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Úrdráttur 
Í ritgerð þessari er fjallað um úrræði fyrir nýbúa á Íslandi. Sjónum er sérstaklega beint að 
móttöku nemenda í grunnskólum landsins og þeirri íslenskukennslu sem þeir þar fá. Í 
ritgerðinni er leitast við að svara eftirfarandi spurningum. 
 

» Eru þeir nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku að fá nægilega 
kennslu í íslensku? Hvernig gengur þeim að viðhalda móðurmáli sínu? 

 
Ritgerðin skiptist í sjö kafla og er inngangurinn sá fyrsti. Þar á eftir koma tveir 

fræðilegir kaflar, annar fjallar um kennslugreinina íslenska sem annað tungumál og sá 
síðari um tvítyngi. Í fjórða kaflanum er fjallað um helstu úrræði fyrir nýbúa. Saga 
móttökudeilda grunnskólanna er rakin, hin svokölluð þrjú stig aðlögunar eru kynnt, 
skólaumhverfið kannað og farið er yfir fjölda nemenda með erlent móðurmál í íslenskum 
skólum undanfarin ár. Kafli fimm er tileinkaður Akureyri og augum sérstaklega beint að 
þeim úrræðum fyrir innflytjendur sem þar finnast. Alþjóðastofunni á Akureyri og 
móttökudeild nýbúa við Oddaeyrarskóla eru gerð skil. Í fimmta kafla er einnig fjallað um 
nemendur nýbúadeildar Oddeyrarskóla. Fimm nemendur deildarinnar fengu spurningarlista 
sem þeir voru beðnir að svara og eru svör þeirra samtvinnuð texta kaflans. Samantekt á 
innihaldi ritgerðarinnar er síðan að finna í kafla sex og á eftir honum fylgja svo lokaorð. 
 Niðurstaða ritgerðarinnar er að nemendur Oddeyrarskóla voru mjög ánægðir með 
þá íslenskukennslu sem þeir fengu. Sýnt er fram á að mikið starf hefur verið unnið í 
málefnum nýbúa en einnig að ekki má þar við sitja. Fjöldi nýbúa í grunnskólum landsins er 
alltaf að aukast og þeir eiga rétt á góðri kennslu í íslensku og móðurmáli sínu. Niðurstöður 
ritgerðarinnar sýndu ennfremur fram á að móðurmálskennsla nýbúa er mjög ábótavant, það 
eru einungis þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu sem hafa möguleika á einhverskonar 
formlegri kennslu.   
 Móðurmálskennsla nýbúa er viðfangsefni sem taka verður á, því eins og 
rannsóknir hafa sýnt fram á þá er það góð undirstaða í móðurmáli sem hefur áhrif á allan 
annan tungumálalærdóm. Ef nýbúum á að líða vel á Íslandi, þ.e. falla inn í þjóðfélagið án 
þess að missa sérkenni sín og sjálfstæði, er mikilvægt að þeir fái góða íslenskukennslu og 
viðhaldi eða fái kennslu í móðurmálum sínum. 
 


