvort tveggja séu skref í 
ritunarferli (Weissberg, 2005 bls. 93-98). 
 Weissberg vitnar einnig í rannsókn Barry Kroll (1981) sem lýsir 
ferli þar sem talmál barna þroski ritmál þeirra með tímanum. Þá þekkingu 
geymi þau í sérstakri skrá sem þau geyma innra með sér og er sýnd á 
mynd 2 sem „fyrra talmál“. Þá sé hún aðgreind í tal og ritun. Síðar meir 
séu börnin hæf til þess að samþætta þær og skapa liprari og líflegri stíl 
(sjá mynd 2). 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2: Módel Krolls 
 

 Rannsakendur telja að módel Krolls geri ekki ráð fyrir breytileika í 
því umhverfi sem ritun á nýju máli fari fram í né þeirri staðreynd að 
margir nýliðar í ritun á öðru máli hafi þegar reynslu í að skrifa á öðru 
tungumáli þar sem þeir hafa fengið formlega kennslu í samsetningu texta. 
Weissberg veltir því fyrir sér hvort módel Krolls geti útskýrt þróun í læsi 
fullorðinna á öðru tungumáli. Það virðist vera að það geti átt við suma en 
ekki alla. Það að læra að skrifa á öðru máli sé svo háð kringumstæðum 
hvers einstaklings að ekkert módel passi (Weissberg, 2005 bls. 99).  
 Kenning Vygotskys (sociocultural theory) gengur út á að fólk 
tileinki sér menningargildi, viðhorf og reynslu hinna eldri og reyndari. 
Þeir sem aðhyllast þessa kenningu telja að félagsleg samskipti haldi 
stöðugt áfram og drífi vitsmunaþroskann. Talmálið hafi milligöngu og sé 

talmálsskrá 

síðar samþætting Fyrra talmál 
ritunarskrá 
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drifkrafturinn sem umbreytir félagslegum heimi hins unga nemanda í 
hinn innri samskiptaheim hugsana og leiði til þróunar hærri vitsmuna-
legra ferla. Nemandinn notar hugsun sína sem leiðbeiningu og reglu sjálfs 
sín þegar hann þarf að horfast í augu við vitsmunavanda sem hann þarf að 
leysa. (sjá mynd 2). 
 

Frá samskiptum að skrifum (internalization) 
 

 millisamskipti innri samskipti vitsmunir 
 
 

Mynd 3: Félagsleg samskiptaleið 

 Myndin sýnir að félagsleg samskipti leiði til þess að börn læri að 
tala, sem síðan leiða til þess að þau hefji samræður „innra með sér“ og 
það skili sér aftur í því sem þeir skrifa. Fylgjendur kenningarinnar nota 
hugtakið skrifræða (written speech) til þess að lýsa fyrstu tilraunum 
nemenda til þess að skrifa (Weissberg, 2005 bls. 100). Weissberg vitnar í 
rannsókn Zebroski (1994) sem segir að menningarfélagsfræðingar bendi á 
að ritað mál nemenda sé háð sérstöku félagslegu, sögulegu og menning-
arlegu umhverfi. Þar af leiðandi sé ritun mjög mikilvæg í kennslu annars 
tungumáls. Hún geti veitt kennaranum innsýn í þetta umhverfi þeirra og 
hvernig þeir skilji viðfangsefni sem fyrir þá eru lögð. Ritunin þurfi þó að 
fela í sér ákveðið frelsi til þess að ólíkir bakgrunnar nemenda komi betur í 
ljós. Vegna þess að félagslegt umhverfi er stöðugt að breytast verður 
læsisþroski mjög einstaklingsbundið fyrirbæri (Weissberg, 2005 bls. 
101). Sem dæmi get ég nefnt að á prófi fengu nemendur mynd af 
jólasveini á pálmaströnd sem var að tala við konu á bikini. Við hliðina á 
honum var sleði sem tvö hreindýr drógu. Nemendur frá Asíu og Afríku 
tiltóku að á myndinni væri pálmatré og kona að tala við gamlan mann á 
strönd. Þetta er umhverfi sem þeir þekkja vel en þessir nemendur eru ekki 
kristinnar trúar. Nemendur frá Brasilíu, Kólumbíu, Póllandi og Portúgal 
nefndu jólasvein, gjafir og Norðurpól og einn hreindýr. Trúlega eru jól, af 
þeirri gerð sem við þekkjum, stærri hluti af þeirra menningarheimi. Það er 
oft erfitt að geta í ástæður þess hvernig fólk ritar en Ken Hyland segir í 
rannsókn sinni að oft sé þrýstingur á nemendur að tjá sig samkvæmt 

innra tal skrifræða félagsleg samskipti
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gildum samfélagsins. Þeir þurfi að „staðsetja“ sig í ákveðinni umræðu. 
Eftir ritun í langan tíma verði þeir færir um að sjá heiminn á sama hátt og 
samfélagið og samsama sig því eins og aðrir innan þess. Þeir sem eru 
nýkomnir finna vafalaust að reynsla þeirra og heimamenning sé ólík og 
það geti hindrað þá í að vera heiðarlegir í skrifum sínum (Hyland, 2005 
bls. 17-179). Það geti sem sagt verið að nemendur sem skrifi um jólin 
haldi þau ekki endilega hátíðleg heldur séu að reyna að samsama sig því 
umhverfi sem þeir búa í. 
 Vandleg greining Zimmerman (2000) á sérstöku ritunarferli styður 
þá hugmynd að talmál, með milligöngu innra tals, sé mikilvægur styrkur 
fullorðnum nemendum sem rita á öðru tungumáli þegar þeir semja texta 
(Weissberg, 2005 bls. 101). Þess vegna tel ég mikilvægt að samtal milli 
kennara og nemenda fari fram á nýja tungumálinu til þess að gefa 
nemendum færi á að hlusta og meðtaka nýja málið og gefa þeim tækifæri 
til að tjá sig munnlega áður en þeir setja texta niður á blað. Tal sem 
nemendur heyra er einnig mikilvægt innra tali. 
 Ég rakst á bók á bókamarkaði í vetur sem ég keypti í þeim tilgangi 
að nota hana við kennslu því ég sá fyrir mér hvernig hægt væri að skanna 
hana og birta nemendum með hjálp skjávarpa. Bókina keypti ég vegna 
þess að hún inniheldur fallegar myndir og mátulega lítinn texta sem er þó 
ekki endilega auðveldur. Bókin heitir Hvernig konurnar stöðvuðu 
blásturinn og myndir eru eftir listakonuna Gunnellu. Ég las hana fyrir 
nemendur á meðan textinn ásamt einstaklega skemmtilegum myndunum 
var uppi. Þetta féll í góðan jarðveg hjá nemendum. Eftir þetta mátti sjá í 
skrifum þeirra orð sem koma fyrir í sögunni eins og þorp, sveit og útsýni. 
Kannski á það sama við hér og í dæminu hér fyrir ofan að nemendur séu 
að reyna að samsama sig umhverfinu en einnig má geta sér þess til að 
nemendum finnist þetta einfaldlega skemmtileg orð sem gaman sé að 
nota. Það kemur stundum fram í samtölum okkar að þeim finnist sum orð 
einfaldlega skemmtileg eða skrýtin. Í því sambandi langar mig að nefna 
eitt orð sem hefur verið misskilið. Nemendur eru fljótir að læra orðið 
kona og maður en þegar orðið „kvenmaður“ kom fyrir voru margir sem 
héldu að það þýddi hommi þ.e. maður sem væri eins og kona.  
 Weissberg telur að ákveðin tíska í kennslu breytist. Grunnur 
margra rannsókna nútímans verði ef til vill lítt áhugaverður meðal 
kennara og rannsakenda í framtíðinni. Því sé þörf fyrir fræðilegan ramma 
til þess að þróa samfelldari og árangursríkari rannsóknarhefðir í ritun á 
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öðru tungumáli (Weissberg, 2005 bls. 102). Starfendarannsóknir eru ef til 
vill betri grunnur til að rannsaka og þróa það starf sem fer fram í 
kennslustofunni því þær geta sveiflast eftir og aðlagast þeim hugmyndum 
sem eru í gangi í kennslu hverju sinni. Kennarinn greinir þörfina og þar af 
leiðandi geta starfendarannsóknir mætt þörfum hans. 
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3 Fræðilegar forsendur 
Þær fræðilegu forsendur sem ég tek hér fyrir eru í fyrsta lagi þær sem 
snúa að yfirvöldum, lög og reglur, námskrár og menntun kennara. Í öðru 
lagi fagmennska og þjálfun kennara, starfskenningar þeirra og þróun í 
starfi. Í þriðja lagi hvernig fram fer nám í öðru tungumáli yfirleitt, bæði 
talað og ritað og hvað fylgir því að læra íslensku sem annað tungumál. 
Að lokum um sérstöðu fullorð-inna nemenda.  

3.1 Aðgerðir stjórnvalda 
Hér á landi hefur lengst af búið nokkuð einsleit þjóð; fólk af sama 
uppruna sem deildi með sér sögu, menningu og trú og allir töluðu sama 
tungumálið. Því hefur fram til þessa verið erfitt fyrir Íslendinga að líta á 
það sem kost að innflytjendur auðgi íslenskt þjóðfélag og íslenska 
menningu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2006). Hluti þeirra sem hingað koma 
kjósa að setjast hér að til frambúðar. Það er íslensku samfélagi til gæfu að 
gefa fólki sem hingað flyst tækifæri til að finna starfskröftum sínum, 
hugviti og hæfileikum farveg. Þeim er einnig mikilvægt að ná góðum 
tökum á íslenskri tungu og að kynnast íslenskri menningu til þess að 
aðlagast samfélaginu. Í mars á þessu ári hleypti Mannréttindaskrifstofa 
Íslands af stokkunum auglýsingaherferð gegn kynþáttamisrétti sem miðar 
að því að uppræta þröngsýni, fordóma og þjóðernishyggju í Evrópu. Með 
heilsíðuauglýsingum í dagblöðum á ýmsum tungumálum, í sjónvarpi, 
tímaritum, strætóskýlum og á netinu er verið að vekja fólk til umhugsunar 
um jákvæð áhrif fjölmenningar á íslenskt samfélag. Innflytjendum er 
þakkað opinberlega fyrir að auðga mannlíf og menningu landsins og að 
taka þátt í að byggja hér upp fjölbreytt og öflugt samfélag 
(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2009). 
 Ísland hefur þurft að marka sér stefnu í málefnum innflytjenda, 
ekki síst hvað varðar menntun þeirra. Það hefur komið fram gagnrýni á 
stjórnvöld fyrir að gera strangar kröfur um íslenskunám án þess að fylgja 
því eftir að hægt sé að uppfylla þær. Stjórnvöld hafa einnig spyrt saman 
búsetuleyfi og íslenskunám og í einstaka tilfellum sitja útlendingar sömu 
námskeiðin aftur og aftur til þess eins að safna tímum svo þeir geti sótt 
um búsetuleyfi því framboð af námskeiðum er ekki nóg. Tungumála-
kunnátta er einn mikilvægasti lykillinn og grundvallarforsenda fyrir fullri 
þátttöku og aðlögun fólks að íslensku samfélagi. 
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 Það er stefna íslenskra stjórnvalda og um það ríkir þjóðarsátt að 
standa dyggilega vörð um íslenska tungu sem sameign þjóðarinnar. 
Íslenskan varðveitir sögu þjóðarinnar, menningu og sjálfsvitund og er 
einnig tæki til félagslegra samskipta. Stuðningur við íslenskunám inn-
flytjenda er af tvennum toga, að flýta fyrir aðlögun þeirra að samfélaginu 
og styrkja stöðu íslenskunnar til framtíðar (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 
Fornsögur okkar, rímur og ljóð hafa mótað menningu okkar og tungumál 
og við viljum að íslenskan haldi stöðu sinni. Hún er lykillinn að þátttöku í 
samfélaginu. Hvort eða hvernig fjölmenning framtíðar kann að breyta 
þessu skal ósagt látið. 
 Fjölmenningarsetur á Ísafirði er verkefni á vegum Félagsmála-
ráðuneytisins. Það lét gera könnun árið 2005 á viðhorfum innflytjenda á 
Vestfjörðum og Austfjörðum. Mikill áhugi innflytjenda á að læra íslensku 
kom þar skýrt í ljós, 92% höfðu áhuga á að læra íslensku eða vildu læra 
hana betur. Í niðurstöðum kom m.a. fram að misjafnlega hafi verið staðið 
að íslenskunámskeiðunum og sögðu 46% þátttakenda að töluð hefði verið 
enska á þeim. (Heiður Hrund Jónsdóttir o.fl., 2004 bls. 38; Júlía Bjarney 
Björnsdóttir, 2004). Í þessu sambandi má nefna að enskumælandi 
nemendur vilja gjarnan eiga samskipti á ensku og biðja um útskýringar á 
henni. Það er hins vegar vanvirðing við þá nemendur sem tala ekki ensku 
og mun ég koma að því síðar.  
 Í skýrslu Félagsmálaráðuneytisins frá árinu 2007 koma fram mark-
mið ríkisstjórnar Íslands með stefnu í málefnum innflytjenda. Megin 
markmiðið er að tryggja sem best að allir íbúar landsins njóti jafnra 
tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu (Félagsmála-
ráðuneytið, 2007). Tækifæri til þess að stunda nám og sækja um störf 
verða ekki jöfn nema hlúð sé að því að innflytjendur læri tungumálið og 
öðlist menningarfærni.  

3.2 Lög um framhaldsskóla og námskrá framhaldsskóla 
Í 35. gr. laga um framhaldsskóla frá 2008 segir að kennsla skuli fara fram 
á íslensku (með smávegis undantekningum) og nemendur sem hafa annað 
móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. 
Það sama gildir um íslenska nemendur sem hafa dvalist langdvölum 
erlendis og hafa litla kunnáttu í íslensku. Í reglugerð er svo kveðið nánar 
á um þennan rétt svo og um tilhögun og mat á náminu. Þar er tiltekið 
að framhaldsskólum sé gefinn kostur á að byggja upp sveigjanlegt 
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námsframboð hvað varðar inntak og skipulag náms. Ennfremur að 
námsleiðum skuli fjölgað og skilyrði sköpuð fyrir fleiri til að ljúka 
skilgreindu námi. Dregið skuli úr miðstýringu á námsframboði og í 
námskrárgerð (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Með auknu 
frelsi getur skólinn aukið framboð á námskeiðum. Kennurum gefst 
einnig tækifæri til að velja enn frekar námsefni við hæfi, aðlaga það 
að hverjum nemendahópi og nýta sér fjölbreyttari matsaðferðir.  
 Eitt af markmiðum ríkisstjórnar er að styðja við þróun og útgáfu á 
námsgögnum til kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Þess er farið á 
leit við þá sem semja og annast framkvæmd prófa að tvítyngdir nemendur 
gjaldi ekki fyrir takmarkaða kunnáttu í íslensku. Þá megi heimila 
nemendum með annað móðurmál en íslensku að nota orðasöfn á prófum 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Þetta var atriði sem mér fannst svo 
sjálfsagt þegar ég hóf kennslu en varði ekki lengi. Ástæðan var sú að með 
því að leyfa nemendum að hafa orðabækur í prófum var nemendum 
verulega mismunað. Þeir sem höfðu yfir að ráða bestu orðasöfnunum 
mættu með hnausþykkar myndskreyttar orðabækur en nemendur t.d. frá 
Taílandi, Srí Lanka, Eþíópíu, Víetnam eða Rússlandi gátu í besta falli 
fengið orðabækur af eigin tungumáli yfir á ensku og ensku höfðu þeir í 
mörgum tilfellum ekki lært. Þetta var mismunun sem ég gat ekki fellt mig 
við né fundið neina lausn á. Til þess að allir standi á sama grunni er 
hugsanleg lausn að leyfa notkun orðabókarinnar Orðskyggnir sem er 
íslensk orðabók handa börnum með um 2000 orðum sem skýrð eru með 
myndum og dæmum.  

3.3 Menntun kennara 
Í skýrslu félagsmálaráðuneytisins er sérstaklega getið um kennara-
menntun og rætt um að auka framboð á vel menntuðum kennurum sem 
hafa lært að kenna íslensku sem annað tungumál. Þá er getið um þjálfun 
kennara og kennaranema með eftirfarandi hætti:   

• Skilgreina lágmarkskröfur sem gera þarf til kennara á þessu sviði. 
• Gera tímabundið átak í námskeiðahaldi í íslensku sem öðru 

tungumáli fyrir kennara. 
• Semja við viðurkennda aðila, til dæmis háskólastofnanir, um að 

annast menntun og þjálfun kennara (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 
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 Sérstök námsbraut í fjölmenningu er nú innan Háskóla Íslands, 
menntavísindasviði, sem sérsvið í M.Ed. námi í menntunarfræði. Þar að 
auki er íslenska og kennslufræði til M.Paed.-prófs með áherslu á íslensku 
sem annað mál í HÍ. Því má búast við að kennurum með menntun í 
kennslu íslensku sem öðru máli fjölgi á næstu árum og að kennsla og mat 
í námsgreininni verði markvissari.  

3.4 Námskrár í íslensku sem öðru tungumáli 
Fólk flytur til Íslands af ýmsum ástæðum og dvelur mislengi í landinu. Þó 
það komi frá mörgum löndum, með eigið tungumál og menningu, á það 
margt sameiginlegt. Það er í minnihluta í þjóðfélaginu og ætlar sér að 
læra nýtt tungumál. Flest er fjarri ættingjum og vinum þó að einhverjir 
eigi fjölskyldu sína hér á landi. Fólkið hefur flest takmarkaðan skilning á 
menningu þjóðarinnar og getur í fæstum tilfellum tjáð sig almennilega á 
nýja tungumálinu.  
 Til þess að koma til móts við þennan þjóðfélagshóp hefur verið 
samin sérstök almenn námskrá í íslensku fyrir útlendinga að tilstuðlan 
menntamálaráðuneytisins þar sem miðað er við að þeir öðlist ákveðna 
grunnfærni í íslensku. Námskráin skilgreinir þau markmið sem má leggja 
til grundvallar við ákvarðanir um veitingu ríkisborgararéttar (Mennta-
málaráðuneytið, 2006). Miðað er við ramma sem Evrópuráðið hefur sett 
fyrir erlend tungumál (Common European Framework of Reference for 
Languages). Hann samræmir mat og gerir kennsluna markvissari og 
skilvirkari. Í þessari námskrá er lögð mest áhersla á málskilning og 
munnlegu færniþættina og þar af leiðandi gefst ekki mikill tími til að 
sinna ritun, enda er hún erfiðasti þáttur tungumálanámsins og krefst 
mikillar þjálfunar (Námskrá, íslenska fyrir útlendinga, grunnám, 2008 
bls. 3-4). Málskilningur og munnlegir færniþættir eru vissulega 
mikilvægir til að koma fólki af stað við að tjá sig en það má ekki útiloka 
ritun frá öðrum færniþáttum. Ég tel að lestur og ritun séu ferli sem haldist 
ávallt í hendur og verði ekki aðskilin. Lestur styrkir nemendur við að 
koma hugsun sinni í skipulagðar setningar (sbr. þegar fólk skrifar niður 
ræður) og hjálpar þeim með munnlegu færniþættina. Ritunin er svo síðast 
í ferlinu þ.e. að koma skipulagðri hugsun á blað.  
 Í aðalnámskrá framhaldsskóla er tekið fram að skólar skuli leitast 
við að koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna með öflugri 
íslenskukennslu, fræðslu um íslenskt samfélag og menningu og annarri 
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aðstoð eftir mætti. Mikilvægt sé að allir nemendur fái tækifæri til að 
leggja stund á nám sem vekur áhuga þeirra og tekur mið af getu þeirra og 
framtíðaráformum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, 2004 
bls. 9-10). Sérstakir áfangar með lífsleikni fyrir nýbúa sinna fræðslu um 
íslenskt samfélag og menningu að einhverju leyti í framhaldsskólunum. 
 Gengið er út frá því að öll ungmenni geti lært nýtt tungumál. 
Misjafnan hraða og árangur má skýra með fjarlægð móðurmáls frá nýja 
málinu og fjarlægrar menningar sem er hvort tveggja óháð aldri 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska sem annað tungumál, (tillögur) 
2006). Nemendur hafa einnig misjafnar námslegar forsendur til að takast 
á við námið og því miða markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla að því 
að þjálfa nemendur í íslensku máli og menningarfærni, viðhalda þeirri 
þekkingu sem nemendur hafa fyrir og bæta við grunninn (Aðalnámskrá 
framhaldsskóla, almennur hluti, 2004 bls. 5). Framkvæmdin er sú að 
leyfa nemendum að segja frá eigin reynslu í töluðu og rituðu máli. Þannig 
er það í kennslustundum að við ræðum saman um eitthvað sem nemendur 
hafa nýlega lent í og ofan á þann grunn geta þeir svo bætt nýjum upp-
lýsingum. Til dæmis sagði einn nemandi okkur frá því að hann þurfti að 
fara á ráðningarskrifstofu og fylla út eyðublað. Honum var ekki rétt 
eyðublaðið heldur var því fleygt í hann. Þetta fannst honum mjög óvið-
eigandi og út frá þessu atviki spunnust umræður um kynþáttafordóma. 
Þær fóru hægt af stað en síðan hafði hver nemandi sína sögu að segja þó 
að þeir héldu aftur af sér í byrjun. Nokkur ný orð bættust í orðasafnið 
þeirra sem fóru upp á töflu í kennslustundinni. 
 Þá er einnig tiltekið í Aðalnámskrá nauðsyn þess að þróa læsi, örva 
námsgetu og námstækni og stuðla að félagslegri vellíðan nemenda. Þessi 
markmið samhliða markmiðum annarra námsgreina gera kennsluna 
markvissari og tekið er á öllum þáttum sem hafa áhrif á nám þeirra sem 
læra ýmsar greinar á öðru máli en móðurmálinu (Aðalnámskrá fram-
haldsskóla – almennur hluti, 2004 bls. 5). Þetta á við um nám þessara 
nemenda almennt og þurfa kennarar að hafa þetta í huga við gerð 
námskrár. 

3.5  Hvernig lærum við annað tungumál 
Talað mál lærum við sem ung börn og eru svæðisbundinn hreimur og 
mállýskur skýr dæmi um það. Á fyrstu stigum tungumálaþroskans náum 
við aðeins því sem fyrir okkur er haft. Það sama má segja um nám í öðru 
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tungumáli. Erlendir nemendur þurfa að hafa fyrirmynd að því hvernig 
tungumálið er talað til þess að það verði þeim tamt. Hvaðan sú fyrirmynd 
kemur er háð því hvar þeir læra málið. Það getur verið kennarinn, 
vinnufélagarnir, vinirnir, ættingjarnir og fólkið á götunni. Á eftir talmál-
inu kemur svo ritmálið sem síðan þarf að þroska samtímis tali. 

3.5.1 Talmál 
Donald Davis, þekktur bandarískur fyrirlesari og sögumaður hefur skrifað 
fjölmargar bækur og þeirra á meðal Writing as a second language þar 
sem hann fjallar um það hvernig nemendur tileinka sér nýtt tungumál. 
Prentað orð hefur ekki öll blæbrigði talaðs máls en að mati Davis má 
skipta talmáli í fimm þætti eins og hér verður greint frá. 
 

1.  Látbragð fylgir okkur alla ævi og er mjög áhrifamikið. Það er þó 
menningar-bundið hversu mikið við tjáum okkur með því. Það er 
einnig bundið tilfinningum t.d. hvort við erum róleg eða æst (Davis, 
2000 bls. 36-38). Flestir nota látbragð þegar þeir þurfa að bjarga sér 
við að gera sig skiljanlega ef þeir hafa ekki rétta tungumálið til þess. 
Það er ekki í eðli Íslendinga að tjá sig mikið með látbragði. Það hefur 
orðið til þess að ég hef meðvitað farið að nota líkamann til tjáningar. 
Ég hef lært af vinkonu minni sem kenndi heyrnarlausum í fjölda ára 
að nota látbragð og svipbrigði við að koma nemendum til að skilja það 
sem ég er að reyna að útskýra.  

2.  Hljóð eða rödd. Blæbrigði raddarinnar eru mikilvæg, tónhæð, 
tónblær, hraði, tímasetningu og hlé. Tónhæð er hægt að nota til að 
sýna skap, tilfinningar, til að herma eftir rödd annarra, dýrahljóði eða 
náttúruhljóði. Hún getur verið hröð eða hæg eða töluð með við-
kvæmni. Hljóðin eru verkfæri talfæranna og eru svo áhrifamikil að sá 
sem ræður yfir þessu flókna verkfæri hefur eins mörg blæbrigði til að 
vinna með eins og hæfileikaríkur söngvari í túlkun lags (Davis, 2000 
bls. 40). Sagnorð eins og að hvísla, æpa, kalla, hrjóta, suða o.fl. kalla 
óhjákvæmilega á hljóð til útskýringar. Þegar við ræðum um ólíkan 
framburð tek ég gjarnan sem dæmi hvað það er sem hundar „segja“ á 
mismunandi tungumálum. Ég tek dæmi frá nemendum sjálfum og 
skrifa það á töfluna. Á íslensku segja hundar „voff“ (ég gelti) og við 
skrifum voff, síðan geltir sá enskumælandi og segir okkur hinum 
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hvernig það sé skrifað, bow, wow og svo áfram á albönsku ham, ham 
og á spænsku guau, guau o.s.frv. og alltaf kemur þetta jafn mikið á 
óvart. Segja hundar þetta ekki annars á sama hátt? 
 Þögn (e. timing) er ein áhrifaríkasta tæknin í tali og er mikið 
notuð af leikurum, ræðumönnum og uppistöndurum. Dæmi: Sögu-
maður segir sögu og gerir smá hlé áður en hann segir lokaorðið eða 
setninguna. (punchline). Á meðan á þessu áhrifaríka augnabliki 
stendur ljúka allir áheyrendur sögunni á sinn eigin hátt án þess aðgera 
sér grein fyrir því. Þá lýkur sögumaðurinn henni. Ef sögunni lýkur á 
sama hátt og áheyrandi ímyndaði sér (og jafnvel á sama orðinu) finnst 
honum hann mjög klár og næmur og finnst jafnvel sögumaðurinn vera 
jafn klár. Ef sögumaðurinn endar hana á gjörsamlega annan veg og 
blekkir áheyrendur getur árangurinn orðið enn betri. Hlustendur 
hugsa: „Aldrei datt mér þetta í hug“ og hlæja þakklátir og finnst 
sögumaðurinn frábær (Davis, 2000 bls. 43). Þögnin (timing) er oft 
notuð í ljóðalestri, þar sem notuð er bið áður en endað er snögglega á 
einhverju sem ekki var búist við (Davis, 2000 bls. 43). Þetta tek ég 
aðeins sem dæmi um áhrifaríka frásögn en það þarf heilmikla þjálfun 
til að tileinka sér þennan biðtíma. Ég hef ekki gert mikið af því að lesa 
upphátt fyrir nemendur og þar af leiðandi ekki tileinkað mér þetta enn. 

3.  Framkoma. Þriðja atriðið við að tileinka sér nýtt tungumál er 
framkoman. Með viðhorfi og tilfinningum í því sem við erum að 
segja, bæði í hreyfingum og tali, látum við í ljós hvernig okkur líður 
með því sem við segjum. Viðhorf endurspeglar hvort fólki líkar við 
okkur eða ekki, hvort það nýtur þess að vera nálægt okkur, hvort það 
trúir því sem við segjum eða gerum. Það má t.d. greina viðhorf í 
látbragði fólks sem við heyrum ekki í. Ef við sjáum t.d. út um 
gluggann tvær manneskjur tala saman getum við að öllum líkindum 
séð það viðhorf sem þær hafa hvor til annarrar (Davis, 2000 bls. 43). 
Það er ekki sama hvernig við tjáum okkur í töluðu máli. Það er t.d. 
ekki viðeigandi að brosa og segja „skammastu þín!“ Það verða oft 
fjörugar umræður þegar við erum að ræða um kurteisi. Það er hægt að 
biðja um eitthvað án þess að nota orð s.s. með bendingum en þar sem 
það þykir ekki kurteisi hér á landi skoðum við þau orð og setningar 
sem við höfum yfir að ráða í íslensku. Að biðja einhvern að rétta sér 
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eitthvað, fá lánað, þakka fyrir sig og biðja einhvern um að gera sér 
greiða t.d. „Viltu opna gluggann?“  

4.  Hlustun. Með hlustun gefum við til kynna áhuga á því sem verið er 
að segja. Andlitin sem horfa á okkur þegar við tölum draga sögurnar 
út úr okkur. Andlit er eins og segull sem segir: „Segðu mér meira“... 
„útskýrðu það“..., „lýstu því“..., „hvað gerðist eftir það?“... ég hef 
áhuga á þér og sögunum þínum.“ Andlit er fyrsti aðstoðarritstjóri 
okkar í að setja saman sögu. Með áhugasömu andliti höldum við 
áfram að skreyta í smáatriðum. Þegar andlitið brosir eða lítur út fyrir 
að vera hamingjusamt eða hlær jafnvel, jafngildir það að það segi: „Ég 
sé það“ og við vitum að þessi staður sögunnar er skýr og nógu góður. 
Ef andlitið segir „þetta er heimskulegt“ eða „það getur ekki verið“ 
förum við að semja þann hluta upp á nýtt eða taka hann út. Við 
horfum og breytum, horfum aftur og breytum eftir viðbrögðum í 
andlitunum sem hlusta (Davis, 2000 bls. 44-45). Þetta reyni ég að gera 
þegar ég er að hvetja nemendur til þess að segja frá á íslensku, sýni 
þeim biðlund á meðan þeir eru að reyna að finna réttu orðin og hjálpa 
þeim svo að koma frásögninni til skila með því að endurtaka með 
réttum orðum það sem verið var að segja frá. Til að hvetja nemendur 
til að spyrja um það sem þá langar til að vita tek ég ítrekað fram að 
engin spurning sé heimskuleg. Þá hvet ég nemendur til þess að hlusta 
vel á það sem sagt er við þá og nota hluta af því sem spurt er um til að 
nota í svari. Sem dæmi get ég nefnt að ef spurt er: „Hvað ert þú að 
læra?“ geta þeir svarað: „Ég er að læra íslensku“. 

5.  Tal. Síðasti þátturinn talmáls er hið talaða orð. Þegar við hugsum 
um tungumál gefum við okkur ævinlega þá forsendu að það sé annað 
hvort talað eða skrifað. Mynd 4 sýnir hversu mikil einföldun það er. 
Tal er einungis einn hluti tals og hreyfiskyns (kinesthetic). Kannski er 
það miðjan og hin sviðin útskýra, bæta við og auka þýðingu þess. 
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Mynd 42: Tal- og hreyfiskyn 

 Allir þessir þættir um tal sýna að það er ekki einfalt að læra nýtt 
tungumál og tjá sig á því. Þegar við erum loks fær um að tjá okkur á nýju 
tungumáli og færum okkur úr frásögn yfir í ritun þurfum við að nota fleiri 
orð til að skrifa heldur en að segja frá fyrir nákvæmlega sömu söguna. 
Það gerum við til þess að bæta upp fyrir hreyfingu, hljóð, viðhorf og 
endurgjöf (Davis, 2000 bls. 46). Það er líklega óhætt að fullyrða að engu 
okkar hafi meðvitað verið kennt að segja frá, kennt látbragð eða notkun 
tilfinninga í samskiptum. Það sjáum við og lærum af umhverfi okkar. Ég 
tel mikilvægt að nemendum sé kennt vandað mál og að þeir séu leiðréttir 
í kennslustofunni á meðan þeir eru að tileinka sér íslenskuna.  

                                                      
2 Mynd 4: Donald Davis bls. 46 
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3.5.2 Ritun 
Öfugt við frásagnarhæfileika sem byggja á reynslu viðkomandi úr 
umhverfinu þarf að læra ritun. Það þarf að læra að setja saman texta, 
endursegja upplýsingar og segja frá eigin reynslu. Líta má á ritun sem 
ferli sem spannar allt frá tækni við að skrifa að flóknari samsetningum 
eins og að koma hugmyndum á blað. Enginn vafi leikur á því að það sé 
nemendum erfitt, sérstaklega þeim sem skrifa á öðru tungumáli, að setja 
saman texta þar sem orðaforði þeirra er oft takmarkaður. Sú textasmíð 
getur verið erfið vegna þess að hún felur í sér að umbreyta eða 
endurvinna upplýsingar en það er flóknara heldur en að skrifa niður það 
sem sagt er. Ritarinn fæst við gagnverkun milli þekkingar og þróunar. Ef 
við berum saman ritun á eigin tungumáli og öðru tungumáli þurfa 
nemendur, til viðbótar leikni í nýja tungumálinu, að ná aðferð, tækni og 
hæfni til ritunar. Til viðbótar við þá erfiðleika sem nemendur glíma við í 
ritgerðasmíð eru þeir hræddir um að ekki sé tekið tillit til tungumála-
vandamála þeirra þegar verk þeirra eru metin. Flesta nemendur langar til 
þess að skrifa sem næst villulausan texta og þeir vænta þess í náminu að 
verða færir í að skrifa á öðru tungumáli (Myles, 2002). Það eru ekki 
endilega gerðar kröfur um að þeir skrifi villulaust heldur er það flestra 
metnaður og vafalaust finna nemendur fyrir kröfum þjóðfélagsins um að 
töluð sé „rétt“ íslenska. 
 Skoðum nú hvernig allt smellur saman þegar við erum búin að fara 
í gegnum frumþætti tungumálsins. Á fyrstu stigum tungumálaþroskans, 
hvort sem við erum ung börn eða nemendur að læra annað tungumál, 
náum við aðeins því sem er fyrirmynd okkar s.s. orðaforða, málfræði, 
setningarfræði, uppbyggingu, viðhorfum og gildum þar til við erum fær 
um að vera sjálfstæð og vaxa með tungumálinu. Við þurfum að gefa 
nemendum tækifæri til að heyra talmálið til að byggja upp ofantalda 
þætti. Því megum við sem kennarar ekki hætta að lesa upphátt fyrir 
nemendur. Það á við um nemendur á öllum aldri, með tilheyrandi 
tjáningu og látbragði. Þá er ekki átt við það sem þeir geta sjálfir lesið, 
heldur að lesa texta sem er aðeins ofan við þekkingarsvið þeirra. Á þann 
hátt viðhöldum við því sem þeir kunna og byggjum fyrirmynd að 
tungumáli „til að vaxa í“ (Davis, 2000 bls. 54). Eins og áður hefur komið 
fram byggir ritunin á talmálinu og ég hef merkt það að það sem nemendur 
skrifa um hefur oftast komið fram í samræðum í tíma eða er tekið úr þeim 
textum sem þeir hafa verið að lesa.  
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 Í grunnnámi mínu við KHÍ lærði ég að við hefðbundin próf þyrfti 
að meta flesta færniþætti. Með það í huga reyndi ég að byggja prófin upp 
þannig að þau uppfylltu þessi skilyrði. Þau hafði ég í fimm hlutum og 
þannig prófaði ég hlustun, orðaforða, skilning, þekkingu og ritun (ekki 
lestur). Það kom mér verulega á óvart hvað nemendur voru duglegir að tjá 
sig í ritun. Spurningar vöknuðu hjá mér um það hvers vegna sá hluti kom 
best út. Það varð úr að þegar ég ákvað að skrifa meistaraprófsritgerð fór 
ég að leita að rannsóknum um ritun sérstaklega. 

3.5.3 Kennsla í íslensku sem öðru máli 
Sé litið til Íslands þá hafa fjölmenningarlegar kennsluaðferðir fram að 
lokum 20. aldar gengið út á að auðvelda aðlögun aðfluttra barna að 
íslensku menntakerfi. Árið 1992 hófst átak í kennslu nemenda með annað 
móðurmál en íslensku (Ingibjörg Hafstað, 1996 bls. 204). Sú breyting 
hefur orðið á að nú er markvisst unnið að því að bæði aðfluttum og 
innfæddum sé kennt að lifa í breyttu þjóðfélagi svo allir geti lært hver af 
öðrum. 
 Á árinu 2007 fjallaði starfshópur á vegum Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins um námskrá og námsefnisgerð í íslensku fyrir útlendinga. 
Hópurinn skilaði greinargerð í lok árs 2007 þar sem gerð var grein fyrir 
starfinu og niðurstöðum. Safnað var saman námsefni og gögnum sem 
hafa verið notuð í íslenskukennslu fyrir fullorðna. Þetta var yfirfarið og 
flokkað eftir þyngdarstigi, innihaldi og gæðum og greint hvers konar 
námsefni væri þörf á að þróa og skapa. Hópurinn gerði ennfremur könnun 
meðal allra símenntunarstöðva landsins og fleiri fræðsluaðila um 
íslenskukennslu og námsefni og hverju væri ábótavant. Niðurstöðurnar 
skiptust í þörf fyrir námsefni annars vegar og hins vegar hugmyndir um 
menntunarmiðstöð í íslensku sem erlendu máli. Markaður fyrir útgáfu á 
námsefni ætluðu nemendum með annað móðurmál en íslensku er lítill á 
Íslandi auk þess sem nemendahópar eru oft mjög blandaðir hvað varðar 
þarfir og getu. Öflugur námsgagnabanki á netinu myndi koma til móts við 
þá ólíku hópa sem kennarinn stendur frammi fyrir á hverri önn. Auk þess 
eru margir kennarar einangraðir og geta lítið leitað til samkennara eftir 
hugmyndum, leiðbeiningum og samstarfi (Laufey Eiríksdóttir, Sólborg 
Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir, 2007 bls. 2). 
 Starfshópur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins kom með hugmynd 
um sérstakan vef þar sem mætti finna lista yfir útgefið efni og það efni 



38 

sem mælt væri með af fagaðilum. Þar mætti líka hafa hugmyndabanka 
með ýmsum kennsluaðferðum og þar væri kennurum gefið tækifæri til að 
setja fram eigin hugmyndir (Laufey Eiríksdóttir, Sólborg Jónsdóttir og 
Þorbjörg Halldórsdóttir, 2007 bls. 4). Þess ber að geta að starfshópur um 
námsefnisgerð hefur gert samantekt á því námsefni sem gefið hefur verið 
út og notað í kennslu fullorðinna nemenda með annað móðurmál en 
íslensku. Sá listi er birtur á vef menntamálaráðuneytisins. Þar kemur fram 
lýsing á námsefninu, kostir og gallar þess og hver sé markhópurinn. Þetta 
er kærkomið yfirlit yfir það helsta af því efni sem hefur verið notað og 
hvernig það hefur reynst.  
 Í námi mínu við KHÍ leitaði ég eftir því hvernig „ætti“ að kenna 
nemendum með annað móðurmál en íslensku. Við því fékkst ekki svar en 
fáir kennarar þar höfðu reynslu af kennslu í íslensku sem öðru máli. Úr 
varð að þreifa sig áfram þegar út í alvöruna var komið. Í grunnskóla-
kennslunni datt ég í sömu aðferð og ég hafði sjálf lært; nemendur lásu, 
fengu skýringar á orðum og hugtökum og leystu verkefni skriflega. Lítið 
var um tal og hlustun. Það var sú aðferð sem ég kunni. Samkvæmt eigin 
reynslu úr skóla vissi ég að það ber ekki mikinn árangur að glósa og lesa 
eingöngu. Ég hef lesið, reynt og lært af öðrum að nemendur vilja fyrst og 
fremst fá samhliða þjálfun í tali og ritun.  
 Innflytjendur þurfa að takast á við margvíslega nýja hluti á sama 
tíma og þeir læra íslensku. Auk þess að læra tungumálið sjálft eru þeir að 
læra menningarfærni sem felst í því að læra siði og venjur sem ríkja í 
nýju umhverfi. Sumir hafa aldrei lært annað tungumál en sitt eigið og 
skynja varla hversu margt er í því fólgið að læra nýtt tungumál. 
 Námsgreinin íslenska sem annað mál er í eðli sínu ólík öðrum 
greinum. Í kennslu íslensku sem annars tungumáls talar kennarinn 
sjaldnast móðurmál nemandans og útskýringar hans fara fram á nýja 
málinu sem nemendur hafa í umhverfi sínu annars staðar en heima hjá sér 
(Ingibjörg Hafstað, 1996 bls. 206). Íslenskan er einfölduð og aðlöguð að 
nemendahópnum sem verið er að kenna hverju sinni. Námsgreinin er ólík 
móðurmálskennslu annars vegar og kennslu í erlendum tungumálum hins 
vegar. Hún útheimtir allt aðra nálgun. Í móðurmálskennslu kunna nem-
endur tungumálið sem verið er að kenna en það er verið er að dýpka 
skilning á því og kenna reglur. Í kennslu erlendra tungumála er einnig 
kennt á móðurmáli nemenda og orð og setningar þess máls sem verið er 
að kenna útskýrð á tungumáli sem nemendur eiga sameiginlegt. 
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 Sérstaða íslensku sem annars máls er verðugt viðfangsefni til 
rannsóknar. Þar að auki er áhugavert að kafa dýpra í árangursríkar leiðir í 
þeim tilgangi að koma nemendum til þess að tjá sig á þessu nýja 
tungumáli og bæta samskiptahæfni þeirra.  

3.6 Að læra íslensku sem annað tungumál 
Lítið er vitað um hvort Íslendingar einangrist vegna vankunnáttu í lestri 
eða skrift. Engar rannsóknir eru til svo vitað sé um læsi (lestur, les-
skilning og ritun) fullorðinna Íslendinga (Alþingi, 1995). Það er einn af 
grundvallarþáttum mannréttinda og því er mikilvægt að sjá til þess að 
hópar innflytjenda einangrist ekki vegna skorts á kunnáttu í tungumálinu 
og fái greiðan aðgang að kennslu í íslensku, skilning á menningu þjóðar-
innar og samfélaginu sem þeir búa í.  

3.6.1  Mikilvægi 
Hversu auðvelt gerum við innflytjendum að ná í lykilinn að samfélaginu, 
að gera þetta nýja tungumál að sínu? Það er ekki bara hagsmunamál 
þeirra heldur allrar þjóðarinnar að þeir geti tjáð sig munnlega og skriflega 
á íslensku. Þróunin er í höndum okkar allra og ekki síst kennara. Eftir 
svolitla könnun í einum áfanga hjá mér með 20 nemendur kom í ljós að 
útlendingar vilja læra íslensku. Hvers vegna? Jú, til þess að geta átt 
samskipti við fólkið í landinu, tjáð sig á ýmsum opinberum stöðum, skilið 
fólkið sem þeir umgangast (sumir nefndu tengdafjölskylduna), lesið sér 
til gagns og gamans og skrifað ef á þarf að halda. Þeir vilja standa jafnt 
að vígi gagnvart atvinnu og menntun og það virðist erfitt án þess að 
kunna tungumálið.  
 Síðast en ekki síst skal nefna að þó að útlendingar geti fengið 
aðstoð við túlkun og þýðingar þá getur það aldrei komið í stað íslensku-
kunnáttu. Það er mikilvægt að geta tjáð skoðanir sínar milliliðalaust. Af 
hálfu stjórnvalda takmarkast túlkaþjónusta ávallt af fjárveitingum enda 
segir það sig sjálft að óraunhæft er að þýða eða túlka á öll tungumál 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

3.6.2  Erfiðleikar 

Nemendur mæta ýmsum erfiðleikum við að læra nýtt tungumál. Þeir 
þekkja uppbyggingu og hljóðkerfi eigin tungumáls sem getur bæði verið 
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til framgangs og hindrunar. Það getur t.d. verið þeim til hindrunar ef þeir 
eru svo fastir í eigin uppbyggingu á móðurmálinu að þeir geti ekki lært 
nýja skipan og einnig ef þeir eru svo fastir í hljóðkerfinu að þeir geti ekki 
tileinkað sér framburð á öðru tungumáli. Þetta á oft við þegar tungumál 
nemenda er mjög framandi og fjarlægt nýja málinu. Það getur hins vegar 
verið þeim til framgangs að kunna vel málfræði og setningafræði eigin 
tungumáls og geta yfirfært þekkinguna á nýja málið (McKay og Tom, 
1999 bls. 2).  
 Félagsleg samskipti geta verið fullorðnum erfið í upphafi náms í 
nýju tungumáli. Auk þess að ákveða hvað þeir ætli að leggja til málanna 
þurfa þeir að hugsa samtímis um val á orðum, með greini eða ekki, 
orðaröð, stíl, hvaða sagnir eru viðeigandi og í hvaða tíð. Svo þarf að 
vanda framburðinn þannig að viðmælandi skilji. Þeir geta átt á hættu að 
vera misskildir, að hlegið sé að þeim fyrir að segja einhverja vitleysu, að 
stöðugt sé verið að leiðrétta mál þeirra og jafnvel að þeir þurfi að 
skammast sín fyrir barnalegt talmál. Á hinn bóginn er þörfin og þráin til 
þess að eiga samskipti við aðra á nýju tungumáli oft mjög sterk  (McKay 
og Tom, 1999 bls. 2).  
 Þó svo að talmálið lærist tiltölulega fljótt, það sem tengist nánasta 
umhverfi og daglegu lífi, er skólamálið öllu erfiðara. Það sem stendur í 
skólabókunum hefur oft annan orðaforða sem þarf að kenna sérstaklega 
og er forsenda þess að nemendur geti skilið námsbækurnar. Þar að auki er 
ritmálið öðruvísi uppbyggt en talmálið og stíll texta getur verið mismun-
andi eftir innihaldi og tilgangi. Má þar til dæmis nefna upplýsingar, 
auglýsingar og tilkynningar sem hafa knappan stíl og opinber skjöl sem 
venjulega eru skrifuð á stofnanamáli. Nauðsynlegt er að kenna nemend-
um fjölbreyttar gerðir málsniða þó svo að það geti tekið langan tíma að 
taka það allt fyrir.  
 Samkvæmt McKay og Tom bera nemendur með sér viðhorf og 
þekkingu úr fyrri skólatíð. Þeir sem hafa litla skólagöngu og skortir læsi 
(lestur, lesskilning og ritun) í móðurmáli, eiga eðlilega erfiðara en hinir 
með að læra nýtt tungumál. Það kemur ekki endilega strax í ljós því 
kennarinn hefur ekki upplýsingar um það hjá fullorðnum nemanda sem 
kemur í íslenskunám. Þá er nauðsynlegt að taka vel á móti þeim og láta 
þá finna að þeir séu velkomnir og að ætlunin sé að hjálpa þeim til að læra. 
Þeir sem hafa áður lært annað tungumál búa að þeirri reynslu. Ef þeim 
hefur gengið vel búast þeir við því að það muni áfram vera þannig og það 
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sama hjá þeim sem hefur gengið illa; þeir koma með vanmetakennd og 
búast ekki við velgengni  (McKay og Tom, 1999 bls. 3). Það er reynsla 
mín að flestir nemendur mínir hafi ekki miklar væntingar til velgengni í 
íslenskunáminu. Sérstaklega á það við um nemendur frá fjarlægum 
löndum Asíu og Afríku með aðra leturgerð og aðra uppbyggingu 
tungumáls. Því er mikilvægt að hafa trú á getu þeirra og láta þá finna að 
gerðar sé kröfur til þeirra..  

3.6.3 Menningarmunur nemenda sem læra íslensku 

Þjóðfélög reyna að skilgreina þá hópa sem mynda þau jafnvel þó að reynt 
sé að líta á þjóðfélagið sem eina heild. Þannig getum við spurt okkur sjálf 
hvenær maður verði íslenskur? Hvað þarf maður að búa lengi í landinu til 
þess að teljast Íslendingur? Oft er leitað að einhverjum sérkennum til að 
greina hópa eða einstaklinga frá meirihlutanum. Þar sem að innflytjendur 
hafa átt í erfiðleikum með réttan íslenskan framburð vill brenna við að 
þeir séu álitnir útlendingar þrátt fyrir langa búsetu á Íslandi og hafi 
íslenskan ríkisborgararétt. 
 Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal frá 2006 kemur 
fram stigbundin virðing fyrir tungumálum og þjóðernum, þ.e. að við 
metum og flokkum nemendur eftir því hvaðan þeir koma. Það kom fram í 
viðtölum við nemendur að staða þeirra virðist veikari því ólíkari sem 
menning þeirra og uppruni er hinum íslenska. Þeim finnst erfitt að falla 
inn í hópinn og vera í annarri stöðu en íslenskir nemendur. Erlendu 
nemendurnir í könnuninni upplifðu sig allir að einhverju leyti í jaðarstöðu 
vegna tungumáls síns eða menningar og þá aðallega vegna þess að þeir 
kunni ekki íslensku eða séu ekki Íslendingar  (Hanna Ragnarsdóttir og 
Hildur Blöndal, 2007 bls. 167). 
 Hver nemandi kemur með menningu heimalands síns. Hún er hluti 
af sjálfsmynd hans og skoðunum. Svo að vitnað sé aftur í Bruner þá 
mótar menningin hugsun fólks vegna skilnings þess á sögu og venjum 
þeirrar menningar sem það kemur úr eins og hvernig samskipti fari fram 
og hvernig búist sé við viðbrögðum annarra. Hver menning hefur 
ákveðna uppbyggingu tungumálsins og samskiptamáta. Tjáningin og 
þýðing sem lögð er í orð er háð venjum menningar. Að hluta til er 
tjáningarmátinn hljóðfræðilegur: Hæð, tónblær, taktur og hraði, en einnig 
persónulegur og hefur aldur, efnahagur og kynslóðamunur áhrif þar á og 
jafnvel búseta (Noel, 2000 bls. 7). 
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 Það er allmikil kunnátta að geta skilið, átt samskipti og hugsað á 
tveimur eða fleiri tungumálum og að læra til viðbótar menningarfærni. 
Þar er ekki allt létt og ljóst. Nemendur þurfa líka að hafa hæfileika til að 
vita hvenær eitthvað er viðeigandi og hvernig eigi að haga sér gagnvart 
þeim sem eru valdameiri. Slíkt er ekki metið á prófum (Wrigley, 2000 
bls. 3) frekar en margt annað sem menn læra í lífinu. Þetta eru þættir sem 
kennarar ættu að hafa í huga við námsefnisgerð og í kennslu. Með því að 
leyfa nemendum að skiptast á skoðunum er líklegt að það auki víðsýni 
þeirra fyrir ólíkum menningarheimum, siðum og venjum. Nemendur sem 
koma úr öðrum menningarheimum eiga oft í erfiðleikum með að skilja og 
skynja óskrifaðar reglur og atferli í nýju landi (Wrigley, 2000 bls. 3) og 
það ætti skilyrðislaust að kenna nemendum eftir megni hvaða reglur gildi 
almennt innan skólans. Þar sem íslenskir skólar geta verið ólíkir þeim 
stofnunum sem nemendur eiga að venjast í heimalandinu hefur mér 
fundist ágætt að láta nemendur hjálpa mér við að semja þær reglur sem 
eigi að gilda í skólastofunni. Það er ekki þar með sagt að alltaf sé farið 
eftir þeim en þær eru þó til og hægt að benda á þær. 
 Vegna vaxandi fjölbreytileika nemenda í íslenskum skólum þarf 
kennari að fá tækifæri til að kynna sér menningu annarra þjóða. 
Nemendur þurfa að kynnast nýjum áherslum, siðum og venjum. Sumt af 
því sem greinir nemendur að er augljóst en annað ekki. Hver þjóð hefur 
sín sérkenni. Dr. Hoon Eng Koo hefur gert rannsóknir á hegðun og 
tengslum asískra nemenda og kennara. Þær leiddu í ljós að asískir 
nemendur standa, menningar sinnar vegna, illa gagnvart nemendum 
annars staðar frá og eiga erfitt með samskipti gagnvart öðrum nemendum 
(Shankar, 2008). Í Asíu hafa tengsl kennara og nemenda tilhneigingu til 
að vera stíf og formleg og nemendum finnst kennarar vera fjarlægir. Þeir 
bera ótakmarkaða virðingu fyrir kennara sínum. Í skólum í Singapúr er til 
það sem kallað er „mórölsk menntun“ þar sem lögð er áhersla á virðingu 
fyrir þeim sem eldri eru (þar með kennurum). Eng segir ennfremur: 
„Nemendur okkar spyrja ekki spurninga í kennslustund. Þeir eru feimnir, 
skortir sjálfstraust og geta verið yfirmáta kurteisir. Það eru einnig til 
kennarar sem auðmýkja nemendur sem dirfast að spyrja og álíta þá 
ósiðaða. Asíska menningin okkar metur hollustu og virðingu gagnvart 
kennara. Hann er yfirvaldið og væntir þess að nemandinn hafi 
aðgerðalaust viðhorf í skólastofunni. Asískt þjóðfélagsviðhorf hefur ekki 
þolinmæði gagnvart mistökum og af þeim orsökum hafa nemendur sig 
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lítið í frammi í kennslustund af ótta við að gera eitthvað rangt“ (Eng, 
2000). Þegar ég las um þessar rannsóknir rifjaðist upp lítið atvik úr eigin 
kennslu sem ég hef oft velt fyrir mér. 

Tveir asískir nemendur mínir í grunnskólakennslunni sýndu 
einmitt slíka hegðun en ég hélt að þeir væru feimnir, áhugalausir 
eða latir. Ég þurfti ítrekað að biðja þá að horfa í augun á mér 
þegar ég væri að útskýra svo ég gæti séð hvort þeir skildu það sem 
ég væri að segja. Þeir höfðu hins vegar alist upp við það að það sé 
ókurteisi og teljist jafnframt til mikils hroka að horfa í augu 
fullorðinna þegar þeir tala til manns. Ég vissi ekki fyrr en skóla 
var lokið um vorið hvers vegna þeir áttu erfitt með að verða við 
beiðni minni. 

 Þetta litla atvik varð til þess að mér varð meira umhugað um að 
taka eftir hvernig ólíkur menningarbakgrunnur nemenda birtist innan 
kennslustofunnar. Nú fer ég varlega í að láta nemendur, sem stöðugt lúta 
höfði, taka eftir. Þeir þurfa sinn tíma til þess að venjast nýjum háttum í 
kennslu og smátt og smátt fara þeir að taka þátt eins og aðrir nemendur. 
 Mikilvægt er að gera greinarmun á þekkingu nemenda og 
málfærni. Þekkt er hjá börnum „þögla tímabilið“ sem mörg þeirra ganga í 
gegnum og getur varað í nokkurn tíma. Þá eru þau að safna í sarpinn og 
meðtaka áður en þau fara að tala. Okkur finnst ekkert tiltakanlegt þó að 
börn gangi í gegnum slíkt tímabil en við erum fljót að hvetja fullorðna til 
þess að byrja strax að tala. Í bókinni Second Language Learners kemur 
fram að í tilraun Neufeld (1977, 1980) hafi hann auðveldað fullorðnum 
að hefja máltöku nýs máls með því að leyfa þeim að hlusta í nokkra 
klukkutíma áður en þeim var leyft að tala. Hann taldi að þetta tilbúna 
þögla tímabil hafi fleytt nemendum upp á hærra stig og komið í veg fyrir 
að þeir færu að nota hljóðfræði móðurmálsins við yfirfærslu á nýtt 
tungumál (Galaburda, Kosslyn og Christen, 2002 bls. 160). Ég hafði ekki 
vitund um þetta þögla tímabil þegar ég hóf kennslu, en lærði um það í 
náminu í Kennaraháskólanum. Ég fór fyrst að setja það í samhengi þegar 
ég fór að fá nemendur sem höfðu sig lítið í frammi. Dæmið hér að neðan 
lýsir hvernig þögla tímabilið birtist fyrst í kennslustofu minni: 

Ég hélt að hann væri heyrnarskertur. Hann kom frá Cap Verde og 
var sá eini frá því landi. Hann sýndi engin viðbrögð þegar ég var 
að spyrja nemendur að heiti þrátt fyrir bendingar og látbragð og 
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sem hinir skildu. Ég var svolítið ráðalaus en tók þá ákvörðun að 
láta hann eiga sig fyrst um sinn. Hann talaði heldur ekki við hina 
nemendurna sem voru þó að reyna að vera hjálplegir. Hann virtist 
alltaf fylgjast með. Smátt og smátt fór hann að láta til sín taka. 
Hann er duglegur nemandi í dag og tjáir sig vel á íslensku eftir 
tveggja ára dvöl í  landinu. Hann hefur einfaldlega þurft þetta 
þögla tímabil til að hlusta og meðtaka. 

 Eins og fram kemur hjá Galaburda, Kosslyn og Christen þá þurfa 
sumir að fá að hlusta áður en þeir þora að tjá sig. Ég hef haft fleiri svona 
nemendur en nú finnst mér ég vera reynslunni ríkari. Það má hjálpa 
nemendum að komast yfir þetta tímabil með því að fá þeim skapandi 
verkefni þar sem ekki reynir á tungumálakunnáttuna og virkja þannig það 
sem þeir koma með úr eigin menningu. Slíkur nemandi getur t.d. verið 
tímavörður eða gagnasafnari í fjögurra manna hópvinnu, hann getur 
myndskreytt eða klippt út myndir fyrir hópinn. Þannig styrkjum við 
einnig sjálfsmynd hans. Við kennarar þurfum einnig að gera okkur ljóst 
að nemandinn getur vitað svar við spurningu kennara þó að hann hafi 
ekki nægilega færni til þess að skilja spurninguna. Því þarf oft að aðstoða 
nemanda með annað móðurmál við að skilja til hvers ætlast er af honum. 
Það er sérstaklega mikilvægt að þjálfa þau atriði áður en kemur að 
prófum.  
 Skólar eru í lykilstöðu við að móta nemendur og þróa næstu kyn-
slóð. Ekki aðeins með námsefni heldur ættu þeir að endurnýja og við-
halda félagslegri, menningarlegri, pólitískri stefnu og fyrirmynd í þjóð-
félaginu. Sú er þó ekki alltaf raunin og eru margir skólar mjög íhalds-
samir. Skipulag skólastofunnar, námsefnið og hegðun kennara í 
samskiptum við nemendur skipta máli í skólamenningunni. Þá eru alls 
konar reglur, tilkynningar og upplýsingar sem hanga á veggjum skólans 
sem segja nemendum hvernig þeir eigi að hegða sér, hvað beri að leggja 
áherslu á og hvað sé mikilvægt (Noel, 2000 bls. 24-25). Allt er þetta hluti 
af þeirri menningu sem nemendur þurfa að tileinka sér. 

3.6.4 Að læra af mismunandi hvötum og með mismunandi 
aðferðum  

Eins og allir aðrir hafa fullorðnir mismunandi námsstíl. Sumum finnst 
þægilegt að læra með því að hlusta og fylgjast með á meðan öðrum finnst 
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þeir ekki geta lært nema glósa og læra reglur. Það er áskorun til kennara 
að nota ólíkar kennsluaðferðir. Getulitlir nemendur geta farið fram úr 
bekkjarfélögunum vegna þess að þeir hafa meira sjálfstraust og löngun til 
að læra nýja málið. Þeir taka áhættuna á að tala við hvern sem þeir rekast 
á. Þeir sem hafa lítið sjálfstraust og standa verr að vígi vegna þess að þeir 
þora ekki að nota tungumálið. Það er því mikilvægt að skapa þannig 
andrúmsloft í kennslustofunni að það sé hvetjandi að nota málið.  
 Hvatinn til að læra er misjafn. McKay og Tom telja að hjá yngri 
nemendum séu það oft einkunnirnar sem skipti máli en hjá fullorðnum 
komi hvatinn frá þeim sjálfum um að tungumálið nýtist þeim og hafi 
eitthvert gildi fyrir þá (McKay og Tom, 1999 bls. 4). Hvort rétt sé að 
alhæfa um einkunnirnar skal ósagt látið en hvati til að nota tungumálið er 
mismunandi. Einn nemandi vill hafa samskipti á íslensku við vinnufélaga 
sína eða nágranna og jafnvel fjölskyldu en aðrir sjá ekki neina þörf á að 
nota nýtt tungumál þar sem þeir láta sér nægja að tala ensku eða eitthvert 
„málahrafl“.  
 Hver einstaklingur býr yfir hæfni á mörgum sviðum. Með fjöl-
breyttum kennsluaðferðum og kennsluefni gefa kennarar nemendum kost 
á að láta í ljós bestu hæfileika sína. Í kennslu tungumála hefur aðferðin 
„top down“ (frá því stóra til hins smáa) þar sem innihald textans er í 
samhengi (content based instruction) verið að ná yfirhöndinni yfir 
„bottom up“ aðferðinni (frá því smáa til hins stóra), eins og þeirri aðferð 
sem tíðkaðist lengi og mest áhersla var lögð á hér áður fyrr. Mikil áhersla 
var lögð á málfræði og þýðingar á texta. Þá var hvert orð fyrir sig þýtt og 
samhengi náð síðar. Formgerð tungumálsins lærðist svo stig af stigi. Í 
námskrá í íslensku sem öðru tungumáli fyrir grunnskóla er gert ráð fyrir 
fyrri leiðinni þar sem tekið er sérstaklega fram að forðast skuli „að gera 
þekkingu nemanda á formbyggingu íslenskrar tungu að aðalatriði í 
kennslu og mati“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 26) og ég 
tel að þetta eigi einnig við um fullorðna nemendur. Ekki skyldi vanmeta 
það sem gamla málfræði- og þýðingaraðferðin hafði til síns ágætis eins 
og að koma röð og reglu á nýtt tungumál, flokka og raða orðum. Hún 
hentar vel þegar nemendur þurfa að tileinka sér orðaforða og málfræði og 
við notkun orðabóka er nauðsynlegt að hafa undirstöðu í málfræði. 
Áherslur í kennslu hafa einnig beinst að því að gera nemendur sjálfstæða 
í námi.  
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3.7 Breyttar áherslur í kennslu íslensku sem annars máls  
Lengi vel var íslenska sem annað mál kennt eins og móðurmálið ís-
lenska. Notað var kennsluefni sem ætlað var íslenskum börnum. Eftir að 
útlendingum fjölgaði fór kennslan að verða markvissari og fjöl-
menningarlegri. Á þeim fjórum árum sem ég hef kennt hefur hún mikið 
breyst og komið hafa fram ný sjónarmið í kennslu og þá sérstaklega 
kennslu fullorðinna nemenda. Þar má nefna að markmið með kennslu, 
tengsl við aðrar námsgreinar, tengsl við atvinnulífið og námsefni hefur 
verið lagað að þörfum nemendanna. Kennsluaðferðir hafa breyst og æ 
meira er farið að vinna með nemendur í hópum þar sem þeir nota 
styrkleika hvers annars. Notaðir eru hvers kyns leikir til að örva samtöl, 
söngvar og söngtextar, orðaveggir o.fl.  
 Útlendingar sem koma til landsins þurfa að takast á við nýja hluti á 
sama tíma og þeir læra íslensku. Sumir hafa aldrei lært annað tungumál 
en sitt eigið. Í einum og sama hópnum geta verið nemendur með mis-
mikla skólagöngu, reynslu og menntun. Þeir geta verið á mismunandi 
aldri og með ólíkan bakgrunn. Við kennslu í íslensku sem öðru tungumáli 
liggur ávallt að baki hvernig hægt er að koma til móts við mismunandi 
þarfir nemenda. Þeir hafa mismunandi bakgrunn, námshraða og 
áhugasvið. Með því að nýta það sem hver og einn kann best, verður 
komið til móts við flesta nemendur. Sumir læra best af því sem þeir sjá, 
aðrir það sem þeir heyra og enn aðrir með því að læra reglur. Sumir eru 
hægir og aðrir eru fljótfærir. Alltaf er leitast við að finna leiðir til að meta 
hvaða nálgun er viðeigandi hverju sinni. 

3.8 Nemendur með annað móðurmál en íslensku  
Nemendur með annað móðurmál en íslensku eru jafn ólíkir og þeir eru 
margir og standa á misjöfnum grunni hvað varðar nám og mál og því þarf 
að brúa bilið milli kunnáttu í móðurmáli og íslensku. Traust undirstaða í 
móðurmáli er forsenda færni í seinni málum (Aðalnámskrá grunnskóla, 
íslenska, 2007 bls. 22 ). Hingað koma af og til nemendur sem eru ólæsir á 
móðurmáli sínu og aðrir sem hafa ekki lært annað tungumál en sitt eigið á 
mjög stuttri skólagöngu og hafa litla málfræðiþekkingu. Þeir sem alast 
upp við tvö tungumál samtímis eða læra nýtt tungumál á framhalds-
skólaaldri og viðhalda jafnframt móðurmálinu, lestri, ritun, tali o.s.frv. 
eiga að vera vel í stakk búnir til að takast á við nám á hvoru máli um sig. 
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Þá hefur málumhverfi mikil áhrif á máltöku, hvort sem um er að ræða 
móðurmál eða seinna mál, óháð aldri einstaklings. Þeir nemendur sem 
búa við það að í fjölskyldu þeirra sé aðili með íslensku að móðurmáli, eru 
betur staddir en þeir sem hafa málið ekki í nærumhverfi sínu. Hvetja þarf 
nemendur til þess að biðja Íslendinga að tala við sig á íslensku því það 
virðist vera venja að Íslendingar bregði fyrir sig ensku ef þeir heyra að 
viðkomandi er útlendingur. Hann er ekki einu sinni spurður að því hvort 
hann tali ensku. 
 Enskumælandi nemendur gera stundum kröfur um að fá að tala 
ensku í kennslustund og skilja ekki af hverju ekki sé útskýrt á ensku. Þá 
hef ég þurft að gera þeim grein fyrir að það tali ekki allir nemendur í 
kennslustofunni ensku og með því að tala íslensku séum við að gera 
öllum nemendum jafn hátt undir höfði (eða eins nálægt því og hægt er). 
Það hefur komið fram í samtölum í kennslustofunni að viðmót Íslendinga 
gagnvart útlendingum breytist þegar þeir fari að tjá sig meira á íslensku. 
Þá sé borin meiri virðing fyrir þeim.  
 Hver nemandi þarf að hafa vilja til að þroska sig áfram. Skóla-
stofan þarf og á að vera verndaður staður þar sem nemendur uppgötva 
sjálfa sig og sækja þekkingu. Þar eiga þeir að vera frjálsir, sérhver skoðun 
metin, allar spurningar leyfilegar og takmarkið er að sjá heiminn opnari 
augum, fyllri og dýpri. Það er hlutverk kennara að sjá til þess að svo geti 
orðið (Banner, 1997 bls. 37). 

3.9  Fullorðnir námsmenn 
Í skýrslu Félagsmálaráðuneytisins frá 2007 er getið um fullorðna náms-
menn sérstaklega og fólk sem hefur litla sem enga formlega menntun. Þar 
segir „að námskrá og námsefni þurfi að vera sveigjanleg þannig að þau 
mæti þörfum ólíkra hópa“. Þá á að byggja upp 200 tíma nám, veita styrki 
vegna íslenskukennslu fyrir innflytjendur, halda námskeiðskostnaði 
nemenda í lágmarki og tryggja framboð á námsefni með styrkjum til þess 
að gefa það út. Þá er þess getið að námskeið verði vottuð af menntamála-
ráðuneytinu samkvæmt gæðastöðlum sem ráðuneytið setji (Félagsmála-
ráðuneytið, 2007). Allt eru þetta góð og gild markmið í sjálfu sér og 
mikilvægt er auðvitað að þeir sem ætla að búa í landinu til frambúðar hafi 
eitthvert vald á íslensku, ekki síst vegna þess að umburðarlyndi í garð 
þeirra sem tala litla íslensku er ekki mikið eins og fram hefur komið í 
könnunum (Hilma H. Sigurðardóttir, 2005).  
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 Margir hafa velt fyrir sér hvernig fullorðin manneskja læri, hvaða 
stig hún gangi í gegnum og á hverju nám fullorðinna grundvallist. Þeirra 
á meðal var Rogers. Hún myndaði hugtök um nemendamiðaða nálgun 
sem byggðist á fimm grundvallartilgátum. Þeirra á meðal tilgátunni um 
að við gætum ekki beinlínis kennt annarri manneskju heldur einungis 
stuðlað að því að hún lærði. Þannig segir hún að kennsla snúist um nám 
og það þýði ekkert fyrir kennara að segja: „Ég kenndi honum það en hann 
lærði það ekki“. Það sé einfaldlega ekki hægt að láta einhvern læra, 
heldur sé kennarinn hönnuður kennslunnar (Rogers, 2001 bls. 7-8). Frá 
þessum ummælum er titill þessarar ritgerðar fenginn. 

3.9.1 Hvað einkennir fullorðna námsmenn 

Háskóli Íslands, menntavísindasvið, bauð í fyrsta sinn upp á námskeið í 
kennslu fullorðinna nemenda með annað móðurmál en íslensku árið 
2008. Ég sótti þetta námskeið og við skoðun ýmissa rannsókna á þessu 
námskeiði vakti athygli mína hversu margt það er sem einkennir þennan 
hóp nemenda. Það mun ég rekja í nokkrum dráttum hér á eftir. 
 Bandaríkjamaðurinn Malcolm S. Knowles (1913-1997) skrifaði 
grein árið 1968 í tímaritið Adult Leadership. Greinina nefndi hann 
Androgogy, Not Pedagogy. Með þeirri grein varð hugtakið „andragogy“ 
viðurkennt og almennt notað í þeim fræðum sem fjalla um nám 
fullorðinna (Knowles, Holton og Swanson, 1998 bls. 51). Hugtakið er 
notað um fræðslu sem er sjálfstýrð og óformleg, andstætt „pedagogy“ 
sem er stýrð og formleg. Sú fyrirmynd sem hefur verið ráðandi í kennslu, 
jafnvel kennslu fullorðinna fram til þessa felur í sér að kennari beri 
ábyrgð á kennslunni, ákveði val á námsefni, hvaða aðferðir hann notar, 
tíma-setningu og mat. Samkvæmt því eru nemendur háðir fyrirmælum 
kennara (Knowles, 1985 bls. 9). Þetta þekki ég úr eigin skólagöngu og er 
fyrirmynd sem fylgir ákveðnum tíðaranda sem hefur síðan leitt til meira 
frjálsræðis. Nemendur áttu að sitja stilltir og meðtaka það sem fram fór en 
var ekki gefið tækifæri til þess að tjá sig eða að hafa áhrif á eigið nám.  
 Flestum ber saman um að fullorðnir námsmenn séu yfirleitt 
áhugasamir um nám sitt og að þeir vilji hafa not af því sem þeir eru að 
læra (Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 20). Í bókinni, The Adult Learner, 
sem fyrst kom út árið 1973, fjalla Knowles og samverkamenn hans um 
kennslufræðilegt módel fyrir fullorðna námsmenn. Í sex atriðum er tekið 
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fram hvað það er sem fullorðinn námsmaður hefur þörf fyrir þegar hann 
hefur nám.  

1. Hann vill vita hvernig staðið er að náminu, hvaða árangri er stefnt 
að og af hverju. Hann vill taka þátt í að skipuleggja nám sitt 
(Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 15) og ef það gengur eftir er 
líklegt að áhugi hans aukist þar sem hann á aðild að því hvernig 
námskeiðið gengur fyrir sig. Leiðir og markmið má síðan útfæra í 
kennslustofunni. 

2. Hann vill tengja lærdóm eigin lífi, nota þekkingu og reynslu sína. 
Nemandinn er ekki óskrifað blað heldur flytur með sér fyrri 
reynslu og þekkingu inn í nýjar aðstæður. Kennarinn þarf síðan 
að hjálpa honum að bæta við.  

3. Hann vill geta stýrt námi sínu sjálfur og taka ábyrgð á því. 
Knowles telur mikilvægt að kennari og nemandi geri áætlun 
saman. Í slíkri áætlun þurfi nemendur að greina eigin þarfir í 
námi; hvað þeir þurfi raunverulega að læra (Knowles, 1985 bls. 
18).  

4. Hann vill læra í ákveðnum tilgangi.  
5. Hann vill taka efnislega afstöðu til námsins og skipuleggja hana. 

Þekking, skilningur, viðhorf og færni eflist ef það er sett í 
samhengi við þann raunveruleika sem fullorðnir þekkja af eigin 
raun og eru að fást við. 

6. Hann stjórnast af ytri hvöt til að læra, eins og von um betri kjör, 
stöðuhækkun eða til að öðlast meira sjálfstraust. Innri hvötin er 
þó sterkari. Það er þörfin fyrir sjálfsvirðingu, aukin lífsgæði og 
starfsánægju (Knowles o.fl., 1998 bls. 61-63).  

 Þá má nefna að breyting getur einnig verið hvati að því að læra 
eitthvað nýtt. Sá sem ekki fylgist með breytingum á það á hættu að daga 
uppi eins og nátttröll. Sumir tileinka sér hlutina viljugir og í flýti á meðan 
aðrir koma í humáttina og sjá sig jafnvel tilneydda. Það gildir kannski það 
sem Hallgrímur Pétursson segir í heilræðavísum þó að það sé sterkt 
orðað: „en þursinn heimskur þegja hlýtur, sem þrjóskast við að læra“. 
Hvatinn til að læra þarf að koma frá nemendum sjálfum og kennarinn að 
sjá til þess að viðhalda honum. „Það er hægt að leiða hest að vatni en það 
er ekki hægt að láta hann drekka“ (Rogers, 2001 bls. 19). Það er einmitt 
það sem ég ætla að gera með nemendum, að leiða þá að þeim leiðum sem 
fá þá til að læra, en ég get ekki látið þá læra. 
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3.9.1.1 Fyrri menntun og reynsla 

Þrátt fyrir að nemendur séu vel menntaðir og hafi löngun til að læra þá 
nægir það ekki alltaf til þess að það sé þeim auðvelt að læra nýtt 
tungumál. Þekking og kunnátta nemenda er misjöfn og getur leitt til þess 
að nemendur með mikla kunnáttu séu ósáttir við að sitja í hópi með 
byrjendum og eyða dýrmætum tíma sínum í að fylgjast með því sem þeir 
hafa þegar á valdi sínu og þá geta nemendur með minni þekkingu fyllst 
vanmáttarkennd þegar þeir hafa samanburð við hina reyndari.  
 Fullorðnir námsmenn hafa upplifað meira en börn og hafa haft 
tækifæri til að móta eigið líf. Reynslan er ein dýrmætasta eign þeirra og 
varasamt er að sniðganga reynslu þeirra. Það er sérstaklega mikilvægt 
þegar ómenntaðir fullorðnir eiga í hlut sem hafa á litlu öðru að byggja en 
reynslu sinni. Þarfirnar eru misjafnar og taka ber mið af skilningi þeirra 
og lífsreynslu eigi að takast að veita þeim viðeigandi verkefni (Knowles, 
1985 bls. 11). Sjálfsmynd fullorðinna er byggð á eigin reynslu sem getur 
nýst þeim í námi. Reynsla getur líka verið hamlandi ef að fordómar og 
skoðanir koma í veg fyrir að viðkomandi læri eitthvað nýtt eða sjái 
hlutina nýjum augum. Ýmsar kennsluaðferðir í fullorðinsfræðslu ganga út 
á það að hjálpa fullorðnum námsmönnum að skynja eigin þröskulda og 
komast yfir þá eða það sem stundum hefur verið kallað að „aflæra“ til að 
losa um ríkjandi viðhorf og þekkingu í þeim tilgangi að rýma til fyrir 
nýrri þekkingu og viðhorfum. Reynslan getur líka haft sínar skuggahliðar 
eins og þá að nemendur taka með sér slæma reynslu úr fyrri skólagöngu 
(Hróbjartur Árnason, 2005 bls.17; Knowles, 1985 bls. 10). Hætt er við 
því að þegar fullorðinn námsmaður hefur nám að hann falli inn í það 
mynstur sem hann þekkir frá fyrri skólatíð, að reiða sig á kennarann (því 
hann þarf á leiðbeiningum frá honum að halda). Það passar hins vegar 
ekki við sjálfsvitund hans sem gerir ráð fyrir sjálfstæði í námi. Þetta er 
ómeðvitað og getur valdið honum óróa. Það þarf að virða sjálfsmynd 
fullorðinna nemenda og miða verkefnin við sjálfstæði þeirra.  

3.9.1.2 Markmið með náminu 

Knowles segir í bók sinni Andragogy in Action (1985) að áður en 
fullorðin manneskja byrjar í námi vilji hún hafa á hreinu hvers vegna hún 
er að leggja námið á sig (Knowles, 1985 bls. 11). Fullorðið fólk fer 
venjulega í nám á eigin forsendum til þess að læra eitthvað sem getur 
komið þeim að gagni og til að geta gert ákveðið verk að námi loknu en 
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börn eru í skyldunámi. Börn horfa ekki langt fram í tímann  (Brown, 1994 
bls. 87), en fullorðnir hafa vitsmunahæfileika sem geta skilað á þann hátt 
að þeir geta lært án þess að það sé bundið við „hér og nú“ (Brown, 1994 
bls. 90). Fullorðnir hafa aðra afstöðu til náms en börn og unglingar sem 
byggist á því að þeir líta á nám sem tæki til að leysa verkefni og 
vandamál daglegs lífs en börn líta á nám sem námsgreinar sem tengjast 
lítt þeirra eigin lífi. Þeir koma yfirleitt í skóla fullir metnaðar. Börn þurfa 
einnig að finna tilgang með náminu en þau eru ekki í skóla á eigin 
forsendum (Knowles, 1985 bls. 11). Markmiðið ætti að vera að allir fái 
kennslu sem taki mið af reynslu og þekkingu þeirra og komi þeim að 
gagni í lífinu. 

3.9.1.3 Að læra í öruggu umhverfi 

Fullorðnir nemendur geta verið óöruggir í námi. Það má nefna þrennt í 
því sambandi: Að byrja þátttöku í nýju námskeiði/skóla, að takast á við 
ný og ókunnug viðfangsefni og að verða sér til skammar. Óöryggið 
tengist því að vita ekki hvernig námskeiðið verði, hvers konar fólk komi, 
til hvers verði ætlast af þeim o.fl. Það leiðir þá yfirleitt til framtaksleysis 
og feimni. Hjá þessum upphafsatriðum verði ekki komist og það sé 
þýðingarlítið að fara yfir mikið námsefni í upphafi því fólk muni lítið af 
því vegna álagsins sem það er þá undir. Nemendur eiga yfirleitt 
auðveldara með að læra séu þeir í námsumhverfi sem þeim finnst þeir 
vera öruggir í og þar sem þeim finnst persónu sinni ekki ógnað. Óttinn 
við að verða sér til skammar hindrar fólk oft í því að taka áhættu og þora 
að tala (Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 20). Þegar nemendur eru að þreifa 
sig áfram í að tileinka sér nýtt tungumál eru þeir stöðugt að taka slíka 
áhættu t.d. með því að nota ekki réttu orðin eða réttu beygingarnar. Því er 
nauðsynlegt að þeir geti æft sig í öruggu umhverfi og fái að gera mistök 
án þess að verða að athlægi. 
 Knowles telur nokkur ferilsstig í fullorðinsfræðslu mikilvæg. Þar á 
meðal hvers konar umhverfi er best til þess fallið að læra í. Þar hafi 
uppröðun í kennslustofunni þar sem nemendur sjá hver framan í annan 
mikið að segja og skapi einnig grundvöll til frekari umræðna. Þægilegir 
stólar, góð lýsing og loftræsting hefur einnig mikið að segja. Hann telur 
að vel þurfi að huga að líkamlegri og andlegri vellíðan eins og mannlegu 
umhverfi, möguleika á hressingu, tíðum hléum, stuðningi, samvinnu 
nemenda, glaðlegu og ánægjulegu andrúmslofti, gagnkvæmri virðingu og 
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trausti. Ef nemendur eru niðurlægðir, litið framhjá þeim, litið á þá sem 
heimska eða reynsla þeirra ekki metin, eyða þeir meiri orku í að hugsa 
um það en að læra. Þá nefnir Knowles einlægni og áreiðanleika. Ef 
nemendur eru frjálsir að tjá sig eða segja það sem þeim býr í brjósti eru 
þeir líklegri til að fá nýjar hugmyndir og takast á við ný verkefni. Ef 
kennarinn sýnir ein-lægni og áreiðanleika er líklegt að nemendur geri það 
líka (Knowles, 1985 bls. 14-17).  

3.9.1.4 Mörg hlutverk nemenda 

Fullorðnir námsmenn hafa oft mörgum hlutverkum að gegna og það getur 
haft truflandi áhrif á nám þeirra. Þeir eiga það sameiginlegt að vera búnir 
að skipuleggja tíma sinn og eru gjarnan með hugann við heimilið, 
vinnuna og önnur verkefni. Þeir vilja því ekki verja tímanum illa heldur 
hafa skýran tilgang með náminu, vilja að námskeið séu vel skipulögð og 
markviss. Þessi fjölmörgu hlutverk gera það að verkum að nemendur eru 
að fjarstýra heimili eða vinnu í gegnum síma meðan á kennslustund 
stendur. Það eru þó oft þeir nemendur sem standa sig best. 

3.9.1.5 Erfiðleikar 

Fullorðnir nemendur eiga við ýmsa erfiðleika að etja umfram unga 
nemendur. Ýmsir líkamlegir kvillar geta háð þeim. Til dæmis daprast 
sjón yfirleitt upp úr fertugu og heyrnin upp úr fimmtugu. Þetta þarf þó 
ekki að hamla þeim í námi. Skammtímaminnið minnkar með aldrinum og 
verður auðveldlega fyrir truflunum. Það sem virðist gerast er að heilinn 
tekur við upplýsingum og geymir þær til þess að nota einhvern tíma í 
framtíðinni. Ef einhver truflun verður á leiðinni fara upplýsingarnar aldrei 
úr skammtímaminninu í langtímaminnið (Rogers, 2001 bls. 22). 
 Fullorðnir nemendur læra á annan hátt en börn og sú skoðun hefur 
lengi verið uppi að fólk telji að fullorðnir séu lengur að læra en börn. Það 
hefur verið sýnt fram á að það sé ekki rétt; fullorðnir læri einungis á 
annan hátt. Það er reyndar staðreynd að öldrunarferli getur haft áhrif á 
getu fullorðinna en það gerist á mjög einstaklingsbundinn hátt. Kennarar 
þurfa að vera vakandi fyrir sérstökum þörfum fullorðinna nemenda eins 
og að stækka letur, auka birtuna í kennslustofunni eða færa nemanda 
framar ef hann heyrir illa. Það er ekki víst að allir hafi sig í frammi til að 
uppfylla slíkar þarfir sínar (Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 20). Geta 
fullorðinna nemenda til að læra tungumál er einstaklingsbundin og ýmsu 
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háð t.d. því umhverfi sem þeir lifa í, fjölskyldulífi þeirra, vinnu og 
frístundum. 

3.9.2 Að kenna fullorðnum nemendum 

Douglas H. Brown, prófessor í ensku við háskólann í San Francisco, 
heldur því fram að mismunur á námi barna og fullorðinna liggi í því að 
börn læri yfirborðskennt en fullorðnir af meiri dýpt. Í bók hans Principles 
of Language Learning and Teaching segir hann að fullorðnir læri og 
varðveiti meiri orðaforða en börn. Þeir geti nýtt sér aðleiðslu og óhlut-
bundin hugtök; eigi auðveldara með að skilja hlutbundnar reglur og 
viðfangsefni og skilja því betur samhengislausari texta. Þá hafi þeir lengri 
athyglistíma en börn og vilji gjarnan örva fleiri en eitt skynfæri í 
kennslustund þó að það sé ekki krafa þeirra. Almennt hafi þeir meira 
sjálfsálit og nýti reynslu sína til að læra (Brown, 1994 bls. 87).  
 Í nemendahópi getur verið mikil aldursbreidd, ólíkur bakgrunnur 
og reynsla. Það getur verið kostur og skapað fjölbreytni þegar ólík 
reynsla nemenda fær að njóta sín. Þegar nemendur heyra aðra tengja 
námsefnið við reynslu sína geta þeir oft nýtt það í samanburði við eigin 
reynslu. Þannig geta nemendur stutt hvern annan í námi. Það gefur þeim 
tækifæri til að nýta þekkingu sína til að læra meira og dýpra um það sem 
þeir þekktu fyrir (Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 17). Venjulega samsettur 
nemendahópur í fullorðinsfræðslu er ekki eins einsleitur og í barnaskóla. 
Verkefni þurfa að henta öllum. Í fjölmennum bekkjum er erfitt að mæta 
væntingum hvers og eins. Kennari getur miðað námið við hvern og einn 
ef hann nær að kynnast þörfum nemenda og láta þá fá mátulega ögrandi 
verkefni. Hann getur þá gert ráð fyrir að nemendur vinni á eigin 
forsendum. Þá reynir á námstækni þeirra og vinnubrögð.  
 Kennari þarf að hafa í huga að þegar í kennslustofuna er komið er 
enginn öðrum æðri og allir hafa eitthvað til brunns að bera. Samskipti og 
tjáning eru þar mikilvæg. Sumir eru duglegir að tjá sig með orðum, aðrir 
með skrifum, teikningum eða látbragði. Með fjölbreyttum verkefnum er 
hægt að ná í bakgrunnsþekkingu og hæfileika nemenda.  
 Það er óhætt að fullyrða að nemendur læra á mismunandi hátt og 
eru misjöfnum hæfileikum búnir. Einum þykir þægilegt að meðtaka 
kennsluefnið sjónrænt, öðrum þykir betra að skrifa um það á meðan þeim 
þriðja þykir best að fella minnisatriði að tónlist. Eflaust lærum við best 
öllsömul með því að „framkvæma“ eins og segir í kínverska máltækinu: 
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  Ég heyri og gleymi. 
Ég sé og ég man. 
Ég geri og ég skil (Rogers, 2001 bls. 21) 

 Fjölbreytnin er öllum góð og tryggir að öllum nemendum sé gert 
jafn hátt undir höfði. Orð og myndir eru tvær af fjölmörgum leiðum sem 
nýta má til að miðla þekkingu til nemenda. Hvað sem öðru líður er kostur 
að efnistök séu fjölbreytt og að tekið sé á efninu frá ýmsum hliðum til að 
hægt sé að meðtaka það í stærra og víðtækara samhengi. 
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4 Fagmennska, menntun og þjálfun kennara  
Fagvitund (profession) og fagmennska (professional) eru hugtök sem 
gjarnan er gripið til og vísa til þess að kennarinn vinni samkvæmt því sem 
lagt er til grundvallar starfi hans. Hann er sá sem hefur sérfræði-
þekkinguna og formlega viðurkenningu opinberra aðila. Fagmennskunni 
fylgir mikil ábyrgð því menn vænta mikils af fagstéttum, s.s. um gæði 
þjónustunnar, öryggi, færni og þekkingu. Fólk ber almennt traust til 
fagmanna því þeir lúta ákveðnum siðareglum og meginskyldur þeirra eru 
við almenning og samfélagið í heild. Fagmaður vinnur ekki einungis til 
að framfleyta sér heldur til að verða við þeim skyldum sem starfið leggur 
á hann. 
 Menntun kennara þarf að haga þannig að nemar fái menntun í þeim 
fræðigreinum sem námsgreinar í skólum byggjast á ásamt staðgóðri 
menntun í uppeldis- og kennslufræði. Neminn þarf einnig að fá þjálfun 
þar sem allir þessir fræðilegu þættir sameinast. Kennaramenntunin á að 
fela í sér fræðilega þekkingu og þjálfun í skipulagningu, framkvæmd og 
mati á kennslu. Einnig þarf hún að gera kennara hæfa til að ígrunda starf 
sitt, endurmeta aðferðir og afstöðu sína til kennslunnar og taka þátt í 
námsefnisgerð, námskrárgerð og skólaþróunarstarfi (Kennarasamband 
Íslands, e.d.). 
 Kennaranemar fá þjálfun í kennsluaðferðum og eiga að geta nýtt 
sér þær á vettvangi og þá tækni kennslunnar sem þeir hafa lært. Reyndir 
kennarar eiga að hafa á valdi sínu margar kennsluaðferðir og geta valið 
hverri er beitt hverju sinni. Hvað sem öllum uppeldiskenningum og 
kennslutækni líður er kennsla fyrst og síðast skapandi starf. Kennslu er 
ekki hægt að skipuleggja nákvæmlega því margt ófyrirséð getur komið 
upp í kennslustund. Þá er alltaf gott að hafa ekki allt svo niður njörvað að 
ekki megi bregða út af. Svigrúm til umræðna er nauðsynlegt og ætti alltaf 
að leyfa þegar þörfin knýr og reyna sem mest að ýta undir það að 
nemendur tali saman á íslensku. Það er mikilvægt viðfangsefni kennara 
að finna leiðir til að mæta mismunandi þörfum nemenda og vekja áhuga 
þeirra á námsefninu. Sérhver kennari þarf að geta rökstutt flest það sem 
hann gerir í kennslu. Hann þarf að vera opinn fyrir gagnrýni og jafnframt 
að vera tilbúinn til þess að endurskoða starf sitt til að gera betur (Trausti 
Þorsteinsson, 2003 bls. 190). 
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 Sjálfstæð fagmennska felst í að námskrá er víðari og kennarar hafa 
frelsi til að ákveða námsefni og kennsluaðferðir. Það felst einnig í 
hugtakinu að kennarar skoða forsendur nemenda til náms, 
námsumhverfið og félagslegt samhengi kennslunnar. Stöðug greining á 
náms-aðstæðum ákvarðar markmið og inntak kennslunnar (Trausti 
Þorsteinsson, 2003 bls. 195). Eins og flestum mun ljóst byggir kennsla 
m.a. á þekkingu á efni og aðferðum en hvernig ákveða kennarar hvað 
skuli kennt, hvernig og hvenær? Hvað hefur áhrif á þær ákvarðanir? 
Hvernig koma þeir til móts við þarfir nemenda t.d. námstækni, hæfileika, 
margbreytileika og menningarlegan bakgrunn? Hvernig meta þeir og 
bæta eigin kennslu? 
 Starf kennara er veigamikið og það eru sífellt gerðar meiri kröfur 
til hans. Aukin þekking á eðli náms og kennslu mun hafa mikil áhrif á 
skólastarf framtíðarinnar og þar með kennarastarfið. Því þurfa kennarar 
að efla sig sem fagmenn og vera leiðbeinandi í því að mæta kröfum 
samfélagsins. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir starfi sínu og skoða 
ákveðna þætti eins og umhverfi, kennsluaðferðir, námsefni, viðhorf og 
samskipti sín við nemendur, fylgjast með faglegri þróun starfsins og að 
þróa eigin starfskenningu sem þeir byggja starf sitt á. Þannig tengja þeir 
saman fræðilegt nám, hagnýta reynslu og persónuleg viðhorf.  

4.1 Starfskenningar og þróun í starfi 
Einn þeirra fræðimanna sem mikið hefur ritað um þróunar- og breytinga-
starf í skólum er kanadíski prófessorinn Michael Fullan og hafa kenn-
ingar hans um árabil vakið athygli á alþjóðavettvangi. Hann heldur því 
fram að nútíðin og þá ekki síður framtíðin geri fjölmargar nýjar kröfur til 
kennara þar sem þeir þurfi að eiga náið samstarf við starfsfélaga sína jafnt 
og aðila utan skólans. Hin nýja fagmennska er að mati Fullan umfram allt 
samvinnumiðuð en síður byggð á sjálfræði einstakra kennara sem geta 
lokað sig af og setið að sínu (Fullan, 2001 bls. 270-271).  
 Í pistli sem Fullan skrifar árið 2007 fullyrðir hann að það sem 
kennari hafi lært skili sér í námi nemenda. Starfsþróun felist í vinnu-
hópum, námskeiðum, áætlunum og atburðum sem sérstaklega séu til þess 
ætlaðir að veita kennurum nýjar hugmyndir, hæfni og getu sem sé 
nauðsynleg til þess að bæta kennslu. Hann segir einnig að kennarar þurfi 
stöðugt að fylgjast með og læra af því sem vel er gert í öðrum skólum og 
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bera sig saman við þær hugmyndir sem taldar eru bestar um starfshætti í 
skólastarfi (Fullan, 2007). 
 Kennarar hafa jafnt og þétt þurft að endurskoða starf og aðstæður í 
ljósi nýrrar og aukinnar þekkingar og breytinga á starfsumhverfi. Oft er 
talað um starfskenningu kennara sem þýðir í raun þær hugmyndir sem 
liggja að baki því sem kennari gerir. Hann þarf að geta rökstutt hvað liggi 
að baki faglegum vinnubrögðum hans, af hverju hann gerir það sem hann 
gerir (siðferðilegt gildi), hvernig hann tengir það við fræðin (fræðileg 
þekking) og framkvæmdina (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004 bls. 33). 
Starfskenning er samsett úr fræðilegri þekkingu sem kennarinn aflar sér í 
námi sínu, reynslubundinni þekkingu sem hann öðlast ýmist í starfi sínu, 
af lestri fræðitímarita og fagbókmennta og ekki síst af siðferðilegum 
viðmiðunum. Þar að auki samanstendur starfskenning af persónulegum 
hugmyndum sem tengjast lífssýn og gildismati, skoðunum og 
réttlætiskennd, viðhorfum og tilfinningum (Banner, 1997 bls. 3).  
 Hver kennari hefur sinn stíl sem mótast af því hvað hann hefur lært 
og reynt. Það má hins vegar segja að hingað til hafi margir kennarar lagt 
metnað sinn í að útskrifa góða nemendur en síður metið hvernig þeir hafi 
sjálfir unnið starf sitt. Það er mikilvægt fyrir þróun kennara í starfi eins 
og fram kemur í skólastefnu KÍ 1997-2000: ,,Breytingar á innra starfi 
skóla eiga í megindráttum að koma frá kennurunum sjálfum og byggja á 
faglegri vitund þeirra og starfsmenntun“ (Kennarasamband Íslands, e.d.). 
Það er mikilvægt fyrir þróun skólastarfs að rannsaka það sem gerist í 
skólastofunni og greina hvernig nám fer fram. Það verður best gert með 
starfendarannsóknum. 
 Í dag er mikið lagt upp úr hvers kyns þróunarstarfi. Þar er oftast um 
að ræða samstarf kennara sem leiðir til framfara. Það þarf að koma innan 
frá þar sem hver skóli byggir á eigin þörfum og skilgreiningum sem 
kennarar í greininni meta sameiginlega. Mikilvægt er að gefa kennurum 
tækifæri til þess að koma með nýjungar og þróa aðferðir til hagsbóta fyrir 
nemendur. Skólastjórnendur þurfa einnig að vera með í ráðum, fylgjast 
með og sýna skilning á þróunarverkefnum kennara. Það er orðin breyting 
á því að kennarar vinni einir í sinni kennslustofu og meira um að þeir 
vinni í hópa- eða teymisvinnu og víða er samvinna milli kennara sem 
kenna á sama stigi.  
 Eitt af því sem væri faginu mjög til framdráttar er aukin samvinna 
meðal þeirra kennara sem kenna erlendum nemendum íslensku. Kennarar 
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sem kenna á sama sviði þurfa að hafa með sér samstarf og kynna hver 
fyrir öðrum þær leiðir sem þeir hafa reynt og reynst hafa vel og orðið 
nemendum til framdráttar. Menntunarmiðstöð gæti orðið miðstöð 
ráðgjafar og námskeiða fyrir kennara um allt land og að sama skapi 
stuðlað að aukinni samvinnu og þróunarverkefnum hjá fræðsluaðilum. 
Rannsóknir á því hvernig fólk lærir íslensku sem erlent mál eru fágætar 
en þörfin fyrir þær er mikil. Heildstæð samræmd próf sem meta kunnáttu 
nemenda út frá námskrá eru ekki til. Samvinnu milli skólastiga er einnig 
ábótavant og gæti menntunarmiðstöð verið liður í aukinni samvinnu 
kennara og fræðsluaðila á ólíkum skólastigum. Gæðaeftirlit í námsefnis-
gerð og framkvæmd námskeiða um allt land auk umsjónar með nám-
skeiðahaldi fyrir kennara gæti einnig verið verkefni miðstöðvarinnar 
(Laufey Eiríksdóttir, Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir, 2007 
bls. 7). 
 Sveigjanleiki kennara og vinalegt viðhorf til nemenda eru 
mikilvæg. Það er nauðsynlegt að kennarinn geri sér grein fyrir því að 
hann getur auðveldlega smitað út frá sér með viðhorfum sínum gagnvart 
mönnum, málefnum og skoðunum, jákvæðum eða neikvæðum. Til að 
vekja áhuga nemenda er því lykilatriði að hann hafi áhuga sjálfur á því 
efni sem hann hefur fram að færa. Áhugi kennarans þarf einnig að beinast 
að nemendunum sjálfum. Hann þarf að kynnast menningu, viðhorfum og 
skoðunum nemenda og undirstrika að áhugi sé mikilvægari en færni og 
að mistök séu þar af leiðandi leyfileg. Hann má ekki gera lítið úr viðleitni 
nemenda sinna. Próf ætti t.d. ekki nota sem ógnun heldur sem hvatningu 
til að gera betur (Knowles, 1985 bls. 16). Þetta hef ég einmitt verið að 
segja við nemendur mína: „Verið heiðarleg við ykkur sjálf, ekki svindla, 
gerið eins vel og þið getið, þá hjálpið þið mér við að sjá hvað ég þarf að 
kenna ykkur betur.“ Þegar ég hef farið yfir prófin tek ég saman hvaða 
atriði það eru sem þarf að ræða og eru sameiginleg og síðan fær hver sitt 
próf og við skoðum alla þætti svo að hver og einn geti séð hvað hann 
þurfi að bæta. 
 Vinnubrögð kennara ættu að einkennast af nákvæmni og sanngirni. 
Kennsluáætlun (ekki endilega mjög niður negld en a.m.k. með öllum 
kennsludögum og fríum inniföldum) ætti að liggja fyrir í upphafi kennslu. 
Það er ekki síst mikilvægt fyrir nemendur með annað móðurmál en 
íslensku að fá slíka áætlun í hendur strax í upphafi. Það er vegna þess að 
þeir misskilja gjarnan hvar og hvenær eigi að mæta, hvenær eigi ekki að 
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mæta í skólann, hvaða bók sé verið að nota hverju sinni o.fl. Það er margt 
annað en kennarinn og námsefnið sem geta hjálpað nemendum að læra. 
Sem dæmi má nefna umhverfið, jafningjana, ýmsa miðla og 
vettvangsferðir. Ég hef farið með nemendur t.d. í Seðlabankann þar sem 
þeir fá fræðslu um mynt Íslendinga, á söfn þar sem þeir fræðast ýmist um 
listir eða sögu landsins, í gönguferð um umhverfið þar sem nemendur 
spyrja um það sem fyrir augu ber og í lengri ferðir eins og t.d. í Krísuvík. 
Aðalatriðið er að þekkja þessar leiðir og tengja nemendur við þær. 
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5 Áhrifaþættir á eigin kennslu 

5.1.  Bakgrunnur 
Reynsla mín af námi í erlendum tungumálum nær yfir langt tímabil. 
Þegar ég hóf nám í nýjum skóla 13 ára gömul rættust langþráðar óskir 
mínar um að fá að læra ensku og dönsku. Tungumálanám hófst almennt 
ekki fyrr á þeim árum. Námið var kennsla í orðaforða, ritun stíla, lestur 
og þýðing. Lítið var um talmál og hlustun. Þannig var það alla skóla-
gönguna. Ég fór í framhaldsnám eftir landspróf í tvö ár. Erlendu tungu-
málin sem kennd voru í þeim skóla voru danska, enska og þýska. 
Útskrifuð þaðan 20 ára gömul fór ég sem ferðamaður til Danmerkur. Ég 
hafði lært dönsku í 6 ár og hafði æfingu í að lesa „dönsku blöðin“ og 
Andrés Önd. Því var það mér áfall að Danir skildu dönskuna mína ekki 
þegar ég reyndi að spyrja til vegar. Síðar fór ég á námskeið í sænsku í 
fjóra vetur og frönsku í tvo vetur. Þar voru kennarar sem kenndu á sínu 
móðurmáli, þannig að hlustun bættist við fyrri reynslu tungumálanáms. 
Mér fannst ég þá komin í „alvöru“ nám við að heyra tungumálið talað.  
 Áður en ég hóf kennslu vann ég við fræðslu fyrir trúnaðarmenn í 
bankakerfinu. Í því starfi var norræn samvinna talsverð. Félagar mínir á 
Norðurlöndum stóðu þá í mikilli baráttu gagnvart þeim sem vildu að 
enska yrði töluð á sameiginlegum fundum og ráðstefnum. Ég var og er 
enn fylgjandi því að halda norrænu málunum gangandi þó að við Íslend-
ingar getum ekki talað okkar móðurmál á sameiginlegum ráðstefnum 
nema í gegnum túlk. Það er vegna þess að það tapast svo margt þegar fólk 
hættir að tala eigið mál. Það fer að nota einfaldara mál og hefur þá ekki 
þann orðaforða sem til þarf við að koma skoðun sinni eða því sem um er 
rætt til skila. 
 Ég fór í menntaskóla um fimmtugt til að skerpa á nokkrum 
greinum. Vegna áhuga míns á tungumálum og þar sem mér hafði alltaf 
gengið vel í þeim fór ég á málabraut. Í fjóra vetur lærði ég enn meiri 
dönsku, ensku og þýsku og til viðbótar frönsku. Enn var sama kennslu-
aðferðin notuð, mestmegnis að glósa, lesa og skrifa stíla. Eftir stendur að 
vegna þess starfs sem ég gegndi áður en ég fór út í kennslu fékk ég 
þjálfun í að nota Norðurlandamálin. Það segir mér hversu mikilvægt er að 
festa það sem lært er með því að nota tungumálið. Eftir margra ára nám í 
þýsku og frönsku get ég ekki myndað heila setningu vegna þess að þau 
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mál heyri ég sjaldan og hef ekki þurft eða fengið tækifæri til að nota þau. 
Reynsla mín af tungumálanámi hefur kennt mér það meðal annars að það 
hljóti að vera mikilvægt að leggja áherslu á tal og hlustun tungumálsins 
sem verið er að kenna eigi nemendur að ná færni í að nota það. Þó að ekki 
sé til mikið af hlustunarefni í dag er það þó alltaf að aukast. Með aukinni 
tækni hafa kennarar sjálfir lesið inn texta ætlaðan til hlustunar. 

5.2 Hvað hefur mótað mig sem kennara? 

5.2.1 Áhugi á íslensku 

Þegar ég lærði íslensku í skóla gerði ég mér grein fyrir því að sjónminni 
var mín sterka hlið. Ég á auðvelt með að sjá mynd af orðum í huganum 
og læra þær reglur sem mynda þau. Mér gekk vel að læra íslensku og 
e.t.v. hefur hún þess vegna verið mín uppáhaldsgrein. Þegar ég las síðar á 
lífsleiðinni um mismunandi aðferðir fólks til að læra kom það mér á óvart 
að ekki lærðu allir á sama hátt. Sú vitneskja er mikilvæg ekki síst við 
kennslu íslensku sem annars máls. Þá er hægt að sýna umburðarlyndi 
gagnvart því að kannski henti ekki öllum sú aðferð sem verið er að nota 
hverju sinni og breyta reglulega um. Áhugi á að kenna kom löngu síðar. 
Trúlega hef ég alltaf óbeint verið að kenna því oft var ég að leiðrétta fólk 
sem ég átti samtöl við, aðallega þó systkini, vini og vinnu-félaga við 
misjafnar undirtektir. Ég get því sagt að áhugi minn á íslensku hafi fylgt 
mér lengi og ég fái útrás í að kenna hana í dag. Íslenskt mál hefur alla tíð 
verið mér hugstætt og fátt finnst mér ánægjulegra en að því sé sýnd 
virðing og fólk vandi mál sitt.  

5.2.2 Reynsla af kennslu 

Að loknu menntaskólanámi lá leiðin beint í Kennaraháskóla Íslands. Ég 
stefndi strax að því að verða kennari nemenda með annað móðurmál en 
íslensku. Ég valdi kjörsvið í íslensku og tók flestar valgreinar á sviði 
fjölmenningar. Sú menntun sem ég hlaut þar ásamt reynslu í kennslu 
bæði á grunn- og framhaldsskólastigi hefur mótað það starf sem ég vinn 
við. 
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5.2.2.1 Grunnskólakennsla 

Á meðan á grunnnámi mínu við Kennaraháskólann stóð, fór ég í vett-
vangsnám í 5 vikur að kenna erlendum nemendum í 7. – 10. bekk 
grunnskóla íslensku. Þessi skóli hafði lengsta reynslu í að kenna íslensku 
sem annað mál og hafði flestra erlenda nemendur. Þar hafði þróast aðferð 
við kennslu erlendra nemenda í 10 ár. Þeir voru í heimabekk í bóknáms-
greinum sem voru þannig að nemendur gátu fylgst með og fengið 
lítilsháttar stuðning frá kennara. Þegar heimabekkurinn þeirra var í öðrum 
greinum eins og líffræði eða náttúrufræði, sem var þeim of erfitt til að 
fylgjast með, komu erlendu nemendurnir í nýbúadeildina til þess að læra 
íslensku. Íslenskukennslan var í sjálfu sér ekkert nýstárleg því hún miðaði 
að því að koma nemendum sem fyrst inn í heimabekk og að þeir gætu 
tekið sömu próf og íslensku nemendurnir. Það var gert með því að nota 
sömu málfræðibækur og innfæddir yngri nemendur notuðu. Lesbækur 
voru léttlestrarbækur sem samdar eru fyrir seinfæra íslenska nemendur, 
eru með stóru letri og ekki miklum texta á hverri síðu, en málfarið er ekki 
einfaldað. Fyrstu prófin tóku nemendurnir í nýbúadeildinni í íslensku. 
 Deildin var formlega stofnuð við skólann árið 1994 þar sem aðeins 
átta nemendur nutu þjónustunnar. Haustið 2001 var sett af stað 
þróunarverkefni til þriggja ára um fjölmenningarlega stefnu skólans. Í 
henni fólst ný stefnumörkun, breytt viðhorf og vinnubrögð í skólanum. 
Það sama ár kom ráðgjafi frá Belgíu til þess að halda námskeið með 
kennurum skólans í kennsluaðferð sem nefnist Complex Instruction og 
einnig nefnd CLIM (Cooperative Learning in Multicultural Groups) en 
þar er fjölgreindarkenning Gardners lögð til grundvallar. Með þessari 
aðferð er verið að samnýta hæfileika nemenda í fjölbreyttum hópi, ekki 
eingöngu nemenda af mismunandi þjóðerni. Nemendum er skipt upp í 
hópa þar sem hver nemandi fær ákveðið hlutverk eins og að vera 
hópstjóri, tímavörður, gagnasafnari eða ritari en er aldrei fastur í sama 
hlutverkinu. Þannig er tryggð virkni allra nemenda óháð stöðu þeirra 
þannig að allir læri og bæti við þekkingu sína. Unnið er eftir fyrirfram 
ákveðnum reglum, þar sem nemendur eru hvattir til að afla sér þekkingar 
á virkan hátt og að deila reynslu sinni með öðrum. Það gera þeir með því 
að fara reglubundið á milli hópa, upplýsa aðra í hópnum og meðtaka það 
sem aðrir hafa fram að færa. Samskipti innan hópsins skipta miklu máli. 
Allir í hópnum bera ábyrgð á því að skila niðurstöðum (Guðmundur 
Sighvatsson og Nína Magnúsdóttir, 2007 bls. 166-167). 
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 Þegar ég kom þarna til æfingakennslu voru erlendir nemendur 
orðnir rúmlega hundrað. Þeir voru sumir komnir alveg í heimabekk og 
þeir sem fengu stuðning nýbúadeildar skiptust í yngri og eldri deild. Ég 
kenndi í eldri deild, nemendum á aldrinum 12 til 16 ára. Þetta var mér 
ómetanleg reynsla. Þarna vann ég í nánu sambandi við deildarstjóra 
nýbúadeildar, sem hefur mikla reynslu af að kenna erlendum nemendum 
íslensku. Starfið var áhugavert og ég réði mig til kennslu á sama stað með 
sömu nemendur eftir útskrift haustið 2005. Auk þess að læra af reyndari 
kennurum hafði ég frelsi til þess að reyna þær hugmyndir sem ég taldi að 
gætu komið að gagni. Þar á meðal voru ýmiss konar spil sem komu þeim 
til þess að ræða saman og bingó til þess að æfa nemendur í að hlusta á 
tölur.  
 Það voru nemendur mínir sem aðstoðuðu mig að mestu við að bæta 
kennsluna. Þeir voru ófeimnir við að láta í ljós hvað þeim þótti 
skemmtilegt og hvað ekki. Ef verkefni eru ekki skemmtileg er síður 
líklegt að nemendur læri. Þá var eina ráðið að taka þau út eða byggja þau 
upp á annan hátt, með annarri aðferð eða setja önnur í staðinn. Það sem 
ég upplifði hins vegar við kennslu þessara nemenda í grunnskóla er að 
kennsla nýbúa er einhvern veginn á jaðri þess að „vera með“. Nýbúadeild 
tilheyrir ekki sérkennslu sem slík, ekki sérstöku fagi, ekki bekkjar-
kennslu, ekki árgangi og er þó allt í senn. Það kom í ljós hvað kennarar 
þessarar deildar áttu lítið faglega sameiginlegt með öðrum kennurum 
skólans.  

5.2.2.2 Framhaldsskólakennsla 

Þeir framhaldsskólar sem hafa rekið deildir fyrir erlenda nemendur að 
einhverju marki hafa aðallega verið tveir; annar hefur tekið við öllum 
umsóknum en hinn til skamms tíma aðeins þá sem höfðu verið a.m.k. eitt 
ár í íslenskunámi. 
 Skólinn sem ég kenni við er sérstakur fjölmenningarskóli. Þar geta 
nemendur auk íslensku bætt þekkingu sína í ensku og stærðfræði og 
tölvugreinum og lagað þær greinar að kröfum íslenskra framhaldsskóla. 
Íslenskt samfélag er kynnt í lífsleikniáföngum. Gert er ráð fyrir að 
nemendur geti skráð sig á aðrar námsbrautir eftir eina eða tvær annir í 
íslensku. Sérstakar áfangalýsingar sem eru á heimasíðu skólans segja svo 
til um innihald hvers áfanga. Skólinn sem slíkur er enn í mótun og það 
veitir ýmsa möguleika að fá að vera með í mótun hans. 
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5.2.2.3 Námskeið 

Til þess að fá fjölbreytni í kennsluna hef ég sótt námskeið í kennslu-
aðferðum m.a. hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og námskeið sem haldið 
var á vegum Framtíðar í nýju landi sem nefnist á ensku The Rassias 
Method eða the Dartmouth Intensive Language Model. Á heimasíðu 
Rassias-stofnunarinnar er aðferðinni lýst svo að hún leiði til hraðara 
tungumálanáms, varðveislu þess sem lært er og fái nemendur til að tala 
og skilja á nokkrum dögum. Takmarkið er að gera námið samþætt 
menningu tungumálsins sem verið er að kenna, fela málfræðina inni í 
æfingunum og gera tungumálanámið að léttu og skemmtilegu efni (The 
Rassias Foundation, e.d.). Alltaf er unnið með heilar setningar og þær 
æfðar í þaula með endurtekningum (drilli). Til þess að ná markmiðunum 
er aðeins unnið með litla hópa og unnið í stuttum törnum. Skipt er ört um 
verkefni og leikræn tjáning er ein af uppistöðunum í æfingunum. 
Aðferðin krefst þess að hver mínúta kennslustundar sé skipulögð með 
virkni og hléum. Haldið er föstum takti við að þjálfa nemendur eftir 
vissum reglum í að endurtaka það sem kennarinn segir. Endurtekningar 
eru tíðar og reyna á minni nemenda. Engar bækur eða blöð eru leyfð fyrr 
en eftir á og þegar kennarinn gefur sérstök fyrirmæli um það. Nemendur 
sitja ekki við borð heldur á stólum sem mynda skeifu þannig að þeir sjái 
hver framan í annan.  
 Upprunalega var þessi aðferð þróuð fyrir friðargæsluliða og hefur 
verið notuð af tungumálakennurum víða um heim. Kennslan tekur á fimm 
þáttum: Uppbyggingu málsins, skilningi, orðaforða, góðu valdi á 
tungumálinu og áherslu (The Rassias Foundation, e.d.). Allar æfingar eru 
gerðar með kraftmiklum, taktföstum hraða. Hjá lengra komnum 
nemendum er lögð áhersla á meiri og flóknari sjálfstjáningu og samskipti. 

5.2.2.4 Kynnisferðir til skóla erlendis  

Vorið 2006 fór ég í kynnisferð til Hollands að skoða skóla fyrir nemendur 
með annað móðurmál en hollensku, tvo fagskóla og svo framhaldsskóla 
með bóklegt nám. Annar fagskólinn var Utrecht Zuid College sem er með 
nemendur á aldrinum 14 til 18 ára. Hann er lítill 300 nemenda verk-
menntaskóli, staðsettur í umhverfi þeirra tekjulægstu í þjóðfélaginu. Þar 
voru aðallega erlendir nemendur og innan um nemendur sem aðrir skólar 
höfðu hafnað af ýmsum ástæðum. Kennslan fór fram í eins konar básum 
um allan skóla þar sem komið hafði verið upp eftirlíkingum af þeim 
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vinnustöðum sem líklegt væri að nemendur myndu vinna á. Þeir lærðu 
umönnunarstörf á elliheimili, hárgreiðslu, afgreiðslu á snyrtivörum, 
logsuðu, rafsuðu og bílaviðgerðir (búið að gefa sér fyrirfram 
framtíðarstörf þeirra með því marka þeim bás í samfélaginu). Þannig 
lærðu þeir á hagnýtan hátt hver sína verklegu grein og bóknám var í 
lágmarki. Það sem ég hafði með í farteskinu heim var hversu mikilvægt 
það er að gleði fylgi námi. Kannski væri hægt að yfirfæra gleði 
nemendanna yfir því sem þeir voru að gera og sýndu okkur svo fúslega 
yfir í það bóklega nám sem ég var að kenna. Ég hef reynt að kenna með 
gleði og laða fram svörun frá nemendum. 
 Hinn verknámsskólinn var Albeda College í Rotterdam með 
25.000 nemendur með alhliða fagmenntun í 350 greinum á 50 stöðum. 
Hann var mjög nútímalegur og fengum við að fylgjast með nemendum að 
störfum í nokkrum greinum. Skólinn er meðal stærstu framhaldsskóla í 
Hollandi. Það sem okkur var aðallega sýnt voru íþróttir og tónlistarnám 
og þar sem kennt er í fjölmörgum byggingum vannst ekki tími til að 
skoða bóknám sérstaklega heldur var gengið um þennan nýtískulega 
skóla og byggingar og umhverfi litið augum. Þar sem þetta er 
verknámsskóli og greinarnar sem við fylgdumst með ekki á mínu sviði 
var fátt sem ég tók með mér í veganesti þaðan. 
 Þá var farið í ROC Midden Netherland framhaldsskólann í Utrecht. 
Hann var með nemendur af 150 mismunandi þjóðernum sem endurspegla 
hollenskt þjóðfélag, bæði unga og fullorðna. Skólastjóri og kennari tóku á 
móti okkur og sátu fyrir svörum. Skólinn býr nemendur undir atvinnulífið 
samkvæmt kröfum vinnumarkaðarins. Við sem þarna vorum gestkomandi 
höfðum mestan áhuga á kennslu í hollensku sem öðru tungumáli og í ljós 
kom að þeir stóðu nánast í sömu sporum og við hér heima. Námsefni 
vantaði sárlega fyrir þennan hóp.  
 Árið eftir fór ég ásamt fleiri grunnskólakennurum til Montpellier 
í Frakklandi til þess að skoða fjölmenningarlega skóla. Eftir að hafa 
skoðað tvo ólíka grunnskóla var ég mjög ánægð með allan aðbúnað 
grunnskólans sem ég kenndi við hér heima. Þarna var fátt til eftirbreytni, 
aðbúnaður gamaldags og skólastofur tómlegar. Reyndar voru þetta yngstu 
nemendur skólans sem við fylgdum eftir milli kennslustunda og ég var 
ekki með yngstu nemendurna hér heima. 
 Þessar heimsóknir hafa helst kennt mér hve að nauðsynlegt er að 
skapa góðar aðstæður til að læra. Fullorðnir nemendur sem tala ekki 
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ríkjandi tungumál umhverfisins eru viðkvæmur hópur sem heldur sig oft 
út af fyrir sig í öllum félagslegum samskiptum. Skólastofan er sá 
vettvangur þar sem allir geta verið þeir sjálfir, frjálsir, öruggir og 
óhræddir við að tjá sig. Það sama gildir hér eins og annars staðar. Ég tel 
nauðsynlegt að kenna þeim sér en reyna að stuðla að meiri samskiptum 
við innfædda þegar komið er út úr skólastofunni. Í mínum skóla hefur 
verið reynt að skapa erlendum nemendum aðstæður til þess að eiga 
samskipti við aðra nemendur eins og að útbúa spjallhorn, hvetja þá til 
þess að fara í matstofu nemenda, taka þátt í uppákomum í skólanum og 
gefa kost á sér í nemendaráð. Þrátt fyrir mikla hvatningu er augljóst að 
það þarf eitthvað meira til. 
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6 Rannsóknin 
Rannsóknin hefur staðið yfir frá því að ég hóf kennslu í framhaldsskóla 
haustið 2007. Með henni er ég að íhuga það sem ég hef gert, hvernig nám 
og reynsla hafa haft áhrif á það sem ég gerði í kennslustofunni, hvers 
vegna ég gerði það sem ég gerði, hvort það virkaði eins og til var ætlast 
og hvað ég hafi lært á því.  
 Allt á sinn aðdraganda. Í starfi mínu sem leiðbeinandi fyrir 
bankastarfsmenn velti ég oft fyrir mér hvernig ég næði til þátttakenda á 
námskeiðum, gæti virkjað þá og örvað til starfa á sínum vinnustað. 
Svipaðar vangaveltur fylgdu mér í kennarastarfið hvernig ég gæti hjálpað 
erlendu nemendunum í íslenskunáminu og hvernig ég gæti lært að verða 
betri kennari. Um það snýst rannsóknin. 
 Þar sem rannsóknir skortir á sjónarmiðum og reynslu kennara sem 
kenna fjölþjóðlegum bekkjum varð það mér hvatning til að skoða það 
sem ég hef gert. Í framhaldsnámi mínu við HÍ menntavísindasvið voru 
gerðar kröfur um lestur á alls kyns rannsóknum og gerð rannsókna, oft 
byggðum á eigin reynslu. Það opnaði augu mín fyrir því að skoða mitt 
eigið starf enn frekar og ég gerði mér ljóst að á einhverjum tímapunkti 
myndi ég gera eigin rannsókn. Þá velti ég fyrir mér hvert væri réttmæti og 
hver áreiðanleiki slíkrar rannsóknar þar sem ég væri bæði rannsakandinn 
og gerandinn. Ef ég ætlaði að gera mér grein fyrir því hvað virkaði og 
hvað virkaði ekki í kennslunni þyrfti ég að byggja það á raunverulegum 
gögnum en ekki aðeins tilfinningu um eigin reynslu í kennslustofunni. 
Þegar ég fór að rýna í gögnin í rannsókninni og greina þau fóru nokkur 
þemu að birtast sem ég flokkaði og ég mun fjalla nánar um meginþemu 
hér á eftir. 

6.1 Gögn 
Gagnasöfnun hófst strax. Ég hafði kennt tvö ár í grunnskóla en var 
óreyndur kennari á framhaldsskólastiginu. Þó að ég hefði talsverða 
reynslu að baki var margt nýtt fyrir mér í skólanum eins og hvaða ferill 
fer í gang þegar ný önn byrjar. Ég skráði hjá mér alls kyns athugasemdir 
og þá aðallega með það fyrir augum að bæta aðstæður, bæta kennsluna og 
koma skilaboðum áleiðis til réttra aðila.  
 
Gögnin sem ég hef safnað eru:  
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a) Dagbók sem ég hef haldið af og til á þeim tveimur árum sem ég hef 
kennt. Hún lýsir að mestu ytri aðstæðum, líðan minni og því sem ég þurfti 
að muna að koma til skila. Einnig því sem betur mætti fara eða því sem 
ég þurfti að biðja um og láta lagfæra. Ég skrifaði ekki reglulega í hana en 
nógu oft til þess að geta síðar meir fengið yfirlit yfir hvað ég var að gera á 
þeim tíma og hverju mig langaði til að breyta.  
b) Námsáætlanir. Á hverri önn kenni ég fimm áfanga í íslensku sem 
öðru máli. Áður en kennsla hefst eru gerðar námsáætlanir fyrir hvern og 
einn þeirra sem eru birtar á heimasíðu skólans svo þær séu aðgengilegar 
fyrir nemendur. Á móti hverri áætlun geri ég aðra nákvæmari fyrir mig 
sjálfa þar sem kemur nákvæmlega fram það sem ég ætla að taka fyrir í 
hverri kennslustund. Strax að lokinni kennslustund merkti ég inn á 
áætlunarblaðið hvernig til tókst og punktaði hjá mér hvað betur mætti fara 
eða merkti við ef allt hafði gengið að óskum, hvað væri gott verkefni eða 
jafnvel skemmtilegt. Við nánari skoðun á þeim kom í ljós hvað það var 
sem ég vildi halda í og hverju ég þurfti að breyta. Fyrst og fremst sýna 
þessar fyrstu áætlanir að ég var engan veginn örugg með það sem ég var 
að gera og þurfti að prófa mig áfram.  
c) Námsgögn. Þau námsgögn sem ég hafði í upphafi var ljósritað efni og 
kennslubækur sem til voru fyrir erlenda nemendur. Þetta notaði ég að 
hluta til á fyrstu önninni. Bækurnar innihéldu að mínu mati of lítið efni 
fyrir þá tíma sem stundaskráin sagði til um og ljósritin hentuðu ekki því 
sem ég vildi kenna. Fyrir næstu önn hófst leit að hentugra námsefni. Ég 
tók saman texta og myndskreytti þar sem fram komu ritunar og málfræði-
æfingar. 
d) Próf og verkefni nemenda. Öll próf nemenda hef ég geymt og flokkað 
úrlausnir. Auk þess hef ég haldið til haga ákveðnum verkefnum og tekið 
sýnishorn sem mér hafa fundist athyglisverð. Þegar ég lagði skrifleg próf 
fyrir nemendur mína lét ég reyna á flesta færniþætti samkvæmt því sem 
ég hafði lært. Prófin hafði ég í fimm hlutum og hef litlu breytt frá fyrstu 
prófunum. Fyrsti hlutinn reynir á hlustun og þá skrifa nemendur eftir 
upplestri. Annar er þekking á einstaka hlutum eða atburðum. Þá reynir á 
að nota þann orðaforða sem þeir eiga að kunna og farið hefur verið yfir. 
Þá er skilningur þar sem nemendur fá texta og eiga að svara spurningum 
úr textanum. Svo er málfræði og að lokum frjáls ritun. 
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Þegar ég fór að rýna í gögnin sem ég hafði safnað fóru að birtast nokkur 
þemu eins og ytri aðstæður, kennsluhættir, námsgögn og námsmat. Það 
mun ég skoða frekar hér á eftir. 

6.2 Siðferðileg atriði og álitamál 
Það er erfitt að sjá fyrir sér markvissar framfarir án þess að kennarar sem 
fagmenn rannsaki eigið starfi og þrói kennslu. Það er einkennandi fyrir 
starfendarannsóknir að rannsakandinn þekkir rannsóknarefnið og tel ég 
það vera styrkleika. Kennsla er ferli og stöðug leit að nýrri þekkingu er 
grundvallaratriði. Rannsóknin veitti mér tækifæri til þess að koma 
skoðunum mínum og reynslu á framfæri. Það reyndi ég að gera á 
gagnrýninn hátt og endurskoða vinnubrögð mín í eigin þágu, nemendanna 
og skólaumhverfisins. Ég lít á rannsóknina sem hluta af námi mínu og 
hluta af starfi mínu og reyndi að vinna hana samkvæmt bestu samvisku. 
Ég hef reynt að vera heiðarleg í þeim lýsingum sem ég gef af bakgrunni 
mínum og hvað það er sem hefur haft áhrif á það sem ég geri. Ég hef 
lesið mér til um það sem fræðimenn segja um umfjöllunarefni mín og 
borið saman við það sem ég hef gert og lýsi því í rannsókninni. Þeir 
hagsmunir sem ég hef af þessari rannsókn munu ekki einungis koma mér 
til góða heldur vona ég að þeir séu einnig í þágu nemenda minna og 
skólans sem ég starfa við. Þá er von mín sú að aðrir kennarar í sömu 
stöðu eða væntanlegir kennarar geti haft gagn af henni. Veikleikinn liggur 
kannski í því mati sem ég legg á það sem ég rannsaka og það eftirlæt ég 
öðrum að dæma um. Leyfis var aflað frá skólastjórnendum til að gera 
rannsóknina og frá nemendum til að mega nota verkefni þeirra í þessum 
tilgangi. 
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7 Niðurstöður 
Að tveimur árum loknum í kennslu á grunnskólastigi og diplómanámi í 
KHÍ vaknaði löngun til þess að kenna á framhaldsskólastigi. Ég var mjög 
ánægð og þakklát fyrir að hafa fengið starf í framhaldsskóla. Þar var 
margt nýtt og spennandi til að takast á við. Margt var frjálsara en í 
grunnskólakennslu t.d. val á efni og gerð kennsluáætlana. Ég hlakkaði til 
að fara að vinna með kennurum sem kenndu líka íslensku sem annað mál. 
Ég fékk lista með nöfnum nemenda sem voru allmargir og komu víðs 
vegar að úr heiminum. Ég hafði meiri væntingar til þeirra en nemenda 
grunnskólans þar sem þeir voru eldri.  
 Hér á eftir fer greining á þeim gögnum sem ég hef safnað og notað 
við rannsóknina.  

7.1 Ytri aðstæður 
Dagbókin sem ég hélt á rannsóknartímanum segir mest til um aðbúnaðinn 
í kennslunni þar sem ég var að máta mig inn í umhverfi framhalds-
skólans. Í fyrstu kennslustundina mættu allir sem skráðir voru eða 24 
nemendur en stofan sem ég fékk til afnota rúmaði 15. Ég vissi ekki hvort 
ég ætti að kvarta yfir þessu eða hvort þetta þyrfti að vera svona og gerði 
ekkert í því til að byrja með. Í dagbókina skrifaði ég síðar: 

„Það er óþolandi að vera í svona lítilli kennslustofu með allt of 
marga nemendur. Athuga undir hvern það heyrir að úthluta 
kennslustofum. Tala við NN á morgun og athuga hvort ekki sé til 
laus kennslustofa. Spyrja hann líka hvort ekki sé hægt að fá 
flettitöflu og borðtölvuna í gagnið. Athuga hvort ég megi nota 
læsta skápinn í stofunni fyrir kennslugögnin mín og hvort sé hægt 
að fjarlægja lausa vegginn svo að hægt sé að koma fleiri borðum 
og stólum inn í stofuna.“ (Kennaradagbók október 2007)  

 
 Þegar ég kvartaði undan of lítilli kennslustofu var mér sagt að hafa 
ekki áhyggjur af því vegna þess að reynslan sýndi að talsvert brottfall 
væri í upphafi annar. Ég var ekki ánægð með þetta svar og hugsaði með 
mér að kannski væri það vegna þess að nemendur létu ekki bjóða sér 
slíkan aðbúnað. Ég þurfti nú að láta til mín heyra. Eftir mikið þóf var 
hægt að finna stærri stofu fyrir hluta kennslunnar. Þá var komið fram á 
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miðja fyrstu önnina. Ég fékk úthlutað tveimur kennslustofum sem ég 
kenndi í sitt á hvað. Önnur er á efstu hæð og hin í kjallara ívið stærri. 
Nemendum hafði fjölgað mikið í skólanum frá síðustu önn og í flestum 
áföngum voru yfir 20 og 29 þar sem flest var. Rýmið var því ekki mikið 
til að skipta í hópa eða færa nemendur til. Kennsluefnið og kennsluhættir-
nir voru því miðuð við aðstæður.  
 Það var ekki einungis rýmið sem vafðist fyrir mér þessa fyrstu önn 
mína í kennslu. Kennsluaðbúnaður var einnig lítilfjörlegur. Í fyrstu hafði 
ég eingöngu tússpenna og litla tússtöflu til afnota. Þá vantaði tæki eins og 
myndvarpa, flettitöflu og skjávarpa. Ég bað hvorki um myndvarpa né 
skjávarpa fyrr en síðar. Þann 14. mars rétt fyrir páskafríið skrifaði ég: 

„F. ætlar að tala við tölvuþjónustuna og láta setja upp skjávarpa í 
stofunni en rafvirkjarnir eru uppteknir í öðru verkefni sem 
stendur. Ég þarf að láta þá vita að þeir megi byrja á fimmtudag 
kl. 11. Skólinn er búinn að kaupa aðgang að veforðabókinni, láta 
nemendur vita. Eftir páska get ég farið að nota hana, ath. með 
hentugan texta eða bók. Þarf að skoða myndefni til þess að nota 
eftir páskana. Flokka og skanna myndirnar í ÍST302 og setja inn 
í PowerPoint. Prófin þurfa að vera tilbúin fyrir föstudag og skila 
þeim á skrifstofuna fyrir kl. 3.“ (Kennaradagbók mars 2008). 

 Eins og kemur fram í dagbókinni var aðbúnaður óviðunandi. Ég tel 
það stafa af hugsunarleysi eða vanþekkingu á þörfum þessa hóps. Ég verð 
að taka það fram að það var brugðist fljótt og vel við beiðnum mínum um 
betri aðbúnað og tól og tæki sem ég þurfti að nota. Þetta dæmi sýnir ef til 
vill hversu vel kennarar þurfa að vera vakandi fyrir því sem betur má fara 
og láta í sér heyra. 

7.2 Námsefni 
Ég byrjaði á að kenna þrjá lesmálsáfanga (ÍSA) og tvo taláfanga (ÍST). 
Þær námsáætlanir sem ég þurfti að byggja á voru mjög almennt orðaðar 
og erfitt að henda reiður á hvað skyldi kenna. Ég hafði ekki mikinn tíma 
til undirbúnings áður en kennsla hófst því frá ráðningu minni var ekki 
gengið fyrr en rétt fyrir skólabyrjun. Hver tími er tvær samfelldar 
kennslustundir eða 80 mínútur. Taláfangar eru kenndir tvisvar í viku en 
aðrir áfangar þrisvar. Ég lagði upp með nákvæma námsáætlun fyrir hvern 
áfanga og hafði sem betur fer valið ólíkt kennsluefni. Í ljós kom að það 
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voru nánast sömu nemendurnir með örlitlum frávikum í öllum 
áföngunum. Það gerði bæði nemendur og mig ruglaða yfir því hvaða 
áfangi væri í gangi og gerir enn. Ástæða þessa er pólitísk stefna stjórn-
valda. Umsækjandi um búsetuleyfi þarf að sækja námskeið í íslensku 
fyrir útlendinga, að lágmarki samtals 150 stundir. Hann verður að leggja 
fram vottorð til staðfestingar á þátttöku að lágmarki 85%. Vottorð um 
þátttöku skal gefið út af námskeiðshaldara sem dómsmálaráðuneytið 
samþykkir (Reglugerð um útlendinga, 2003). Einhverjir nemendur sækja 
námskeið einfaldlega til að uppfylla skilyrði til að fá að dvelja í landinu. 
 Námsefni vantaði, en það er útbreiddur misskilningur að það sé 
hægt að nota sama námsefni og sömu aðferðafræði við að kenna íslensk-
um og erlendum nemendum íslensku. Ég þurfti að ákveða snarlega hvaða 
námsefni skyldi notað. Það þurfti að setja inn á námsáætlun sem færi til 
nemenda og á heimasíðu skólans. Námsefnið sem ég lagði upp með voru 
einhver ljósrit af breytilegu efni frá forvera mínum og þrjár mismunandi 
kennslubækur fyrir þrjá áfanga og svo átti ég að útbúa efni fyrir taláfanga. 
Bækurnar höfðu verið notaðar að litlu leyti. Það kom í ljós að þær 
hentuðu hvorki mér né nemendum og innihéldu of lítið efni og entust þar 
af leiðandi ekki út önnina.  
 Að kenna sömu nemendunum allar kennslustundir dagsins krefst 
þess að hafa námsefni og aðferðir enn fjölbreyttari en ella til að nemendur 
haldi út að læra og kennari að kenna íslensku í sex kennslustundir 
samfellt og reyna samtímis að halda sig innan markmiða hvers áfanga. Á 
fyrstu önninni skráði ég hjá mér hvað gert var í hverri kennslustund og 
hvað ég þyrfti að laga eða bæta og hvað væri í lagi. Þessi skráning tók 
svo breytingum strax á næstu önn. Þá breytti ég tímaröð nokkurra þátta 
þannig að það efni sem var of þungt færði ég aftar og bætti léttara efni inn 
í eins og léttum lestextum eða tók út það námsefni sem hafði verið of 
erfitt. Þessi skráning tók svo enn breytingum þegar ég var komin með 
drög að eigin kennsluefni sem hægt var að fylgja út alla önnina. Þá gat ég 
betur fylgt námsáætlunni eftir, hún var stöðugri. Ég hef minnkað þessi 
skrif inn á áætlanirnar en frelsi til að bæta inn nýjum atriðum er til staðar.  
 Fyrstu önnina fór mikill tími í að útbúa námsefni og átti ég þó 
námsefni frá grunnskólakennslunni sem hentaði ótrúlega vel. Það voru 
meðal annars myndasyrpur til að styðja við texta. Það voru 10 myndir á 
blaði t.d. hlutir í kennslustofu eða í skólatösku. Fyrir neðan þær var lína 
til þess að setja heitið við myndina. Síðan voru spurningar eins og: Hvað 
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af þessum hlutum ert þú með í skólatöskunni? og þá koma tvær línur til 
þess að skrifa það á. Þá hafði ég einfaldað málfræðiútskýringar og 
útskýringar með verkefnum sem höfða til daglegs lífs nemenda og 
áhugamála. Þá setti ég saman myndir af ýmsum áhugamálum og þau áttu 
síðan að segja mér hvað af þeim þau stunduðu, hvað vantaði á blaðið og 
hvað þau langaði til þess að gera. Allt var þetta svolítill samtíningur á 
námsefni en tíminn var ekki mikill til að kynna sér hvort eitthvað 
hentugra byðist. 
 Eftir tvo vetur í grunnskólakennslu með alls kyns efni sem ég var 
búin að tilraunakenna og halda áfram að þróa með nemendunum í 
framhaldsskólanum sá ég að það gæti e.t.v. komið öðrum að gagni og 
ákvað að gefa það út í bók. Hún kom út haustið 2007 undir heitinu Orð 
fyrir orð og er hvort tveggja í senn námsbók með lesefni og verkefnum 
þar sem blandað er saman málfræði, litlum lestextum og verkefnum. Hún 
var gefin út með styrk frá Þróunarsjóði námsgagna. Ég sendi hana út um 
allt land og lét prenta nýtt upplag. Vegna velgengni bókarinnar gaf ég út 
aðra bók sem framhald af hinni sem ég nefndi Orð verða setningar og 
kom hún út árið eftir. Hún inniheldur meiri lestexta og þyngri málfræði 
og eins og sú fyrri með myndum til að styðjast við og verkefnum til að 
leysa. 

 
Mynd 5: Kennslubækur 
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 Ein er sú aðferð sem mér hefur reynst vel við að kenna orðaforða 
og það er að kenna nemendum krossgátur og verkefni þeim tengd. Ég 
samdi því þriðju bókina sem ber heitið Orðfylla. Hún byggist á því að 
fyrstu síðurnar eru með krossgátum með 10 nafnorðum. Út bókina er 
þeim fjölgað og enda í tæplega 30 orðum. Meðfram því að læra orðin 
læra nemendur líka að skrifa þau rétt því annars gengur krossgátan ekki 
upp. Fyrst eru stök orð lærð og eru þau endurtekin af og til út bókina. 
Þegar lengra kemur koma inn þemu eins og stærðfræðiheiti, skrifstofu-
hlutir, garðvinna og ferðalög. Þeim fylgja síðan samtalstextar með 
orðunum úr krossgátunum. Þannig verða þau ekki ókunnug, aðeins sett í 
samhengi. Þessar bækur (sjá mynd 4) hafa allar fengið góðar viðtökur en 
sýna þó hvorki né sanna að þær séu svo góðar í sjálfu sér heldur hversu 
mikill skortur var á útgefnu námsefni.  
 Ég verð að viðurkenna að mér finnst námsefnisgerð skemmtilegt 
viðfangsefni. Ég hef reynt að þróa námsefnið eftir því sem ég hef lesið 
meira um kenningar á sviði fjölmenningar. Sumt hefði ég gert öðruvísi í 
námsbókum mínum ef ég hefði haft þá vitneskju sem ég hef nú. Dæmi 
um það er að fella málfræðina betur inn í lestexta í stað þess að hafa hana 
sem sérstaka kafla. Þó hef ég orðið vör við að það hentar sumum 
nemendum afar vel (e.t.v. þeim sem læra eftir reglum). Þar sem ekki er 
hægt að fella mikið af verkefnum inn í eina kennslubók eru þær fremur 
hugsaðar sem leiðbeinandi bækur þar sem kennari fyllir upp í með 
verkefnum eftir því sem kaflaheitin segja til um.  
 Skráning á því hvaða námsefni er hentugt og hvað ekki hefur nýst 
mér vel til þróunar kennslunnar og þá sérstaklega í taláföngum þar sem 
ekki er notuð kennslubók. Ég held efninu til haga um leið og hverri 
kennslustund er lokið með athugasemdum um hvernig það hafi gengið. 
Þannig get ég bætt inn í og tekið úr eða betrumbætt það efni sem ekki 
gekk vel. Þar get ég nefnt sem dæmi dagblaðagrein sem ég taldi vera 
mátulega léttan texta en reyndist vera nemendum of erfiður. Þá grein setti 
ég ekki með efni næstu annar. Ég hafði ekki gert mér í hugarlund hvað 
hópar geta verið misjafnir. Efni síðustu annar getur reynst næsta hópi of 
erfitt eða of létt. Það sem gengur vel í einum hópi eða vekur áhuga þarf 
ekki endilega að vekja áhuga eða ganga vel í öðrum hópi.  
 Ég reyni að velja efni sem ekki er viðkvæmt og getur höfðað til 
beggja kynja. Það tengist því þema sem við erum að ræða um hverju 
sinni. Sumir nemendur reyna að lesa dagblöð og það hefur komið fyrir að 
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nemandi hafi komið með dagblað vegna einhverrar fréttar eða 
auglýsingar sem hann vantaði skýringar á. Þá hef ég notað tækifærið til 
þess að skoða það með öllum bekknum og fara yfir það sem nemendur 
skildu ekki.  
 Þegar ég hef flokkað og skoðað þau þemu sem birtast í náms-
áætlununum má sjá það sem hefur gengið vel frá upphafi og ég hef haldið 
áfram með. Þar á meðal er að skoða myndir og ræða um þær þó að það 
hafi ekki verið mikið um það í fyrstu sá ég fljótlega að þetta virkaði vel 
og hef því aukið þennan þátt smátt og smátt. Einnig hafa samræður 
kennara og nemenda aukist á kostnað þess að komast yfir námsefnið og 
fylgja námsáætlun.  

7.3 Námsmat  
Sumarið áður en ég fór að kenna fór ég á námskeið í námsmati í 
Kennaraháskólanum. Þar var mikil áhersla lögð á heildrænt mat 
(authentic assessment). Það er ólíkt hefðbundnu námsmati að því leyti að 
flestir þættir náms og þroska eru skoðaðir eins og mögulegt er. Það er 
ekki eingöngu minni, þekking og ályktun heldur einnig þættir eins og 
vinnubrögð og samvinna. Það þýðir verulegan undirbúning af hálfu 
kennarans, skipulagðra og faglegra vinnubragða. Hann þarf að þekkja vel 
þau markmið sem sett eru með náminu og þekkja og geta beitt 
mismunandi kennsluaðferðum sem hæfa þeim markmiðum. Hann þarf að 
fylgjast með því hvort nemandi hafi tileinkað sér leiðir til þess að nám 
geti átt sér stað, þekkja ýmsar matsaðferðir og hvernig eigi að beita þeim. 
Með heildrænu námsmati er nemandinn meðvitaðri um markmið með 
náminu og að hverju hann skuli stefna. Kennarinn á að geta sett fram 
ákveðnar viðmiðanir (rubricks) sem hann kynnir nemandanum og að geta 
vegið og metið hvað sé hæfilegt bil milli stiga fyrir kunnáttu eða færni. 
Hann þarf að ákveða hvaða þáttum námsmats hann ætlar að beita 

(O’Malley, J. Michael & Valdez Pierce, Lorraine, 1996 bls. 7). 
 Þrátt fyrir að hafa lært um fjölbreytt námsmat var ekki hlaupið að 
því að tileinka sér það. Ég átti í fyrstu fullt í fangi með að kynnast nýjum 
skóla, nýjum aðstæðum, nýjum nemendum, nýjum aðferðum og nýju 
kennsluefni þessar fjórar annir sem ég hef verið að kenna í framhalds-
skólanum. Ég hef notað hefðbundnar matsaðferðir þar sem ég hef prófað 
alla færniþætti. Skrifleg og munnleg próf eins og þau hafa tíðkast um 
aldaraðir eru menningarbundin og byggjast á færni í lestri og ritun, 



79 

góðum orðaforða, túlkun orða og að setja orð í samhengi. Þau eru því 
ekki marktækur mælikvarði á námsferil nemenda með annað móðurmál 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000 bls. 46). Af þessum ástæðum hef ég ekki 
verið ánægð með þess háttar próf og fundist þau ósanngjörn. Nemendur 
sem eiga móðurmál fjarlægt okkar og þar að auki skráð með öðru letri 
sitja ekki við sama borð og nemendur frá vestrænum löndum. Þeir eiga 
það til að misskilja orð sem eru lík og þá verða svörin eftir því og svo 
renna saman t.d. öll spurnarorðin sem byrja á hv og lærast seint til fulls 
hvað á við hvað (hver = persóna, hvert = að fara eitthvað, hvað = spurt 
um hlut, hvar = staður, hvernig = tími, hvaðan = koma frá einum stað og 
fara til annars o.s.frv.). 
 Próf eru lögð fyrir þrisvar á önn. Ritunarþáttur prófanna hefur 
gengið svo vel að það vakti löngun mína til að athuga hvað það væri sem 
gerði það að verkum. Ég gerði nemendum ljóst í upphafi að mat á 
ritunarverkefninu yrði ekki að leiðrétta íslenskuna heldur skoða hversu 
færir þeir væru að setja þann orðaforða sem þeir hafa yfir að ráða í 
setningar þannig að ég skilji hvað þeir eru að segja, rétt eins og ef þeir 
væru að tala við Íslending og þyrftu að gera sig skiljanlega á íslensku. Ég 
hvet nemendur einnig til þess að nota hugmyndaflugið við samningu 
texta, segja allt sem þeim dettur í hug. Á því fyrsta fá þeir fyrirmæli um 
að skrifa fimm skiljanlegar setningar. Krafan verður aðeins meiri á prófi 
tvö en þá eiga nemendur að skrifa sjö setningar og á því þriðja í lok annar 
tíu setningar. Eftirfarandi dæmi er úr fyrsta prófi frá rússneskum 
nemanda. 

 
Mynd 6: Dæmi frá nemanda 
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 Casanave segir í rannsókn sinni að í skrifum nemanda komi fram 
hver reynsla hans sé og menning (Casanave Pearson, 2005 bls. 17-29). 
Robert Weissberg vitnar í Zebroski (1994) sem tekur í sama streng og 
segir að ritað mál nemenda sé háð umhverfi og geti veitt kennaranum 
innsýn í félags-, sögu- og menningarlegt umhverfi þeirra ásamt því hvaða 
áhrif það hefur á hvernig þeir skilja viðfangsefni sem fyrir þá eru lögð 
(Weissberg, 2005 bls. 101). Svona lítil frásögn gæti gefið mynd af þeirri 
menningu sem nemandinn kemur úr eða félagslegri stöðu hans. Hún gæti 
sýnt áhugamál hans sem mér er ekki kunnugt um. Verið getur að hann 
hafi gaman af tónlist og hafi tileinkað sér íslensk heiti henni tengd eins og 
„tónlistarhús“, „tónlist“ og „hljómsveit“. Þessi orð höfðu ekki komið fyrir 
í kennslu minni en mér er ekki kunnugt um hvort aðrir kennarar skólans 
hafi kennt honum þau eða hann lært þau annars staðar.  
 Samkvæmt Weissberg þá þroskast ritun með tali en hann segir að 
enn sé ókannað hvort hún byggist á þekkingu nemenda á talmáli hins nýja 
máls (Weissberg, 2005 bls. 93-98). Ég þekki lítið bakgrunn þessa 
nemanda s.s. hvort hann er vanur að skrifa á eigin tungumáli, en það er 
einmitt vandinn með erlenda nemendur hversu lítið kennarinn veit um 
skólagöngu þeirra. Weissberg vitnar einnig í Zimmerman (2000) sem 
telur að talmál, með milligöngu innra tals, styðji fullorðna nemendur sem 
rita á öðru tungumáli við að setja saman texta (Weissberg, 2005 bls. 101). 
Ef til vill er ein orsök þess að nemendum finnst gaman að skrifa að við 
skoðum saman myndir af og til í kennslustund (sbr. mynd 8) og ræðum 
um þær. Það gefur þeim tækifæri til þess að framkalla þann orðaforða 
sem þeir hafa á færi sínu og þjálfa hann í merkingarbæru samhengi. Á 
mynd 8 má sjá dæmi um mynd sem rætt er um í kennslustund og texta frá 
nemendum sem fylgir:  
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Mynd 7: Mynd til að ræða um 

Nemandi frá Hondúras: 
„Þetta mynd er með tveir konar. Þeir er gömal (öldungur), báðar með 
frakki og jakki, hufa, taska og eitt með gleraugu og rænhlif. Og báð er 
vinur og er að setja ganski i garður.“ 
 
Nemandi frá Argentínu: 
„Það eru að tala saman hún amma og afi. Að setjast i kapa og regnhlif. 
Amma og afi brosa. Þau er kannski að bíða strætó líka kannski að fara 
ekvað saman.“ 
 
Nemandi frá Kólombíu: 
„Þessi mynd er að sýna tvær kellin er að hafa 80-90 ára, eina er með 
gleraugu, þær líka hafa hattur. Þær sitja í stólar, eina er með regnhlíf og 
líka gulur hárið. Þær er með jakka, blúsa og pils. Eina kellin er hvít hárið 
og svart augu hún er ekki mikið brosa.“ 
 
Nemandi frá Vietnam: 
Þetta er gama myndið. Þau er hjónðð. Maður heiti Ásnar, kona heiti 
Sigga. Ásnar og Sigga var hjon 50 áriði. Þau mjög gaman. Ásnar hafa 
húfa, úlpa, ljós hár, tveir pingur sitja saman hjapa Sigga taka tákar. Sigga 
liga hufa, úlpa, ljós hár, þau horfa fram. Á þau baki tré.“ 
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 Þá er mögulegt að ferli Barry Krolls (mynd 2) eigi við, þ.e. að 
nemendur geymi talmálið í talmálsskrá og samþætti hana ritunarskrá 
þegar þeir fari að skrifa. Þá er kominn grundvöllur til skrifa um það sem 
myndin hefur að geyma. Samtímis því að nemendur eru að glíma við að 
gera merkingarbærar setningar eru þeir að reyna að muna heiti á hlutum 
og fyrirbærum. Hér nota sumir orð eins og „öldungur“ „kellin(g)“ og 
„hjón(ðð)“ . Þá eru þeir að baksa við eintölu og fleirtölu og fallbeygingu 
t.d. „tveir konar“ „þær“ þó að það sé ekki alltaf rétt beyging eða kyn þá 
kemur það þó fyrir: „báðar“. Það er gegnumgangandi í öllum prófum sem 
ég hef lagt fyrir að það er mjög oft „gaman“, alveg sama hvað myndin 
sýnir. Það gæti bent til þess annars vegar að þeim finnist þetta orð passa 
við hvar sem er og hins vegar sé það tákn um að þeim líði vel. 

7.4 Kennsluhættir 
Mismunandi kennsluaðferðir eru kenndar í grunnnámi við Mennta-
vísindasvið HÍ. Ég, eins og sjálfsagt flestir kennarar, hef reynt að skoða 
nokkrar þeirra og meta hverjar henta mér til kennslu. Þar get ég nefnt sem 
dæmi að útlistun hefur fengið mest rými þar sem það var mín fyrirmynd 
úr skóla og ég þekkti best, að miðla þekkingu, fræða nemendur og 
útskýra. Umræður í skólastofunni hafa fengið sess og þær hafa aukist eftir 
því sem ég verð öruggari og finn þörfina fyrir þær. Þá hefur verið örlítil 
verkleg kennsla og samvinnuverkefni. Dæmi um verklega kennslu er t.d. 
það að nemendur fá á miða setningu sem þeir eiga að læra utan að. Síðan 
eiga þeir að fara til tiltekinnar manneskju í skólanum og spyrja hana um 
það sem þeir fengu á miðanum og koma með svar hennar til baka eða 
þann hlut sem þeir áttu að biðja um. Dæmi um samvinnuverkefni er t.d. 
að nemendur í fjögurra manna hópum fá eitt orð til að hugleiða og ræða 
um eins og hvað þýðir orðið „tillitssemi“? Það þarf yfirleitt að koma þeim 
af stað t.d. með því að setja orðið upp á vegg með hjálp orðabókar t.d. 
snara.is og svo reyna nemendur að útskýra hver fyrir öðrum. Þetta verða 
oft skemmtilegar umræður og svo koma nemendur með niðurstöðu frá 
hópnum sínum. 
 Ég hef sótt námskeið í öðrum kennsluaðferðum og reynt þær í 
kennslu. Þar má nefna sem dæmi að nota leiki og spil og aðferð sem er til 
að þjálfa talmál nemenda. Það er aðferð kennd við hinn gríska prófessor 
John A. Rassias og getið er um hér að framan.  
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Námskeið í þjálfun samkvæmt Rassiasaðferð (direct method) voru haldin 
í fyrsta sinn á Íslandi árið 2007 fyrir 21 þátttakanda þar sem John Rassias 
kenndi sjáfur. Ég var þar á meðal og var síðan í hópi fjögurra kennara 
sem hófu tilraunakennslu með þessari aðferð á vorönn 2008. Ég hef 
blandað sumum þessum aðferðum inn í kennsluna en ekki á kerfis-
bundinn hátt eins og aðferðin í heild býður upp á. Til þess þarf mikinn 
undirbúning og skipulag þarf að vera mjög nákvæmt. 
 Til þess að gefa örlitla innsýn í slíka kennslu ætla ég að gefa dæmi 
sem kemur úr tilraunakennslunni á síðasta ári. Unnið er með þema og 
gefum okkur að við séum að ræða um fjölskylduna. Þá er byrjað á að 
leggja inn sögu í átta stuttum setningum. Þær eru studdar með myndum 
sem varpað er upp á vegg. Kennari les hverja setningu fyrir sig og nem-
endur hlusta. Kennari endurtekur þrisvar. Þá spyr hann spurninga fyrir 
hverja setningu fyrir sig þar sem nemendur svara með „já ....“ og 
endurtaka það sem kennarinn spyr um. Þá tekur hann upp einn og einn 
nemanda sem á að vera búinn að læra og geta endurtekið söguna með því 
að fylgja myndunum. Krafist er fullrar athygli meðan á kennslu stendur. 
Þá er hver setning tekin fyrir sig og unnið með hana. Gefum okkur að ein 
setningin sé „afi og amma ætla að baka kleinur um helgina“. Ein æfingin 
gengur út á að skipta setningunni í þrennt: Afi og amma/ætla að baka/ 
kleinur um helgina. Þá byrjar kennari á að segja alla setninguna þrisvar. 
Síðan tekur hann aftasta hlutann og endurtekur hann tvisvar og svo 
nemendurnir, þá bætir hann miðhlutanum við og endurtekur tvisvar og 
síðan nemendurnir, þá tekur hann alla setninguna tvisvar og svo 
nemendurnir. Eftir að hafa lagt inn heiti á fjölskyldumeðlimum getur 
næsta æfing litið þannig út: 

 Amma mín á systur í Keflavík 
  bróður 
  frænda 
  frænku 
  pabba 
  afa 
  systur 

 Allt gengur þetta út á að kennarinn er fyrirmynd og nemendur 
endurtaka eftir honum. Síðan þurfa þeir að reyna sjálfir og enginn 
nemandi er undanskilinn. Þannig er unnið meða allar setningarnar í 
sögunni með ýmsum aðferðum og leikjum. Þessi aðferð hefur þann kost 
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að það er hægt að nota hluta af henni til að styrkja það sem verið er að 
fást við hverju sinni.  
 Myndir eru nauðsynlegar í kennslu á nýju tungumáli til að dýpka 
þekkingu nemenda og auðga mál þeirra. Það þarf líka að tengja það sem 
maður lærir við það sem maður þekkir. Ég hef notað í kennslu minni 
myndir sem ég bregð upp á vegg og nemendur mínir og ég ræðum saman 
um það sem við sjáum. (Sjá Mynd 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 8: Umræðumynd 

Dæmi um spurningar og svör: 
Kennari:  Hvað sjáum við á þessari mynd? 
Nemandi:  Maður er á dyrabjalla. 
Kennari:  Já, það er maður að hringja dyrabjöllu. Hvað fleira? 
Nemandi:  Það er nótt. 
Kennari:  Hvernig sjáum við það? 
Nemandi:  Máni á himinn. 
Kennari:  Já, við sjáum það á mána á himninum. Hvað er fleira á 

myndinni?  
Nemandi:  Kona í kjól, hún er ...ekki með opna augu.  
Kennari:  Já hún er syfjuð (leikur það). Svona kjól köllum við slopp 

(skrifar það ásamt „syfjuð“ á töfluna). Hvernig líta þau út?  
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Nemandi:  Þau eru báðir með krullað hár. Hann er stór, með stóra 
munn, hún með stór nef og lítinn munn. 

Kennari:  Já, þau eru bæði með krullað hár og hann er langur eða hár, 
með stóran munn o. s. frv. En hvað eru þau að segja? Þá 
hefjast umræður og nemendur spyrja t.d. hvað heitir þetta á 
buxunum (axlabönd), hvað heitir það að láta vakna (vekja) 
o.s.frv. 

 
 Ég nota sömu mynd aðeins einu sinni. Í fyrstu kennslustundunum 
er notaður einfaldur orðaforði eins og sjá má í dæminu hér að ofan. Hann 
eykst smám saman eftir því sem líður á önnina. Og ef við notum þessa 
mynd sem dæmi þá gætu nemendur verið farnir að nota orð eins og 
máninn „skín“, maður „hringir“ dyrabjöllu, konan „opnar dyrnar“ og 
„svarar“ og nota þá gjarnan greini og stundum réttar beygingar.  
 Til þess að hvetja nemendur til þess að nota meira talmál reyni ég 
að hafa passlega ögrandi og tiltölulega sjálfstæð verkefni. Með því að 
vera með sem minnst af „réttum“ lausnum og leyfa nemendum frekar að 
uppgötva eða rökræða eitthvað sem leiðir til sameiginlegrar lausnar, geta 
fullorðnir nemendur lært ánægjunnar vegna. Úr aðferð Rassias kemur t.d. 
sú hugmynd að koma með sex til átta orð sem öll eiga eitthvað sam-
eiginlegt nema eitt. Ef nemendur nefna orðið eða eitthvað annað þurfa 
þeir að færa rök fyrir því hvers vegna það passaði ekki inn í hópinn. Það 
koma oft skemmtilegar umræður út úr svona verkefni: 
 
Hvaða orð passar ekki? 

Til 
skemmtunar hjólabretti bátur skíði trúður blýantur 

Dýr kengúra býfluga kisa svanur slaufa 

Hlutur samloka vasi póstkassi panna ruslatunna 

Til að nota naglar vatn bátur peningar laufblað 

Fyrir 
heilsuna sjúkrakassi samloka hlustunarpípa vatn fáni 
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Kennari les: „Til skemmtunar: hjólabretti – bátur – skíði – trúður – 
blýantur, hvaða orð passar ekki? (Þá kemur kannski 
spurningin „hvað þýðir passar?“ Þá útskýrir kennarinn það 
og endurtekur: Hvaða orð passar ekki?). 

Nemandi:  Blýantur. 
Kennari:  Hvers vegna ekki blýantur? 
Nemandi:  Af því að hann er ekki gaman. 
Kennari:  Er gaman á hjólabretti? 
Nemandi:  Já. 
Kennari:  Er gaman á báti? 
Nemandi:  Já. 
Kennari:  Er gaman á skíðum? 
Nemandi:  Já. 
Kennari:  Er gaman að horfa á trúð? 
Nemandi:  Já. 
Kennari:  En er ekki gaman að nota blýant? 
 
 Nú fara nemendur að efast um að þeir hafi svarað rétt og verða 
skrýtnir í framan. Þá þarf kennarinn að vera fljótur að leiðrétta og segja 
að það sé ekkert rangt svar til. Þá tekur einhver af skarið og segir að það 
geti verið gaman að teikna og síðan hefjast umræður um það hvort það sé 
skemmtilegt að skrifa líka. 
 Þessar umræður geta farið í margar áttir og spurningar vakna um 
eitthvað allt annað en það sem reiknað var með. Eitt orð eins og „naglar“ 
getur leitt til þess að farið verði að tala um „neglur“ vegna þess hversu 
líkt það er og hvort þessi orð „nagli“ eða „nögl“ séu ólík í eintölu.  
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8  Umræður 
Hugmyndir mínar og viðhorf hafa breyst á þeim tveimur árum sem ég hef 
verið að skoða. Erfiðleikar við að læra nýtt tungumál eru meiri en ég 
gerði mér grein fyrir í fyrstu. Það á sérstaklega við um ritunina. Það er 
líka erfitt fyrir kennara að finna leiðir til að hjálpa nemendum á ólíkum 
aldri, með mismunandi bakgrunn og reynslu, með mörg ólík tungumál til 
að læra íslensku.  
 Ég hóf kennslu við að kenna nemendum sem höfðu litla undirstöðu 
í íslensku. Engin stöðupróf voru tekin og þrátt fyrir tilraunir til þess að 
flokka nemendur í áfanga tókst sú flokkun ekki alltaf vel. Því var óljóst 
frá upphafi hvaða námsefni myndi henta þeim. Mikill skortur hefur verið 
á hentugu námsefni fyrir fullorðna erlenda nemendur og það hafði 
ótrúlega lítil þróun orðið í námsefnisgerð og nýjum kennsluháttum sbr. 
grein eftir Kolbrúnu Kolbeinsdóttur í Glæðum árið 1997. Hún skrifar um 
vandamál vegna skorts á námsefni í framhaldsskóla fyrir nemendur sem 
læra íslensku sem annað tungumál. Þeir fái því í hendur mikið magn 
ljósrita s.s. myndir, myndakrossgátur, þjóðsögur, stuttar smásögur, blaða-
úrklippur, greinar úr tímaritum og fréttir úr dagblöðum. Kennarar útbúa 
svo verkefni út frá textunum (Kolbrún Kolbeinsdóttir, 1997 bls. 45). Þessi 
lýsing átti enn við 10 árum síðar og það kom mér verulega á óvart að 
framhaldsskólinn væri enn verr staddur hvað þetta snerti en grunnskólinn. 
Eina leiðin var því að halda áfram að tína til efni héðan og þaðan eftir því 
sem hentaði hverju sinni. Ég var ekki ánægð með þetta fyrirkomulag en 
ekki vannst tími til að hugsa mikið um þetta á þessum tíma vegna anna 
við að koma mér inn í reglur og fyrirmæli um ýmislegt annað. 
 Íslenskt kennsluefni eins og málfræðibækur eru ekki vel fallnar til 
að kenna erlendum nemendum og það var gott að komast að raun um það. 
Margt af því sem ég reyndi gekk ekki vel. Til dæmis hélt ég að það væri 
hluti af menningarfærni að ræða um sérstaka daga ársins og hvers vegna 
Íslendingar halda upp á þá. Ég hef sennilega kafað of djúpt í að útskýra 
það því þetta vakti ekki mikinn áhuga nemenda. Það er heldur ekki 
auðvelt að tengja efnið við hátíðisdaga nemenda vegna þess að stundum 
vita þeir ekki um þá eða að þeir eru ekki haldnir hátíðlegir. Oft geta þeir 
ekki útskýrt í hverju hátíðin er fólgin vegna þess hversu stutt þeir eru 
komnir í íslenskunáminu.  
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 Ég komst líka að því að spurnarorð sem byrja á hv er ekki 
heppilegt að kenna öll í einu. Ég hafði útbúið hefti og flokkað orðin með 
skýringarmyndum og hófst svo handa við að kenna þau í nokkrum 
kennslustundum. Nú kenni ég þau eftir því sem þörf krefur og þegar þau 
koma fyrir í textum sem nemendur eru að lesa.  
 Það tekur nokkurn tíma að læra á það hvað nemendur í hverjum 
áfanga hafa mikla undirstöðu til þess að læra íslenskt mál. Sumir eru 
mjög hæfir í að tala en geta aftur á móti ekki lesið eða skrifað og aðrir 
geta tekið próf upp á 10 en geta ekki tjáð sig í töluðu máli. Ég tel 
nauðsynlegt að nemendur geti tengt námsefnið sínu daglega lífi og nýtt 
það í áframhaldandi námi. Einnig tel ég mikilvægt að þróa þekkingu sína 
í samskiptum við aðra. Samvinna nemenda var ekki hluti kennsluaðferða 
sem ég notaði, því ég gerði mér ekki grein fyrir mikilvægi hennar. Hún 
hefur nú aukist talsvert og ég hef samið verkefni sérstaklega í þeim 
tilgangi. 
 Við skoðun fyrstu námsáætlananna í taláföngunum kom í ljós að 
meiri samfellu vantaði í innihald kennslunnar vegna þess að ég var að 
safna efni víða að og ekki vannst tími til að athuga hvað ætti saman. Ég 
hef verið að færa til efni sem mér hefur fundist betur eiga heima með 
öðru. Ég hefði viljað gefa mér enn meiri tíma til þess að vinna meira í því 
að gera kennsluefnið samfelldara eins og að fella saman efni úr 
dagblöðum, tímaritum, ásamt myndum og hlustunarefni af netinu. 
 Þó að ég hafi notað hefðbundin próf sem eru skrifleg komst ég að 
því að þau henta ekki nemendum sem eiga fjarlægt tungumál og einnig 
með annarri leturgerð en latnesku. Í framtíðinni stefni ég að því að taka 
upp símat á framförum hvers og eins og nota matsramma eða ferilmöppu. 
Þær breytingar sem ég stefni að er að nemendur munu í fyrsta lagi koma 
sjálfir með „mynd“ og í öðru lagi einnig hafa frelsi til þess að skrifa um 
það sem þá langar til að koma á framfæri. Því eins og fram kom hjá 
Weissberg þarf ritunin að fela í sér ákveðið frelsi til þess að ólíkur 
bakgrunnur nemenda komi betur í ljós (Weissberg 2005, bls. 101). Þess 
vegna tel ég mikilvægt að samtal milli kennara og nemenda fari fram á 
nýja tungumálinu til þess að gefa nemendum færi á að tjá sig munnlega 
áður en þeir setja texta niður á blað. Það mætti einnig gefa þeim tækifæri 
til þess að setja niður sögu á sínu eigin máli og reyna svo að þýða hana 
með hjálp kennara yfir á íslensku. 
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8.1 Hvað hef ég lært af rannsókninni? 
Með þessari starfendarannsókn hef ég farið í gegnum það námsefni sem 
ég hef notað, breytt því og bætt. Ég hef skoðað kennsluaðferðir mínar og 
hverjar þeirra hafa gefist vel. Ég hef oft spurt sjálfa mig hvers vegna ég 
kenni svona en ekki á einhvern annan hátt. Á hvaða hugmyndum byggi 
ég starf mitt? Fljótlega varð mér ljóst að til þess að gera mér grein fyrir 
minni eigin kennslu þurfti ég að lesa mér til um rannsóknir fræðimanna á 
kennslu annars tungumáls. Það var hluti af námi mínu í HÍ sem ég var í 
samhliða kennsluni.  
 Þegar ég kom yfir í framhaldsskólann kom mér á óvart að það var 
engin samvinna milli kennara og engin samvinna milli skóla. Kennarar 
unnu hver að sínu. Ég hef oft heyrt það sjónarmið að kennarinn hafi fá 
tækifæri til þess að staldra við, skoða og rýna í það sem hann er að gera. 
Kvartað er undan miklu álagi, tímaskorti og lágum launum sem hamla 
því. Það er tímafrekt að finna leiðir og aðferðir og því ættu kennarar að 
bera oftar saman bækur sínar því reynsla þeirra er margvísleg. Ég upplifði 
þetta vinnuálag fyrsta árið meðan ég var að komast inn í þann feril sem 
kennslan gengur út á og það sem henni fylgir.  
 Rannsóknin leiddi í ljós að það sé nauðsynlegt að líta á sig sem 
fagmann og starfa samkvæmt því. Ég tel mikilvægt fyrir kennara að 
rannsaka eigið starf, staldra við af og til og líta til baka, ígrunda, breyta 
og framkvæma. Einnig þarf að ríkja skilningur skólayfirvalda sem eiga að 
veita svigrúm til þess að kennarar geti rýnt inn á við og orðið betri starfs-
menn í kjölfarið. Uppskeran er væntanlega starfsánægja sem er svo 
sannarlega smitandi.  
 Rannsóknin og fræðin hafa leitt ýmislegt í ljós varðandi nemendur 
s.s. að þeim þurfi að líða vel í skólanum því annars muni ekkert nám fara 
fram (sbr. kafla 3.9.1.3). Þeir þurfa að læra íslensku því hún er lykill að 
menntun, arðbærum störfum og félagslegum velfarnaði. Tíminn þarf að 
nýtast vel svo nemendum og kennara finnist ekki að honum sé eytt til 
einskis.  
 Eins og fram kemur í rannsókn Jónu Guðbjargar Torfadóttur er 
gagnkvæm virðing í skólastofunni mikilvæg (Jóna Guðbjörg Torfadóttir 
og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008 bls. 62). Ég ber þá virðingu fyrir 
nemendum mínum að allar tilraunir þeirra til að tileinka sér íslensku met 
ég. Ég reyni að bjóða þeim ekki upp á of barnalegt námsefni. Það er hins 
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vegar allt í lagi að mínu áliti að benda þeim á að skoða og lesa barna-
bækur. Einnig þurfum við öll á því að halda að vera börn af og til og 
leikir í kennslustofunni eru nauðsynlegir. Ég sýni þeim einnig þá virðingu 
að það sé ekki bara hluti nemendanna sem skilji það sem fram fer heldur 
allir. Það þarf að gæta að því hvaða tungumál er notað til útskýringar. 
Ekki tala allir nemendur ensku og því sýnum við þeim sem tala hana ekki 
óvirðingu með því að tala ensku í kennslustund. Nemendur frá S-
Ameríku sem tala spænsku eða portúgölsku læra ekki ensku í skóla. Það 
sama má segja um nemendur frá Rússlandi, Asíu og mörgum stöðum í 
Afríku. Nemendur mínir hafa sagt mér að þeir skildu ekki orð af því sem 
ég sagði í upphafi á íslensku en að á einni önn hafi þeir lært mikið. Slík 
ummæli hafa verið mér mikilvæg og sagt mér að ég væri á réttri braut. 
Áfram verður því töluð íslenska í kennslustofunni. 

8.1.1 Meira tal verður í kennslustundum 

Framhaldsskólakennslan kallaði á aðrar aðferðir en grunnskólakennslan 
því þar var ég með eldri nemendur sem höfðu þörf fyrir öðru vísi 
þekkingu og að tjá sig um reynslu sína. Stundum tókum við okkur tíma til 
að ræða ýmis málefni en fljótlega varð mér ljóst að ekki gátu allir verið 
með í umræðunum því að sumir höfðu alls ekkert vald á því að tjá sig. 
Það hefur kennt mér að fara hægar og sjá til þess að allir séu með og skilji 
það sem fram fer. Svo er alveg til í dæminu að þeir sem tjá sig ekki séu 
að hlusta og meðtaka hvernig hinir fari að.  
 Kennslan hefur þróast út í að meira talmál er notað. Í upphafi dags 
geng ég á röðina og spyr nemendur sömu spurninganna. „Hvernig líður 
þér?“, „Hvað gerðir þú skemmtilegt í gær?“ „Hvernig komst þú í 
skólann?“ Nemendur þjálfast í að svara. Stundum bregð ég upp einhverri 
hversdagslegri mynd og við ræðum um það sem við sjáum á myndinni. 
Þátttaka er yfirleitt góð með einhverjum undantekningum þó en það eru 
alltaf sömu nemendurnir sem halda aftur af sér. Þá hef ég beint spurning-
unum til þeirra sem halda sig til hlés. Það hefur gengið betur og smátt og 
smátt eru fleiri farnir að taka þátt.  
 Ég tel mikilvægt að athuga hvort nemendur heyri rétt hljóð í 
íslensku tali. Í upphafi annar læt ég þá stafa nafnið sitt. Ég sný baki í þá 
og segi þeim að ég sé að tala við þá í síma og sjái þá ekki. Síðan skrifa ég 
nafnið upp á töflu eftir því hljóði sem ég heyri. Það reynir mjög á 
nemendur að segja rétt hljóð en ég tel mikilvægt að þeir geti a.m.k. stafað 
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nafnið sitt svo aðrir skilji. Ég hef einnig verið með ýmsar vangaveltur um 
hvernig ég ætti að kenna það sem flestum reynist erfitt en það er 
mismunur sérhljóðanna u og ú, i og í, o, ó og ö. Þrátt fyrir breytingar á 
kennsluháttum er ég ekki komin niður á almennilega aðferð við að kenna 
þennan þátt. Ég hef reynt að að vinna skipulega með útlitslíka stafi, fyrst 
að hljóða í gegnum þá, skipta um sérhljóða í orðum og fleira því um líkt. 
Einnig hef ég reynt að leggja áherslu á að sérhljóð hafa tvenns konar 
hljóðkenni, löng og stutt. Margir nemendur heyra einfaldlega ekki þennan 
mun. Þá er spurningin hvort þeir þurfi ekki meiri æfingu í að tala málið 
og svo komi hljóðin smátt og smátt.  
 Aðra hverja viku prófa ég hlustun með því að láta nemendur skrifa 
eftir upplestri. Ég vel texta sem gæti verið úr þeirra daglega lífi og les 
hann verulega hægt og ýkt. Þeim finnst þetta mjög erfitt í fyrstu en biðja 
svo venjulega um þennan þátt þegar líða fer á önnina. Eftir því sem 
nemendur verða færari að hlusta og kannast við orðin get ég farið að lesa 
hraðar.  
 Þar sem nemendur biðja æ meira um að fá þjálfun í að tala íslensku 
hef ég hug á að bæta inn taláfanga sem byggður er á aðferð Rassias þar 
sem nemendur nota engin námsgögn aðeins athyglina. Einn skóli á 
framhaldsskólastigi hefur boðið upp á áfanga þar sem þessari aðferð er 
beitt frá haustönn 2008. Ég hef kynnt mér uppbyggingu þeirra ásamt mati 
og hef hug á að bæta þessari aðferð inn í kennsluna á næstu önn. Ég er 
hins vegar ekki sannfærð um að þessi aðferð skili meiri árangri en aðrir 
kennsluhættir en hún kemur nemendum þó af stað og fleytir þeim áfram í 
að byrja að nota daglegt mál.  

8.1.2 Hjálpargögn eru nauðsynleg 

Ég var yfirleitt með of þunga lestexta fyrstu annirnar og það tók mig tíma 
að átta mig á því að nemendur mínir voru byrjendur í að læra nýtt 
tungumál þó að þeir hefðu einhverjir verið í íslenskunámi. Þar að auki 
voru þeir ekki allir með sterkan bakgrunn og leturgerðin ný fyrir sumum. 
 Notkun orðabóka á netinu hefur aukist. Í fyrstu voru nemendur 
með eigin orðabækur (ef þær voru til á þeirra tungumáli). Eftir að við 
fengum skjávarpa reyndum við að finna heppilegar orðabækur á netinu til 
að nota. Á þriðju önninni hafði skólinn keypt aðgang að orðabók á netinu 
snara.is sem er með þýðingu á 30 tungumálum. Hún hefur að vísu þá 
vankanta að þar er t.d. ekki að finna víetnömsku, tælensku, amarísku eða 
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tamílsku. Nemendur sem eiga þau tungumál að móðurmáli verða því 
útundan þegar þeirri orðabók er brugðið upp en hún hefur verið 
gríðarmikil hjálp fyrir hina. Mjög reynir á útsjónarsemi kennara að 
útskýra jafnt fyrir öllum nemendum. Þeir sem kunna ensku vilja helst að 
samræðurnar gangi hraðar og að þeirra tungumál sé notað. Þeir verða oft 
mjög óþolinmóðir á meðan reynt er að fá alla til þess að skilja og finnst 
kennslan ganga heldur hægt. Til þess að auka umburðarlyndi þarf að 
útskýra fyrir þeim sem skilja ensku að það geri ekki allir og best sé að við 
hjálpumst öll að við að útskýra. Á vorönn 2009 bættist við rafræn orða-
bók fyrir víetnamska nemendur. Þannig stendur vonandi allt til bóta með 
þýðingar. 
 Leikrænir hæfileikar koma sér vel og ég reyni ýmsa tilburði við 
útskýringar en oft hef ég óskað þess að kunna eitthvað fyrir mér í leiklist. 
Það hefur hjálpað svolítið til að horfa á sjónvarpsþáttinn Útsvar til þess 
að fá hugmyndir frá þátttakendum hans sem eru að leika ýmis orð. Til 
dæmis er auðvelt að leika hreyfingarsagnir og hef ég líka látið nemendur 
hjálpa mér með því að koma upp og leika og láta hina geta hvað hann sé 
að gera. Að teikna útskýringarmyndir hjálpar öllum og þær þurfa ekki að 
vera merkilegar. Sem dæmi þá verða flest dýr hjá mér eins og hundur en 
við skemmtum okkur bara yfir því. Oftast kemst skýringin til skila.  

8.1.3 Kennsluhættir stöðugt í endurskoðun 

Kennsluhætti mína hef ég tekið til endurskoðunar. Samhliða kennslu hef 
ég verið í námi og lesið fræðigreinar og rannsóknir um það sem lýtur að 
kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Það var til hjálpar 
við endurskoðun á því sem ég hafði gert og veitti mér staðfestingu á því 
sem ég hafði gert rétt og hvaða leiðir væru til úrbóta.  
 Þó að ég hafi stöðugt endurskoðað kennslu mína get ég ekki sagt 
að rannsókn hafi hafist fyrr en ég gerði mér grein fyrir að ég ætlaði að 
skrifa um þá reynslu. Mesta þróunin hefur verið hjá mér í þeim nákvæmu 
kennsluáætlunum sem ég geri á hverri önn fyrir sjálfa mig. Í upphafi 
gerði ég það til að hjálpa mér við að halda betur utan um það sem ég var 
að gera og síðar meir hafði ég í huga að ég ætlaði að gera rannsókn og þá 
gætu þessi gögn ef til vill nýst mér. Það sem hefur valdið mér erfiðleikum 
þau tvö ár sem rannsóknin hefur staðið yfir var að ég hélt alltaf að við 
hverja breytingu sem ég gerði á kennsluháttum væri ég komin með 
pottþétta lausn á því hvernig ætti að kenna hvern þátt. Það reyndist 
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sjaldnast vera raunin. Því er niðurstaðan sú að ég þarf stöðugt að ígrunda, 
framkvæma, endurskoða, framkvæma á ný og skoða aftur hvernig til 
tókst.  
 Ég hef nýtt mér þau námskeið sem hafa verið í boði fyrir kennara 
sem kenna íslensku sem annað tungumál og prófað það sem ég lærði á 
þeim. Það sem hefur bæst við á tveimur seinni önnunum er að kennslan 
hefur þróast út í leikrænt form, spil, leiki, samtöl og söngva. Það má rekja 
til þess að ég hef farið á námskeið um fullorðinsfræðslu hjá Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins þar sem sýnd voru ýmis spil og leikir sem hafa 
reynst vel. Fullorðnum finnst oft gott að finna barnið í sér þó að það henti 
ekki öllum. Þar má nefna hlutverkaleiki sem reyna á samtöl milli 
nemenda, láta nemendur para sig saman með því að fá upplýsingar á blaði 
og þurfa að leita að mótherjanum, bingó þar sem þeir þurfa að spyrja hver 
annan um persónulega hagi o.fl. Þá hef ég gefið mér meiri tíma til þess að 
ljósrita söngtexta og spila lög af diskum og við ræðum saman um 
innihald texta. Uppástungur um að nemendur syngi með fær ekki mikinn 
hljómgrunn en þó eru alltaf einhverjir sem vilja reyna. Ég hef e.t.v. verið 
of föst í því að það þurfi að vera ég sem velji verkefnin fyrir nemendur 
eins og t.d. blaðagreinar eða myndir til að tala um en gefi þeim ekki frelsi 
til þess að velja. Það mun ég taka til endurskoðunar.  
 Með nýjum lögum um framhaldsskóla gefst hverjum skóla meira 
frelsi í áfangagerð. Á vinnustað mínum er verið að vinna að nýrri nám-
skrá og fjölga áföngum á hverju stigi. Nemendur eiga þá að geta lokið við 
byrjunaráfanga (1xx) á fyrstu önn og tekið áfanga 2xx á annarri o.s.frv. 
Þannig næst meiri samfella í námið. Markmiðið er að útskrifa nemendur 
formlega með ákveðinn einingafjölda á bak við sig. Menntamála-
ráðuneytið á eftir að samþykkja þessar tillögur. Áður tóku nemendur próf 
í hverjum áfanga sem var í sjálfu sér ekki ávísun á neitt annað en að geta 
farið í aðra áfanga í íslensku því skilgreind námslok eru ekki til staðar. 
Þessi nemendahópur telst því nú til brottfallsnemenda. 

8.1.4 Aðbúnaður skiptir máli 

Í upphafi kennslu hafði ég til afnota kennslustofu sem rúmaði ekki alla 
nemendur áfangans sem ég kenndi. Þar að auki var borðtölva ekki tengd 
og einungis tafla og tússpennar til afnota. Myndvarpa og flettitöflu fékk 
ég síðar. Í dag hef ég fasta stofu sem rúmar alla nemendur. Hún er 
ágætlega búin kennslutækjum og þar af leiðandi hefur orðið mikil 
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breyting á kennslunni. Þessi breyting var mjög mikilvæg bæði fyrir mig 
og nemendur. Flettitöfluna nota ég ekki lengur vegna þess að hana notaði 
ég til þess að láta standa uppi minnisatriði á meðan tússtaflan var notuð 
fyrir skýringar. Myndvarpinn hefur vikið fyrir skjávarpanum. Nú er hægt 
að sýna og ræða saman um myndir úr skjávarpa og nota netorðabók með 
aðstoð hans. Í skólanum eru til vagnar með 24 fartölvum til nota í 
kennslu. Þá get ég ekki nýtt mér vegna þess að lyfta hússins fer ekki niður 
á neðstu hæð þar sem kennslustofan mín er. Ég hef beðið um lagfæringar 
á því og það er í endurskoðun. 
 
 Margt hefur breyst frá því að ég hóf kennslu. Það var breyting að 
fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla en ekki eins mikil og ég átti von 
á. Aðstaða sem mér og nemendum var boðin hefur batnað. Tæki og tól 
sem skortur var á í fyrstu eru nú til staðar og ég er tiltölulega ánægð með 
það sem ég hef fengið áorkað.  Ég hafði lélega vinnuaðstöðu utan 
kennslustofunnar í upphafi en nú er ég komin með frábæra aðstöðu með 
fartölvu og farsíma frá skólanum.  
 Námsefnið er orðið stöðugt og betra. Meðvitund mín hefur aukist 
fyrir mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og kennsluhættir mínir hafa 
breyst frá því að vera „ég“ yfir í það að vera „við“. Mér hefur tekist að 
virkja nemendur betur og örva þá til þess að tjá sig. Í upphafi kennslu 
hafði ég ekki hugmynd um að ritun væri erfiðasta ferlið í námi á nýju 
tungumáli. Nú hef ég lært að ritun er heppilegast að tengja reynslu, 
þörfum og þekkingu nemenda. Sá þáttur sem minnst hefur breyst er 
námsmatið sem ætlunin er að breyta fyrir næstu önn. 
 Sú reynsla sem ég hef aflað mér við þessa rannsókn hefur og mun 
stöðugt móta hugmyndir mínar og viðhorf til þess hvernig ég geti hjálpað 
nemendum mínum til þess að finna leiðir til þess að læra íslensku. 
Áframhaldandi rannsókn er óhjákvæmileg og stöðug ígrundun um eigið 
starf. 
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9 Hugleiðingar eftir rannsóknina 
Í þessari rannsókn hef ég gert grein fyrir bakgrunni mínum og hvernig ég 
hóf feril minn sem kennari. Þá hef ég rakið hvernig það er að byrja að 
kenna og vera samtímis að læra þau fræði sem eru á því sviði sem ég 
kenni. Þróun og breytingar sem kennslan hefur tekið fær sinn sess, hvað 
það var sem hvatti mig áfram til þess að breyta, í hverju breytingarnar 
voru fólgnar og við hvaða aðstæður þær eru gerðar. 
 Mér hefur verið mikill stuðningur að hafa verið í námi í fjöl-
menningu allan tímann sem ég hef kennt, fyrst í Kennaraháskólanum og 
svo Háskóla Íslands, menntavísindasviði. Það sem ég hef lesið í námi 
mínu um fullorðna erlenda nemendur mátaði ég við eigin hugmyndir og 
reyndi að læra af því. Vangaveltur mínar um það hvernig nemendur læra, 
hvað hamlar því að þeir geti lært og af hverju eitt gengur betur en annað 
bar ég saman við það sem ég las. Það jók skilning minn á því að margt 
átti ekki bara við mína nemendur heldur var það sameiginlegt með þeim 
sem læra nýtt tungumál.  
 Þar sem komin er ný deild við Háskóla íslands sem miðar að því að 
mennta kennara í fjölmenningarfræðum má búast við mikilli breytingu á 
næstu árum. Það er mín skoðun að kennarar erlendra nemenda þurfi að 
hafa sérstaka menntun til þess að kenna íslensku sem annað tungumál. 
Örfáir kennarar hafa mikla reynslu af því að kenna erlendum nemendum 
íslensku og þar sem ekki hefur verið mikil samvinna milli þeirra og nýrra 
kennara hefur sú reynsla ekki skilað sér.  Þessi starfendarannsókn hefur 
leitt hugann að því hvort ekki væri hollt fyrir alla kennara að velta fyrir 
sér starfsaðferðum sínum, skiptast á skoðunum um þær og reyna að þróa 
þær til framfara. 
 Þegar ég reyni að meta rannsóknina sé ég breytingu á vægi 
kennsluþátta. Þannig er nú meiri áhersla lögð á tal en áður og bein 
málfræðikennsla hefur minnkað. Nemendur eru tilbúnari til þess að tjá sig 
á íslensku og virkni þeirra er meiri. Ég hef trú á því að starfsánægja og 
áhugi kennara smiti nemendur og hvetji þá til dáða. Nemendur gera 
kröfur um tilgang námsins og gagn af náminu og tjá mér að færni í 
tjáningu bæti stöðu þeirra í samfélaginu. Það er tilfinning mín að kennari 
sem þroskast í starfi hjálpi nemendum sínum í náminu með jákvæðni 
sinni.  
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 Rétt er að geta um starfandi félag kennara sem kenna íslensku sem 
annað mál. Það er Ísbrú og er fyrir kennara á öllum skólastigum. Félagið 
hefur haldið námskeið og haft milligöngu um að miðla efni. Varafor-
maður þess og kennsluráðgjafi í Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, 
Hulda Karen Daníelsdóttir, hefur verið iðin við það og er hún með fjölda 
manns á póstlista. Þá hafa óformleg sambönd myndast milli kennara sem 
hist hafa á námskeiðum og fundum tengdum greininni og þeir miðla hver 
öðrum af reynslu og námsefni.  
 Það er ýmislegt sem ég mundi vilja sjá sem framtíðarveruleika. Að 
grunn- og framhaldsnám verði til fyrir kennara sem vilja kenna íslensku 
sem annað tungumál og símenntun verði stöðug og markviss. Að 
samskipti og samvinna verði meiri á grunn- og framhaldsskólastigi og 
samfella á milli skólastiganna. Fjarnám í íslensku sem öðru máli þyrfti 
einnig að taka upp fyrir nemendur á framhaldsskólastigi þar sem þeir eru 
flestir að vinna með námi. Ég mundi einnig vilja sjá öflugri námsefnis-
gerð. Námsmenn framtíðarinnar munu ef til vill vera betur í stakk búnir 
til að nýta sér bæði tæki og tækni. Það getur leitt til þess að í framtíðinni 
verði aðrar kennsluaðferðir og allt nám verði á annan hátt en nú er. Það 
kallar á öðruvísi námsefni en hingað til hefur tíðkast. Það þarf ávallt að 
endurspegla raunveruleikann. Það breytir því þó ekki að kennarar geta 
ekki látið nemendur læra heldur aðeins hjálpað þeim að finna leiðir til 
þess. Með kennslu í íslensku sem öðru tungumáli er stefnt að því að 
nemendur geti haldið áfram íslenskunámi upp á eigin spýtur og geti tekið 
fullan þátt í íslensku samfélagi.  
 Það er margt sem ég myndi vilja breyta í skólastarfinu en góðir 
hlutir gerast hægt. Verið er að vinna að nýjum samræmdum námskrám í 
skólanum í kjölfar nýrra laga um framhaldsskóla. Ekki er um að ræða 
samstarf milli skóla á framhaldsskólastigi sem hafa flesta erlenda 
nemendur og þar með mesta reynslu. Það kemur þó eflaust til með að 
breytast. Breytingar skila kannski ekki alltaf þeim árangri sem stefnt 
er að, stundum mistakast þær eða hafa lítil sem engin áhrif. Það er 
þó ljóst að ef ekki eru gerðar tilraunir verður stöðnun sem getur 
leitt til kulnunar í starfi. Kennarinn má þó ekki missa sjónar á því 
að með breytingunum sé einhver tilgangur og þá væntanlega til 
hins betra. Markmið hans er að miða að því að gera nemendur hæfa 
til þess að takast á við næsta áfanga eða lífið að loknum skóla. 
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