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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð var leitast við að bera saman hvernig skólar á Íslandi annars vegar og í 

Danmörku hins vegar taka á móti tvítyngdum nemendum. Hvernig móttökuferlinu er háttað, 

hvort um sérstaka móttökubekki er að ræða eða önnur úrræði. Komið er inn á það sem tengist 

tvítyngdum nemendum, ólíka menningu, máltöku tvítyngdra og mikilvægi móðurmálsins. 

Einnig eru skoðaðar stefnur beggja landa í tengslum við nemendur með erlendan bakgrunn. 

 

Rannsóknarsniðið er bæði eigindleg og megindleg rannsókn þar sem spurningalistar voru 

lagðir fyrir og viðtöl í kjölfarið – en rannsóknarsniðið er þó fyrst og fremst eigindlegt. Rætt 

var við fjóra kennara í tveimur skólum annars vegar á Íslandi og hinsvegar í tveimur skólum í 

Danmörku.  

 

Helstu niðurstöður eru þær að miðað við stutta innflytjendasögu Íslands virðist þjónusta við 

tvítyngd börn í grunnskólum landanna mjög áþekk.  
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Inngangur 
 

Það er óhætt að segja að á Íslandi og í Danmörku eru að myndast fjölmenningarleg samfélög 

eða hafa þegar myndast. Nemendum með annað móðurmál en íslensku og dönsku fjölgar 

stöðugt í íslenskum og dönskum grunnskólum. Sumum finnst fjölmenning auðga samfélagið 

en aðrir hafa áhyggjur og telja það ekki jákvæða þróun. Stofnanir samfélagsins verða að haga 

starfsemi sinni miðað við breyttar aðstæður. Grunnskólinn er þar engin undantekning. Ekki er 

hægt að segja með vissu hvort að þessar breytingar séu til hins betra eða hins verra. Það sem 

víst er, er að þessar breytingar eru óumflýjanlegar og verður því að ganga til móts við þær. 

Höfundar þessarar ritgerðar hafa mikinn áhuga á þessum þjóðfélagsþætti og vildu því leita 

svara við brennandi spurningum í því samhengi og bera saman við fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstöður innan sviðsins.  

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að leitast við að varpa ljósi á það hvernig staðið er að móttöku 

tvítyngdra nemenda í grunnskólum á Íslandi og í Danmörku samanber rannsóknarspurningu: 

Hvernig taka grunnskólar á Íslandi annars vegar og í Danmörku hins vegar á móti tvítyngdum 

nemendum? Varpað er ljósi á það hvernig móttökuferlinu er háttað, hvort um sérstaka 

móttökubekki er að ræða eða önnur úrræði. Komið er inn á það sem tengist tvítyngdum 

nemendum, ólíka menningu, máltöku tvítyngdra og mikilvægi móðurmálsins. Einnig eru 

skoðaðar stefnur beggja landa í tengslum við nemendur með erlendan bakgrunn. Þar að auki 

er gerð grein fyrir helstu hugtökum sem snúa að tvítyngdum einstaklingum, hugtakinu 

tvítyngi er lýst nánar og útskýrt hvað það er að vera tvítyngdur og hvernig hægt er að flokka 

tvítyngi eftir aðstæðum einstaklinga. 

 

Fyrst og fremst eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir við að knýja fram svör í þessari 

ritgerð – og þau eru helst að almennt er litið á tvítyngi sem auðlind og að móðurmálskennsla 

samhliða kennslu í öðru tungumáli styrki nemendur í því námi (Lindqvist, Ulla, 2008:91).  

 

Tvítyngdum börnum fer fjölgandi samhliða auknum búferlaflutningum milli landa sem hefur 

aukist til muna á undanförnum árum. Það geta legið ýmsar ástæður að baki fólksflutningum 

milli landa sem ekki verða útlistaðar hér. Kennsla tvítyngdra barna er mjög sérhæfð og ekki 

síður mikilvæg fyrir undirbúning barnanna fyrir almenna skólagöngu og aðlögun í nýju 

samfélagi. Aðstæður til kennslu tvítyngdra nemenda og kennsluaðferðir eru svipaðar milli 

samanburðarlandanna þótt Danmörk eigi sér mun lengri innflytjendasögu en Ísland. 
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1. Móðurmál 
 

Móðurmál er skilgreint samkvæmt íslenskri orðabók (1983:653) sem það tungumál sem 

einstaklingur hefur lært sem barn og er alinn upp við. Tvítyngd börn sem geta skilið, talað, 

lesið og skrifað á tveimur tungumálum geta því átt tvö móðurmál (Hodal, Gry og Klausen, 

Lis, 2005:58). 

 

Fyrir flesta er móðurmálið nátengt tilfinningum, sjálfsskoðun, fjölskyldu og fleiru sem hefur 

áhrif á sjálfsmyndina. Þess vegna höfum við venjulega sterk tilfinningaleg tengsl við 

móðurmálið alla ævi (Holmen, Anne og Jørgensen, J. Normann, 1993:29). Móðurmálið er 

félagsleg auðlind sem hefur mikla þýðingu fyrir samskipti í fjölskyldunni. Því er eðlilegast 

fyrir tvítyngt barn að samskipti heima fyrir fari fram á móðurmálinu (Hodal, Gry og Klausen, 

Lis, 2005:57-58). 

 

 1.2 Mikilvægi móðurmálsins 
 

Móðurmálið er ákaflega mikilvægur þáttur í menningu allra þjóða. Tungumálið er 

mikilvægasta tækið til að verða þátttakandi í samfélaginu. Þar sem tungumál er ekki eingöngu 

samskiptamiðill fólks heldur einnig nauðsynlegt tæki til hugsunar og hugtakamyndunar er 

mikilvægt að einstaklingur öðlist trausta vitsmunalega færni í tungumáli. Einstaklingar eiga 

oftast auðveldast með að tileinka sér þessa færni í móðurmálinu (Bregengaard, Per, 2001:78). 

 

Bresk, indverski fræðimaðurinn Manjula Datta bendir á að tvítyngdir nemendur hafi þörf fyrir 

það að kennslan styðji þá verulega meðan þeir eru að tileinka sér nýtt mál með því að nýta 

færni þeirra í málnotkun og skilningi á móðurmálinu. Einnig bendir Datta á að tvítyngd börn 

þurfa marga þætti til að styrkja hæfileika sína til að nýta sér auðlindir í móðurmáli sínu og 

menningu og nota það sem þau hafa lært áður til að öðlast skilning (Lundqvist, Ulla, 

2008:91). 

 

Þegar tvítyngdir nemendur byrja í skóla hafa þeir þegar öðlast færni í málnotkun og skilningi. 

Þeir hafa sérstaka möguleika til að þroska málvitund bæði um málnotkun og skilning, en það 

krefst þess að kennslan veiti nemendum möguleika á að þroska alla sína námsstyrkleika með 

því að nýta og þróa þessar auðlindir. Það er undir öllum kringumstæðum nauðsynlegt að 

kennslan taki mið af tungumálareynslu hvers nemanda og móðurmálið er mikilvæg auðlind af 
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því að mesta málareynslan tengist því. Því er mikilvægt að kennslan gefi tvítyngdum nemanda 

möguleika til að nýta reynslu úr eigin tungumáli og menningu. Mikilvægt er að kennari 

aðstoði nemendur við að nýta og þroska þessar auðlindir því að það gerist ekki sjálfkrafa 

(Lindqvist, Ulla, 2008:91). 

 

Rannsóknir sýna að það auðveldar börnum að tileinka sér annað tungumál ef þau hafa góða 

undirstöðu í móðurmálinu. 

 

2. Tvítyngi 
 

Samkvæmt skilgreiningu íslensku aðalnámskrárinnar á tvítyngi er átt við fólk sem talar annað 

tungumál heima hjá sér en það gerir úti í samfélagi búsetulandsins. Ekki þarf einstaklingurinn 

að vera jafn góður í báðum tungumálunum en það er ætlast til að hann geti bjargað sér á þeim 

báðum (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:21). Orðabók úr uppeldis- og sálarfræði 

skilgreinir tvítyngi þannig að maður sé jafnvígur á tvö tungumál (Orðaskrá úr uppeldis- og 

sálarfræði, 1994:179). 

 

2.1 Virkt tvítyngi 
 

Tvítyngi er skilgreint á nokkra mismunandi vegu, virkt tvítyngi, seinna mál og erlent mál. 

 

Þegar einstaklingur hefur öðlast færni í að skilja, tala, lesa og skrifa á tveimur tungumálum og 

getur þannig lifað og tekið þátt í tveimur menningarheimum og samfélögum er það nefnt virkt 

tvítyngi. Ekki er óeðlilegt að einstaklingur nái ekki fullu valdi á virku tvítyngi. Virkt tvítyngi 

kallast það líka þegar barn notar tvö eða fleiri tungumál í daglegu lífi, annað t.d. heima og hitt 

í skólanum (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:23).  

 

2.2 Seinna mál 
 

Einstaklingar sem tilheyra málfarslegum minnihluta, koma t.d. frá Eystrasaltslöndum og búa á 

Íslandi, læra seinna mál annars vegar í samskiptum í samfélaginu og hins vegar í skólum. 

Erlendir verkamenn, búsettir á Íslandi, læra íslensku aðallega gegnum starfsvettvang sinn en 
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börn þeirra læra íslensku í skólum. Til að geta tekið þátt í daglegu lífi í framandi landi er 

mikilvægt að geta átt samskipti við nánasta umhverfi svo og í atvinnulífi. 

 

Skólar kenna seinna mál til að einstaklingar hafi möguleika á að stunda námið og geti 

undirbúið sig fyrir framhaldsnám, þátttöku í atvinnulífinu og til að geta verið virkir 

þátttakendur í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:20). 

 

 2.3 Erlent mál 
 

Einstaklingar læra erlent mál aðallega í skólum með ákveðin markmið í huga, t.d. fyrir frekari 

menntun eða ákveðinn starfsvettvang (Menntamálaráðuneytið, 1997:20). Ef nemandi hefur 

fyrst og fremst tengsl við tungumálið í kennslu með það markmið að læra tungumálið er talað 

um erlent mál, t.d. íslenskt barn sem lærir dönsku í skóla á Íslandi samkvæmt áðurnefndum 

markmiðum. Hins vegar er talað um seinna mál þegar t.d. íslenskt barn flytur til Danmerkur 

og lærir dönsku í skóla þar og getur notað tungumálið í dönsku samfélagi. 

 

3. Máltaka tvítyngdra barna 
 

Tungumálið er mikilvægur hluti af þroska barnsins. Máltaka barna hvort heldur um er að ræða 

máltöku móðurmáls eða annars tungumáls á sér stað í samskiptum við aðra einstaklinga þar 

sem samhengið á milli tungumáls og athafna er virkt. Börn öðlast málskilning við ákveðnar 

aðstæður sem barnið skilur og getur sett sig inn í þar sem orðin öðlast merkingu út frá 

samhenginu. Skilningur á tungumáli vex með notkun þess. Ef þessi skilyrði eru til staðar mun 

barnið sjálft koma auga á innri uppbyggingu tungumálsins; setningamyndun, orðmyndun, 

fallbeygingar og hljóðfræði (Boye, Connie, 2003:78).  

 

Kanadíski fræðimaðurinn Ellen Bialystok segir að tvítyngdir nemendur hafi með þekkingu 

sinni á fleiri tungumálum mikinn styrk til að þroska málvitund af því að þeir uppgötva fljótt 

að hægt er að tjá sama hlutinn á ólíkum tungumálum og koma þannig auga á uppbyggingu 

málsins. Ef þroska á þennan styrkleika er mikilvægt að örva málvitundina og að reynsla 

nemenda af tungumáli nýtist í kennslunni. Það er t.d. hægt að gera með því að bera saman 

hvað er líkt og ólíkt með tungumálum (Lundqvist, Ulla, 2008:137). 
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4. Nýbúar og snúbúar 
 

Landamæri í dag eru ekki jafn áberandi og áður var. Nú tíðkast það í auknu mæli að fólk 

flytjist á milli landa til að sinna námi eða vinnu um óákveðinn tíma. Gerður er greinarmunur á 

milli innflytjenda, eða nýbúa, og fólks sem snýr aftur til heimalands síns með börnum sínum 

eftir dvöl erlendis. Hér verður gerð stuttlega grein fyrir hugtökunum nýbúar og snúbúar. 

 

4.1  Nýbúar 

 
Erlendir ríkisborgarar sem  

flytjast til annars lands eru 

oft kallaðir „nýbúar” í því 

landi sem þeir flytjast til, 

áður voru þeir einfaldlega 

nefndir innflytjendur. Fjöldi 

nýbúa á Íslandi hefur um 

árabil verið nokkuð jafn 

fram til ársins 2006 (sjá 

fylgiskjal 3).  Frá árinu 2006 

til ársins 2009 eykst fjöldi innflytjenda á Íslandi mikið. „Þann 1. janúar 2009 voru í heildina  

28.644 innflytjendur á Íslandi eða 9% mannfjöldans” (Hagstofa Íslands). Taflan frá Hagstofu 

Íslands hér að neðan sýnir frá hvaða löndum fólk er að flytjast til Íslands. Tafla 3 sýnir fjölda 

innflytjenda til Danmerkur eftir þjóðerni þeirra.  

 

 

Tafla 2. Hagstofa Íslands 

 

 

Tafla 1. Hagstofa Íslands 
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Innflytjendur og afkomendur eftir upprunalandi í Danmörku þann 1. janúar 2009 

 

 
Tafla 3. Danmarks Statistik, Statistik Årbog 2009:26 

 

Þessar töflur sýna fjölda innflytjenda til Íslands annars vegar og Danmerkur hins vegar. Af 

þeim má ráða að innflytjendur til þessara landa eru af ólíku þjóðerni. Margir Austur – 

Evrópubúar sækja til Íslands meira en Danmerkur og Tyrkir meira til Danmerkur en Íslands. 

Þjóðverjar og Pólverjar sækja hins vegar hlutfallslega jafnt til landanna.  

 

4.2 Snúbúar 
 

Snúbúar eru þeir einstaklingar sem snúa aftur til upprunalands foreldra sinna eða einstaklingar 

sem á mótunarskeiði hafa dvalið erlendis með foreldrum sínum (Hildur B. Sveinsdóttir, 

2009). 

 

Hugtakið snúbúi má útskýra með eftirfarandi dæmi:  Foreldrar flytjast til Danmerkur í nám og 

dvelja þar í ákveðinn tíma, allt frá einu ári til tíu ára. Á meðan foreldrar stunda nám eða vinnu 

eru börnin yfirleitt í leik- eða grunnskóla. Það þýðir að börnin eru mestan hluta dagsins að 

nota hið nýja tungumál. Þegar foreldrarnir flytjast aftur heim til Íslands með börnin eru þau 

kölluð snúbúar af þvi að þau snúa aftur til Íslands (Auður Arna Antonsdóttir og Ásdís 

Valsdóttir, 2008:5). Þau tala sem sagt eitt tungumál heima fyrir og annað tungumál í leik- eða 

grunnskóla. 

 

Það er nauðsynlegt að gera þennan greinarmun á þessum tveimur hugtökum vegna þess að 

þetta eru tveir ólíkir hópar sem þurfa mismunandi stuðning. Annar hópurinn, nýbúar, hefur að 
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öllum líkindum lítinn sem engan skilning á því tungumáli eða samfélagi sem flust er til. Hinn 

hópurinn, snúbúar, getur hins vegar haft töluverðan skilning á tungumálinu en hefur hvorki 

skilning á samfélaginu né  yfirgrips mikinn orðaforða. 

 

Þrátt fyrir þessi tvö mismunandi hugtök virðist sem það sé ekki gert nógu mikið fyrir 

nemendur sem eru snúbúar á Íslandi, þótt þeir þurfi greinilega á stuðningi að halda því að þeir 

hafa í rauninni ekki kynnst málinu á vettvangi eins og hin börnin í leik- eða grunnskólanum 

(Hildur B. Sveinsdóttir, 2009). Orðaforði snúabúa getur oft verið mjög takmarkaður þrátt fyrir 

að þeir hafi gott vald á framburði. Sem dæmi má nefna hugtök sem notuð eru í námsgreinum 

eins og líffræði, textílmennt og stærðfræði. Þess vegna verða skólar að vera á varðbergi 

gagnvart því að snúbúar séu ekki að leyna fátæklegum orðaforða með góðum framburði 

(Auður Arna Antonsdóttir og Ásdís Valsdóttir, 2008:5).  

 

Þess er vert að geta að ekkert er minnst á snúbúa í Aðalnámskrá grunnskóla né nokkurs staðar 

á vefsíðu menntamálaráðuneytisins sé leitarorðinu „snúbúi” slegið inn í leitarvél  þess (sjá 

vefsíðu menntamálaráðuneytis). Aðalnámskrá og menntamálaráðuneytið notast við hugtakið 

„tvítyngi” þegar kennsla tvítyngdra barna kemur til tals (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

 

Þegar kemur að því að áætla fjölda nýbúa á Íslandi er mjög erfitt að setja eitthvert tölugildi á 

fjöldann. Ekki eru til neinar beinar upplýsingar um fjölda aðfluttra barna með íslenskt 

ríkisfang sem hefur flust til Íslands eftir búsetu erlendis og gæti fallið undir skilgreininguna 

snúbúi. Samt sem áður er hægt að gera gróflega áætlun um heildarfjölda aðfluttra barna með 

íslenskt ríkisfang sem hafa flust búferlum, t.d. börn á aldrinum 6-15 ára. Auður A. 

Antonsdóttir og Ásdís Valsdóttir gerðu nokkurs konar viðmiðunar útreikning í ritgerð sinni 

um íslensk börn sem búið hafa erlendis og stöðu þeirra í íslenskum grunnskóla, þar sem þær 

reiknuðu út að á tímabilinu 2004 – 2007 var heildarfjöldi aðfluttra barna á grunnskólaaldri 

með íslenskt ríkisfang 1.745 börn. Hins vegar segir þessi tala ekki neitt um það hversu lengi 

börnin dvöldu erlendis og er því ekki marktæk í þessu samhengi (Auður Arna Antonsdóttir og 

Ásdís Valsdóttir, 2008:17). 
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5. Menning 
 

Skóli er vettvangur þar sem margir menningarheimar mætast. Því verður að hafa í huga að 

tvítyngdir nemendur hafa ólíkar þarfir og skoðanir, enda koma þeir frá mismunandi 

menningarsvæðum og búa yfir ólíkri reynslu. Sveigjanleiki í skólastarfinu verður að vera í 

fyrirrúmi eigi að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:7). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla um kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði er ítrekað að með 

vaxandi fjölda nýbúabarna frá ólíkum menningarsvæðum þurfi skólinn að huga að því, í 

samvinnu við heimili þeirra, hvernig koma megi til móts við óskir um að þau fái fræðslu um 

eigin trú og menningu. Þá er sagt æskilegt að nýta þá kosti sem blandaður nemendahópur 

hefur til að kynna nemendum ólíka trú og siði og stuðla þannig að auknum skilningi, virðingu 

og umburðarlyndi (Aðalnámskrá grunnskóla – Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 

2007:6). 

 

6. Móttökubekkir 
 

Móttökubekkir nefnast þeir bekkir sem taka á móti börnum af öðru þjóðerni og börnum sem 

hafa dvalið langtímum erlendis. Markmið móttökubekkja er að aðstoða nemendur við að læra 

tungumál í búsetulandinu, undirbúa þá fyrir nám í almennum bekkjum og virkja þátttöku 

þeirra í nýju samfélagi. Í móttökubekkjum eru nemendur af ólíku þjóðerni, koma úr ólíkri 

menningu, tala annað tungumál og hafa önnur trúarbrögð (Jensen, Lisbeth Eg og Widding, 

Ellen, 1994:5). 

 

Nemendur hafa ólíkan bakgrunn, hafa mismikla þekkingu á danskri og íslenskri menningu og 

þekkja lítið til tungumála þjóðanna. Til þess að koma til móts við þarfir hinna ólíku 

menningarhópa þarf skólakerfið meðal annars að bregðast við breyttum hópi nemenda (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008:19). 
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6.1  Samstarf heimila og skóla 
 

Með samstarfi heimila og skóla er átt við samvinnu starfsmanna skóla og foreldra með það að 

markmiði að stuðla að alhliða þroska og vellíðan nemenda. Samstarf heimila og skóla er afar 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Foreldrar skipta miklu máli og mikilvægt er að foreldrar 

upplifi að þeir séu metnir að verðleikum og séu virkir þátttakendur í starfi skólans 

(Bregengaard, Per, 2001:96). 

 

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna og á þeim hvílir sú skylda að börnin séu eins 

móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn annast og framast er unnt. Hlutur skólans felst 

einkum í því að sjá nemendum fyrir fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta 

sameiginlega verkefni heimila og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, gagnkvæma 

upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti,  

2006:20). 

 

Það reynist oft erlendum foreldrum strembið að vera börnum sínum sterk fyrirmynd í 

þjóðfélagi sem þeir þekkja ekki, af því að þeir skilja ekki tungumálið og þekkja jafnvel ekki 

skóla barna sinna. Því eru góð samskipti við foreldra af skólans hálfu lykill að velgengni 

barnanna (Grube, Kirsten, 2009:14). 

 

Við erum jafn ólík og við erum mörg. Kennarar verða að vinna með foreldrum sem koma úr 

ólíkum stéttum þjóðfélagsins, með ólík trúarbrögð og menningu. Þessi fjölbreytni krefst 

skilnings, víðsýni og umburðarlyndis kennara. Þessir eiginleikar byggjast að hluta til á innsæi 

og að sumu leyti skilningi á ólíkum aðstæðum fólks og lífsskilyrðum (Jensen, Elsebeth, 

Jensen, Helle, 2007:39). 

 

6.2 Kennsluaðferðir 
 

Samskipti við börn krefjast þess að kennarinn skilji og geti sett sig inn í hugsunarhátt barna og 

skilji að tíska og tilviljanir ráði þar miklu (Leimar, Ulrika, 1978:25). 

 

Hægt er að nota margvíslegar aðferðir við kennslu tvítyngdra nemenda. Hér verða taldar upp 

nokkrar aðferðir sem voru nefndar í svörum við spurningum okkar auk annarra aðferða. 
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6.2.1 Danskir skólar 
 

Í skóla A í Danmörku fá tvítyngdir nemendur sérkennslu eftir þörfum. Aðaláhersla er lögð á 

munnlega málnotkun, lestur og skrift. Aðalmarkmiðið er að auka hæfni barnsins í því að nota 

og skilja hið danska tungumál. Kennslurýmið þar sem sérkennsla fer fram er aðlagað að 

ólíkum þörfum nemenda. Þar eru skilaboð á veggjum á fleiri tungumálum, sófar, púðar á 

gólfum, einstaklingsborð og einnig borð fyrir minni hópa. Myndir eru á veggjum sem veita 

örvun. Spil, tölvur, orðabækur á mismunandi tungumálum og myndabækur eru til afnota. 

Einnig eru misþungar lestrarbækur til afnota fyrir nemendur.  

 

Tine, sérkennari tvítyngdra, bauð okkur að fylgjast með einstaklingskennslu í dönsku þar sem 

drengur frá Tyrklandi fékk aðstoð. Við skulum nefna hann Yasin. Yasin er í 4. bekk og þarf á 

sérkennslu að halda í dönsku og stærðfræði. Í stærðfræði er lögð áhersla á að kenna dönsku 

samtímis þar sem unnið er með dönsku heitin á ýmsum stærðfræðihugtökum. Einnig fær 

Yasin lestrarkennslu á hverjum degi samkvæmt lestraraðferðinni Reading Recovery sem er 

ætluð nemendum sem eru slakir í lestri. Aðferðin hefur verið í þróun síðastliðin 40 ár og 

frumkvöðull hennar er Marie Clay, kanadískur fræðimaður. Markmið aðferðarinnar er að 

hjálpa nemendum við að auka færni í lestri og skrift. Nemendur fá aðstoð frá lestrarkennara í 

hálftíma á hverjum degi í u.þ.b. 16 – 20 vikur. Síðan eru þeir prófaðir í lestri og sýna 

rannsóknir að góður árangur næst (Andersen, Anne G. 2010). Sérstaklega hefur þessi aðferð 

reynst vel fyrir tvítyngda nemendur skólans, þar sem þeir eiga oft erfitt með að læra að lesa á 

öðru tungumáli en móðurmálinu. 

 

Í fyrsta tímanum var byrjað á því að fara yfir nafnorð og sagnorð. Tine skrifar á töfluna 

útskýringar á nafnorðum og sagnorðum. Yasin er virkur allan tímann því að kennarinn spyr 

hann sífellt spurninga og lætur hann í raun stjórna ferðinni. Því næst leysir hann nokkrar 

sagnorðaæfingar í verkefnahefti með aðstoð Tine. Tine biður hann um að lesa fyrirmælin 

upphátt til þess að fullvissa sig um að hann skilji um hvað verkefnin eru og þannig æfir hann 

sig einnig í danskri málnotkun. Tine spyr hvað hann hafi gert í páskafríinu og hann lýsir því.  

Eftir kennslu segir Tine okkur að hún spjalli alltaf við nemendur sína um daginn og veginn 

því að það er mikilvægt að þeir fái að nota málið í raunverulegum aðstæðum. Einnig tekur 

hún fram að nemendum finnist þeir skipta meira máli ef hún sýnir áhuga á gjörðum þeirra 

utan skóla. Í seinni  tímanum velur Yasin sér bók að lesa. Í stofunni er hægt að velja úr fjölda 

bóka. Tine leyfir Yasin að velja hvort hann les upphátt eða í hljóði, hann velur það 
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síðarnefnda og kemur sér vel fyrir í sófa. Eftir u.þ.b. 15 mínútna lestur spyr Tine um hvað 

bókin fjallar. Yasin segir skilmerkilega frá því. Tine segir að nemendur læri mjög mikið af því 

að endursegja og þannig sést meðal annars hvort þeir skilji söguþráðinn. 

 

Í skóla B var okkur sagt frá aðferðum til að kenna almennt málfar tvítyngdra barna. Fyrst má 

nefna „heita stólinn”. Sú aðferð felst í því að einn nemandi sest á stól fyrir framan bekkinn, 

hinir nemendurnir sitja í hring kringum heita stólinn. Þeir eiga að nefna helstu kosti þess sem 

situr á heita stólnum og í hverju viðkomandi getur bætt sig. Það getur tengst málfari, 

málvenjum eða hegðun í skólastofu. Dæmi um jákvæðar athugasemdir eru að viðkomandi 

nemandi sé góður í fótbolta, standi sig vel í skrift eða framburði. Þessi aðferð er notuð til að 

hjálpa nemendum að sjá hvar þeir eru að standa sig vel og hvar þeir geta bætt sig. Auk þess 

hjálpar þetta nemendum við að auka sjálfstraust sem er mikils virði fyrir tvítyngd börn á 

mótunarskeiði. Sömuleiðis kennir þessi aðferð börnum að taka eftir kostum og göllum félaga 

sinna og orða það, og þjálfa nemendur í því að verja eigin skoðun. Þótt orðið sé að mestu leyti 

frjálst er það kennarinn sem stjórnar umræðunni. Hann skráir niður atriði sem fram koma og 

festir þau svo upp á vegg. Það er gert til þess að nemendur geti fylgst með framförum sínum. 

 

Önnur aðferð sem skóli B beitir er að láta nemendur á hverjum mánudegi gera grein fyrir því 

sem þeir gerðu um nýliðna helgi. Þá lýsa nemendur því sem þeir hafa gert og með hverjum og 

lýsa því eins vel og þeir geta. Með þessu móti er verið að virkja almennan málfarsþroska 

barnanna með því að lýsa hversdagslegum hlutum og athöfnum. Þar að auki eru nemendur 

látnir skrifa í sérstaka dagbók. Einnig eru þeir hvattir til að myndskreyta lýsingu sína. Daginn 

eftir lesa nemendur upp það sem þeir skrifuðu til að æfa og þjálfa upplestur. 

 

Í þessum skóla kynntumst við einnig annarri mjög áhugaverðri aðferð sem felst í tengingu 

mynda og texta, t.d. að tengja saman orðið epli og mynd af epli. Þessi aðferð hentar vel fyrir 

yngstu nemendurna. Fyrir þá sem eru lengra komnir þarf eitthvað meira krefjandi eins og að 

para saman setningu og mynd, t.d. setninguna „strákurinn burstar skóna sína” og velja síðan 

úr þremur myndum:  

Mynd 1: Strákur í fínum skóm er að labba með hundinn sinn.  

Mynd 2: Strákur að kaupa sér nýja skó.  

Mynd 3: Strákur að bursta skóna sína. 
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6.2.2 Íslenskir skólar 
 

Í íslensku skólunum er kennsluaðferðinni CLIM (Cooperative learning in multicultural 

group) meðal annars beitt. Sú aðferð hentar vel í fjölmenningarlegum skólum þar sem 

fjölbreytileiki bekkjarins er nýttur til hins ýtrasta og virkni allra er tryggð, þar með talið 

erlendra nemenda. Markmið aðferðarinnar er að nemendur læri að meta fjölbreytileika 

samfélagsins og félagsþroski þeirra sé örvaður í gegnum samvirkt nám. Að hver nemandi 

verði virkur þátttakandi í lærdómsferlinu (Parkey, Forrest W, 2006:58). 

Nemendur vinna í litlum hópum, ca. 5 nemendur í hverjum hópi, og nemendum er gert ljóst 

frá byrjun að með því að vinna saman nái þeir betri árangri heldur en hver og einn vinni í sínu 

horni. Með því að vinna saman í slíkum hópum blandast ólíkir hæfileikar. Reynt er því að 

skipta nemendum upp í hópa með það að markmiði að þeir  geti hjálpað hver öðrum. 

Nemendur geta verið slakir námslega eða skort á félagslega hæfni þeirra og aðrir sterkir á því 

sviði. Þannig er mikilvægt að skipta í hópa svo nemendur innan hvers hóps geti vegið hvern 

annan upp.  

Hlutverk kennarans breytist og kennslan verður meira nemendamiðuð. Kennarinn er ekki einn 

um að stýra námsferlinu, nemendur eru virkir og hafa áhrif á vinnuferlið. Samvinna og 

samábyrgð er til staðar hjá kennara og nemendum. Kennari verður frekar leiðbeinandi en 

stjórnandi. Hans hlutverk er að sjá til þess að allir séu virkir, fylgjast með vinnuferlinu og 

veita endurgjöf (Parkey, Forrest W, 2006:30). 

Að sögn Evu er kennsluaðferðin góð leið til að ná markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu 

þar sem er tekið mið af fjölbreytileikanum í hverjum bekk.  

 

Hjá yngri nemendum, þar sem börn hafa ekki öðlast færni í að lesa á íslensku, eru myndir 

mikið notaðar og við þær á að tengja orð. Einnig er hlustað á sögur og sungið saman. Þannig 

er reynt að auka skilning barnsins á hinum nýja menningarheimi. 

 

Samlestur er meðal annars notaður í kennslu hjá eldri nemendum þar sem söguþráðurinn er til 

umræðu eftir lestur. Einnig er lögð áhersla á að nýta málið í daglegu lífi með því að nota 

dagblöð, fréttir og nota málið í samtölum. 
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7. Skólastefna Danmerkur og Íslands 
 

Í fljótu bragði virðast áherslur landanna beggja mjög svipaðar. Aðalmarkmið landanna er í 

stuttu máli sagt að tvítyngdir nemendur læri að nota, skilja og tala málið. Til að sjá hvernig 

stjórnvöld í löndunum hafa borið sig að varðandi menntun tvítyngdra var leitað að 

upplýsingum í útgefnum fagheftum frá menntamálaráðuneytum landanna beggja.  

Aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007) er gefin út á Íslandi og í 

Danmörku gefur menntamálaráðuneytið út Fælles mål (Undervisnings Ministeriet, 2009). 

 

Ísland og Danmörk ásamt fleiri löndum eru aðilar að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar 

sem gerð er grein fyrir réttindum og umönnun barna. Með aðild sinni að sáttmálanum 

skuldbinda löndin sig til að gera rétti allra barna jafnhátt undir höfði og eru nýbúar og snúbúar 

ekki undanskildir þeim efnum sbr. 29. grein sáttmálans: 

 

 Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 29. gr., er markmið menntunar  

 barns að rækta með því sem frekast er unnt persónuleika sinn, hæfileika sem og  

 andlega og líkamlega getu. Móta með því virðingu, m.a. fyrir mannréttindum og  

 mannfrelsi, fyrir foreldrum þess, fyrir menningarlegri arfleifð þess, tungu og  

 gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess er það kann  

 að vera upprunnið frá, sem og fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir  

 eru menningu þess sjálfs (Þórhildur Líndal, 2007:14). 

 

 

Á Íslandi er áfangamarkmiðum skipt upp í þrjú aldurssvið eins og gert er í markmiðum 

annarra greina, þ.e. fyrir 1. – 4. bekk, 5. – 7. bekk og 8. – 10 . bekk (Aðalnámskrá grunnskóla 

– Íslenska, 2007:25). Í Danmörku er áfangamarkmiðum skipt upp í 2. bekk, 5. bekk, 7. bekk, 

9. bekk og 10. bekk. Hins vegar er gert ráð fyrir því í Danmörku að hafi nemendur ekki 

nægilega færni í dönsku til að taka þátt í almennum bekk fái þeir sérstaka grunnkennslu í þar 

til gerðum móttökubekk (Undervisnings Ministeriet, 2009:2). 

 

Ísland er dreifbýlla en Danmörk og þar af leiðandi er ekki hægt að hafa sérstakan 

móttökubekk í öllum bæjarfélögum eins og er í Danmörku. Því verða allir skólar á Íslandi að 

móta sér eigin áætlun um innritun og móttöku tvítyngdra barna og fjölmenningarlega kennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:23). 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla má finna þau atriði sem skólar þurfa að hafa í huga þegar þeir móta 

móttökuáætlun sína. Þar má helst nefna atriði eins og: 

 

 upplýsingagjöf fyrir foreldra um skólastarfið, þjónustu skólans, samskipti við skólann 

og reglur skólans; 

 upplýsingaöflun skólans um bakgrunn nemenda og aðstæður foreldra; 

 upplýsingar til nemenda og foreldra um starfsemi í skólanum utan lögbundinnar 

kennslu, s.s. félags- og tómstundastarf, lengda viðveru og íþrótta- og 

æskulýðsstarfsemi í grenndarsamfélaginu og 

 mat á þörf á túlkaþjónustu. 

 

 

Þessi atriði eru sett fram til þess að skólar kynni sér bakgrunn tvítyngdra nemenda sem 

hugsanlega gætu stundað nám við skólana. Ennfremur gefur aðalnámskrá (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007) upp atriði sem skólar þurfa að hafa í einstaklingsáætlun, svo sem:   

 

 Markmið í íslensku sem öðru tungumáli 

 

 Orðaforði 

 Tal 

 Hlustun/skilningur 

 Lestur 

 Ritun 

 Læsi 

 Gagnrýnin hugsun 

 Menningarfærni 

 Félagsleg aðlögun 

 

Þessi atriði eru einnig sérstaklega tilgreind í Danmörku og eiga skólar þar einnig að taka mið 

af þeim. Skólar verða því að geta tekið á móti nemendum sem hafa gjörólíkan bakgrunn. Þeir 

geta t.d. hafa alist upp á stríðstímum í heimalandi sínu eða hafa aldrei sest á skólabekk áður. 

 

Samkvæmt Hagstofu Íslands var 9% af heildarfjölda landsmanna á Íslandi innflytjendur árið 

2009 (Hagstofa, 2009) en í Danmörku var sama tala 9,5% árið 2009 (Danmarks Statistik, 

2009:7) þannig að það er ekki mikill munur á  hlutfallslegum fjölda innflytjenda í löndunum 

tveimur. Hins vegar virðist sem fólk af fleiri þjóðernum flytjist til Danmerkur en til Íslands. 

Það er tiltölulega nýtt fyrir Íslendinga að búa við svo hátt hlutfall innflytjenda en Danir hafa 

hins vegar lengri reynslu af innflytjendum, enda hófst straumur innflytjenda til Danmerkur 

miklu fyrr en á Íslandi. 
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8. Rannsóknaraðferð 
 

Einkenni rannsóknarinnar er skipulögð og öguð söfnun gagna, leitað er svara við áður 

afmörkuðum spurningum og þeim fylgt eftir með viðtölum. Rannsóknin fór fram annars vegar 

í tveimur dönskum grunnskólum og hins vegar í tveimur íslenskum grunnskólum. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort og þá hvernig er tekið á móti tvítyngdum nemendum í 

skólum á Íslandi og í Danmörku og kanna hvaða áherslur eru lagðar til grundvallar.   

 

Lagðir voru spurningalistar fyrir fjóra kennara í skólunum, einn kennara í hverjum skóla. 

Rannsóknin telst ferilsrannsókn eða atviksrannsókn (case study) og felur það í sér að sjónum 

er beint að sérstöku tilviki eða ferli sem er staða tvítyngdra barna í Danmörku annars vegar og 

á Íslandi hins vegar. Það er meðal annars gert með spurningalista. Með því verða bæði til 

megindleg og eigindleg gögn. Megindleg gögn vegna þess að spurningalistinn skilar 

ákveðnum stærðum, upplýsingum um fjölda o.s.frv. en eigindleg gögn í túlkun á niðurstöðum 

og hugsanlegum viðtölum í kjölfar spurningalistakönnunar til að skýra ákveðin atriði 

(McMillan, J.H., 2008:276). En atviksrannsókn flokkast undir eigindlegar rannsóknaraðferðir 

og felur í sér að verið er að skoða ákveðna einingu, hér tvítyngi, og sú aðferð hentar vel í 

minni rannsóknum þar sem verið er að rannsaka móðurmál og önnur tungumál og samspil 

þeirra.   

 

Gætt var bæði réttmætis, áreiðanleika og trúnaðar í rannsóknarferlinu og við úrvinnslu gagna 

enda er rannsóknarspurningin ætíð höfð í huga og umfjöllun byggist á fræðilegum forsendum 

og niðurstöður styðjast við áreiðanleg gögn. 

 

8.1 Þátttakendur og úrtak 
 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var þess gætt að umhverfisþættir skólanna væru 

sambærilegir og rætt við kennara tvítyngdra nemenda þar – sem gegna líkum hlutverkum.  

Haft var samband við hlutaðeigendur með góðum fyrirvara til að afla samþykkis fyrir þátttöku 

og leyfis fyrir komu í skólana. 
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8.2 Skólar í Danmörku 
 

Skóli A í Danmörku er staðsettur á Norður Sjálandi. Í skólanum eru rúmlega 600 nemendur 

og þar af eru 40% tvítyngdir nemendur. Stærsti hluti tvítyngdra nemenda kemur frá Tyrklandi, 

Íran, Írak, Sómalíu og Bosníu. Einnig koma nemendur  frá Tælandi og Líbanon. Ekki er um 

að ræða sérstaka móttökubekki í skólanum. Í sveitarfélaginu þar sem skóli A er staðsettur er 

einn skóli með móttökubekki fyrir erlenda nemendur. Áður en nemandi með erlendan 

bakgrunn hefur skólagöngu sína í sveitarfélaginu er metið hvort hann hafi næga færni í 

dönsku til þess að fara í almennan bekk. Ef nemandi hefur ekki nógu góð tök á dönsku er 

honum vísað til skólans sem er með móttökubekk. Það fer eftir námsgengi nemandans hve 

lengi hann er í móttökubekk. Síðan fer hann í almennan bekk, annað hvort í sama skóla eða í 

skóla A ef hann er hverfisskóli nemandans. Allir nemendur eru því skráðir í almennan bekk 

frá upphafi skólagöngu í skóla A.  

 

Við ræddum við Tine sem er menntaður sérkennari. Hún hefur unnið við skólann í 8 ár en 

hefur langa reynslu sem kennari tvítyngdra barna. Þeir nemendur sem þurfa á sérkennslu að 

halda við skólann fá aðstoð eftir þörfum, það fer eftir námsgengi hvers og eins. Sérkennslan 

felst ekki einungis í dönskukennslu heldur einnig í öðrum námsgreinum. Nemendur eru í 

einstaklingskennslu eða tveir og tveir saman. Sérkennslan fer fram í sérstöku kennslurými þar 

sem búið er að aðlaga umhverfið að ólíkum þörfum nemenda. Ekki eru starfandi túlkar í 

skólanum en ef þörf krefur er auðvelt að fá utanaðkomandi aðstoð túlka.  

 

Tine segir að reynslan sé sú að tvítyngdir nemendur séu mjög oft á sama róli námslega og 

innfæddir fram að 4. bekk en eftir það standa þeir oft verr að vígi faglega séð. Ástæðan er sú 

að fleiri fagorð eru notuð i kennslu sem tvítyngdir nemendur eiga erfitt með að skilja. 

 

Ekki er móðurmálskennsla fyrir tvítyngda nemendur í skólanum, en nemendur eru hvattir til 

þess að sækja móðurmálskennslu annars staðar. Sveitarfélaginu ber að sjá nemendum fyrir 

móðurmálskennlsu ef þeir koma frá löndum innan Evrópubandalagsins en þar sem nemendur í 

skólanum er allflestir utan þess þurfa þeir að útvega hana sjálfir og borga fyrir hana.  

 

Þótt margir nemendur komi frá allt öðrum menningarheimum hafa aldrei komið upp nein 

alvarleg vandamál í samstarfi við foreldra staðhæfir Tine. Alltaf hefur verið hægt að finna 

lausn á vandamálum. Hún nefnir að sumir foreldrar hafi ekki verið sáttir við 
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kristinfræðikennslu og leikfimi. Þá aðallega vegna þess að stúlkur mega ekki afklæðast fyrir 

framan kynsystur sínar. Tiltekið vandamál var leyst með því að stúlku var boðið að fara ein í 

sturtu á undan samnemendum sínum. Í aðalnámskrá grunnskóla í Danmörku segir að markmið 

með kristinfræði sé sú að nemendur öðlist þekkingu til að skilja mikilvægi trúarinnar í 

tengslum við lífsskilning. Þar að auki eigi nemendur að afla sér þekkingar um önnur 

trúarbrögð (Fælles mål, kristendomskundskab, 2009:4). Mikilvægt er að fá kennslu í kristinni 

trú þar sem hún er hluti af menningu hinnar dönsku þjóðar. 

 

Foreldrar taka mismikinn þátt í námi barna sinna. Sumir tvítyngdir nemendur fá enga hjálp 

með heimanámið og því er boðið upp á aðstoð við heimavinnu eftir kennslu. En margir hverjir 

sýna að sjálfsögðu námi barna sinna áhuga og eru virkir í samstarfi heimila og skóla. Tine 

segir að starfsfólk skólans reyni að gera allt til þess að nemendum líði vel í skólanum og að 

þeir taki þátt í hinum ýmsu félagsstörfum skólans til þess að komast inn í hið danska 

samfélag. 

 

Skóli B í Danmörku er staðsettur í Árósum á Jótlandi. Þetta er almennur skóli með fjórum 

sérstökum móttökubekkjum fyrir tvítyngda nemendur og er töluð danska í þeim öllum. Í 

skólanum eru u.þ.b. 400 nemendur og u.þ.b. 60 kennarar ásamt aðstoðarkennurum. Kennarinn 

sem við ræddum við heitir Mette og hefur starfað sem kennari í u.þ.b. eitt ár í skóla B. 

 

Nemendur koma frá öllum heimshornum, en margir frá Tyrklandi, Sómalíu, Póllandi og 

einnig má nefna að það voru tveir nemendur frá Íslandi í skólanum þegar viðtalið var tekið. 

Tvítyngdum börnum er skipað í skóla af sérstakri stofnun sveitarfélagsins sem nefnist Århus 

Kommunes Visiteringscenter. Allir kennarar sem koma að kennslu tvítyngdra í skólanum hafa 

sérstaka menntun í kennslu í dönsku sem annað mál. Það gefur til kynna að skólinn leggur 

ríka áherslu á að standa vel að menntun tvítyngdra nemenda sinna. 

 

Ekki er hægt að slá því föstu hversu lengi hver nemandi þarf að dveljast í móttökubekk í 

skólanum. Það getur verið allt frá fjórum mánuðum upp í 2-3 ár. Mette segir að það séu 

margir mismunandi þættir sem geta haft áhrif á hversu lengi nemendur eru í móttökubekk. 

Hún segir að það virðist vera að nemendur sem hafa móðurmál sem er mjög ólíkt dönsku 

þurfi að vera lengur í móttökubekk en nemendur sem koma frá landi þar sem tungumálið er 

líkara dönsku. Einnig eru nemendur sem aldrei hafa kynnst því að ganga í skóla. 
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Þegar kemur að því að nemendur eru tilbúnir að hefja nám í almennum bekk í sínum 

hverfisskóla eru framkvæmdar ýmsar prófanir á nemendum. Mette styðst meðal annars við 

hljóðupptökur ásamt prófum sem eru gefin út af sveitarfélaginu í Árósum, t.d. „Vis hvad du 

kan” eða „Kick på sproget” sem gæti útlagst á íslensku „Sýndu hvað þú getur” og „Sparkað í 

málið”. Þar að auki notast hún við orðaforðapróf sem hún hefur útbúið. Ef kennari er í vafa 

um hvort tiltekinn nemandi er tilbúinn að hefja nám í almennum bekk geta kennarar leitað 

aðstoðar utanaðkomandi talmeinafræðinga sem geta komið í skólann og prófað nemandann. 

 

Þegar nemendur fara yfir í almennan bekk hafa þeir í raun rétt á aukatímum í dönsku sem 

annað mál eins lengi og þörf krefur. Það er viðkomandi hverfisskóla nemendanna að meta 

hvort notuð er hópkennsla fyrir utan venjulegan kennslutíma eða að hafa aðstoðarkennara í 

bekknum. 

 

Það eru ekki margir starfandi túlkar í skólanum, hins vegar hefur skólinn starfandi 

móðurmálskennara í sómalísku sem getur aðstoðað nemendur frá Sómalíu. 

 

Skólinn notast við allar þær kennsluaðferðir sem var spurt um í rannsókninni (sjá fylgiskjal 2, 

spurningalisti á dönsku). Mette segist einblína mikið á lesskilning og munnlega málnotkun og 

telur styrkja að þessir tveir þættir skipti mestu máli við að breyta óvirkum orðaforða í virkan 

orðaforða. 

 

Við kennslu í skóla B er notast við flest þau hjálpargögn/aðferðir sem var spurt um í 

rannsókninni. Hlutverkaleikir, aðrir leikir, myndabækur og videoupptökur, einnig notast hún 

við hljóðupptökur af viðtölum og tölvur. 

 

Foreldrar taka virkan þátt í námi barna sinna, en erfitt er að meta hversu mikið þar sem 

nemendur eru mjög ólíkir að sögn Mette. Einnig segir hún að lögð sé áhersla á móðurmál 

nemendanna ef hægt er en svo virðist sem það eigi aðallega við um nemendur frá Sómalíu. 
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8.3 Skólar á Íslandi 
 

Skóli C er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfrækt nýbúadeild síðan 1994. Deildin 

er fyrir nemendur sem eru með annað móðurmál en íslensku og einnig íslenska nemendur sem 

hafa dvalið langtímum erlendis. Við ræddum við Evu, kennara í nýbúadeild. Deildin er 

tvískipt, yngri nemendur eru saman í hópi og eldri nemdendur saman. Nemendum er raðað 

saman í hópa - lengra komna og nýnema. Oftast er kennt í litlum hópum, einnig er paravinna 

og einstaklingskennsla, fer eftir aðstæðum hverju sinni. Nemendur læra íslensku og fá einnig 

aðstoð við annað nám eftir atvikum en eru með sínum almenna bekk í öllum námsgreinum 

sem þeir ráða við. Það er einstaklingsbundið hvað á við hvern og einn nemanda. 

 

Verkefnisstjóri deildarinnar og umsjónarkennarar ákveða hvaða nemendur þurfa aðstoð. 

Nemendur eru að jafnaði 1-2 ár í deildinni, krefst þó stundum lengri tíma, fer eftir námsgengi. 

Nemendur fá þó aðstoð í deildinni eins lengi og þörf er á, meðal annars við heimanámið. Eva 

tekur það fram að nemendur sem koma frá Asíulöndum séu oft lengur í deildinni en nemendur 

frá t.d. Evrópulöndum. Stærsti hluti erlendra nemenda kemur frá Tælandi, Póllandi og 

fyrrverandi Júgóslavíu. 

 

Túlkar eru starfandi í deildinni. Í kennslu er aðallega lögð áhersla á skilning á mæltu máli, 

munnlega málnotkun og skilning á rituðu máli. Reynt er að beita sem fjölbreyttustu 

kennsluaðferðum með því að nota meðal annars dagblöð og fréttir, efni sem kemur að hinu 

daglega lífi. Töluð er íslenska eins mikið og hægt er í kennslu. 

 

Að sögn Evu er mjög misjafnt hve virkir foreldrar eru. Skólinn sendir út fréttabréf og 

kynningar ef einhverjir viðburðir eru framundan. En hún segir að það sé samt jákvætt hve 

meirihlutinn er duglegur að fylgjast með á Mentor (vefkerfi grunnskólanna) og að hafa 

samband við skólann ef það er eitthvað sem foreldrar þurfa að vita. 

 

Eva segir að nemandi sem kann sitt móðurmál vel og heldur því við sé líklegri til að verða 

einnig góður í öðru máli og þar af leiðandi stendur nemandi sem er slakur í sínu móðurmáli 

verr að vígi. Því er brýnt fyrir nemendum að halda móðurmáli sínu við og þeir eru hvattir til 

fjarnáms þar sem það er í boði, t.d. í pólsku. Ekki er boðið upp á sérstaka móðurmálskennslu 

fyrir útlendinga í skólanum. Reynt er þó að nota móðurmál nemenda í kennslu. Meðal annars 

eru notaðir hugtakalistar til þess að reyna að hjálpa nemendum að ná tökum á hinu nýja máli. 
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Hugtök og heiti eru skrifuð bæði á móðurmálinu og íslensku. Myndir og myndasögur eru 

mikið notaðar hjá yngsta stiginu með það að markmiði að auka orðaforða. 

 

Leitast er við að nemendur aðlagist skólakerfinu utan kennslutímans með því að byggja upp 

tengslanet í bekknum þannig að nemandinn geti eignast kunningja og sé ekki utanveltu. 

Einnig er fylgst með því hvort erlendir nemendur taka þátt í hinum ýmsu leikjum á 

skólalóðinni, hvort þeir koma á skólasamkomur og í ferðalög. Einnig taka eldri nemendur þátt 

í Adrenalín, sem er fjölmenningarlegt verkefni og gengur út á að vinna gegn fordómum og 

efla virðingu milli nemenda af ólíkum uppruna. Nemendur hittast ca. tvisvar í mánuði og 

slaka á eða fá fræðslu um ýmis málefni. Fræðslan er að mestu í höndum unglinganna sjálfra, 

þar sem sköpunargleðin sem í þeim býr fær að njóta sín. Þannig verður fræðslan fjölbreytt og 

helgast af þeirra eigin reynsluheimi. 

 

Skóli D er á höfuðborgarsvæðinu og þar hefur verið móttökudeild fyrir erlenda nemendur frá 

1999. Fjöldi nemenda í deildinni voru 30 talsins skólaárið 2001-2002. Við ræddum við 

Guðrúnu, fagstjóra sérkennslu. 

 

Sérstakt teymi innan deildarinnar sér um inntöku nemenda. Færni nemandans er skoðuð út frá 

kunnáttu í íslensku. Teymið metur hvað hentar hverjum nemanda hverju sinni, þ.e. hvort 

nemandi verði eingöngu í móttökubekk eða inni í almennum bekk að hluta. Yfirleitt eru 

nemendur í 1-2 ár í móttökudeild, það fer þó eftir því úr hvaða málumhverfi þeir koma. 

Gerðar eru athuganir á því hvar nemendur standa áður en þeir fara alfarið inn í almennan 

bekk. Meðal annars er gerð athugun á skilningi á rituðu máli og það lagt til grundvallar til að 

sjá hvar skórinn kreppir og hvað þarf að styrkja betur. Íslenskukennsla heldur samt áfram þótt 

nemendur séu alfarið í almennum bekk. Mikilvægt er að hver nemandi tengist strax hinum 

almenna bekk og sæki alla verkgreinatíma strax í upphafi skólagöngu. Markmiðið er að 

tryggja málörvun, góðar málfyrirmyndir og mynda tengsl við innfædda. Stöðugt mat er á 

framförum hvers nemanda. 

 

Frá byrjun er reynt að byggja upp traust samstarf heimila og skóla. Áður en skólaganga hefst 

fer fram ítarlegt móttökuviðtal með foreldrum, nemanda, umsjónarkennara og deildarstjóra. 

Þar er skólastarfið kynnt og talað um af hverju og hvernig hlutirnir fara fram. Túlkur er til 

staðar ef þess þarf. 
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Fimm túlkar eru starfandi í deildinni og tala þeir pólsku, spænsku, rússnesku, búlgörsku og 

portúgölsku. Guðrún segir að mikilvægt sé að hafa starfandi túlka til þess að auka skilning á 

ólíkum menningarheimum og til að auðvelda samskipti við tvítyngda nemendur og samskipti 

heimila og skóla. Haldnir eru reglulegir fundir með foreldrum og kennurum sem koma að 

kennslu nemendanna. Þar fer fram almenn upplýsingaöflun til að ná fram sem bestri 

samræmingu í skólastarfinu. Reynt er að fá foreldra til þátttöku í námi barna sinna og efla 

þannig tengsl foreldra við skólann. En Guðrún segir að þátttakan sé því miður misgóð og 

ástæðan er oft slök íslenskukunnátta foreldranna. 

 

Við kennslu í íslensku er aðallega lögð áhersla á skilning á rituðu og mæltu máli og munnlega 

málnotkun þar sem m.a. eru notaðir hlutverkaleikir þar sem leikir frá hvoru landi, þ.e. Íslandi 

og t.d. Póllandi, eru kynntir og unnið þannig með tungumálið, bæði með móðurmál nemenda 

og íslensku. Myndabækur eru mikið notaðar til þess að auka orðaforðann og einnig er 

tölvuefni notað, aðallega við hlustun og til að æfa framburð. 

 

Guðrún hefur unnið við deildina í nær 10 ár og segir afar mikilvægt að taka tillit til 

mismunandi menningararfleifða nemenda. Nemendur hafi yfirleitt mjög gaman af því að læra 

um lönd og þjóðerni annarra. Í kennslu er því reynt að ræða um ólíka menningu og siði 

nemendanna. 

 

Leitast er við að nemendur aðlagist skólastarfinu utan kennslutíma með því að vinna með 

Rauða krossinum sem skilar góðum árangri að mati Guðrúnar hvað aðlögun í íslensku 

samfélagi varðar. 

 

 8.4 Sameiginleg einkenni skólanna 
 

Skólarnir í Danmörku og á Íslandi eiga það sameiginlegt að þeir eru með fjölþjóðlegt 

yfirbragð. Nemendur koma víðsvegar að úr heiminum. Skólabragurinn virðist vera þannig að 

það er hlýtt og gott viðmót. Nemendur fá leyfi til þess að vera öðruvísi, þeir fá hvatningu og 

örvun í því sem þeir eru að gera. Allir nemendur fá jöfn tækifæri til menntunar án tillits til 

uppruna og efnahagslegrar eða félagslegrar stöðu. Bjargir skólanna virðast einnig svipaðar og 

viðhorf og menntun kennara. Þá eru lagaákvæði og leiðbeiningar yfirvalda svipaðar. 
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9. Samantekt 
 

Á síðustu árum hefur fólki með ólíkan bakgrunn og menningararf fjölgað bæði á Íslandi og í 

Danmörku. Fólksflutningar milli landa geta þó leitt til árekstra. Yfirleitt er þá mismunandi 

menningararfur ástæða. Hann getur falist í því að fólk talar ólík tungumál, býr við ólíkar 

venjur og siði og kemur úr gjörólíku umhverfi. Nauðsynlegt er því að skólinn taki þátt í að 

fræða nemendur sína um ólíka menningarheima til þess að koma í veg fyrir fordóma og að 

auka víðsýni þeirra. Þetta endurspeglar svör við spurningalistum og viðtöl sem fylgdu í 

kjölfarið. Aðferðinni sem beitt var má nefna samanburðar-atviksrannsókn sem telst til 

eigindlegra rannsóknaraðferða. Gögnum var safnað í opnum samtölum og 

vettvangsrannsóknum. Gögnin voru síðan metin og vegin með tilliti til 

rannsóknarspurningarinnar sem leiðir til rannsóknarniðurstöðu. 
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10. Niðurstöður 
 

Niðurstöður þær sem hér verða tilgreindar eru byggðar á greiningu gagna, viðtölum, 

vettvangsnótum, svörum spurningalista og opinberum gögnum. Eins og fram hefur komið 

afmarkast rannsóknin á rannsóknarspurningunni „Hvernig taka grunnskólar á Íslandi annars 

vegar og í Danmörku hins vegar á móti tvítyngdum nemendum?” Valdir voru tveir 

grunnskólar á svokölluðu höfuðborgarsvæði á Íslandi, nefndir C og D skólar í ritgerðinni og 

tveir skólar á þéttbýlisstöðum í Danmörku, A og B skólar. Þess var gætt að skólarnir væru 

sambærilegir með tilliti til umhverfisþátta. 

 

Eftirfarandi kom í ljós þegar gögn eru greind: 

 

1. Hlutfallslega eru jafn margir innflytjendur í löndunum tveimur þótt Danmörk eigi sér 

mun lengri innflytjendasögu en Ísland. 

 

2. Þótt innflytjendasaga Íslands hefjist ekki að marki fyrr en 2006 með tilliti til hlutfalls 

innflytjenda af mannfjöldatölum virðist þjónusta við tvítyngda nemendur í 

grunnskólum landanna mjög áþekk. 

 

3. Grunnþjónusta við tvítyngda nemendur ræðst í báðum löndum af stöðu nemendanna í 

viðkomandi ríkismáli. 

 

4. Í báðum löndunum eru starfræktar svokallaðar móttökudeildir í einum skóla af 

mörgum í sveitarfélagi og þangað er þeim nemendum stefnt í fyrstu sem verst eru 

settir í málinu (dönsku og íslensku). 

 

5. Kennsluaðferðir eru svipaðar í löndunum og sömu hjálpargögn notuð. Þó virðist t.d. 

hlutverkaleikur mun meira notaður sem aðferð í dönsku skólunum en þeim íslensku. 

 

6. Kennslumagn (st/ári) virðist svipað þegar tekið er tillit til stundafjölda á viku og 

starfstíma skóla á ári þótt það geti í flestum tilfellum verið örlítið hærra í Danmörku. 

 

7. Aðgengi sérfræðinga v/tvítyngdra nemenda virðist að jafnaði svipað í öllum 

skólunum. 
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8. Vandamál sem upp koma í tengslum við kennslu tvítyngdra eru af svipuðum toga í 

löndunum, stafar fyrst og fremst af ólíkri menningararfleifð, hefðum og venjum – og 

viðhorf starfsmanna til tvítyngis er áþekk í viðkomandi skólum. 

 

9. Í skólum beggja landanna er lögð áhersla á það að nemendur stundi samhliða þjálfun í 

viðkomandi ríkismáli þjálfun í sínu eigin móðurmáli. Þó virðist hér blæbrigðamunur 

sem helgast af því að Danmörk er í Evrópubandalaginu en Ísland utan. Í opinberum 

tilkynningum landanna er skylt í Danmörku að nemendur frá öðrum löndum innan 

Evrópubandalags fái kennslu í sínu móðurmáli á meðan slíka aðgreiningu er ekki að 

finna hvað Ísland varðar. Hvort þetta hefur einhverja raunverulega þýðingu skal ósagt 

látið og þarfnast frekari rannsóknar. 

 

Afstaða til tvítyngdra nemenda er nánast hin sama í öllum skólum beggja landanna. 

Kennsluaðferðir eru sambærilegar og rík áhersla lögð á samhliða nám í móðurmáli 

viðkomandi nemanda. Almennt er litið á tvítyngi sem auðlind fyrir skólastarfið í skólum 

beggja landa.  

 

Sérstaka athygli vekur að kennsla tvítyngdra í íslensku skólunum skuli standast samanburð í 

kennslu þeirra í dönsku skólunum með tilliti til þess að kennsla tvítyngdra á sér tæpast lengri 

sögu á Íslandi en 10 ár á meðan sú saga er mun lengri í Danmörku. 
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11. Umræða 
 

Við gerð þessarar rannsóknar fannst okkur við hafa orðið margs áskynja og þekkjum fyrir 

bragðið málefnið betur. Skólakerfið í heild er í sífelldri þróun og þarf að aðlagast nýjum 

tímum og aðstæðum. Grunnskólar beggja landa leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta 

samræmi við eðli og þarfir nemenda sem hlýtur að byggjast á því að hver einstaklingur fái 

leiðsögn og verkefni í samræmi við þjóðerni, hæfni og þroska.   

 

Niðurstöður endurspegla lengri innflytjendasögu Dana. Íslensku skólarnir leggja mikla 

áherslu á það að tengja móðurmál innflytjenda við kennslu. Enda hafa rannsóknir sýnt að 

nemendur geta náð betri tökum á nýju tungumáli með aðstoð móðurmálsins (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008:18). 

 

Tvítyngdum börnum fer fjölgandi. Þess vegna eykst áhugi meðal foreldra, kennara og annarra 

þeirra sem sinna tvítyngdum börnum. Skiptar skoðanir eru á því hvernig best er að koma til 

móts við þarfir tvítyngdra nemenda. Er tvítyngi auðlind eða til trafala? Í raun er hlutverk 

þessara aðila gagnvart tvítyngdum hið sama og gagnvart öðrum nemendum og ræðst af 

persónu hvers og eins. Tvítyngi getur tvímælalaust verið auðlind ef rétt er á haldið. 
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12. Lokaorð 
 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur sem viðhalda móðurmáli sínu og bæta við öðru 

máli samtímis, samanber tvítyngdir nemendur, hefur jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008:18). Í skólunum fjórum eru kennararnir sem rætt var við 

sammála því að móðurmálskennsla sé mikilvæg, en samt sem áður er hún takmörkuð í 

grunnskólunum. Sveitarfélögum í Danmörku ber skylda að veita nemendum 

móðurmálskennslu en þó aðeins þeim börnum sem eru innan Evrópubandalagsins þó að 

velflestir nemendur af erlendu bergi brotnir komi frá öðrum löndum. 

 

Markmið þessarar rannsóknar var ekki að safna nægilega miklum fjölda gagna til að alhæfa út 

frá heldur að lýsa á skýran hátt því sem rannsakað var svo að niðurstöður geti nýst þeim sem 

áhuga hafa. Þeir geti skoðað þær út frá eigin reynslu og borið saman við eigin niðurstöður á 

sama rannsóknarsviði og rannsóknin þannig nýst við aðrar rannsóknir. 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

Spurningalisti á íslensku  
 

1. Er til móttökuáætlun fyrir tvítyngda nemendur í skólanum? 

(     ) já       (     ) nei 

 

1.1 Ef ekki hvernig er þá móttökuferli fyrir tvítyngda nemendur háttað í skólanum? 

 

2. Er sérstakur bekkur fyrir tvítyngda nemendur í skólanum? 

 

2.1 Ef svo er hver velur þá nemendur í bekkinn og hvaðan koma þeir? 

 

2.2 Hvaða kennsluaðferðum er beitt í móttökubekknum?  

 

2.3 Kennir sérmenntaður kennari í bekknum?  (   )já    (   )nei 

 

2.4  Hversu lengi eru nemendur í móttökubekknum að jafnaði?  

 

2.5 Hvað ræður því að nemendur eru ekki lengur taldir þurfa á kennslu í móttökubekk 

að halda?  

 

2.6 Fá nemendur einhverja sérstaka aðstoð eftir að veru í móttökubekk lýkur?  

(    )já   (    ) nei      Ef svo er þá hverja?  

 

2.7 Er töluð íslenska/danska við kennslu í móttökubekk?  

(  ) já (   )nei 

 

3. Hefur skólinn aðgang að sérstökum túlkum fyrir tvítyngda nemendur?  

(     )já       (     ) nei 

 

 

4. Hver eru helstu áhersluatriði við málakennslu tvítyngdra?  

 

a) Málfræði 

b) skilningur á rituðu máli 

c) skilningur á mæltu máli  

d) ritun 

e) munnleg málnotkun     

 

5. Við hvaða hjálpargögn eða aðferðir er notast við kennsluna?  

 

a) Hlutverkaleiki 

b) leiki, dæmi:  

c) leikræna tjáningu 

d) myndabækur 

e) videoupptökur 

f) annað, hvað?  
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6. Telur þú að tvítyngi hafi einhver áhrif á námsframvindu nemenda?                

 (     ) já     (     ) nei  Ef já þá með hvaða hætti?  

 

7. Er tekið tillit til ólíkra menningarheima við kennslu tvítyngdra nemenda?  

(     )já         (      ) nei 

      Ef já – með hvaða hætti?  

 

8. Taka foreldrar virkan þátt í námi barna sinna varðandi nýtt tungumál?  

(     )já      (     )nei    Ef já þá hvernig?  

 

9. Er lögð sérstök áhersla á móðurmál nemandans?   

(   )já    (   )nei 

 

10. Er leitast við að nemandinn aðlagist skólastarfinu utan kennslutímans með 

einhverjum hætti? (    )já    (    )nei   Ef já þá hvernig?  
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Fylgiskjal 2 

Spurningalisti á dönsku 
 

1. Er der modtagelsesplan for tosprogede elever i skolen? 

 (    ) ja       (     ) nej 

1.1 Hvis ikke, hvordan er skolens modtagelsesproces? 

 

2. Har I en speciel klasse for tosprogede elever? 

 

2.1 Hvis ja, hvem vælger de elever og hvor kommer eleverne fra? 

 

2.2 Hvilke undervisningsmetoder bruger I i modtagelsesklassen?  

 

2.3 Har lærerne uddannelse i dansk som andet sprog?    

(   )ja    (   )nej 

 

2.4  Hvad er gennemsnits opholdstiden for elverne i modtagelsesklasse?  

 

2.5 Hvordan bedømmes det, at eleverne er parate til at gå i en almindelig klasse? 

 

2.6 Får eleverne hjælp efter de har afsluttet modtagelsesklassen? 

(    )ja   (    ) nej      hvis JA hvordan og hvorledes?  

 

2.7 Taler man dansk i modtagelse klassen?  

(  ) ja (   )nej 

 

3. Har skolen adgang til tolk for de tosprogede elever?  

(     )ja    (     ) nej 

 

4. Hvilke er de væsentligiste elementer i sprogundervisningen for tosprogede 

elever? 

(   ) grammatik 

(   ) skriftlig forståelse 

(   ) læseforståelse 

(   ) skriftlig kompetence 

(   ) mundtlig kompetence 

 

 

5. Hvilke hjælpemidler/undervisningsmetoder bliver der brugt i undervisningen?  

 

(  )  rollespil 

(  ) leg 

(  ) billedbøger 

(  ) video 

(  ) andet, hvad? 

 

6. Tror du, at tosprogethed kan have betydning for læring? 
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7. Bliver der taget hensyn til forskellige kulturer i undervisning for tosprogede? 

8. Spiller forældrene en aktiv rolle i børnenes læring? 

9. Bliver der lagt vægt på elevernes modersmål i undervisningen? 

10. Bliver der forsøgt, at integrere eleven uden for skoletid?  
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Fylgiskjal 3 

Hagstofa Íslands 

Erlendir ríkisborgarar 1950 – 
2010  

 
  

      

      

 Fjöldi     

1950 2696     

1960 2538     

1964 2758     

1973 2853     

1980 3240     

1985 3499     

1987 3874     

1988 4829     

1989 4774     

1990 4812     

1991 5395     

1992 4826     

1993 4825     

1994 4715     

1995 4807     

1996 5148     

1998 5635     

1999 6521     

2000 7271     

2001 8824     

2002 9850     

2003 10221     

2004 10180     

2005 10636     

2006 13778     

2007 18563     

2008 23421     

2009 24379     

2010 21701     

      

      

Miðað við 1. janúar frá og með árinu 1998, en 1. desember ár hvert  

1950-1996 .        

      

      

2008      

Tölur um mannfjöldann 1. janúar 2008 hafa verið endurskoðaðar til     

hækkunar.     
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Fylgiskjal 4. 

 

Tafla fengin frá Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2009 bls. 26, mynd 12. 

 

 
 

 


