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Formáli 

Árið 2001 hóf ég grunnskólakennaranám í fjarnámi við Kennaraháskóla Íslands. Þegar ég var 

hálfnuð með það nám tók ég valnámskeið um fjölmenningu á leik- og grunnskólastigi hjá 

Hönnu Ragnarsdóttur og þar kviknaði enn sterkari áhugi á málefninu. Haustið 2006 lá síðan 

leið mín í meistaranám í menntunarfræði í Uppeldis- og menntunarfræðideild, með 

fjölmenningu sem sérsvið.  

Tilgangur handbókarinnar Fjölmenningarlegir kennsluhættir og námsumhverfi á 21. öld  

Handbók fyrir grunn- og framhaldsskólakennara, er að veita grunn- og 

framhaldsskólakennurum upplýsingar og ráðgjöf varðandi fjölmenningarlega menntun, 

kennsluhætti og námsumhverfi sem tekur mið af fjölbreyttri nemendaflóru. Handbókin bendir 

kennurum á markvissar og árangursríkar kennsluaðferðir sem henta vel í fjölmenningarlegu 

námsumhverfi.Vægi verkefnisins er 10 einingar (20 ECTS).  

Markmiðið með handbókinni er að hún nýtist vel þeim kennurum sem starfa í 

fjölmenningarlegu skólaumhverfi og þeir átti sig á mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. Það er 

einlæg von höfundar að áhugasamir kennarar muni tileinka sér efni hennar, að þeir geti byggt 

á þeim hugmyndum og hugsjónum sem þar er að finna og útfært eftir hentugleika og 

aðstæðum hverju sinni. 

Mig langar að þakka öllum þeim sem komu að verkinu á einn eða annan hátt. Ástu 

Kristjönu Guðjónsdóttur, góðri vinkonu minni og sérkennara, vil ég þakka sérstaklega öll þau 

hagnýtu ráð sem hún gaf mér í tengslum við efnið. Hvatning hennar, jákvæðni og tiltrú hefur 

fleytt mér áfram. Nínu Valgerði Magnúsdóttur, deildarstjóri nýbúadeildar Austurbæjarskóla, 

vil ég þakka góð ráð í tengslum við fjórða kafla og vinskapinn sem ræktaðist með okkur í 

ferlinu. Auk þess vil ég þakka henni fyrir að gefa mér leyfi til birtingar á mynd af vef skólans. 

Kristínu Jóhannesdóttur, skólastjóra í Fellaskóla, þakka ég fyrir að svara spurningum mínum í 

tengslum við efni fimmta kafla í þessari fræðilegu greinargerð. Þresti Laxdal, tengdaföður 

mínum, vil ég þakka innilega allan yfirlestur. Jóna Dís Bragadóttir, forstöðumaður 

nýbúadeildar Varmárskóla, á þakkir skilið fyrir sýndan áhuga á viðfangsefni mínu og 

spjallstundir í tengslum við það. Evu Marín Hlynsdóttur stjórnmálafræðingi vil ég þakka fyrir 

yfirlestur á fjórða kafla þessarar handbókar og einnig Margréti Laxdal íslenskufræðingi fyrir 

yfirlestur á sama kafla. Lilju Rós Þorleifsdóttur, menntunarfræðingi og fyrrum samnemanda 

mínum, vil ég þakka kærlega fyrir einkar gagnleg ráð á síðustu metrunum. Elínu Eiríksdóttur 

kennara í Alþjóðaskólanum, í húsnæði Sjálandsskóla, vil ég þakka innilega fyrir að lofa mér 

að koma í vettvangsheimsóknir til að prófa aðferðir í handbókinni auk þeirra nemenda sem 
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tóku svo vel á móti mér þar. Huldu Karen Daníelsdóttur, fyrrum kennara mínum og 

meðleiðbeinanda við fjórða kafla, vil ég þakka fyrir að hjálpa mér að skerpa sýn mína þegar 

þetta verkefni var í mótun. Dr. Hönnu Ragnarsdóttur, leiðsögukennara mínum, vil ég þakka 

faglega ráðgjöf og gagnrýni í tengslum við verkið. Ég vil einnig þakka sérfræðingnum sem 

kom að verkinu, Jóhönnu Karlsdóttur kennslufræðingi, fyrir gagnleg ráð. Páli Bjarnasyni 

íslenskufræðingi og menntaskólakennara til 30 ára, þakka ég innilega fyrir metnaðarfullan 

yfirlestur og ráð. Dr. Hafþóri Guðjónssyni dósent og námsbrautarstjóra Náms- og 

kennslufræða á meistarastigi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, vil ég þakka kærlega 

fyrir góð og gagnleg ráð í tengslum við handbókina og þessa fræðilegu greinargerð. Ég vil 

þakka þeim kennurum og nemendum úr Fjölbrautaskólanum við Ármúla sem tóku einkar vel 

á móti mér í vetur við prófun ákveðinna aðferða auk ráðgjafar til kennara. Þeim nemendum úr 

FÁ sem gáfu mér leyfi til að taka myndir af sér í kennslustund, í þeim tilgangi að birta til 

skýringar í handbókinni, þakka ég kærlega. Þá vil ég þakka Wendy Carr fyrir að gefa mér 

leyfi til að birta tvær myndir af kanadískum kennsluvef hennar. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka manninum mínum, börnum okkar og stórfjölskyldu fyrir að standa með mér í þessari 

vinnu og hafa ávallt trú á því sem ég er að gera. 

 

   Reykjavík, 30. apríl 2009 

         Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir 
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Ágrip 

Verkið sem hér um ræðir er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er handbók sem ber heitið 

Fjölmenningarlegar kennsluaðferðir og námsumhverfi á 21. öld. Handbók fyrir grunn- og 

framhaldsskólakennara. Handbókinni fylgir fræðileg greinargerð. Tilgangur og markmið 

verksins er að veita grunn- og framhaldsskólakennurum, sem starfa með fjölbreyttum 

nemendahópum, upplýsingar og stuðning varðandi fjölmenningarlega menntun, kennsluhætti 

og námsumhverfi. 

 

Handbókin var samin með hliðsjón af eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvers konar kennsluaðferðir henta helst fjölmenningarlegum nemendahópum og 

hvernig er hægt að tengja þess háttar kennsluhætti við hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar? 

 

2. Hvers konar námsumhverfi gagnast helst fjölmenningarlegum nemendahópum? 

 

Í handbókinni er gerð grein fyrir því hvernig tekið er á málefnum fjölmenningarlegra 

nemendahópa í grunn- og framhaldsskólalögum og í aðalnámskrám beggja skólastiga. Þá er 

fræðileg umfjöllun um fjölmenningarlega menntun og fjölbreytta kennsluhætti og settar fram 

hagnýtar hugmyndir til handa kennurum. Í lok handbókarinnar miðlar kennari í 

fjölmenningarlegu skólasamfélagi af reynslu sinni og veitir ýmis hagnýt ráð. 

Greinargerð þessi byggist á kennslufræðilegum heimildum, rannsóknum á sviði 

fjölmenningarlegrar menntunar og reynslu tveggja kennara af fjölmenningarlegum 

kennsluháttum og námsumhverfi í tveimur stærstu fjölmenningarskólunum í Reykjavík, 

Austurbæjarskóla og Fellaskóla. 
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Abstract 

The following paper is a final thesis for an M.Ed. degree at the University of Iceland, School 

of Education. The thesis includes the handbook Multicultural teaching methods and study 

facilities in the 21st century. A handbook for elementary and high school teachers. The 

handbook is supported by a theoretical paper.  

The purpose and aim of the thesis is to provide elementary and high school teachers 

working with diverse student groups with information and support in the field of multicultural 

education, teaching methods and study facilities. 

 

The handbook was based on the following questions: 

 

1. What kind of teaching methods are most likely to meet the needs of multicultural 

student groups and in what way is it possible to coordinate such teaching methods 

with the ideology of multicultural education? 

 

2. What kind of study facilities are most useful for multicultural student groups? 

The handbook includes a discussion on how multicultural student groups are referred to in 

legal acts on elementary schools and high schools and the way they are covered in the 

national curriculum guides for both levels. Next there is a theoretical discussion on 

multicultural education and various teaching methods followed by practical ideas for teachers. 

Finally, an experienced teacher in the field of multicultural teaching shares her experiences 

and provides useful advice for teachers. 

This thesis is based on pedagogical sources, research in the field of multicultural 

education and the experiences of two teachers of multicultural teaching and teaching facilities 

in two of the main multicultural schools in Reykjavík, Austurbæjarskóli and Fellaskóli. 
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1 Inngangur 

Íslenskt samfélag hefur undanfarin ár þróast í átt til aukinnar fjölbreytni íbúa, þar sem erlendir 

ríkisborgarar voru árið 2008 skráðir 6,8% þjóðarinnar eða 21.434 talsins. Í nýjustu tölum 

Hagstofu Íslands kemur fram að fólk frá 69 löndum er búsett hér á landi. Voru þessar tölur 

síðast uppfærðar 11. mars 2008. Frá árunum 1998 til 2007 fjölgaði grunnskólanemendum með 

erlent móðurmál úr 747 í 1734 (Hagstofa Íslands, 2008).Víða um heim hafa samfélög þróast í 

auknum mæli í átt til fjölmenningar með fólk af mismunandi kynþætti og þjóðerni sem talar 

mismunandi tungumál, iðkar ólík trúarbrögð og menning þess er frábrugðin meirihluta-

menningunni (Banks, 2005). Íslenskt samfélag hefur ekki farið varhluta af ofangreindu. Í 

þessu verkefni verður þó lögð megináhersla á íslenskt skólasamfélag og í ljósi ofangreinds 

verður greint frá kennsluaðferðum og námsumhverfi sem reynast árangursrík í 

fjölmenningarlegum nemendahópum. 

Megintilgangur handbókarinnar er að koma fram með hugmyndir að kennsluaðferðum og 

námsumhverfi sem henta vel fjölbreyttum nemendahópum þar sem haft er að leiðarljósi að 

bjóða öllum nemendum, óháð kynþætti, þjóðerni, tungumáli, trúarbrögðum og menningu, upp 

á árangursríkt nám sem einkennist af virðingu fyrir fjölbreytileika, samfara jafnréttishugsun 

(Banks, 2005).  

Rétt er að það komi fram að höfundur þessa verkefnis er tiltölulega nýútskrifaður 

grunnskólakennari sem vill vera í stakk búinn til að kenna öllum börnum og ungmennum í 

fjölmenningarlegu námsumhverfi og vill geta miðlað þeirri þekkingu og reynslu, sem ávannst 

í meistaranáminu og við gerð lokaverkefnisins, til annarra kennara sem eru í svipuðum 

sporum. Því má segja að persónulegur áhugi og hvati til meiri þekkingar á árangursríkri 

kennslu í fjölmenningarlegu umhverfi hafi drifið þetta meistaraprófsverkefni áfram. Síðast en 

ekki síst er undirrituð þeirrar skoðunar að ekki hafi verið gefið út nóg af leiðbeinandi 

handbókum fyrir kennara sem hafa takmarkaða reynslu af fjölmenningarlegri kennslu og vill 

bæta úr því. 

 

Markmiðið með þessu M.Ed. verkefni er þrenns konar: 

 

• Í fyrsta lagi að opna sýn kennara á ótalmarga möguleika í kennslutilhögun og 

námsumhverfi barna og ungmenna og leggja áherslu á notagildi margvíslegra 

kennsluaðferða fyrir fjölbreytta nemendahópa. Horft er til þess hvaða kennsluaðferðir 

hafa reynst vel úti í heimi og hér á landi og greint frá þeim. Með því er leitast við að 
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leggja grunn að góðri og traustri þekkingu á þáttum sem snerta fjölmenningarlega 

kennslu.  

• Í öðru lagi er markmiðið að skrifa handbók með hugmyndum sem kennarar geta 

hagnýtt sér í kennslu og styrkja stöðu fjölbreytts nemendahóps, bæði námslega og 

félagslega.  

• Í þriðja lagi er markmiðið að gera kennurum grein fyrir því hvað felst í því að vera 

með fjölmenningarlegan hóp, hvað þarf að hafa til hliðsjónar og hvaða leiðir eru 

vænlegar í fjölmenningarlegri kennslu. 

 

Handbókin er byggð upp á eftirfarandi hátt: Hún hefst á inngangi þar sem lýst er tildrögum 

hennar og markmiðum. Í öðrum kafla er fjallað í stórum dráttum um markmið aðalnámskrár 

grunn- og framhaldsskóla og gildi fjölmenningarlegrar menntunar. Í þriðja kafla er fræðileg 

umfjöllun um fjölmenningarlega menntun og fjölbreytta kennsluhætti. Í fjórða kafla eru settar 

fram hugmyndir fyrir kennara um árangursríkar kennsluaðferðir og kennurum gefin góð ráð 

um það hvers konar námsumhverfi þeir geta skapað nemendum sínum í fjölmenningarlegum 

hópum. Skoðaðar eru ofan í kjölinn kennsluaðferðirnar Margþætt fyrirmæli (e. Complex 

Instruction) og  Samvinnunám í fjölmenningarlegum nemendahópum (e. Cooperative 

Learning in Multicultural Groups (CLIM)) þar sem lýst er árangursríkum aðferðum í 

fjölmenningarlegum bekkjum. Í fjórða kafla eru einnig reifaðar kennsluhugmyndir af 

vettvangi, þ.e. útskýrt er hvernig hægt er að útfæra ýmis kennslutilbrigði í máli og myndum.  

Í fimmta kafla eru dregin fram hagnýt ráð byggð á viðtölum við reyndan kennara sem 

segir meðal annars frá kennsluaðferðum og námsumhverfi sem henta vel fjölmenningarlegum 

nemendahópum. Handbókin byggist á þessari fræðilegu greinargerð og fylgir henni. 

Heimildaöflun fór fram með eftirfarandi hætti: Annars vegar skoðaði undirrituð erlendar 

bækur þar sem fjallað er um rannsóknir og reynslu kennara á fjölmenningarlegri menntun og 

um kennsluhætti í fjölbreyttum nemendahópum. Hins vegar voru tekin viðtöl við tvo 

grunnskólakennara sem hafa reynslu af fjölmenningarlegum kennsluháttum og námsumhverfi 

í tveimur stærstu fjölmenningarskólunum í Reykjavík, Austurbæjarskóla og Fellaskóla. 

Samkvæmt upplýsingum Kristínar Jóhannesdóttur, skólastjóra í Fellaskóla (munnleg heimild, 

2. ágúst 2008), vinnur fjölmenningarlegur skóli út frá fjölmenningarlegum áherslum sem eru 

sýnilegar í skólastarfinu og í skólanum sjálfum. Í slíkum skólum er unnið með viðhorf og 

lífsgildi út frá fjölbreytileika samfélagsins og lögð áhersla á að rækta samkennd með 

nemendum. Gagnkvæmur skilningur, virðing og umburðarlyndi fyrir menningarlegum 
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bakgrunni, aðstæðum og fjölskylduhögum þarf að vera ríkjandi. Nína Magnúsdóttir, 

deildarstjóri nýbúadeildar Austurbæjarskóla (munnleg heimild, 17. júní 2008), segir 

skilgreiningu fjölmenningarlegs skólasamfélags ekki einungis vera háða þeirri menningu sem 

nemendur eru sprottnir úr heldur einnig menningarlegum fjölbreytileika fólks, það er að segja 

að samfélagið endurspeglar margbreytileikann á mismunandi hátt.  

Það er von höfundar að kennarar muni tileinka sér efni handbókarinnar og geti byggt á 

þeim hugmyndum og hugsjónum sem þar er að finna eftir hentugleikum og aðstæðum hverju 

sinni. Það verður því í höndum kennara sjálfra að meta hvernig aðferðirnar nýtast hverju 

sinni. 
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2 Lög og reglugerðir, aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 

Öll börn og ungmenni á Íslandi eiga samkvæmt aðalnámskrám grunn (2006)- og 

framhaldsskóla (2004) rétt á því að ganga í skóla og njóta menntunar við hæfi, óháð uppruna, 

kyni, kynhneigð, búsetu, stétt, trúarbrögðum eða stöðu að einhverju leyti 

(Menntamálaráðuneytið, 2004; 2006). Þess er vænst að markmið náms og kennslu og 

starfshættir grunn- og framhaldsskóla séu í anda jafnréttis þar sem komið er í veg fyrir 

mismunun. Hér verður sagt frá meginsjónarmiðum nýrra laga um skólastigin tvö frá 2008 þar 

sem rætt er meðal annars um réttindi og þarfir nemenda til þátttöku í lýðræðislegu 

skólasamfélagi, auk þess greint frá þeim skyldum sem skólarnir hafa að gegna gagnvart 

nemendum sínum. 

Greint verður frá tengslum laga við aðalnámskrár skólastiganna tveggja sem tekur mið af 

jafnréttissjónarmiðum í námi. Einnig segir frá ýmsum atriðum sem tengjast 

fjölmenningarlegum sjónarmiðum með beinum eða óbeinum hætti, eða stangast á við þau, í 

lögum, reglugerðum og aðalnámskrám skólastiganna tveggja. 

2.1 Lög um grunnskóla 

Í nýjum lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er það talið vera eitt af meginsjónarmiðum 

laganna að öllum börnum á skólaskyldualdri séu búnar kjöraðstæður til náms og þroska. Þar 

segir einnig að koma eigi til móts við ólíkar þarfir grunnskólabarna og ábyrgð þeirra sem 

koma að grunnskólastarfi á að vera skýr. Í lögum um grunnskóla nr. 2 og 24/2008 er einnig 

leitast við að gera menntun barna hér á landi samkeppnishæfa á alþjóðagrundvelli sem felst í 

því að skapa skilyrði hér á landi til að mæta færni, þekkingu og kröfum allra nemenda. Í nýju 

lögunum er lögð áhersla á velferð grunnskólabarna og virkari þátttöku þeirra og foreldra í 

skólastarfi.  

Í lögum um grunnskóla nr. 2/2008 í kaflanum Markmið, segir eftirfarandi:  

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast 

af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi.  
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Hér telur undirrituð vert að staldra við og íhuga þá staðhæfingu laga að starfshættir 

grunnskóla skuli m.a. mótast af kristinni arfleifð íslenskrar menningar. Það hvílir mikil 

ábyrgð á herðum kennara sem felst í því að skapa öllum nemendum tækifæri til að vinna út 

frá hugsjónum fjölmenningarlegra sjónarmiða. Þau sjónarmið taka mið af fjölmenningarlegri 

menntastefnu þar sem að allir njóta sömu réttinda til náms óháð kyni, kynþætti, tungumálum, 

trú og menningu. Í fyrrgreindum lögum eru þessi sjónarmið hins vegar hunsuð að hluta þar 

sem hin kristna arfleifð íslenskrar menningar er hampað á kostnað 

fjölmenningarsamfélagsins. Betur hefði farið á að bæta við lögin að starfshættir grunnskóla 

skuli mótast af virðingu fyrir fjölbreytileika. 

Kennsluaðferðir þurfa að vera til þess fallnar að höfða til allra nemenda en þó með 

mismunandi sniði því þarfir og geta nemenda eru ólíkar eftir einstaklingum. Dæmi um þetta 

geta verið tveir jafnaldra nemendur sem sitja saman í skólastofu. Annar nemandinn er borinn 

og barnfæddur Íslendingur en sessunautur hans er pólskur og hefur búið á Íslandi í tvö ár. 

Kennari þarf að geta brugðist við aðstæðum sem þessum með viðeigandi hætti. Þá segir 

einnig í grunnskólalögum nr.2/2008 að skólinn í samvinnu við heimilin, eigi að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og laga þá að síbreytilegu lýðræðislegu þjóðfélagi. Mikilvægt 

verður að teljast að í fjölmenningarlegu samhengi geri kennari sér grein fyrir því að hann eigi 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og finna til þess leiðir sem henta hverju sinni. Í 

grunnskólum eru alls konar börn; heilbrigð börn, fötluð á einn eða annan hátt, börn sem hafa 

annað móðurmál en íslensku, annan menningarbakgrunn og sögu. Með opnum hug í starfi 

getur kennari gert kraftaverk. Kennsluaðferðir sem ýta undir nám og félagsleg samskipti milli 

nemenda eru gríðarlega mikilvægur þáttur í fjölmenningarlegri kennslu. Starfshættir 

grunnskóla eiga að mótast af gömlum og grónum gildum íslenskrar menningar- og 

kristniarfleifðar eins og fyrr segir. Það er svo á valdi kennara að móta og viðhalda 

bekkjaranda með sammannleg gildi að sjónarmiði svo sem umburðarlyndi, virðingu og 

náungakærleik. Þá þurfa nemendur að læra gildi fyrrgreindra hugtaka og fá tækifæri til að 

vinna með þau í leik og starfi til að þau verði nemendum töm. Undirrituð tekur undir með 

Nieto (1999) sem telur að gagnkvæm aðlögun menningarhópa sé eitt af grundvallaratriðum í 

fjölmenningarlegu skólasamfélagi. Aðlögun menningarhópa eigi ekki að vera einstefnumiðuð 

þ.e. að minnihlutahópar í skólasamfélaginu eigi ekki einungis að aðlagast meirihlutamenningu 

heldur eigi aðlögunin að vera í báðar áttir. 

Í lögum um grunnskóla nr. 24/2008 segir enn fremur að við skipulagningu náms og 

kennslu í Aðalnámskrá og við gerð og val námsgagna eigi að gæta þess að allir nemendur 

grunnskólans njóti jafnra tækifæra til náms og eigi kost á því að velja sér viðfangsefni og 
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nálgun í námi. „Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að 

komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, 

trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti.“ Gott er að staldra við hér og íhuga 

það sem felst í orðunum jöfn tækifæri til náms fyrir alla. Kennari þarf að átta sig á því hér að 

jöfn tækifæri fela annað og meira í sér en sömu tækifæri. Með því að veita öllum nemendum 

jöfn tækifæri til náms er líklegast vísað til þess að tekið sé mið af mismunandi stöðu og 

atgervi nemenda. Ef öllum nemendum eru hins vegar veitt sömu tækifæri þá er ekki tekið mið 

af fyrrgreindum þáttum sem taka þarf tillit til. 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla lýsir helstu áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á 

skólaskyldualdri. Í almenna hluta aðalnámskrár segir að grunnskólinn skuli leitast við að 

stuðla að alhliða þroska hvers og eins og haga störfum sínum í samræmi við þarfir nemenda. 

Skólinn á einnig að taka við öllum börnum óháð atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegs 

og tilfinningalegs ástands og málþroska. Grunnskólanum er skylt að stuðla að árangursríkri 

menntun allra barna á skólaskyldualdri og á þetta við um „fötluð börn og ófötluð, 

afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr 

minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Eitt af grundvallarviðmiðum í skólastarfi er jafnrétti til náms sem felst í því að allir 

nemendur eigi rétt á námi og kennslu við hæfi auk verkefna að eigin vali. Í almenna hluta 

kaflans um jafnrétti til náms er tekið fram mikilvægi þess að nemendum lærist að þekkja og 

tjá eigin tilfinningar og að þeir kunni jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu 

þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú, kynhneigð eða fötlun. Aðalnámskrá grunnskóla leggur 

einnig áherslu á að skólar búi bæði kynin undir þátttöku í samfélagi, fjölskyldulífi og 

atvinnulífi. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda í þessu sambandi er að 

finna leiðir til að koma til móts við mismunandi getu og áhugamál nemenda, þ.e. að veita 

hverjum nemanda menntun við hæfi (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Undirrituð er þeirrar skoðunar að til þess að nemendum lærist að virða tilfinningar 

annarra og tjá þær, óháð fyrrnefndum þáttum, þurfi kennari að beita kennsluaðferðum og 

skapa nemendum námsumhverfi og aðstæður sem leiða til skilnings á mismunandi aðstæðum 

og lífi fólks. Til að stuðla er eflingu þessara gilda ættu kennsluhættir þar sem tekið er mið af 

fjölbreytileikanum að vera forsenda þess að bæði íslenskir og erlendir nemendur njóti jafnra 

tækifæra til náms. Nemendur eiga að fá tækifæri til að prófa sig við mismunandi aðstæður þar 
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sem reynir á samskiptahæfni þeirra. Í fjórða kafla handbókarinnar verða gefin dæmi fyrir 

kennara þessu til stuðnings. 

Það verður því að teljast eðlilegt að hver og einn kennari myndi sér skoðun á því hvað 

felst í þeim orðum í almenna hluta Aðalnámskrár þar sem segir að „efla eigi menningarvitund 

Íslendinga” og túlki þau nemendum sínum í hag, hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir að 

uppruna. Ljóst er að grunnskólanum ber að efla virðingu fyrir menningu annarra þjóðarbrota 

og eru þá mismunandi kennsluaðferðir liður í því, auk þátta sem snúa að námsumhverfi 

nemenda. Verður þetta eitt af viðfangsefnum handbókarinnar. 

Verður næst vikið að því hvort lög um framhaldsskóla og aðalnámskrá skólastigsins hafa 

eitthvað að segja um málefni ungmenna af erlendum uppruna og um fjölmenningarlega 

menntun og kennsluhætti. 

2.3 Lög um framhaldsskóla 

Ný lög um framhaldsskóla frá árinu 2008, fela í sér veigamiklar breytingar á skipulagi náms á 

framhaldsskólastigi. Á undanförnum árum hefur lögbundin skipan framhalsskólastigsins verið 

endurskoðuð og gerðar breytingar er lúta að nýjum lögum (Kennarasamband Íslands, 2008). 

Í nýju framhaldsskólalögunum er menntastofnunum falin aukin ábyrgð á að þróa 

námsframboð á mörkum skólastiga til að auka sveigjanleika og möguleika nemenda við 

flutning milli skólastiga. Einnig er leitast við að tryggja gæði náms með því að stórefla mat og 

eftirlit og með stuðningi við umbætur í skólastarfi (Kennarasamband Íslands, 2008). Það sem 

kemur á óvart er að í lögunum er ekki kveðið sérstaklega á um fjölmenningarlega 

kennsluhætti í framhaldsskólum og þess háttar menntun en þó er fjallað um rétt og móttöku 

erlendra nemenda.  

Þá segir í framhaldsskólalögum nr. 35/2008 að skólar skuli setja sér áætlun um móttöku 

erlendra nemenda:  

Móttökuáætlun framhaldsskóla skal vera aðgengileg nemendum og foreldrum, þar sem m.a. koma 

fram upplýsingar um námið og skólastarfið almennt og foreldrum með annað móðurmál en 

íslensku [...] Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af 

bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum.   

Það er brýn þörf að virða rétt nemenda af erlendum uppruna sem og íslenskra sem hafa dvalið 

langdvölum erlendis og hafa takmarkaða kunnáttu í íslensku. Móttökuáætlun framhaldsskóla 

er því nauðsynlegur grundvöllur til að koma til móts við nemendur og foreldra af erlendum 

uppruna og taka mið af bakgrunni nemenda. 

En hvað segir í Aðalnámskrá framhaldsskóla um jafnan rétt nemenda til náms? 
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2.4 Almenn menntun í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla, í kaflanum Jafnrétti til náms, eru sett fram grundvallarviðmið 

í skólastarfi líkt og í Aðalnámskrá grunnskóla og er eitt af þeim jafnrétti til náms sem felst í 

því að bjóða öllum nemendum nám og kennslu við hæfi og verkefni að eigin vali. Í 

viðmiðunum felast ekki sömu úrræði fyrir alla líkt og kveðið er á um í Aðalnámskrá 

grunnskóla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. Þau þurfi að höfða til beggja kynja óháð 

uppruna, í dreifbýli eða þéttbýli, fatlaðra og ófatlaðra (Menntamálaráðuneytið, 2004). 

Mikilvægt er að framhaldsskólakennarar staldri við þau orð að viðmið verkefna felist ekki í 

sömu úrræðum heldur sambærilegum og jafngildum tækifærum. Með því að taka þetta 

sérstaklega fram í námskrám beggja skólastiganna er lögð áhersla á þá staðreynd að nemendur 

eru ólíkir eins og þeir eru margir og þurfa tækifæri og áskoranir sem henta hverjum og einum. 

Á þennan hátt eru jafnréttissjónarmið höfð í heiðri. 

Í almennum hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla segir að skólar skuli leitast við að koma 

til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna með öflugri íslenskukennslu og fræðslu um 

íslenskt samfélag og menningu, svo og veita aðra aðstoð eftir mætti (Menntamálaráðuneytið, 

2004). Hér er þó ekki fjallað sérstaklega um breytta samfélagsgerð með tilliti til 

fjölmenningar í skólum og ekki er heldur minnst á fjölmenningarlega menntun eða 

kennsluhætti á þessu skólastigi. Ættu kennarar að ígrunda sérstaklega það atriði að koma eigi 

til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna með öflugri íslenskukennslu og fræðslu um 

íslenskt samfélag og menningu og veita eigi aðra aðstoð eftir mætti. Í Aðalnámskránni mætti 

fjalla um gagnkvæma aðlögun, þ.e. að nemendur af erlendum uppruna fræðist um íslenskt 

samfélag og menningu og íslenskir nemendur fræðist um mismunandi samfélög og menningu 

þangað sem erlendu nemendurnir eiga rætur sínar að rekja. Þá ættu kennarar að fjalla um 

menningarheima viðkomandi nemenda af virðingu, skilningi og áhuga. 

Framhaldsskólakennarar þurfa að spyrja sjálfa sig hvað þeim þyki mikilvægt í þessu 

samhengi. Í almennum hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla segir enn fremur að skólar skuli 

leitast við að draga úr brotthvarfi nemenda frá námi með skýrum námskröfum, fjölbreyttu 

námsframboði, upplýsingamiðlun, ráðgjöf, góðri leiðsögn og samstarfi við forráðamenn eftir 

því sem kostur er (Menntamálaráðuneytið, 2004). Miklu máli hlýtur að skipta að allir 

nemendur fái tækifæri til að leggja stund á nám sem vekur áhuga  og tekur mið af getu og 

framtíðaráformum þeirra. Því verða skólar að kappkosta að vekja áhuga nemenda á námi en 

gera þá ekki að óvirkum þiggjendum. Til þess þurfa kennsluhættir að vera fjölbreyttir og 

mótast af sveigjanleika og námsumhverfi vera hvetjandi til náms og þroska. Þessir þættir 

þurfa að vera í samræmi við þá stefnu sem skólar leitast við að framfylgja. 



 16

 

Samantekt  

Starfshættir skólastiganna tveggja eiga samkvæmt aðalnámskrám að taka mið af gildum 

kristinnar arfleifðar og íslenskrar menningar. Þá segir einnig þar og í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla að koma eigi í veg fyrir alla mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, 

búsetu, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða annarrar stöðu. Börnum og ungmennum eiga að 

hlotnast jöfn tækifæri til náms og þroska og eiga skólastigin tvö að stuðla að árangursríkri 

menntun öllum til handa óháð mismunandi stöðu. Þá á framhaldsskólinn lögum samkvæmt að 

sjá til þess að til sé áætlun um móttöku erlendra nemenda og íslenskra nemenda sem dvalist 

hafa langdvölum erlendis. Eiga erlendir nemendur einnig rétt á því að viðhalda eigin 

móðurmáli í valnámskeiðum eða fjarnámi. 

Mikilvægt er að allir nemendur fái tækifæri til að leggja stund á nám sem vekur áhuga og 

tekur mið af framtíðaráformum þeirra. Því þarf skólinn að vekja áhuga nemenda á ólíku efni 

og kennsluhættirnir eiga að vera sveigjanlegir og í samræmi við þá stefnu sem skólar leitast 

við að framfylgja. Hvorki í aðalnámskrá né lögum um framhaldsskóla er fjallað sérstaklega 

um breytta samfélagsgerð í skólum með tilliti til fjölmenningar. Þar er ekki heldur fjallað 

sérstaklega um fjölmenningarlega menntun né kennslu. Í handbókinni, sem þessi greinargerð 

fylgir, er komið inn á kennsluaðferðir og námsumhverfi sem teljast árangursrík í 

fjölmenningarlegri kennslu.  
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3 Fjölmenningarleg menntun og fjölbreyttir kennsluhættir 

Í samfélagi sem tekur örum breytingum er lögð meiri áhersla á sjálfsagðan fjölbreytileika 

fólks og í öllum bekkjum grunn- og framhaldsskóla sjáum við hann í mismunandi myndum. 

Börn og ungmenni koma úr alls konar fjölskyldumynstrum, þau eru af ólíkum uppruna og 

kyni, hafa mismunandi áhugamál og hæfileika auk þess sem þau hafa fjölbreytta reynslu og 

viðhorf. Allt eru þetta þættir sem taka þarf tillit til í kennslu í þeim tilgangi að laga námið að 

hverjum og einum nemanda. 

Hér verður fyrst greint frá kennslufræðilegum þáttum sem skýra betur mismunandi 

hugtök tengd fjölmenningu í skólum. Skoðuð verða markmið og gildi fjölmenningarlegrar 

menntunar og hverju kennarar þurfa að huga sérstaklega að til þess að skapa öllum nemendum 

jafnan rétt til náms og margvísleg hvetjandi námstækifæri. Fjallað verður um mikilvægi þess 

að vekja áhuga nemenda á námi, ólíkum námsstílum og hve viðeigandi námsmat skiptir miklu 

mál í fjölmenningarlegri kennslu. Kennsluaðferðirnar Margþætt fyrirmæli og Samvinnunám í 

fjölmenningarlegum nemendahópum verða kynntar til sögunnar og útskýrt mikilvægi þeirrar 

síðarnefndu í fjölmenningarlegri kennslu. 

3.1 Fjölmenning í mismunandi myndum  

Þegar kennarar standa frammi fyrir fjölmenningarlegum nemendahópum eins og þeir hafa áður 

verið skilgreindir þá þurfa þeir að spyrja sig hvaða kennsluaðferðir séu vænlegar til þess að allir 

njóti jafnra tækifæra til náms eins og kveðið er á um í lögum um grunn- og framhaldsskóla og 

samkvæmt aðalnámskrám skólastiganna tveggja. 

Fjölmenningarleg menntun er menntastefna og ferli þar sem meginmarkmiðið er að breyta 

kerfi menntastofnana með þá hugmyndafræði að leiðarljósi að betrumbæta kennsluaðferðir í 

skólum. Eins og fyrr segir er grundvöllur fjölmenningarlegrar menntastefnu sú að allir njóti 

sömu réttinda til náms óháð kyni, kynþætti, tungumálum, trú og menningu. Umrædd 

menntastefna byggir enn fremur á hugmyndum um samkennd, samstöðu, umburðarlyndi og 

virðingu fyrir einstaklingnum og vinnur markvisst gegn mismunun og fordómum (Banks, 

2005). 

Fjölmenningarleg kennsla er samkvæmt Banks (2005) leiðin sem farin er til að fá 

nemendur til að öðlast dýpri skilning á málefnum sem tengjast mismunandi kynþætti, 

þjóðerni, trú, menningu og tungumálum. Með fyrrgreint í huga þarf að endurskoða 

áhersluþætti í skólanámskrám, kennsluefni og skólaumhverfi og skoða hvort þeir endurspegli 

fjölmenningu skólans. Til að útskýra þessi skyldu hugtök enn frekar segir Hanna 
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Ragnarsdóttir (munnleg heimild, 9. apríl 2009) að hægt sé að hugsa sér fjölmenningarlega 

menntun sem yfirheiti yfir skólaþróun og hugmyndafræði sem liggur til grundvallar 

fjölmenningarlegri kennslu. Fjölmenningarleg kennsla sé hins vegar fyrst og fremst það sem 

snýr að kennaranum, aðferðir og kennsluhættir sem byggðir eru á hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar. Hanna Ragnarsdóttir (2004) segir enn fremur að 

fjölmenningarleg menntun sé grundvallaratriði í skólastarfi þar sem unnið er markvisst gegn 

ójöfnuði og að hugmyndafræðin sé sú að hugað sé að stöðu allra nemenda og litið á þá sem 

auðlind fyrir skólastarfið. 

Undirrituð deilir sömu skoðun með Banks (2005), að í skólum þurfi að endurskoða 

áhersluþætti með fjölmenningu í huga og spyrja sig hvort jafnréttissjónarmið, virðing og 

gagnkvæm aðlögun séu höfð í heiðri í skólum. Mikilvægt er að kennarar öðlist skilning á 

mismunandi hugtökum sem tengjast fjölmenningarlegri menntun og kennslu. Með þann 

skilning í farteskinu ætti hver kennari að verða víðsýnni og betur í stakk búinn til að kenna 

fjölmenningarlegum nemendahópum og ræða á faglegan hátt við samstarfsfólk sitt um hin 

ýmsu málefni tengd fjölmenningu í skólasamfélaginu. Þá þarf hver kennari að gera það upp 

við sig hvaða augum hann lítur á hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar. 

Hér verður næst fjallað um markmið og gildi fjölmenningarlegrar menntunar í skólum. 

3.2 Markmið og gildi fjölmenningarlegrar menntunar  

Í fræðilegri umræðu um fjölmenningarlega menntun eru gjarnan dregin fram tvö 

meginmarkmið slíkrar menntunar. Í fyrsta lagi er talað um að nemendur verði 

fjölmenningarlega hæfir og í öðru lagi að þeir læri að takast á við margbreytileika almennt. 

Með fjölmenningarlegri hæfni er átt við hæfni til að hafa samskipti við ólíkt fólk, átta sig á 

kostum þess að einstaklingar hafi mismunandi hæfni og skilja og viðurkenna ólík viðmið, siði 

og gildi. Þegar talað er um að nemendur læri að takast á við fjölbreytileika almennt, þá er átt 

við að þeir læri að meta og skilja kosti þess að fólk er ólíkt og kemur með mismunandi 

þekkingu og reynslu inn í samfélagið (Cohen, 1994; Guðrún Pétursdóttir, 2003). Þetta eru allt 

þættir sem eru mikilvægir í fjölmenningarlegum skilningi. 

Einn megintilgangur fjölmenningarlegrar menntunar samkvæmt Banks (2005) er að 

hjálpa öllum nemendum að öðlast þekkingu, viðhorf og færni til að lifa í lýðræðislegu 

þjóðfélagi og vera í samskiptum við fólk af ólíkum uppruna. Þannig skapast 

fjölmenningarlegt og lýðræðislegt samfélag sem leiðir til góðs. Hanna Ragnarsdóttir (2004) 

fjallar um mikilvægi þess að litið sé á heimamenningu og skólamenningu sem samverkandi 

áhrifavalda í lífi barna og ungmenna af erlendum uppruna en ekki andstæða póla. Kennarar 
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eiga því að leita jafnvægis milli heimamenningar barnanna og meirihlutamenningar 

samfélagsins. Hugtökin jafnrétti og fjölbreytileiki eru þar nefnd sem nauðsynleg 

grundvallaratriði í skólastefnu fjölmenningarskólasamfélagins. Fjölmenningarsýn á ekki að 

fela í sér að komið sé eins fram við alla því þá sé ekki um að ræða jafnrétti í reynd, heldur að 

komið skuli til móts við alla einstaklinga með það að leiðarljósi að líta ekki fram hjá 

sérkennum þeirra.  
Nieto (án árs) álítur fjölmenningarlega menntun fela í sér félagslegt réttlæti fyrir öll börn 

og ungmenni þegar þeim eru veitt jöfn tækifæri og aðgangur að námsferlinu. Nemendur fá 

tækifæri til að vega og meta mismunandi málefni út frá ólíkum sjónarhornum og geta þetta 

verið umræðuefni tengd félagslegu réttlæti, fordómum, virðingu, trúarbrögðum og fleira. Þetta 

er ekki alltaf þægilegasta umræðuefnið í kennslu og getur jafnvel leitt til ágreinings ef kennari 

heldur ekki rétt á spöðunum. Lýðræði er nátengt og hluti af fjölmenningarlegri menntun og ef 

fólk trúir á það og gildi þess, þá ættu kennarar að taka öllum merkjum um spennu og 

ágreiningsmál fagnandi í kennslu. Nieto segir enn fremur að það sé ekki alltaf auðvelt að 

fjalla um lýðræði í fjölmenningarlegum nemendahópum en það sé hins vegar nauðsynlegt. 

Hún álítur að kennarar verði að líta í eigin barm, íhuga hvaða gildi þeir standa fyrir, hverjir 

þeir eru og hvaða augum þeir líta nemendur sína. Þá þurfi kennarar að leita leiða til að takast á 

við fordóma sem koma upp í umræðunni og koma í veg fyrir neikvæð áhrif þeirra á nemendur 

(Nieto, án árs).  

Wrigley (2000) og Nieto (1999) leggja á það áherslu að skólamenning verði að fjalla um 

sameiginleg gildi og Banks (2005) telur að skólar verði að finna leiðir til að virða 

margbreytileika nemenda sinna og hjálpa þeim að skapa umhverfi þar sem allir hafa jafnan 

rétt til náms. Vöntun á kennsluaðferðum sem reynast vel í fjölmenningarlegum nemendahóp, 

þar sem ofangreind sjónarmið eru höfð að leiðarljósi, geti leitt til þess að nemendur grípi til 

staðalmynda þegar ágreiningur myndast á milli ólíkra þjóðarbrota innan bekkja. Þetta geti haft 

þær afleiðingar að innan veggja skólans þróist aðskilnaðarstefna (Nieto, 1999). 

Fjölmenningarlegt skólastarf þarf að fela í sér miklar breytingar hjá einstaklingum og 

breytingar á skólum og stofnunum og þurfa skólar að móta sér stefnu sem leggur áherslu á 

jafnrétti og réttlæti.  

Samkvæmt fyrrgreindu þurfa skólar að skapa náms- og starfsumhverfi sem tekur mið af 

fjölbreytileikanum og virðir hann og þar sem félagslegt réttlæti til jafnra tækifæra er haft að 

leiðarljósi. Hugtökin samkennd, samstaða, virðing og umburðarlyndi eiga að vera í fyrirrúmi í 

fjölmenningarlegri menntastefnu og nauðsynlegt er að vinna markvisst gegn fordómum, 

mismunun og hvers kyns staðalmyndum. Grundvöllur fjölmenningarlegrar hugmyndafræði í 
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skólum á að vera sá að kennsluaðferðir séu bættar og markmiðið að allir nemendur njóti sömu 

réttinda til náms. Verður hér næst hugað að mikilvægi þess að kennarar veki og viðhaldi 

áhuga nemenda, noti viðeigandi námsmatsaðferðir og leiðbeini nemendum við beitingu 

árangursríks námsstíls.  

3.3 Tengsl námsáhuga, námsstíls og námsmats 

Mikilvægir þættir í allri kennslu, ekki síst í fjölmenningarlegri, felast í því að vekja áhuga 

nemenda og hvetja þá til að nota árangursríkar námsaðferðir (Oxford, 1990). Kennarar 

viðurkenna og trúa því almennt að þekking sem er áunnin vegna áhuga sé líklegri til að verða 

varanleg en þekking sem ávinnst eingöngu í þeim tilgangi að ná prófi eða þóknast kennara 

(Gorwood, 1991). Mikilvægt er að nemendur reyni sjálfir að finna sér aðferðir til að laga 

námið að eigin þörfum. Námsstíll (e. learning style) eru sérstakar aðgerðir af hálfu nemandans 

til að gera námið auðveldara, hraðara, ánægjulegra, einstaklingsmiðaðra og aðlaga það þannig 

að hægt sé að yfirfæra það yfir á nýjar aðstæður (Oxford, 1990). Guðmundur B. Arnkelsson 

sálfræðingur (2000) skilgreinir einnig hugtakið námsstíl sem „aðferðir og aðstæður sem 

einstaklingur kýs að hafa við nám sitt“. Ljóst er að kennarar verða að vera vakandi yfir 

námsstíl nemenda sinna og fylgjast með því hvort þeir séu að nota aðferðir sem eru 

árangursríkar. Þetta geta þeir til að mynda gert með því að fylgjast náið með og skrá hjá sér 

hvaða aðferðir nemendur nota og hvernig þær reynast þeim.  

Kennarar eiga að hjálpa nemendum sínum við að þróa árangursríkar og félagslegar 

aðferðir sem byggðar eru á persónulegum námsstíl og markmiðum nemenda, þar sem þetta 

leiðir til betri námsárangurs (Oxford, 1990). Einnig eiga þeir að fylgjast með niðurstöðum 

rannsókna á þessu sviði til þess að nýjar upplýsingar verði strax gagnlegar í vinnu nemenda. 

Upplýsingar um námsstíl nemenda með mismunandi menningarbakgrunn eru sérlega 

mikilvægar. Auk upplýsinga um kyn, aldur, þjóðerni, trú, fyrri menntunar- og 

menningarbakgrunn og námsmarkmið eru þær mikilvægar kennurum til þess að meta stöðu 

nemenda (Ladson-Billings, 1999; Oxford, 1990). Þá þurfa kennarar einnig að hafa viðeigandi 

starfsreynslu og menntun sem hæfir kennsluaðstæðum á þremur mismunandi sviðum: 1) þeir 

þurfa að þekkja núverandi námsaðferðir nemenda með því að gera kannanir, taka viðtöl eða 

með öðrum matsaðferðum; 2) hjálpa hverjum og einum nemanda að leggja mat á það hvaða 

aðferðir henta best og 3) hjálpa nemendum að þróa með sér skipulagða námstækni frekar en 

brotakennda nálgun (Ladson-Billings, 1999; Oxford, 1990). 

Wrigley (2000) fjallar um mikilvægi þess að námsmat barna og ungmenna af erlendum 

uppruna sé skilgreint víðara en hefðbundið er. Þá segir Hanna Ragnarsdóttir (2004) þessu 
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einnig til stuðnings að hæfileikinn til að skilja, miðla og hugsa á tveimur eða fleiri 

tungumálum sé í sjálfu sér mikilvægur. Aðrir mikilvægir eiginleikar að mati Wrigleys (2000) 

eru fjölmenningarleg vitund eða næmi nemenda og öryggi, hæfni þeirra til að færa sig milli 

félagskerfa og gildakerfa, að geta sýnt hluttekningu og leggja sitt af mörkum. 

Í ljósi ofangreinds er það einkar mikilvægur þáttur í fjölmenningarlegri kennslu að vekja 

og viðhalda áhuga allra nemenda á námi og hvetja þá til notkunar á námsaðferðum sem skila 

góðum árangri í námi. Því verða kennarar að fylgjast með námsstíl til þess að geta leiðbeint 

þeim í átt til árangursríks náms. Taka þarf tillit til ýmissa þátta í námsmati og eru meðal 

annars upplýsingar um námsstíl, fyrri menntunar- og menningarbakgrunn hagnýtar til að meta 

námslega og félagslega stöðu nemenda. Með þá vitneskju í huga eru kennarar betur undir það 

búnir að mæta þörfum nemenda og vita hvert skal stefna næst í námi þeirra. Í framhaldi af 

umfjöllun um námsmat verður rætt næst um það hvernig kennarar geta notað árangursríkar 

aðferðir til að kanna skilning nemenda. 

Það er mikilvægt að kennarar kanni skilning nemenda sinna til að geta betur metið hvar 

þeir eru staddir í námsferlinu og hvert skal stefna. Markmið kennara er að námsefnið komist 

til skila og nemendur skilji það sem verið er að fást við. Kennarar vilja geta útskýrt, 

endurtekið og leiðrétt misskilning áður en lengra er haldið. Árangursrík leið, sem hentar vel til 

að hvetja nemendur til að spyrja spurninga, er að varpa fram spurningum á þennan hátt: Það 

er spurningatími/tími fyrir spurningar. Hver er með spurningu fyrir mig? Þessi orð láta 

spurningar hljóma sem sjálfsagðan hlut í vinnuferlinu og að búist sé við þeim í hverri 

kennslustund. Þá er gott að bregðast jákvætt við spurningum nemenda, til dæmis á eftirfarandi 

hátt: Þetta er frábær spurning! Takk fyrir að spyrja að þessu. Góð spurning. Viðbrögð sem 

þessi hvetja nemendur til að spyrja til að fá frekari útskýringar án þess að draga neikvæða 

athygli að sér (Reiss, 2005). 

Eftirfarandi spurningar kennara skila ekki góðum árangri í kennslu: Skilja allir? Er 

einhver með spurningu? Er einhver sem vill að ég endurtaki? Allt í lagi, eru þá allir búnir að 

ná þessu? (Reiss, 2005). Í flestum tilfellum bregðast nemendur við þessum spurningum með 

þögn. Fæstir vilja rétta upp hönd og gefa það upp að þeir viti ekki svarið og verði að athlægi 

fyrir framan samnemendur og kennara. Það er skárra að líða eins og kjána með sjálfum sér 

heldur en að opinbera fávisku sína fyrir framan samnemendur og kennara (Reiss, 2005). 
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3.4 Fjölmenningarleg menntun og kennsla 

Að áliti reyndra kennara er árangursrík kennsla blanda af list og verkviti, reynslu og 

fræðilegri þekkingu og því getur skortur á faglegri umræðu dregið úr skólaþróun (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Árdís Ívarsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Stöðug leit að nýrri 

þekkingu er grundvallaratriði svo að kennari geti brugðist við þeim kröfum sem gerðar eru til 

hans um þróun og breytingar. Undirrituð telur ofangreint ekki síst eiga við í 

fjölmenningarlegu skólasamfélagi nútímans þar sem þörf er á breyttum áherslum í 

skipulagningu námsumhverfis og kennslu. Í íslensku samfélagi, sem tekur örum breytingum, á 

að leggja áherslu á sjálfsagðan fjölbreytileika fólks sem blasir við í mismunandi myndum í 

öllum bekkjum grunn- og framhaldsskólastigsins. Börn og ungmenni koma úr ólíkum 

fjölskyldum, af ólíkum uppruna, með mismunandi móðurmál og trúarbrögð, með mismunandi 

áhugamál, hæfileika, reynslu og viðhorf til hinna ýmsu málefna. Því er ljóst að kennarar þurfa 

að hafa vakandi auga fyrir þeim breyttu starfsháttum sem fjölmenningarlegt skólastarf kallar 

á. Fagleg umræða er því ein af grundvallarforsendum þess að koma í veg fyrir stöðnun í 

skólastarfi en umræðan tekur mið af fjölbreytileikanum. 

Að mati ýmissa fræðimanna, s.s. Nieto (1999) og Wrigley (2000), er ein af hindrununum 

fyrir velgengni nemenda af erlendum uppruna sú að skilgreining á árangri nemenda í námi er 

of þröng. Það er því varhugavert að gera of litlar kröfur til erlendra nemenda því það dregur úr 

áhuga og námshvöt. Þá benda Nieto (1999) og Ladson-Billings (1999) einnig á þá staðreynd 

að skilningur kennara á lífi og reynslu nemenda fyrir utan kennslustofuna hjálpi til við að 

koma auga á hæfileika og getu þeirra. 

Vert er að varpa fram þeirri spurningu hér hvort sjónarmið og framkvæmd 

fjölmenningarlegrar menntunar og -kennslu geti þrifist í skólakerfinu án stuðnings reyndra 

kennara. Svarið við þessari spurningu er einfalt. Án stuðnings og hæfni starfsfólks skóla getur 

fjölmenningarleg menntun ekki orðið að veruleika. Hægt er að innleiða fjölmenningarlega 

kennsluhætti á árangursríkan hátt þegar starfsfólk skóla er menningarlega meðvitað og hæft. 

Þess vegna er mælt með sérstökum markmiðum og leiðum í kennaramenntun og 

starfsmannaþróun (Ford og Harris, 1999). Ladson-Billings (1999) komst einnig að því í 

rannsókn sinni að kennarar, sem þjálfaðir eru í fjölmenningarlegum viðhorfum, eru færari í að 

koma auga á styrkleika en veikleika þeirra nemenda sem eru af erlendum uppruna. 

Í fjölmenningarlegum nemendahópi er mjög mikilvægt að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og nálganir sem felast m.a. í samvinnunámi með virkni nemenda að 
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leiðarljósi. Þess háttar nálganir gagnast oft á tíðum betur en hefðbundnar kennsluaðferðir þar 

sem kennarinn talar og nemandinn hlustar. 

Þróaður hefur verið fjöldi æfinga og kennsluaðferða sem byggjast á samvinnu og leikjum 

og eru sérstaklega ætlaðar til að stuðla að fjölmenningarlegri hæfni nemenda (Cohen og 

Lotan, 1997). Gefin eru dæmi um slíkar aðferðir og æfingar í meðfylgjandi handbók. Hér 

næst er fjallað um kennsluaðferðir sem reynast vel í fjölmenningarlegri kennslu.  

3.5 Fjölbreyttir kennsluhættir  

Elizabeth Cohen þróaði kennsluaðferðina Margþætt fyrirmæli. Aðferðin byggist á þeirri 

hugsjón að kenna í fjölbreyttum nemendahópum. Grunnhugtökin í kenningu Cohen eru 

samskipti, staða og fjölgreindir. Þetta er kennslu- og uppeldisfræðileg nálgun sem auðveldar 

kennslu í fjölbreyttum hópi nemenda með mismunandi hæfni, þjóðerni, tungumál, menningu 

og félagslega stöðu. Með því að hanna mjög skipulögð samvinnunámsverkefni þar sem lögð 

er áhersla á mikilvægi ólíkrar hæfni og með því að beita því sem kallast stöðumeðferð (e. 

status treatment), getur kennarinn haft áhrif á stöðu nemenda innan bekkjarins og hvatt þá til 

þátttöku sem annars væru óvirkir áhorfendur (Cohen, 1994; Guðrún Pétursdóttir, 2003, 2004). 

Á grunni þessarar aðferðar hefur verið þróuð önnur kennsluaðferð sem nefnist Samvinnunám í 

fjölmenningarlegum nemendahópum og er sú aðferð t.d. notuð í Austurbæjarskóla í 

Reykjavík. Hefur þessi kennsluaðferð hentað einkar vel í fjölmenningarlegri kennslu. Lítill 

munur er á aðferðunum tveimur en í CLIM eru þó skýrari tímamörk við útvinnslu verkefna. 

Nemandi fær t.d. vissan tíma til að ljúka verkefni og hér er frekar lögð áhersla á vinnuferlið 

en afurðina sem vinnst úr verkefnum. CLIM-aðferðin á samkvæmt Nínu Magnúsdóttur 

(munnleg heimild, 17. júní 2008) að nýtast í fjölmenningarlegri kennslu og hugmyndafræðin 

hefur verið löguð nokkuð að evrópskum aðstæðum. Aðferðirnar koma þó í upphafi báðar frá 

Stanford-háskóla í Kaliforníu.  

Upphaflega tengdust kenningar og rannsóknir Cohen ekki fjölmenningarlegri kennslu, en 

það sem kenningar hennar og fjölmenningarleg kennsla eiga sameiginlegt er að leitað er leiða 

til að auka möguleika allra nemenda til að læra og dýpka þekkingu sína í fjölbreyttum 

nemendahópi. Þetta þarf að gerast án þess að gerðar séu minni námslegar kröfur til ákveðinna 

nemenda og án þess að skipa nemendum í bekki eftir námsgetu. Í stað þess að setja saman í 

hópa nemendur sem eru slakir á tilteknum sviðum og láta þeim í té auðveldari verkefni, eru 

sterkir og slakir nemendur settir saman í hóp og þeim ætlað að aðstoða hver annan við 

verkefnin. Verkefnin þurfa því að vera fjölbreytt og reyna á mismunandi hæfni nemenda til að 

þessi vinna beri árangur (Guðrún Pétursdóttir, 2004). 
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Samkvæmt Gillies og Ashman (2003) og Ladson-Billings (1999) er samvinnunám 

hentugt í getublönduðum og fjölmenningarlegum bekkjum. Ástæðan er meðal annars sú að 

það er viðurkennt að nemendur geti kennt hver öðrum og þeir eigi auðveldara með að vinna 

ýmis einstaklingsverkefni ef þeir hafa fengið tækifæri til að vinna svipuð verkefni áður með 

samnemendum sínum. Sjálfsmynd nemenda styrkist þegar þeim finnst þeir ráða við verkefnið 

sem þeir eru að fást við. 

Staða nemanda innan bekkjarins skiptir sköpum um það hvort hann hefur aðgang að 

námsferlinu og fær tækifæri til að bæta námsárangur sinn (Cohen og Lotan, 1997). 

Samvinnunám býður upp á æfingu í samskiptum og samvinnu og í vel heppnaðri samvinnu 

verða kostir fjölbreytileikans augljósir (Cohen, 1994). 

Umrædd kennsluaðferð hefur það að markmiði að tryggja fulla þátttöku og virkni allra 

nemenda innan bekkjarins og sjá til þess að þeir fái jöfn tækifæri og upplifi framfarir í námi, 

hvort sem þeir eru góðir eða slakir námsmenn. Staða hvers nemanda innan hópsins, samskipti 

og fjölbreyttur hópur eru meginþættir þessarar aðferðar og fjölgreindarkenning Gardners er 

grundvöllur hugmyndarinnar. Hugmyndafræðin sem liggur að baki kenningunni gerir ráð fyrir 

að hver einstaklingur búi yfir a.m.k. átta greindum: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind 

og umhverfisgreind. Kennslufræðin sem útfærð hefur verið á grundvelli kenningar Gardners 

gerir ráð fyrir fjölbreyttum kennsluháttum sem beitt er í þeim tilgangi að ýta undir allar 

fyrrnefndar greindir og nota auk þess námsmatsaðferðir sem byggjast á víðsýni og ólíkum 

nálgunum (Armstrong, 2001). 

Aðalhlutverk kennara breytist frá því að verða hefðbundið í framsækið. Þá er hlutverk hans að 

örva og hvetja nemendur og hafa áhrif á virkni þeirra sem hafa það sem kalla mætti lága 

stöðu (e. low status) innan bekkjar eða skóla (Cohen og Lotan, 1997; Guðrún Pétursdóttir, 

2003). Lág staða gefur til kynna ákveðna goggunarröð nemenda innan bekkjar sökum 

félagslegrar stöðu, kynþáttar, þjóðernis, útlits eða kyns. Auk þess getur það haft áhrif á stöðu 

nemanda innan bekkjar ef skólafélagar skynja að hann hafi/hafi ekki eftirsóknarverða getu á 

ákveðnum sviðum. Goggunarröðin getur haft gríðarleg áhrif á það hvort nemendur með lága 

stöðu taki þátt í félagslífi og námsferli innan bekkjarins (Cohen, 1994). Nemendur með lága 

stöðu hafa „ekki rödd innan nemendahópsins og eru í jaðarhópi“ segir Nína Magnúsdóttir í 

Austurbæjarskóla (munnleg heimild, 15. apríl 2009).  
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Samantekt 

Í þriðja kafla hefur verið rætt um þætti sem huga þarf sérstaklega að í fjölmenningarlegu 

skólasamfélagi. Hugtök tengd fjölmenningarlegri kennslu voru kynnt og skoðuð markmið og 

gildi hennar. Þá var komið inn á þætti sem kennarar þurfa að hafa vakandi auga með til að 

skapa nemendum af erlendum uppruna jafnan rétt til náms. Fjallað var um mikilvægi ólíkra 

námsaðferða og námsmats í fjölmenningarlegri kennslu. Kennsluaðferðirnar Margþætt 

fyrirmæli og Samvinnunám í fjölmenningarlegum nemendahópum voru kynntar sérstaklega og 

rætt um mikilvægi þeirra í fjölmenningarlegri kennslu. 

Í kaflanum var bent á mikilvægi þess að kennarar tryggi nemendum í fjölmenningarlegum 

nemendahópum, í íslenskum skólum menntun sem stuðlar að jöfnum rétti til náms og styrkir 

félagslega stöðu þeirra. Þar var sagt að grundvöllur fjölmenningarlegrar hugmyndafræði í 

skólum sé talinn vera sá að kennsluaðferðir séu bættar og markmiðið að allir njóti sömu 

réttinda til náms óháð kyni, kynþætti, tungumáli, trú og menningu. Fjallað var um aðferðir til 

að leiðbeina nemendum við að beita námsstílum sem henta hverjum og einum og eru einkar 

mikilvægar í fjölmenningarlegri kennslu. Kennurum var bent á að líta í eigin barm og skoða 

þau gildi sem þeir standa fyrir og hvaða augum þeir líta nemendur sína. Var einnig komið inn 

á mikilvægi þess að kennarar beittu viðeigandi námsmatsaðferðum. Fjallað var um hugtökin 

jafnrétti og fjölbreytileika enda af mörgum talin leiðarljós í fjölmenningarlegri kennslu. Loks 

var talað um það hvernig kennari getur með örvun og hvatningu haft áhrif á stöðu nemenda 

sem hafa lága stöðu innan bekkjar.  
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4 Kennsla og námsumhverfi  

Hér verður lýst nokkrum leiðum sem kennarar geta farið til að skapa nemendum vænlegt 

námsumhverfi til að ná árangri í námi og öðlast góða félagslega stöðu. Bent er á ýmsa þætti 

sem kennurum ber að huga að til að tryggja tilfinningalega vellíðan nemenda þar sem hugað 

er að hagnýtum aðferðum og skipulagningu námsumhverfis sem ýtir undir frekara nám. Í 

þriðja og fimmta kafla er gerð grein fyrir kennsluaðferðinni Samvinnunám í 

fjölmenningarlegum nemendahópum því hún tekur mið af bæði árangursríkri kennslu og 

hagstæðu námsumhverfi sem nemendum er búið.  

 

Það er vandi að búa nemendum af ólíkum menningarlegum uppruna gott námsumhverfi, 

umhverfi þar sem gagnkvæm virðing og traust ríkir milli nemenda og kennara og nemenda 

innbyrðis. Í þessu samhengi er oft talað um menningarlega hæfan kennara (e. culturally 

competent teacher). Menningarlega hæfur kennari hefur þekkingu og færni í málefnum sem 

tengjast menningarlegum mun og leitast við að sýna heimamenningu og siðum nemenda, 

skilning án sleggjudóma. Hann hefur góðan skilning á fordómum og staðalmyndum og þorir 

að ræða þessi málefni við nemendur sína. Kennari, sem gæddur er þessum eiginleikum, hefur 

einnig skilning á sínum eigin menningarlegu gildum og siðvenjum og skilur hvernig 

einstaklingar eru afurð eigin menningar. Kennari með slíkan grunn hefur ákveðið forskot og 

gerir sér grein fyrir að eigin ályktanir og hugsanavillur geti haft áhrif á kennsluna og samband 

við fjölmenningarhópa. Sá kennari sem er þjálfaður í fjölmenningarlegum viðhorfum er 

einnig betur í stakk búinn að koma auga á styrkleika en veikleika nemenda sem eru af ólíkum 

uppruna. Námsumhverfi sem tekur mið af ofangreindum þáttum, í samskiptum milli kennara 

og nemenda, ýtir undir vellíðan og öryggi nemenda (Ford og Harris, 1999).  

Í námsumhverfi, þar sem nemendur eru af ólíkum uppruna, þarf kennari ekki endilega að 

vera sama sinnis og nemendur um ákveðin málefni, en þarf hins vegar að virða ólíkar 

skoðanir þeirra fremur en að líta á þær sem óæðri sínum eigin hugsanagangi. Þannig er 

margbreytileikinn litinn jákvæðum augum meðal menningarlega hæfra uppalenda. 

Hagstæðast er þegar fjölmenningarleg menntun breytir umburðarlyndi kennara gagnvart 

menningarlegum mismun í „ástríðu fyrir margbreytileika“ eins og Greene (1993) orðar það. 

Sjálfsvitund kennara hefur áhrif á það hvernig hann tengist nemendum sínum og hefur það 

áhrif á námsumhverfið í heild sinni (Greene, 1993). 

Skapa þarf öllum nemendum námsumhverfi sem ýtir undir góða líðan og öryggi auk þess 

að stuðla að góðum námsárangri. Ýmsar áþreifanlegar hagnýtar lausnir í námsumhverfinu ýta 
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undir nám í fjölmenningarlegum hópum. Gerð er ítarleg grein fyrir þeim í fjórða kafla 

handbókar en hér verður vikið lauslega að inntaki þeirra. 

Mikilvægt er að fjölmenningarleg kennsla sé persónuleg, þar sem bakgrunnsþekking 

nemenda er virkjuð og byggt á henni. Þá er þetta einnig góð leið að biðja nemendur að tala 

um eigin reynslu í tengslum við nýtt viðfangsefni í námi (Herrell og Jordan, 2008; Ladson-

Billings, 1999). 

Þegar kennari notar kennsluaðferðina Hugsað - parað saman - sagt frá (e. Think-pair-

share) byrjar hann á því að spyrja opinnar spurningar eins og um hugstormun væri að ræða en 

í þessu tilfelli fær hver nemandi eina til tvær mínútur til að hugsa sig um og skrá niður hjá sér 

þær hugmyndir sem hann fær í tengslum við spurninguna. Því næst eru nemendur paraðir 

saman og fá þeir þá aftur t.d. tvær mínútur til að ræða saman um það sem þeir voru að hugsa 

og ígrunda. Nemendur skrá hjá sér hugmyndir hvor annars þegar þeir hlusta á viðmælendur 

sína. Að lokum fá nemendur tækifæri til að deila hugmyndum sínum með öllum bekknum og 

greina frá þeim niðurstöðum sem þeir hafa komist að. Þetta er góð leið til að fá nemendur til 

að ígrunda, segja frá og deila þeim hugmyndum sem þeir fengu sjálfir og heyrðu hjá öðrum. 

Þessi aðferð hentar einnig vel til að virkja fyrri þekkingu nemenda og á sama tíma hvetur hún 

til þátttöku og virkni allra. Ladson-Billings (1999) fjallar í rannsókn sinni um að það sé 

mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að hugsa sig um þegar kennari leggur spurningu fyrir 

nemendur. Þögnin getur varað allt upp í hálfa mínútu eða jafnvel lengur, en þessi 

umhugsunartími nemenda er mikilvægur. Rannsókn Rowes, prófessors í vísindum við Florída 

háskóla hefur sýnt fram á að kennarar gefi nemendum sínum of skamman tíma til að svara 

spurningum þeirra í kennslustund. Algengasti umhugsunartími sem nemendur fá frá því 

kennari spyr spurningar og nemendur svara er rétt um ein sekúnda. Sá tími frá því nemendur 

svara og kennari kemur með viðbrögð á svör nemenda er jafn langur eða um ein sekúnda. Í 

rannsókninni kemur einnig fram að kennarar eiga bágt með að bíða eftir svörum nemenda 

lengur en þrjár sekúndur. Sá tími þykir þó nauðsynlegur til að nemendum gefist tækifæri til að 

ígrunda spurningu kennarans (Rowe, 1986). Kennara ætti ekki að þykja óþægilegt að bíða 

eftir svari því biðin er þess virði og honum ber í raun skylda til að gefa nemendum sínum tíma 

til að hugsa sig um áður en þeir svara (Ladson-Billings, 1999). 

Sjónræn hjálpargögn/stoðir (e. visual aids) eins og teikningar, ljósmyndir, vefsíður og 

hlutir ýmiss konar geta auðveldað nemendum skilning í námi. Gagnlegt getur verið fyrir 

kennara að safna slíkum hjálpargögnum og koma upp myndabanka/safni sem er aðgengilegt í 

kennslunni. 

Hægt er að bæta jafnt og þétt við myndasafnið eftir því sem nemendur læra ný hugtök 
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(Herrell og Jordan, 2008). 

Árangursrík leið í kennslu barna og unglinga, sem eru af erlendum uppruna og eru auk 

þess að læra íslensku, er að nota áþreifanlega hluti í námi og sýnileg fyrirmæli. Nemendur fá 

tækifæri til að vera virkir, upplýsingarnar eru kynntar bæði munnlega og sjónrænt fyrir þeim. 

Í kennslunni er stuðst við tilraunir, mælingar, byggingar, kortagerð o.fl. (Strategies for 

promoting success K-12, án árs). Nemendur fá í flestum tilfellum að vinna við áþreifanlega 

hluti á námsstöðvum en það eru stöðvar sem settar eru upp í skólastofunni í þeim tilgangi að 

gefa nemendum tækifæri til að læra með því að nýta sér ýmsar fjölgreindir (sjá inntak 

hugmyndafræðinnar á bls. 24). Námsstöðvar henta vel í fjölmenningarlegu námsumhverfi þar 

sem tekið tillit til hinna ýmsu greindasviða nemenda (Armstrong, 2001). Á þennan hátt nýtast 

ýmsir greindir eða hæfileikar sem nemendur höfðu jafnvel ekki gert sér grein fyrir að þeir 

hefðu. Þegar hæfni nemenda styrkist hefur það jákvæð áhrif á þá og þeir læra einnig margt í 

samskiptum við samnemendur. Námsstöðvar með áþreifanlega hluti eru því einstaklega 

áhrifaríkar til að mæta þörfum nemenda sem þurfa meira en hefðbundnar kennsluaðferðir. Það 

að fá tækifæri til að snerta og handfjatla hluti getur dýpkað nám til muna (Herrell og Jordan, 

2008). 

Orðaveggir (e. word walls) henta vel í fjölmenningarlegum bekkjum. Orðaveggir eru 

veggir þar sem orðalistar eru festir upp og skráðir í stafrófsröð í þeim tilgangi að skoða orð og 

þroska um leið orðaforða nemenda (Tompkins, 1997). Þeir geta verið jafn einfaldir og listi 

orða sem skrifaður er á innkaupapappír. Í kennslustofum, þar sem nemendur eru að læra 

íslensku sem annað mál, er hjálplegt að búa til nokkra “tvítyngis-orðaveggi”, jafnvel 

“fjöltyngis-orðaveggi” sem gerðir eru á mismunandi tungumálum og myndskreyttir í 

samræmi við orðin (Herrell og Jordan, 2008). 

Samlestur (e. shared reading) er aðferð sem kennari notar með nemendum sínum við að 

lesa saman bækur, eða texta sem varpað er upp á skjávarpa þegar efnið er of erfitt fyrir 

nemendur að lesa hvern og einn. Kennari og nemendur lesa saman texta upphátt eða kennari 

les upphátt og nemendur fylgja eftir í hljóði. Jafnvel þegar nemendur geta ekki lesið með 

kennaranum þá geta þeir samt sem áður hlustað á það hvernig orðin eru borin fram og 

samhliða því fylgt textanum eftir með augunum. Á yngsta og miðstigi grunnskólans eru 

gjarnan notaðar stórar bækur en samlestur er einnig notaður á framhaldsskólastigi. Stórar 

bækur eru notaðar í fámennum hópum nemenda þannig að allir geti séð vel myndir og texta 

samhliða (Herrell og Jordan, 2008). Gibbons (1993) segir vel við hæfi að nota samlestur með 

nemendum sínum sem eru að læra meirihlutamálið sem annað mál því þá fái kennarinn 

tækifæri til að nota myndskreytingar í bókum til að styðja við málþroska nemandans. 
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Höfuðskilyrðið er að allir geti séð textann og myndefnið vel (Herrell og Jordan, 2008). 

Samantekt 

Í námsumhverfi ríkir ákveðið samspil milli nemenda innbyrðis og milli nemenda og kennara. 

Það er vandi að búa nemendum af ólíkum uppruna gott námsumhverfi þar sem ríkir traust og 

gagnkvæm virðing milli allra. Til þess að skapa þess háttar umhverfi þarf kennarinn að vera 

menningarlega hæfur eins og útskýrt hefur verið í þessum kafla. Þá þarf hann að nota 

kennsluaðferðir sem henta ólíkum hópi nemenda. Í þessari greinargerð og einnig í 

handbókinni er gerð ítarlega grein fyrir samvinnunámsaðferðinni CLIM, aðferð sem hefur 

verið notuð við góðan orðstír í Austurbæjarskóla þar sem fjölmenningin nýtur sín. Það er að 

mörgu að hyggja í kennslu þar sem nemendur eru af ólíkum uppruna og jafnvel nokkur 

tungumál í gangi. Þá er ráð eins og fram hefur komið í þessum kafla að nota sjónrænar stoðir, 

sýnileg og skýr fyrirmæli, orðaveggi, áþreifanlega hluti o.s.frv. Það er metnaðarmál hvers 

kennara að leita leiða til að tryggja öllum nemendum ánægjulegt nám við hæfi.  
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5 Hagnýt ráð 

Allir kennarar sem láta sig varða skólamál með aukna áherslu á fjölmenningu hafa án efa velt 

fyrir sér þeim breyttu áherslum sem orðið hafa á skólastarfi síðasliðin ár. Mörg hugtök tengd 

málefninu eru ofarlega á baugi í grasrótinni, meðal kennara, í fjölmiðlum og ritum um 

menntamál. Til þess að fá skýrari sýn og hagnýtar lausnir hvað varðar fjölmenningarlega 

kennsluhætti, námsumhverfi og skólasamfélag var farin sú leið að taka viðtöl við kennara sem 

hafa reynslu af fjölmenningarlegum kennsluháttum í skólum. Kennararnir sem urðu fyrir 

valinu og miðluðu af reynslu sinni voru þær Nína Magnúsdóttir, deildarstjóri nýbúadeildar í 

Austurbæjarskóla, og Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Fellaskóla. Viðtölin eru byggð á 

spurningalista sem er að finna í fylgiskjali 1 bls. 44 í þessari greinargerð. Í viðtölunum var 

lagt upp með tvær meginspurningar:  

 

• Hvernig skilgreinir þú fjölmenningarlegt skólasamfélag?  

• Hvaða kennsluaðferðir notið þið helst í skólanum?  

 

Reynslusögur Nínu má finna í fimmta kafla handbókarinnar og snúast um mikilvæga þætti er 

lúta að fjölmenningarlegri menntun og kennslu í íslenskum skólum. 

5.1 Fjölmenningarlegt skólasamfélag  

Nína Magnúsdóttir segir skilgreiningu fjölmenningarlegs skólasamfélags ekki einungis vera 

háða þeirri menningu sem nemendur eru sprottnir úr heldur einnig menningarlegum 

fjölbreytileika fólks. Hér á hún við að nemendur geta annaðhvort komið frá menntuðum 

foreldrum og haft eitthvað ákveðið í farteskinu eða frá ómenntuðum foreldrum en samt búið 

yfir ákveðinni þekkingu. Samfélagið endurspeglar margbreytileikann á mismunandi hátt. Í 

Austurbæjarskóla er fjölmenning skilgreind sem samvinnuafurð kennara, nemenda og annars 

starfsfólks. „Menning er aldrei eitthvað sem er staðlað eða dautt fyrirbæri en þegar ólíkir 

einstaklingar vinna margir saman að verkefni þá kemur út ný afurð, ný menning, það er að 

segja fjölmenning,“ segir Nína (munnleg heimild, 17. júní 2008). 

Kristín Jóhannesdóttir segir almennt vitað, að það eitt að hafa fjölda nemenda af erlendum 

uppruna geri skóla ekki fjölmenningarlegan. Mælikvarði á hve fjölmenningarlegur skóli er, er 

enn síður hvort hann heldur árlega fjölmenningarhátíð þar sem dregnir eru upp fánar og bornir 

fram réttir frá ýmsum löndum. Fjölmenningarlegur skóli vinnur út frá fjölmenningarlegum 

áherslum, þær eru sýnilegar í skólastarfinu og í skólanum sjálfum. Í slíkum skólum er unnið 
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með viðhorf og lífsgildi út frá fjölbreytileika samfélagsins og lögð áhersla á að rækta 

samkennd með nemendum. Gagnkvæmur skilningur, virðing og umburðarlyndi fyrir 

menningarlegum bakgrunni, aðstæðum og fjölskylduhögum þarf að vera ríkjandi. Aðspurð 

hvort Fellaskóli sé orðinn fjölmenningarlegur segir Kristín þau vera komin af stað í átt til 

fjölmenningarlegra áherslna en eigi hins vegar enn langt í land með að geta talist 

fjölmenningarlegur skóli. 

Fellaskóli stendur frammi fyrir ótal tækifærum og þar er litið svo á að fjölbreytni 

nemendahópsins feli í sér mikinn styrk fyrir skólasamfélagið. Kristín segir: „Þjónusta við 

nemendur af erlendum uppruna er ljúf skylda okkar sem störfum í skólanum og eitt af 

skemmtilegri verkefnum dagsins“ (munnleg heimild, 2. ágúst 2008). 

5.2 Fjölmenningarlegir kennsluhættir og einkenni þeirra 

Í Austurbæjarskóla felur fjölmenningarleg kennsla í sér virk samskipti milli nemenda 

innbyrðis og einnig milli nemenda og kennara. Kennsla þarf að vera þannig að allir séu virkir 

og nái sambandi við námið en ekki einungis hluti bekkjar. Meta þarf hvern nemanda út frá 

eigin forsendum. Þá þarf kennari að vera meðvitaður um þetta og sjá til þess að nemendur 

finni fyrir og viðurkenni styrkleika samnemenda sinna. Aðspurð hvort eitthvað sé um 

samanburð af hálfu kennara í garð nemenda sinna. Þessu svarar Nína neitandi og segir að í 

Austurbæjarskóla sé kappkostað að forðast samanburð og samkeppni milli nemenda eins og 

einkenni hefðbundna kennsluhætti. Það er mikilvægt að nemendur læri hver af öðrum og að 

því er hægt að stuðla með samvinnunámsaðferðum sem vikið verður nánar að síðar. Í 

skólanum er lagt mikið upp úr því að nýta fjölbreytileika nemenda og líta svo á að það auðgi 

sameiginleg verkefni að hver og einn leggur fram ólíkan skerf til þess (Nína Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 17. júní 2008). 

Í Fellaskóla leitast kennarar skólans við að hafa kennsluaðferðirnar fjölbreyttar. Hvað 

virðingu fyrir upprunamenningu varðar er einna helst unnið með hana í lífsleikni- og 

samfélagsgreinum. Kristín segir að það sem helst einkenni fjölmenningarlega kennsluhætti í 

skólanum sé að gengið er út frá því að nemendur eru ólíkir og af ólíkum uppruna. Tekið sé 

tillit til þeirrar staðreyndar og leitast við að nýta og vinna með fjölbreytta reynslu og þekkingu 

nemenda í skólastarfinu. Þegar þessar tvær reynslumiklu konur eru inntar eftir svörum við því 

hvað þær telji skipta mestu máli í fjölmenningarlegri kennslu þá segir Kristín það vera 

grundvallaratriði hve mikið nemendur geta grætt hver á annars vitneskju. Nína er þessu einnig 

sammála en er þó helst þeirrar skoðunar að virkni nemandans, aðgangur að námsferlinu og 

það að hann nái sambandi við námið sé gríðarlega mikilvægt. Einnig skiptir miklu máli að 
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nemandinn sé metinn á sínum forsendum og fái notið hæfileika sinna. Þá þurfi kennari að 

finna námsgrundvöll fyrir nemendur sem sameinar þá frekar en sundrar þeim (Kristín 

Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 2. ágúst 2008).  

5.3 Hindranir 

Spurt er hvaða hindranir geti verið í veginum í fjölmenningarlegri kennslu og hvernig sé gott 

að yfirvinna þær. Í Fellaskóla telur Kristín það vera eina af forsendum þess að nemendum af 

erlendum uppruna gangi vel að tileinka sér allar námsgreinar, sé að þeim standi til boða 

fjölbreytt námsefni. Hún segir að enn sé allt of lítið til af fjölbreyttu námsefni fyrir nemendur 

af erlendum uppruna og efla þurfi slíka námsefnisgerð fyrir þennan málaflokk. Þessu tengt er 

heimanámsaðstoð og þess er ekki vænst að foreldrar innflytjenda geti veitt börnum sínum 

aðstoð við heimanám þar sem kunnátta þeirra í íslensku sé einfaldlega ekki nógu góð. „Þess 

vegna verður skólinn að koma til móts við fjölskyldurnar og sjá til þess að veita nemendum 

þessa þjónustu, helst endurgjaldslaust,“ segir Kristín (munnleg heimild, 2 ágúst 2008). 

Nína telur að eftir því sem kennarar kynna sér betur fjölmenningarlega kennsluhætti og 

eru tilbúnir að fara eftir þeim hugsjónum sem þeir byggjast á, þeim mun betur gengur 

kennslan í alla staði. Viðhorf kennarans og bekkjarandinn geta skapað góðan árangur í 

fjölmenningarlegri kennslu. Það þurfi mjög mikla vinnu við mótun bekkjarandans þannig að 

nemendur vinni allir saman, séu virkir og metnir að eigin verðleikum. Enda þótt einhver sé 

slakari í að lesa eða muna þá getur hann verið góður í einhverju öðru og ekkert síðri 

þátttakandi í samfélaginu (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17. júní 2008). 

5.4 Námsumhverfi  

Austurbæjarskóli er miðborgarskóli og allar götur síðan skólinn byrjaði hefur hann verið 

innstilltur á að þeir sem skera sig úr fjöldanum eigi þarna athvarf. Foreldrasamstarfið í 

skólahverfinu er mjög fjölbreytilegt, ekki ein stétt, ýmiss konar efnahagur og húsagerðir, sem 

sagt mjög fjölbreytt samfélag. Vegna þess að forsendurnar eru fyrir fjölmenningarlegu 

skólastarfi þegar erlendir nemendur byrja að koma inn, þá verður ekki svo ýkja mikil 

breyting. Því má segja að bæði innra og ytra umhverfi skólans hafi verið mjög hentugt fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Skólastjórnendur skólans telja að það hefði t.d. getað verið 

erfitt á sínum tíma að koma með marga erlenda nemendur í mjög einsleitt skólasamfélag þar 

sem foreldrar væru einsleitir og flestir úr sömu stétt.  

Ráðgjafi fjölmenningardeildar Austurbæjarskóla hefur gefið kennurum gagnleg ráð í 

tengslum við skipulagsmál námsumhverfis í skólanum. Það sem stendur upp úr er sú sérstaka 
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áhersla sem lögð er á að nemendur vinni saman að verkefnum sem höfði til áhuga allra barna 

á tilteknum aldri, sama hvaðan þeir koma úr heiminum. Kennarar leggja sig fram við að finna 

áherslur í skólastarfinu sem sameinar nemendur frekar en sundrar eða er öðruvísi. Ekki er t.d. 

lögð sérstök áhersla á það að nemendur skreyti námsumhverfi sitt með hlutum eða myndum 

frá heimalöndum sínum. Hins vegar er þetta ekki fordæmt í sjálfu sér og það má sjá ýmislegt 

frá heimalöndum nemenda, en lögð er sérstök áhersla á það sem er sameiginlegt með 

nemendum, hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir. Ef nemendur vinna saman að ákveðnum 

verkefnum er reynt að finna eitthvað sem allir krakkar á þessum aldri hafa áhuga á, sama 

hvaðan þeir eru upprunnir. Þá sé einnig mikilvægt að hafa áþreifanlega hluti auk skýrra og 

sýnilegra fyrirmæli í námsumhverfinu (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17. júní 2008). 

5.5 Samvinnunám í fjölmenningarlegum nemendahópum  

Nína segir að fyrst þegar kennarar fóru að vinna með kennsluaðferðina CLIM  í 

Austurbæjarskóla þá hafi það verið gert í þeim tilgangi að hvetja nemendur til meiri þátttöku í 

náminu. Hún segir að Elizabeth Cohen 1 hafi rannsakað krakka sem voru að vinna með 

samvinnunámsaðferð og komst að því að samvinnunám og hópvinna var ekki trygging fyrir 

því að allir væru virkir í vinnubrögðum. Jafnvel gat  farið svo að þeir sem voru með lægri 

stöðu í bekkjunum fengu aldrei að koma sínu að þó að þeir hefðu nóg fram að færa. Cohen 

setti fram mjög skipulagða kennsluaðferð þar sem hver og einn hefur sitt hlutverk og verður 

að fylgja því hlutverki. Öll hlutverkin eru svo tekin til skiptis þannig að hver nemandi fer í 

gegnum öll hlutverkin. Þá eru einnig mismunandi verkefni í gangi og hver nemandi tekur á 

vissum tíma þau öll að sér. Í Austurbæjarskóla er aðallega talað um CLIM þegar fjallað er um 

Samvinnunám í fjölmenningarlegum nemendahópum þar sem þýðingin þykir of löng og óþjál. 

Lítill munur er á aðferðunum tveimur en tímamörk eru þó skýrari við úrvinnslu verkefna í 

CLIM en Margþættum fyrirmælum, nemandi fær vissan tíma til að ljúka hverju verkefni. Hitt 

atriðið er áhersla á vinnuferlið í CLIM fremur en afurðina. CLIM-ið á að nýtast betur í 

fjölmenningarlegri kennslu og er búið að sníða það að þess háttar kennslu. Þegar hlutverkin 

eru þannig fyrirfram ákveðin verður enginn skilinn útundan og allir verða að vinna saman. 

                                                 
1 Elizabeth Cohen var prófessor við Stanfordháskóla og félagsfræðingur og þróaði kennsluaðferðina Margþætt fyrirmæli (e. 

Complex Instruction). Árið 1979 varð hún talsmaður og leiðbeinandi fyrir kennara í tengslum við þessa aðferð, allt til ársins 

1999. Þessi uppeldisstefna setti spor sitt í skólasögu Bandaríkjanna þar sem þetta var félagsfræðileg kenningin sem ýtti undir 

kynja- og kynþáttarjafnrétti innan skólastofunnar. Þessi aðferð hefur svo verið þróuð með tilliti til fjölmenningar og gengur 

hún þá undir nafninu Cooperative Learning in Multicultural Groups (CLIM) eða Samvinnunám í fjölmenningarlegum 

nemendahópum (Cohen, 1994).   
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Áður en nemendurnir byrja að vinna saman eru þjálfaðir ákveðnir færniþættir. Ekki er farið í 

kennsluaðferðina sjálfa fyrr en þeir eru orðnir færir í því að allir séu góðir í einhverju, allir 

eigi að hjálpast að, allir verði að hjálpa og enginn sé búinn fyrr en allir hafa lokið við sitt. Þá 

þurfa nemendur einnig að ræða saman til að ná ákveðinni niðurstöðu og þeir verði að gera 

grein fyrir því hvernig þeirri niðurstöðu var náð. Mikilvægt er að æfa þessa færniþætti í lengri 

tíma áður en byrjað er að nota kennsluaðferðina. Nína segir að kennarar Austurbæjarskóla 

hafi byrjað að kynna sér CLIM-aðferðina 2001 en fóru að nota hana ári síðar. Filip Paelman2 

var leiðbeinandi þeirra í þessari vinnu og sendi mánaðarlegar kennsluáætlanir frá því í febrúar 

2002 og gerði það alveg fyrsta árið. Hann hefur leiðbeint kennurum skólans síðan en þó ekki 

eins stíft og í upphafi. Nína bætir við að þau hafi aðgang að ráðgjöf hjá Filip eftir þörfum.  

Evrópuhópur, sem er í samstarfi við Austurbæjarskóla, hefur komist að þeirri niðurstöðu 

að CLIM-aðferðin henti sérlega vel til að gera nemendur virkari í eigin námi og þeir læri að 

temja sér virðingu fyrir hugmyndum og viðhorfum annarra. Aðferðin er ekki upphaflega 

fundin upp vegna fjölmenningar heldur vegna þeirra misjöfnu stöðu sem nemendur hafa í 

bekk eins og fyrr segir. Aðspurð hvort CLIM sé árangursríkari en aðrar aðferðir, þá svarar 

Nína játandi og segir að þegar farið sé að vinna með þessa kennsluaðferð og kynna sér hvað 

hún hefur upp á að bjóða þá verði maður hrifnari og hrifnari og ekki sé aftur snúið til 

hefðbundinna kennsluhátta (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17. júní 2008). 

5.6 Uppröðun í hópa með tilliti til fjölbreytileika 

Kennarar í Austurbæjarskóla fengu á sínum tíma mjög skýrar leiðbeiningar um það hvernig 

ætti að raða í hópa. Nína segir að þegar raðað er í fyrsta skipti sé talið heppilegt að kennarinn 

geri það. Þá sé sálfræðilega réttast að sá nemandi, sem alltaf vill stjórna og er vanur að vera í 

hlutverki stjórnanda, fái það hlutverk í fyrstu umferð.Við það vinnist tvennt, í fyrsta lagi 

móðgast þessi nemandi ekki og í öðru lagi kann sá betur til verka sem er vanur að stjórna. Svo 

færist hlutverkið til og þessum nemanda lærist smám saman að lúta stjórn annarra og þá þarf 

kennarinn líka að gæta þess að umræddur nemandi lagi sig að því hlutverki. Ekki má láta 

nemendurna hópa sig saman sjálfa, heldur verði kennari að taka að sér að raða í hópana en 

stundum með ákveðnum fyrirvara eins og dæmið hér að ofan gefur til kynna. 

Til þess að hóparnir verði fjölmenningarlegir, þarf hver hópur að endurspegla sem mestan 

                                                 
2  Filip Paelman ráðgjafi við háskólann í Gent í Belgíu hefur unnið að því í samstarfi við aðra að þróa samvinnunámsaðferðir 

til fjölmenningarlegrar kennslu. Meðal annars hefur hann verið í samstarfi við sjálfstætt starfandi ráðgjafa um 

fjölmenningarlega kennslu, Pieter Batelaan frá Utrecht í Hollandi (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild,17. júní 2008).   
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fjölbreytileika.  Séu til dæmis fimm erlendir nemendur í bekknum og fimm hópar þá fari einn 

erlendur nemandi í hvern hóp. Séu fimm hópar og fimm lesblindir nemendur í bekknum þá fer 

einn í hvern hóp, séu fimm námslega og/eða félagslega sterkir þá fer hver í einn hóp og svo 

framvegis. Hver hópur á að endurspegla sem mestan fjölbreytileika eins og fyrr segir. Það 

þarf ekki að gera þetta augljóst, t.d. ekki segja: „Þú ert erlendur nemandi, far þú í þennan 

hóp!“ heldur getur kennari leikið sér að því að gera þetta á skemmtilegan hátt. Ótækt er að 

setja alla sterku nemendurna saman eða alla þá erlendu í sama hóp. Reginmisskilningur er ef 

kennari heldur að hann dempi sterka nemendur með því að setja þá í hóp með nemendum sem 

eru taldir slakir á ákveðnum sviðum. Þá er hugmyndafræðin farin. Varast þarf einnig þá 

tilhneigingu sumra kennara að búa til nýbúahóp (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17. 

júní 2008). 

Kristín segir að það þurfi að huga að því að einstaklingsmunur nemenda er mikill og það 

þurfi einnig að gæta þess að íslenskukunnátta þeirra er á ólíku stigi. Mikilvægt er að reyna að 

fá öllum verkefni við hæfi og helst sem henta áhugasviði hvers og eins (Kristín 

Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 2. ágúst 2008).  

5.7 Forþekking nemenda 

Kennararnir tveir eru spurðir um forþekkingu erlendu nemendanna í skólunum og hvort hún 

skipti máli í skólastarfinu. Nína segir þetta vera vanmetna auðlind og það sé sjálfsagt að hafa 

þau samvinnuverkefni sem nemendur eru að vinna að til þess að sem flestir þættir fái að njóta 

sín við úrlausn verkefna og afurðin sé ekki alltaf byggð á mállegum styrkleika heldur fái 

listrænir hæfileikar, t.d. að spila eða leika, að njóta sín. Erlendur nemandi þarf að fá að koma 

þessum hæfileikum að. Nína segir að í hefðbundnum CLIM- verkefnum, sem eru búin til, sé 

reynt að hafa ákveðnar fyrirmyndir til að æfa vinnubrögðin, síðan búi kennarar til sín eigin 

verkefni út frá þeim. „Í þessum tilbúnu verkefnum er reynt að höfða til mismunandi hæfileika 

og þegar kennarar útbúa sín verkefni eiga þeir ekki að einblína á mállega hæfni heldur draga 

fram fjölbreyttari hæfileika,“ segir Nína (munnleg heimild, 17. júní 2008). Kristín í Fellaskóla 

(munnleg heimild, 2. ágúst, 2008) er sömu skoðunar og segir að það sé afar mikilvægt að nýta 

sér reynslu og þekkingu allra nemenda. 

5.8 Hagnýt ráð frá reyndum kennurum 

Kristín segir að kennsla innflytjenda sé ekki einkamál nýbúakennara, heldur sameiginlegt 

verkefni allra sem með börnunum starfa. Í skóla þar sem töluð eru fjölmörg tungumál og 

mismunandi menningarheimar og siðir mætast er nær óumflýjanlegt að upp komi togstreita og 
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óöryggi. „Það verður nefnilega seint svo að öll dýrin í skóginum verði vinir, því miður. Það 

veltur auðvitað mjög á ríkjandi viðhorfum innan skólans og skólamenningu hvernig til tekst 

að vinna úr slíkum málum innan skólasamfélagsins.“ Í þessu sambandi gegni skólastjórnendur 

lykilhlutverki. Þeir og annað starfsfólk skólans verði að hugsa í skapandi lausnum og temja 

sér vinnubrögð sem einkennast af víðsýni, réttlæti og umburðarlyndi. Allir nemendur eigi að 

finna sig heima í skólanum, þeir eigi að finna þar fyrir velvild og hlýju og vita að í skólanum 

er skjól og stuðning að finna. Við þannig aðstæður tekst skólanum að vinna að gagnkvæmri 

aðlögun innflytjenda og innfæddra í skólanum. Þessi aðlögun er eitt vandasamasta verkefnið 

sem skólinn stendur frammi fyrir. „Ég held að ef við erum nösk á sóknarfæri í starfi okkar 

með nemendum og nýtum reynslu þeirra og þekkingu greiði það fyrir jákvæðum samskiptum 

og gagnkvæmri virðingu“ (Kristín Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 3. ágúst 2008). 

Nína telur að það sem standi kennurum einkum fyrir þrifum sé sá þankagangur að það að 

takast á við fjölmenninguna sé eitthvað erfitt og þeir ráði jafnvel ekki við aðstæður.„Hver 

einasti erlendi nemandi er yndislegur fengur fyrir skólasamfélagið en ekki aukabyrði. Og 

maður á að reyna að opna sem flesta glugga út á hvern og einn nemanda. Þegar erlendur 

nemandi kemur inn í bekk þá getur góður kennari opnað ótal glugga. Margir líta á þetta sem 

hindrun þar sem tungumálið er annað.“ Spurð að því hvað sé helst til ráða í þessu sambandi 

segir Nína að það sé gott að ræða við þá nemendur sem eru fyrir í bekknum og gera þá 

spennta fyrir nýja nemandanum og gera þeim ljóst að það geti verið erfitt í byrjun, þeir verði 

þá allir í hlutverki kennara og  passi upp á nemandann, t.d. í matsalnum og í leikfimi og láti 

hann ekki týnast. Helsta ráð Nínu að lokum er að kennarar líti ávallt jákvæðum augum á 

fjölbreytileikann (Nína Magnúsdóttir, munnleg heimild, 17. júní 2008). 
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Samantekt  

Fjölmenningarlegt skólasamfélag endurspeglar fjölbreytileikann í samfélaginu. Í 

Austurbæjarskóla er fjölmenning skilgreind sem samvinnuafurð kennara, nemenda og annars 

starfsfólks og ekki litið á menningu sem staðlað og dautt fyrirbæri. Svipuð sýn er í Fellaskóla 

en þar er unnið út frá fjölmenningarlegum áherslum sem eru sýnilegar í skólastarfinu og er 

þar lagt upp úr því að rækta samkennd með nemendum og unnið með lífsgildi og viðhorf 

þeirra. Virðing, gagnkvæmur skilningur og umburðarlyndi gagnvart menningarlegum 

bakgrunni, aðstæðum og fjölskylduhögum er haft að leiðarljósi. Nieto (1999) telur að 

gagnkvæm aðlögun menningarhópa sé eitt af grundvallaratriðum í fjölmenningarlegu 

skólasamfélagi. Hún segir að aðlögun eigi ekki að vera einstefnumiðuð þ.e. að 

minnihlutahópar í skólasamfélaginu eigi ekki einungis að aðlagast meirihlutamenningu heldur 

eigi aðlögunin að vera í báðar áttir. 

Fjölmenningarleg kennsla vísar í virk samskipti meðal nemenda innbyrðis og milli 

nemenda og kennara. Virkni nemenda, bæði félagsleg og námsleg og það að nemendur hafi 

aðgang að námsferlinu og nái tökum á því, er meðal þess sem Nína í Austurbæjarskóla telur 

mjög mikilvægt í skólastarfinu. Það er nauðsynlegt að allir séu virkir í náminu en ekki 

einungis hluti bekkjar og gengið er út frá því þar að hver og einn sé metinn út frá sínum 

styrkleikum og nemendur læri að viðurkenna þá. Í fjölmenningarlegri kennslu læra nemendur 

hver af öðrum og hjálpast að, auk þess sem fjölbreytileiki nemenda nýtist í þeim verðugu 

verkefnum sem þeir taka sér fyrir hendur í skólastarfinu. Samvinna er talin dyggð en 

samkeppni fordæmd. Það sem einkennir helst fjölmenningarlega kennsluhætti í Fellaskóla er 

að gengið er út frá því að nemendur séu ólíkir og af ólíkum uppruna og unnið er með 

fjölbreytta þekkingu og reynslu þeirra. Það er talið mjög mikilvægt að nemendur geti grætt 

hver á annars vitneskju. Það er samhljómur á milli þess sem Nína og fræðikonan og kennarinn 

Ladson-Billings (1999) segja, að hver og einn nemandi þurfi að fá tækifæri til að vera virkur. 

Með því að byggja ofan á grunnþekkingu nemenda er hægt að ná þessu markmiði og á þennan 

hátt geta þeir betur tileinkað sér námsefni sem stuðlar að nýrri þekkingu. Ladson-Billings 

(1999) minnir kennara á að í bekkjum þar sem eru nemendur af ólíkum uppruna sé fólginn 

menningararfur sem eigi sér ákveðna vísinda- og menningarsögu sem hægt er að samþætta 

við námskrá skóla. 

Ýmsar hindranir geta staðið í vegi árangursríkrar fjölmenningarlegrar kennslu og Kristín 

telur enn sem komið er of lítið til af fjölbreyttu námsefni fyrir fjölmenningarlegan 

nemendahóp eins og áður hefur komið fram. Slíka námsefnisgerð þurfi að stórefla og einnig 
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þurfi að huga vel að heimanámsaðstoð þessara nemenda. Nína er þeirrar skoðunar að viðhorf 

kennara til fjölmenningarlegra kennsluhátta skipti sköpum og ef þeir eru tilbúnir að ganga út 

frá þeim hugsjónum sem felast í þess háttar kennslu þá sé allt til bóta. Einnig sé gríðarlega 

mikilvægt að móta bekkjaranda þar sem allir nemendur vinna saman, eru virkir og metnir af 

eigin verðleikum. Ladson-Billings (1999) tekur skemmtilega til orða í tengslum við þetta og 

segir að fjölmenningarlegur bekkur eigi að vera staður sem hjálpi nemendum að takast á við 

líf sitt núna þannig að þeir hafi markmið til að stefna að og öðlist tækifæri síðar. Þá skipti 

námsumhverfi nemenda miklu máli og það sem helst stendur upp úr hjá Ladson-Billings er sú 

sterka áhersla sem lögð er á að nemendur vinni saman að verkefnum sem höfði til áhuga allra 

nemenda, óháð aldri og uppruna. Ladson-Billings (1999) hefur mikla reynslu af árangursríkri 

kennslu í fjölmenningarlegu skólaumhverfi. Hún telur námsumhverfið skipta gríðarlega miklu 

máli og bendir kennurum á að reyna að skapa nemendum sínum umgjörð sem minnir á 

fjölskyldu, þar sem þeir eiga að hjálpast að, styðja og hvetja hver annan. Í slíku umhverfi, þar 

sem bekkurinn leggur upp úr því að allir nái árangri, skapast samheldni sem kemur sér vel 

fyrir alla. Þá segir Ladson-Billings (1999) enn fremur að það þurfi að skapa tengsl á milli 

námsreynslu nemenda og daglegs lífs og áhugamála þeirra. Þessi tengsl eru virkjuð með 

samræðum og samskiptum í skólastofunni. Nieto (1999) telur það vera verðugt en þó erfitt 

verkefni að skapa bekkjaranda þar sem öllum nemendum líður vel og finnist þeir hafa góðar 

hugmyndir, þar sem þeir hafa rétt á því að læra að vera mikilvægir og mikils virði.  

Samvinnunám í fjölmenningarlegum nemendahópum er frábrugðið öðrum samvinnunáms- 

og hópavinnuaðferðum að því leyti að það tryggir fulla þátttöku allra. Þá bætir þessi 

samvinnunámsaðferð stöðu nemenda innan bekkjarins þar sem styrkur hvers og eins fær notið 

sín í fjölbreyttum verkefnum. Kennsluaðferðin er háð því að kennarinn setji sig í spor 

leiðbeinanda sem raðar upp í hópa fyrst um sinn og stýrir vinnu nemenda. Hann hjálpar þá 

nemendum að öðlast sjálfstæði og skipulagningu í vinnubrögðum. Einnig þarf kennari að sjá 

til þess að hóparnir verði sem fjölmenningarlegastir og til þess þarf hver hópur að endurspegla 

fjölbreytileika bekkjarins sem best.  

Brýnt er að kennarar, sem eru með nemendur af erlendum uppruna, líti á nýbúakennslu 

sem sameiginlegt verkefni allra kennara og annars starfsfólks skóla en ekki einvörðungu 

einkamál nýbúakennara. Það er í höndum skólastjórnenda ásamt starfsfólki skóla að vera 

vakandi fyrir þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir í vinnu sinni fjölbreyttum 

nemendahópum. Nauðsynlegt er að vinna að gagnkvæmri aðlögun þeirra sem fyrir eru og 

nemendum og foreldrum af erlendum uppruna. Vert er að taka mið af sanngjörnum viðmiðum 

og gildum til að tryggja árangursríkt fjölmenningarskólasamfélag. Kristín bendir kennurum á 
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að vera naskir á sóknarfæri og huga að því að nýta reynslu og þekkingu nemenda því það 

stuðli að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmri virðingu. Nína er þeirrar skoðunar að 

aðalatriðið í viðhorfum til fjölmenningarlegrar kennslu sé að líta jákvætt á fjölbreytileikann 

og á hvern erlendan nemanda sem yndislegan feng fyrir skólasamfélagið. Hún segir að hver 

kennari skyldi reyna að opna sem flesta glugga fyrir hvern og einn nemanda. Í orðum Nínu 

felast ýmis skilaboð sem sérhver kennari ætti að taka til sín, en undirrituð túlkar þetta á þann 

hátt að þegar kennari opnar glugga fyrir nemanda sé hann að gefa honum tækifæri til að 

blómstra í námi, meðal annars með því að miðla þekkingu sinni og reynslu, njóta sín 

félagslega og nýta menningarlegan bakgrunn sinn í leik og starfi. 
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Fylgiskjal 1. 

 

Spurningar sem leitað var svara við í viðtölunum í Austurbæjarskóla og 

Fellaskóla: 

1. Hvernig skilgreinir þú fjölmenningarlegt skólasamfélag? 
 
2. Hvaða kennsluaðferðir notið þið helst í skólanum? 

 
3. Hvað einkennir helst fjölmenningarlega kennsluhætti? Dæmi? 

 
4. Hvað myndir þú telja skipta mestu máli í fjölmenningarlegri kennslu? 
 
5. Hvaða hindranir eru í veginum og (ef já) hvernig er gott að yfirvinna þær? 

 
6. Hvers konar námsumhverfi gagnast helst erlendu nemendunum ykkar? Gefa nokkur 

dæmi ef mögulegt er:  
 
7. Þið vinnið út frá kennsluaðferðinni CLIM-Samvinnunám í fjölmenningarlegum 

nemendahópum: hvað einkennir þessa aðferð helst og hvers vegna er hún 
árangursríkari (ef svo er) en aðrar kennsluaðferðir?  

 
8. Hvernig er best að raða í hópa í fjölmenningarlegum bekkjum? Hvað þarf að huga 

sérstaklega að? 
 

9. Hvað þarf að taka tillit til í tengslum við myndun samstarfshópa hjá nemendum? 
 
10.  Hvað um forþekkingu nemenda? Hvaða máli skiptir hún? 
 
11. Hagnýt ráð frá reyndum kennurum: 
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