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Ágrip 

Þessi meistaraprófsritgerð byggist á rannsókn sem gerð var í lok árs 2010 

og upphafi ársins 2011. Í henni er reynt að varpa ljósi á íslensku 

móðurmálskennsluna í Danmörku og Svíþjóð. Gengið var út frá því að 

hún væri ólík í þessum löndum þar sem stjórnvöld landanna hafa ólík 

sjónarmið varðandi móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Í rann-

sókninni, þar sem beitt var eigindlegum aðferðum, var ætlunin að skoða 

hvort og þá hvernig mismunandi stefna stjórnvalda hefði áhrif á íslensku 

móðurmálskennsluna og þar af leiðandi hvort munur væri á líklegum 

árangri hennar. Til að meta þetta voru viðhorf kennara könnuð, markmið 

þeirra, námsgögn og námsmat. 

Niðurstöður, sem byggjast á svörum fimm íslenskra móðurmáls-

kennara í Danmörku og fjögurra í Svíþjóð, benda til þess að nokkur 

munur sé á framkvæmd íslensku móðurmálskennslunnar milli landanna. 

Móðurmálskennsla tvítyngdra barna í Svíþjóð virðist vera markvissari og 

þar er meira eftirlit haft með kennurum en í Danmörku þar sem kennarar 

hafa meira frjálsræði og eru yfirleitt einir á báti. Munur virðist einnig vera 

á námsmati, heimanámi og þátttöku foreldra en það má að einhverju leyti 

rekja til stefna stjórnvalda. Viðhorf foreldra, þátttaka þeirra og stuðningur 

við heimanám barna sinna virðist einmitt skipta máli fyrir námsárangur. 

Nokkur munur sýnist vera á afstöðu foreldra eftir löndum; foreldrar í 

Svíþjóð virðast líta kennsluna alvarlegri augum en foreldrarnir í 

Danmörku. Kennarar í Svíþjóð leggja oft mikla áherslu á heimanám. 

Sænsk stjórnvöld krefjast færri nemenda til að kennsla verði sett á fót en 

stjórnvöld í Danmörku.  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða íslensku móður-

málskennsluna í tveimur löndum sem hafa ólíka stefnu og varpa um leið 

ljósi á mikilvægi hennar fyrir tvítyngda nemendur. Ýmsar rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi móðurmálskennslu fyrir þroska barna og nám 

í öðru máli. Afar lítið hefur þó verið skrifað um tilhögun móðurmáls-

kennslunnar, þ.e. hvernig æskilegt sé að hún væri, á hvaða námsþætti sé 

mikilvægt að leggja áherslu, námsmat og þess háttar. Það hlýtur að skipta 

máli til að kennslan sé árangursrík eins og margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á. Þessi rannsókn ætti að gagnast kennurum, foreldrum tvítyngdra 

barna og öðrum sem hafa áhuga á tvítyngi og viðhaldi móðurmáls og gera 

þeim ljóst hve góð kunnátta í móðurmálinu er mikilvæg fyrir líf og 

þroska tvítyngdra barna. 
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Abstract 

Icelandic Language Teaching program in Denmark and Sweden 

-Teaching methods, Goals and Attitudes 

This M.Ed. thesis is based on a research study that was conducted at the 

end of 2010 and early 2011 which sought to highlight the Icelandic 

language teaching program in Denmark and Sweden. It was concluded 

that it would be different in those countries since national governments 

have different policies in terms of mother tongue teaching of bilingual 

students. The study, which used a qualitative approach, aimed at 

examining whether and how these different government policies would 

affect the Icelandic language teaching and thus whether there would be 

difference in its likely success. Teachers' attitudes were examined as well 

as their goals, learning materials and assessment. 

Results, based on a survey of five Icelandic teachers in Denmark and 

four in Sweden, indicate that there are some differences between the 

countries in Icelandic language teaching program. In Sweden, mother 

tongue teaching program, appears to provide greater support and better 

supervision than in Denmark where teachers are usually on their own. It 

also appeared to be differences on the assessment, homework and 

parental involvement, which may partly be attributed to government 

policies. Parental involvement and support seems to be important for 

students to succeed in the program, parents in Sweden generally seemed 

to think of the teaching as more important than parents in Denmark. This 

is the main difference between the two countries, along with the teachers 

in Sweden putting greater emphasis on homework and government 

requirements on the number of students so the mother tongue program 

will be established. 

The main purpose of this study was to examine the Icelandic teaching 

program in two Nordic countries that have different attitudes toward it as 

well as highlight the importance of it for bilingual students. Several 

studies have demonstrated the importance of mother tongue programs for 

development of the children and learning a second language. However, 

very little has been written regarding the structure of mother tongue 

programs, i.e. how it should be, which components are important to stress 

and assessment. As many studies have shown, these attributes must be 

relevant for the teaching to be effective. This study should benefit 
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educators, parents of bilingual children and others who are interested in 

bilingualism and mother tongue maintenance and make them aware of 

how important it is for the development of bilingual children.  
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1  Inngangur  

Margir Íslendingar hafa um langt skeið flust búferlum til Norður-

landanna, bæði til að vinna en ekki síst til að mennta sig. Mörg íslensk 

börn eyða þar af leiðandi einhverjum hluta bernskunnar í umhverfi þar 

sem íslenska er minnihlutamál. Kennsla í skólum barnanna fer fram á 

norrænu máli og þar sem tungumálið gegnir gríðarlegu hlutverki í lífinu 

er mikilvægt að börn fái aðstoð í áframhaldandi þróun þess. Það á bæði 

við um nám og þróun nýja málsins en einnig viðhald íslenskunnar. Við-

horf sem samfélagið mótar gagnvart málefnum tvítyngdra barna skila sér 

síðar í framtíð þeirra. Móðurmálskennsla þeirra á sér langa sögu á 

Norðurlöndunum. Það hafa þó ávallt verið miklar umræður um mikilvægi 

hennar og að lokum eru það stjórnmálamenn sem taka ákvarðanir hvort 

hún eigi að vera í boði og fyrir hverja.  

Í Danmörku og Svíþjóð er stefna stjórnvalda að mörgu leyti ólík hvað 

móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda varðar, meðal annars hverjir eiga 

rétt á henni. Tilhögun móðurmálskennslunnar hlýtur að ráða miklu um 

árangur nemenda í námi á seinna málinu. Það virðist vera mun betra 

skipulag á móðurmálskennslunni í Svíþjóð en í Danmörku þar sem 

kennslan virðist mun meir háð ákvörðunum kennara. Þar af leiðandi 

kviknaði áhugi á að skoða nánar hvort svo væri í raun. Í þessari rannsókn 

er því leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hafa ólíkar stefnur 

stjórnvalda Danmerkur og Svíþjóðar áhrif á íslenska móðurmálskennslu 

tvítyngdra nemenda og hugsanlegan árangur hennar? Til að svara því er 

kannað hver séu helstu markmið kennara og áhersluþættir, hvernig 

skipulagi kennslu sé háttað, hvort nemendur séu metnir, hvaða námsgögn 

séu notuð og hver séu viðhorf kennara og foreldra til kennslunnar. 

Þegar fræðilegu gagnaleitinni og úrvinnslu hennar var nánast lokið 

hófst hin eigindlega rannsókn. Tekin voru viðtöl við fimm íslensku-

kennara í Danmörku og fjóra í Svíþjóð. Gerður var viðtalsrammi sem 

stuðst var við til að leita svara við rannsóknarspurningum. Út frá við-

tölunum er erfitt að meta árangur kennslunnar; hvort hún skili meiri 

árangri í Danmörku eða Svíþjóð. Óformlegt, rökstutt mat verður þó lagt á 

það með því að bera saman hvað fræðin segja annars vegar og hins vegar 

hvað kennarar segja um tilhögun kennslunnar. Mörg íslensk börn eru 

búsett erlendis og mikilvægt er að þau séu með virkt tvítyngi þannig að 

þau geti tjáð sig vel á tveimur málum sem eru í umhverfi þeirra. Í kafla 

2.1 eru helstu hugtök sem tengjast efninu skilgreind; móðurmál, tvítyngi, 
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ílag og þá verður einnig greint gróflega frá máltöku tvítyngdra barna. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi móðurmálskennslu fyrir 

þroska barna og nám í öðru máli. Afar lítið hefur þó verið skrifað um 

tilhögun móðurmálskennslunnar, þ.e. hvernig æskilegt er að hún sé, á 

hvaða námsþætti sé mikilvægt að leggja áherslu, námsmat og þess háttar. 

Það hlýtur að skipta máli til að kennslan skili tilætluðum árangri og 

reynist börnum vel, eins og margar rannsóknir hafa sýnt fram á. Í kafla 

2.2 (Þýðing móðurmáls við kennslu tvítyngdra nemenda) er greint frá 

ýmsum rannsóknum sem hafa sýnt fram á mikilvægi móðurmálskennslu 

og hve nauðsynlegt sé að viðhalda móðurmálinu.  

Í kafla 2.3 (Móðurmálskennsla) er síðan varpað ljósi á þætti móður-

málskennslunnar sem lítið hefur verið skrifað um, meðal annars 

námsþætti, kennsluhætti og gögn, sem eru þýðingarmikil í móður-

málskennslu. Einnig verður aðeins fjallað um íslenskan leiðarvísi sem var 

gefinn út af Skruddu og menntamálaráðuneytinu árið 1995. Tilgangur 

hans var að stuðla að markvissari íslenskukennslu á Norðurlöndunum. 

Þótt leiðarvísirinn sé kominn til ára sinna og varla í gildi lengur eru í 

honum margir góðir punktar sem enn er gagnlegt að hafa í huga við 

íslenskukennslu íslenskra nemenda sem búsettir eru erlendis. Þessir 

punktar eru í raun eina efnið sem fjallar einmitt um þann nemendahóp og 

kennara sem þessi rannsókn beinist að og því var talið skynsamlegt að 

hafa þá til hliðsjónar. Í aðalnámskrá grunnskóla í íslensku kemur einnig 

ýmislegt fram sem gagnlegt er að styðjast við í móðurmálskennslu 

íslenskra nemenda. Í kafla 3 er móðurmálskennsluna í Danmörku og 

Svíþjóð reifuð; lög og reglugerðir, hverjir eiga rétt á kennslunni, námskrá, 

markmið og námsmat. 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður fjallað um skoðanir fræðimanna og rannsóknir sem 

tengjast efni ritgerðarinnar. Í kafla 2.1 verða tekin til meðferðar hugtök 

sem tengjast efninu. Síðan, í köflum 2.2 og 2.3, verður nokkuð almenn 

umfjöllun um móðurmálskennslu nemenda af erlendum uppruna og 

mikilvægi hennar. Þá sérstaklega reynt að miða við íslenska nemendur 

sem búsettir eru erlendis. Að því loknu verður rætt um móðurmáls-

kennsluna í Danmörku, í kafla 3.1 og þar á eftir móðurmálskennsluna í 

Svíþjóð, í kafla 3.2. Í þeim köflum verða meðal annars reifuð lög, 
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reglugerðir og námskrár landanna og skilgreint hverjir eiga rétt á 

kennslunni.  

2.1 Skilgreining hugtaka 

Þegar gerð er grein fyrir íslenskri móðurmálskennslu erlendis er 

mikilvægt að hafa aðstæður nemendahópanna sem um ræðir í huga, þ.e. 

hvað það felur í sér að vera tvítyngdur og hvað móðurmál stendur fyrir. 

Staða nemendanna í íslensku er afar misjöfn, meðal annars vegna þess að 

þeir hafa búið mislengi erlendis og í sumum tilfellum er aðeins annað 

foreldrið íslenskt. Á meðan sumir eru fæddir erlendis eru aðrir á Íslandi 

en flytjast út á mismunandi aldri. Einnig er ílagið misjafnt og því er 

einnig mikilvægt að gera grein fyrir því hvernig tungumálanám fer fram. 

Markmiðið er að þeir nái allir svokölluðu virku tvítyngi en nánar verður 

það reifað í kafla 2.1.2 sem er um tvítyngi. 

2.1.1 Móðurmál 

Að hafa vald á tungumáli er mikilvægur hæfileiki sem veitir aðgang að 

lýðræðislegum, félags- og efnahagslegum tækifærum samfélagsins (Hylt-

enstam, 2006:25). Tungumálið gegnir gríðarlega þýðingarmiklu hlutverki 

í lífi einstaklings. Án þess gæti hann ekki talað, lesið, skrifað eða skilið 

hvað aðrir segja. Hann gæti því ekki tjáð tilfinningar sínar eða haft 

samskipti við einstaklinga sem ekki eru á staðnum. Hann gæti aðeins tjáð 

sig með líkamlegri tjáningu við einstaklinga sem standa andspænis 

honum og horfa á hann. Málið er forsenda þess að einstaklingur læri af 

öðrum og í gegnum það fær hann menningararf forfeðranna og kemur 

honum jafnvel áleiðis til sinna barna og barnabarna (Skutnabb-Kangas, 

1990:13). Þekkingarmiðlun fer að mestu leyti fram í gegnum málið. 

Málið er einnig stuðningur í vitsmunalegri vinnslu einstaklings, þ.e.a.s. 

við vinnslu og geymslu þekkingar. Því þróaðra sem málið er hjá 

einstaklingnum því betur nýtist það sem verkfæri til þekkingarmótunar og 

hugsunar (Hyltenstam, 2006:30). Tungumál er því helsta samskiptatæki 

mannsins og einstaklingar með mismunandi móðurmál verða að tala 

saman á máli sem allir skilja, sem oftast er hið opinbera tungumál 

samfélags (Skutnabb-Kangast, 1995a:43).  

Flestir eru fljótir að svara því hvert sé þeirra móðurmál en það á þó 

ekki við um alla. Á Norðurlöndunum sem dæmi eru nokkuð margir sem 

þurfa að hugsa sig um þegar þeir eru spurðir hvert sé móðurmál þeirra 
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eða barna þeirra. Þó er æskilegt að hver og einn viti hvert sé hans 

móðurmál og ýmis réttindi í samfélaginu eru tengd því. Það er misjafnt 

hvaða skilgreiningar á móðurmáli fólk styðst við og hver einstaklingur 

getur jafnvel nefnt fleiri en eitt móðurmál eftir því hvaða skilgreiningu 

hann notar (Skutnabb-Kangas, 1990:27-28; Skutnabb-Kangas, 1995a:44). 

Yfirleitt er átt við að móðurmál sé það mál sem barn lærir fyrst og talar 

að staðaldri á heimilinu í æsku. Móðurmálið er ekki endilega það mál 

sem það verður leiknast í þegar fram líða stundir (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007:103-104). Börn læra móðurmálið af foreldrum eða öðrum sem 

annast þau og síðar læra börn einnig hvert af öðru. Móðurmálið heldur 

áfram að þróast allt lífið. Börn geta lært fleiri en eitt móðurmál við 

tilteknar aðstæður en þó sjaldan fleiri en tvö (Sigurður Konráðsson, 

2007:135). 

Móðurmál einstaklings getur síðan breyst seinna í lífi hans. Skutnabb-

Kangas setti fram fimm skilgreiningar á móðurmáli. Samkvæmt þeirri 

fyrstu er móðurmál einstaklings það mál sem hann lærir fyrst. Önnur 

skilgreining gengur út frá færni einstaklings, þ.e. það mál sem hann hefur 

mestu færni í er móðurmál hans. Samkvæmt þeirri þriðju er móðurmálið 

það mál sem einstaklingur notar mest. Sú fjórða snýst um viðhorf, bæði 

eigin viðhorf og því máli sem einstaklingur telur vera sitt móðurmál og 

viðhorfum annarra í samfélaginu og því máli sem þeir telja vera 

móðurmál einstaklingsins. Fimmta og síðasta skilgreiningin gengur út frá 

sjálfvirkni og heimsmynd, móðurmál einstaklings er því það mál sem 

viðkomandi reiknar, hugsar, dreymir og skrifar dagbók eða ljóð á 

(Skutnabb-Kangas, 1990:27-28; Skutnabb-Kangas, 1995a:44). 

Samkvæmt Hyltenstam (2006:27) er móðurmál einstaklings ekki 

endilega það mál sem hann hefur best vald á. Fyrsta málinu, móður-

málinu, getur hafa verið skipt út fyrir annað mál sem getur síðan orðið 

það mál sem einstaklingur notar mest eða í sumum tilfellum eingöngu. 

Þau börn sem alast upp við tvö tungumál geta síðan haft tvö móðurmál. 

Ef tekið er tillit til mannréttinda og málfarslegra réttinda einstaklinga þarf 

að líta út fyrir skilgreiningar Skutnabb-Kangas. Skilgreiningin sem 

gengur út frá því að móðurmál einstaklings sé það mál sem hann notar 

mest á til að mynda ekki alltaf við þótt einhverjir myndu halda því fram 

að meirihlutamál samfélagsins væri móðurmál barns af erlendum upp-

runa, einungis vegna þess að barnið notar það meirihluta dagsins, í leik- 

eða grunnskólanum. Þá er þó ekki tekið tillit til þess að flest þessara 

barna eru þvinguð til að tala meirihlutamálið því ekki er til staðar leik- 
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eða grunnskóli þar sem starfið fer fram á móðurmáli þess. Það er því 

samfélagið sem hefur valið hvaða mál barn skuli nota í hinu daglega lífi 

en ekki það sjálft. Skilgreiningin um að færni einstaklings á málinu skeri 

úr um hvert sé móðurmál hans á heldur ekki alltaf við. Því er jafnvel 

haldið fram að meirihlutamálið sé móðurmál barns því það kann ekki 

einu sinni að reikna eða skrifa á eiginlegu móðurmáli og sé yfirhöfuð 

mun betra í meirihlutamálinu. Þá er þó ekki tekið tillit til þess að slök 

geta barns í móðurmálinu er afleiðing þess að barnið fékk ekki að læra 

það og nota í leik- eða grunnskólanum. Samkvæmt Skutnabb-Kangas 

væri besta skilgreiningin sú að móðurmál einstaklings sé það mál sem 

hann lærir fyrst og samsamar sig með (Skutnabb-Kangas, 1990:29).  

Móðurmálið gegnir sérstöku hlutverki, þar sem það leggur grunninn 

að tileinkun annarra mála og barnið notar það til viðmiðunar við nám í 

nýju máli (Larsen, 2008:125-126). Það er verkfæri til náms. Þótt þekk-

ingarþróun geti átt sér stað á mismunandi tungumálum eru forsendurnar 

ekki þær sömu. Kennsla í meirihlutamálinu sem tví- eða fjöltyngdur 

nemandi hefur ekki enn sömu færni í eins og skólafélagarnir felur í sér 

ákveðna hindrun. Það hefur einnig afgerandi þýðingu fyrir persónu- og 

menningarlega sjálfsmynd og fyrir vitsmuna- og tilfinningaþroska 

einstaklings (Concha, 2007:13,58). Móðurmálið tengist fyrstu tilfinning-

um barns á sjálfsmynd sinni sem styrkist í samskiptum við fjölskylduna 

og nánasta umhverfi. Mikilvægt er að barn fræðist um gildi fjölskyld-

unnar og öðlist jafnframt heimssýn. Að því geta foreldrarnir stuðlað með 

því að koma gildunum áfram meðal annars í gegnum barnalög, leiki, rím, 

kvæði, sögur, upplestur og fleira (Klausen og Hodal, 2005:57). 

2.1.2 Tvítyngi 

Í heiminum eru fleiri tvítyngdir einstaklingar en eintyngdir (Carder, 

2007:101). Sum börn alast upp með eitt tungumál á heimilinu og annað 

utan heimilisins. Í umhverfi þeirra geta jafnvel ríkt enn fleiri mál. Börnin 

eru þá yfirleitt einnig hluti af tveimur menningarheimum. Ef þau læra 

fyrst móðurmál sitt og síðan annað málið þróa þau með sér svokallað 

árangursríkt tvítyngi. Börn sem læra bæði málin samtímis eru sögð þróa 

með sér jafnhliða tvítyngi, þ.e. ef tvö mál eru notuð sem móðurmál í hinu 

daglega lífi. Það getur verið raunin ef foreldrar eru af mismunandi 

þjóðerni (Osani, 1998:57). Það er nánast eingöngu í þeim tilvikum sem 

einstaklingur lærir tvö mál nokkurn veginn samtímis. Algengara er að 
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barn hafi náð tökum á einu máli þegar það byrjar að læra annað. Þá hefur 

það kynnst sjálfu sér, heiminum og þekkir ýmis hugtök og getur þá strax 

yfirfært hugtök úr móðurmálinu á nýja málið. Yfirfærslan er ekki 

sjálfvirkt ferli en um leið og barn uppgötvar að mismunandi heiti á 

hlutum og tengslum hafa önnur heiti á nýja málinu gengur yfirfærslan þó 

yfirleitt fljótt fyrir sig. Þetta ferli er að mestu vitsmunalegt (Skutnabb-

Kangas, 1990:36). Umræður og vangaveltur hafa verið um hvort börn séu 

fær um að læra tvö mál samtímis. Svo virðist vera því margir vísinda-

menn telja að börn geti alveg lært tvö mál samtímis og það geti stutt 

þróun hvors málsins um sig (Osani, 1998:58).  

Tvítyngi hefur jákvæð áhrif á vitsmunaþroska þegar báðum tungu-

málunum er viðhaldið (Menntamálaráðuneytið, 2007:22). Thomas og 

Collier (1997:43) halda því fram að til að tryggja vitsmunalegan og 

fræðilegan árangur nemenda í öðru máli sé mikilvægt að fyrsta málkerfi 

nemenda, munnlegt og skriflegt, hafi þróast á hátt vitrænt stig. Fræðileg 

þekking og hugtakaþróun flyst þá frá fyrsta málinu yfir á annað málið. Í 

aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er þess getið að ef börn eru á 

viðkvæmu máltökuskeiði þegar þau skipta um málumhverfi sé farsælast 

að þróun móðurmáls haldi áfram og að seinna málinu sé bætt við, þ.e. að 

stuðlað sé að viðbótarmáli og virku tvítyngi en ekki málskiptum. Með 

virku tvítyngi er átt við það að notuð séu tvö mál í hinu daglega lífi og 

lifað sé í tveimur menningarheimum. Sé móðurmáli ekki haldið við er að 

auki hætta á að samskipti og tjáning milli barna og foreldra og 

málumhverfis þeirra almennt verði takmörkuð. Börn, sem alast upp við 

tvö tungumál samtímis eða læra nýtt tungumál á grunnskólaaldri og 

viðhalda jafnframt móðurmálinu, tali, lestri, ritun o.s.frv., eru vel í stakk 

búin til að takast á við nám á hvoru máli fyrir sig (Menntamálaráðu-

neytið, 2007:22). 

 Reynsla barns af tungumáli er ólík á heimilinu annars vegar og í 

skólanum hins vegar. Á heimilinu er svokallað barnamál yfirleitt meira 

notað þar sem tungumálanám barnsins er í raun óundirbúið og gerist 

yfirleitt ósjálfrátt. Það mál sem lagt er rækt við í eðlilegu umhverfi 

heimilisins stuðlar að hugtakaþróun barnsins (Issa og Öztürk, 2008:3,9) 

sem gerir það væntanlega betur í stakk búið til að takast á við fræðilegt 

mál sem notað er í skólanum. Pauline Gibbons (1991:3) hefur lýst 

muninum á leikmáli og skólamáli. Leikmálið er það mál sem barn notar 

til að eignast vini, taka þátt í leikjum og öðrum viðburðum sem þróa og 

viðhalda félagslegum samskiptum. Góð færni í því er mikilvægur þáttur í 
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þróun máls til þess að barnið einangrist ekki frá eðlilegu félagslegu lífi 

leiksvæðisins. Skólamálið er frábrugðið leikmálinu þar sem það tengist 

stærðfræðinámi og öðrum námsgreinum skólans. Skólamálið krefst þess 

að málið tengist æðri hugsunarferli, svo sem að setja fram tilgátur, draga 

ályktanir, meta, alhæfa, spá fyrir um eða flokka. Skólamálið er mun 

lengur að þróast en leikmálið. Það er oft óhlutstætt og það geta verið færri 

áþreifanlegar, sjónrænar vísbendingar um merkingu þess. Mikilvægt 

færnistig í skólamálinu er getan til að útskýra flókna merkingu á annað 

hvort munnlegan eða skriflegan hátt á tungumálinu sjálfu en ekki með 

látbragði eða hljómfalli í tali. Vitsmunaleg ögrun er mikilvæg fyrir þróun 

skólamáls og hún fæst með því að fást við viðfangsefni sem reyna á, þ.e. 

þau eiga ekki að vera of auðveld (Cummins, 1996:59). 

Tvítyngi er skilgreint á ýmsan hátt. Sumir fræðimenn nota hugtakið 

aðeins um þá sem hafa alist upp við tvö tungumál frá bernsku. Þá er oft 

miðað við þriggja ára aldur. Aðrir nota hugtakið í víðari skilningi eða um 

þá sem notast að einhverju leyti við tvö mál í daglegu lífi. Tvítyngt fólk 

er afar misleitur hópur. Sumir eru nokkuð jafnvígir á bæði málin en aðrir 

eiga auðveldara með að tjá sig á öðru málinu. Málkunnáttan litast af því 

umhverfi þar sem málið var lært og því sem helst er talað um á hvoru 

máli. Það á jafnvel við um börn sem alast upp við að tala eitt mál á 

heimilinu og annað í skólanum. Þau eru mun líklegri til að tjá sig um það 

sem gerist í skólanum á því máli sem þar er talað og það sem gerist heima 

fyrir á móðurmálinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:102-103).  

Skutnabb-Kangas (1990:45) vildi flokka hinar ýmsu skilgreiningar á 

tvítyngi á sama hátt og móðurmálshugtakið, eftir því hver viðmiðin eru. 

Fyrsta skilgreiningin varðar uppruna, þ.e. að einstaklingur hafi lært og 

notað tvö mál samtímis frá upphafi. Sú næsta er færni einstaklings í 

málunum, þ.e. að hann hafi fullt vald á báðum málum. Þriðja skil-

greiningin er notkun málanna, að einstaklingur geti notað bæði málin í 

öllum eða að minnsta kosti flestum aðstæðum. Síðasta skilgreiningin er 

viðhorf eða auðkenni, þ.e. að einstaklingur líti á sjálfan sig sem tví-

tyngdan með tvö tungumál og tvenns konar menningu og að aðrir líti á 

hann sem tvítyngdan einstakling. Skutnabb-Kangas (1984:90) skilgreindi 

hugtakið einnig þannig að það ætti sérstaklega við um innflytjendur og 

börn af erlendum uppruna. Samkvæmt henni er einstaklingur fær um að 

nota tvö (eða fleiri) tungumál á sama stigi og innfæddir, annað hvort í 

eintyngdum eða tvítyngdum samfélögum í samræmi við félags- og 

menningarlegar kröfur sem gerðar eru til tjáskipta og vitsmunalegrar 
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færni einstaklings, bæði af samfélögunum og einstaklingnum sjálfum og 

að hann geti samsamað sig báðum (eða öllum) að hluta til eða til fulls. Til 

að börn, sem alast upp með tvö tungumál í umhverfi sínu, geti orðið 

jafnvíg á bæði málin þarf sérstaklega að þjálfa það mál sem er 

minnihlutamál í samfélaginu. Mikilvægt er að móðurmálskennarar og 

foreldrar, heimili og skóli vinni saman að því að styrkja barn í að beita 

móðurmáli sínu. Miklu máli skiptir að barn tali móðurmálið við eins 

marga og kostur er og heyri það talað við fjölbreyttar aðstæður og í 

mismunandi umhverfi (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:23). 

Ef einstaklingar sem hafa annað móðurmál en það sem er 

meirihlutamál samfélagsins ætla að taka fullan þátt í samfélaginu verða 

þeir að gerast tvítyngdir eða í sumum tilfellum fjöltyngdir. Ef þeir ætla að 

geta talað við fjölskylduna, kynnast sögu sinni og menningu og sjálfum 

sér verða þeir að kunna móðurmál sitt. Ef þeir vilja fá góða menntun sem 

fer yfirleitt fram á máli samfélagsins og taka þátt í félagslegu, 

efnahagslegu og pólitísku lífi landsins sem þeir búa í þurfa þeir að kunna 

opinbera tungumálið. Samkvæmt Skutnabb-Kangas ætti menntakerfið að 

hjálpa þeim að verða tvítyngdir því að þeir hafa ekki valið sér þetta 

hlutskipti (Skutnabb-Kangas, 1995a:40). Bæði þeir sem tilheyra meiri-

hlutanum og minnihlutahópum virðast vera sammála um að börn úr 

minnihlutahópum ættu að fá tækifæri til að læra mál meirihlutans í 

skólanum. Þeir eru þó ósammála um nám í móðurmáli minnihluta-

hópanna. Margir úr minnihlutahópum telja að móðurmál þeirra ætti að 

hafa sama rétt og móðurmál meirihlutans, einnig í skólum. Meirihlutinn 

lætur hins vegar eins og minnihlutamálin hafi minna vægi og leggur 

áherslu á að miða kennsluna við að börn úr minnihlutahópum læri 

meirihlutamálið (Skutnabb-Kangas, 1995a:43).  

Þegar börnin hafa lært meirihlutamálið er algengt að þau blandi 

málunum saman, jafnvel í sömu setningu. Lengi vel var litið á þetta sem 

málvillu og þótti benda til þess að þau rugluðu málunum saman (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007:106). Það hefur hins vegar verið leitt í ljós að blöndun 

málanna er ekki vísbending um rugling heldur nýtingu auðlinda 

tungumálanna. Einstaklingar velja ákveðið mál til að tala, lesa eða skrifa 

og valið fer eftir ýmsum ástæðum; meðal annars færni í málunum, um-

ræðuefni, viðmælendur og hvata til að æfa sig í viðkomandi máli (Brisk 

og Harrington, 2000:6). Það sem stuðlar að bestum málþroska hjá bæði 

eintyngdum og tvítyngdum börnum er örvun og hvatning í eðlilegu, 

afslöppuðu og örvandi umhverfi. Einn besti hvati sem hægt er að veita 
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börnum er að koma þeim í skilning um það hvílíkt undratæki málið er 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:122-123). Tengsl tungumálanáms og hvata 

eru þó óljós. Ekki er vitað hvort hvati leiðir til betri árangurs í námi eða 

góður árangur verður nemendum hvatning til að gera enn betur (Banks og 

Banks, 2007:314). Hvati hefur þó almennt verið viðurkenndur af kennur-

um og rannsakendum sem einn af helstu áhrifaþáttum á árangur í tungu-

málanámi. Hvatinn skapar öflugasta drifkraftinn til að læra tungumálið og 

síðar viðhalda námsferlinum sem vill stundum verða langur og leiðigjarn. 

Hvatinn tengist að vísu einnig öllum öðrum þáttum tungumálanámsins að 

einhverju leyti (Dörnyei, 1998:117). 

2.1.3 Máltaka tvítyngdra barna og ílag 

Rannsóknir á máltöku barna hafa leitt í ljós að eintyngd og tvítyngd börn 

læra tiltekin tungumál á svipaðan hátt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:105; 

Bialystok, 2001:34). Málfræðiatriði lærast í nokkurn veginn ákveðinni 

röð og tvítyngd börn fylgja að mestu þessari sömu röð í hvoru máli um 

sig. Báðir hópar barna ná svipaðri fullnaðarkunnáttu í málunum. Helsti 

munur hópanna á máltöku felst í hraða máltökunnar en einnig í því að 

málin tvö virðast ekki alveg aðskilin að öllu leyti. Flestar rannsóknir á 

máltöku tvítyngdra hafa beinst að börnum sem læra tvö mál samhliða frá 

unga aldri. Orðaforði þessara barna hefur meðal annars verið rann-

sakaður. Þær rannsóknir benda til þess að þau bæti við sig nýjum orðum í 

hvoru máli um sig mun hægar en eintyngd börn sem tala sömu mál. 

Sumar niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að mun minni munur sé á 

eintyngdum og tvítyngdum börnum í setningafræðiþroska en í orðaforða. 

Færri rannsóknir hafa þó verið gerðar á málfræðikunnáttu tvítyngdra 

barna í samanburði við eintyngd börn (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:105-

107).  

Hlutverk ílags, sem fjallað verður nánar um hér á eftir, í aðstæðum 

eintyngdra og tvítyngdra barna getur skýrt hvers vegna orðaforði þessara 

tveggja hópa er mismunandi þótt setninga- og hljóðfræðiþroski sé 

svipaður. Orðaforðann þarf að læra af ásettu ráði en það má vera að 

tileinkun setninga- og hljóðfræði gerist frekar sjálfkrafa (Bialystok, 

2001:66-67). Þegar börn læra málin ekki samhliða er þó munur á því 

hvernig þau læra móðurmálið annars vegar og annað málið hins vegar. 

Þegar þau læra annað málið hafa þau þegar eitt tungumál á valdi sínu og 

þau eru yfirleitt tilfinningalega tengd móðurmálinu á allt annan hátt en 



 

22 

öðru málinu (Sigurður Konráðsson, 2007:135-136). Sú þekking sem þau 

búa yfir á móðurmálinu og hugtakaþekking þeirra mun hafa áhrif á 

tileinkun annars máls (Bialystok, 2001:35).  

Ílag (e. input) máls er í raun allt það sem hefur áhrif, þ.e. allt það mál 

sem við skynjum, þ.e. heyrum eða sjáum (táknmál, svipbrigði, 

handahreyfingar og ritað mál). Ekki er þörf á að hlusta eða horfa 

meðvitað á málið heldur er nóg að „verða fyrir því“ ef svo má að orði 

komast eða vera umkringdur því. Flestir fá nokkuð magn af ílagi á degi 

hverjum. Inntak er sá hluti ílagsins sem meðtekinn er og unnið er áfram 

úr. Þegar um er að ræða nám annars máls er inntakið sá hluti sem er 

lærður, það sem festist og verður eign viðkomandi. Það að heyra 

tungumál í sjónvarpi eða umhverfinu þarf ekki endilega að leiða til þess 

að viðkomandi læri málið. Að vera umkringdur máli er ekki hægt að 

leggja að jöfnu við að nám eigi sér stað. Til þess að ílag verði inntak er 

mikilvægt að viðkomandi vinni úr ílaginu, annað hvort málfarslega, 

meðal annars með því að endurtaka það, svara því eða með athöfn þannig 

að viðkomandi geri það sem ílagið kveður á um. Hvatinn að úrvinnslunni 

er yfirleitt sá að viðkomandi bregst á einhvern hátt við ílaginu. Sá sem 

krefst þess að brugðist sé við ílaginu getur verið viðkomandi sjálfur 

(Skutnabb-Kangas, 1990:78). 

2.2 Þýðing móðurmáls við kennslu tvítyngdra nemenda 

Flestir fræðimenn sem fjalla um menntun eru sammála um að ef traustur 

og góður grunnur er lagður á fyrsta skólastigi nemanda öðlist hann 

sjálfstraust og öryggi sem þarf til að þroskast og menntast. Að ná góðum 

tökum á móðurmálinu er þar mikilvægur þáttur (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002:55). Það eru tengsl á milli fyrsta og annars máls. Hið sanna 

forspárgildi er í raun ekki hvert fyrsta mál nemanda er heldur hver sé 

vitsmuna- og fræðileg framvinda hans í því. Því meira sem hið vits-

munalega og fræðilega hefur þróast því hraðar mun hann ná tökum á 

seinna málinu. Í rannsókn sinni komust Thomas og Collier að því að 

formleg kennsla í móðurmálinu hefur forspárgildi um árangur í námi á 

seinna málinu. Þeir komust að því út frá öllum breytum um bakgrunn 

nemenda (Thomas og Collier, 1997:38-39). Þeir telja afar mikilvægt að 

vitsmunaþroski haldi áfram að þróast á móðurmáli nemenda, sérstaklega í 

gegnum grunnskólaárin (Thomas og Collier, 1997:43). Þegar skólaganga 

nemenda hefst hafa þeir yfirleitt lokið sex ára þróun vitsmunaþroskans og 
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því miklvægt að hann haldi áfram að þróast á sama hraða og gerist hjá 

innfæddum nemendum á þeirra móðurmáli (Thomas og Collier, 1997:45). 

Víðtæk rannsókn leiddi í ljós að börn sem ná fullum vitsmunaþroska á 

tveimur tungumálum hafa vitsmunalega yfirburði yfir eintyngd börn 

(Thomas og Collier, 1997:43). Niðurstöður rannsóknar Hyltenstam og 

Tuomela styðja þetta. Þeir halda því fram að móðurmálskennsla stuðli að 

góðum námsárangri, sterkri þjóðernislegri sjálfsmynd og hafi þýðingu 

fyrir þróun móðurmáls, annars máls og þekkingaröflun (Hyltenstam og 

Tuomela, 1996:36; Skolverket, 2002:72). 

Traust undirstaða í móðurmáli er forsenda færni í seinni málum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:22) og því ættu allir nemendur af erlendum 

uppruna að fá kennslu í móðurmálinu samkvæmt Maurice Carder 

(2007:98). Með móðurmálskennslu er hægt að efla nemendur í 

þekkingarþróun sinni. Með kennslunni er einnig hægt að hjálpa nem-

endum að bera saman hinar ólíku menningar og þannig geta þeir betur 

skilið aðstæður sínar (Concha, 2007:58).  

Jim Cummins (2003:61; 2001:17) telur einnig að tvítyngi hafi jákvæð 

áhrif á málþroska og nám barna. Rannsóknir hafa sýnt að ef barn þróar 

tvö eða fleiri tungumál áfram í gegnum grunnskólaárin öðlast það dýpri 

skilning í málunum og hvernig það eigi að nota þau á skilvirkan hátt. Það 

er því ljóst að nám í seinna máli mun ganga betur ef barn hefur náð góðu 

valdi á móðurmálinu. Þegar barn er á aldrinum fjögurra til sex ára lýkur 

eiginlegri máltöku en það heldur þó áfram að læra móðurmál sitt allt lífið 

(Sigurður Konráðsson, 2007:135). Í grófum dráttum má segja að mál- og 

hugtakaþroski barns verði samhliða á báðum málunum þannig að málin 

hafa áhrif á og styðja hvort annað (Hyltanstam og Tuomela, 1996:40). Á 

sama tíma og barnið kynnist hinum ýmsu fyrirbærum í umheiminum 

setur það merkimiða á þau. Auðveldara er að muna hvað fyrirbærin 

kallast ef til er heiti yfir þau. Í eðlilegri þróun nær barnið smám saman 

því stigi að bæði mál- og hugtakaþróun verður áhrifaríkari bæði fyrir 

eigin hugsun og í samskiptum við aðra (Concha, 2007:58). Ef þróun 

móðurmáls stöðvast þá truflast hugtakaþróunin einnig og það tekur 

langan tíma að taka aftur upp þráðinn og halda áfram með hugtakaþróun 

á öðru máli. Þegar barn gengur skyndilega í gegnum málaskipti hefur það 

ekki skilvirkt verkfæri til að nota í samskiptum og hugsun. Slök 

móðurmálskunnátta barns getur komið í veg fyrir árangur í námi. Þegar 

það kann mál sitt ekki nógu vel er það með slaka undirstöðu til þess að 
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læra annað mál, sem kennt er á í skólanum (Skutnabb-Kangas, 1990:92, 

132; Tireli, 2006:60). 

2.2.1 Mikilvægi formlegrar kennslu í móðurmáli  

Nemandi verður að fá tækifæri til að þróa móðurmálið til fulls innan og 

utan skóla í formlegum, málfarslega krefjandi aðstæðum. Það er sér-

staklega mikilvægt ef móðurmálið er ekki skólamál nemandans. Hann 

ætti einnig að fá tækifæri til að nota málið utan skólans því annars getur 

verið erfitt að sjá tilganginn með því einu að þurfa að sitja í tímum og 

læra það (Skutnabb-Kangas, 1990:91-92). Þekking á móðurmálinu og trú 

á eigin færni í málnotkun gefur nemendum færi á að beita málinu á 

áhrifaríkan hátt. Sjálfstraust og góð þekking fæst með æfingu og glímu 

við margvísleg viðfangsefni (Menntamálaráðuneytið, 2007:8). 

Með því að styrkja móðurmál nemenda samhliða öðru málinu alla 

skólagönguna mun ávinningurinn verða velgengni í námi, framfarir á 

vitsmunalegum sviðum og það sem jafnvel er verðmætast, sjálfsmynd 

þeirra og sjálfstraust eykst. Foreldrar sjá oft ekki mikilvægi þess að börn 

þeirra njóti móðurmálskennslu. Þeir telja þau jafnvel vera vel talandi á 

móðurmálinu og því skuli áherslan lögð á seinna málið, þar sem námið í 

skólanum fer yfirleitt fram á því. Jákvæð viðbrögð annarra foreldra skipta 

þarna miklu máli og að minnt sé á mikilvægi þess að viðhalda 

móðurmálinu (Carder, 2007:98-99,116). Jafnaldrar eru mikilvægir hvað 

varðar hvatann til að beita málinu. Börn sækjast eftir því að vera eins og 

önnur börn að mörgu leyti en þó sérstaklega málfarslega (Hyltenstam og 

Tuomela, 1996:38). Skutnabb-Kangas (1990:38) telur slæmt þegar 

skólinn viðurkennir ekki rétt nemenda úr minnihlutahópum til að nota 

eigin tungumál og vanmetur gildi móðurmáls þeirra. Með því er verið að 

setja spurningarmerki við allan persónuleika barnsins, foreldra þess, 

samfélagshóp og menningararf. Skutnabb-Kangas er ómyrk í máli og líkir 

þessu við að verið sé að flá barnið lifandi. 

Viðhorf skóla til tvítyngdra nemenda og tungumála skiptir miklu máli. 

Í bókinni, Bilingualism in International Schools, eftir Maurice Carder 

(2007:104), er tekið dæmi um ímyndaða stúlku sem fluttist til útlanda og 

byrjaði í 7. bekk. Hún fékk kennslu í nýja málinu og náði fljótt tökum á 

því. Að ári liðnu væri hún samkvæmt Carder líkleg til að standa sig vel í 

öllum námsgreinum og eftir tvö ár væri hún sennilega komin í samkeppni 

við nemendur bekkjarins sem töluðu málið reiprennandi. Hún hefur hins 
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vegar alltaf notað móðurmálið á heimilinu, við foreldrana og jafnvel aðra 

fjölskyldumeðlimi. En svo byrjar hún líklega að eiga í vandræðum með 

að muna eftir þeim orðum í móðurmálinu sem hún þarf að nota en hún 

hefur heldur ekki fengið sömu kennslu og aukið við orðaforðann eins og 

gömlu skólafélagar hennar í heimalandinu. Að tveimur árum liðnum er 

hún strax farin að dragast aftur úr þeim hvað þetta varðar og það mun 

klárlega hafa alvarlegar afleiðingar ef bilið heldur áfram að breikka út 

grunnskólaárin. Ef hún er dugleg í námi og með góða færni í tungumálum 

ætti hún mögulega eftir að standa sig vel í framhalds- og háskólum í nýja 

samfélaginu en hvað verður um hana þegar hún snýr aftur til heima-

landsins? Jafnaldrar hennar eiga jafnvel eftir að telja hana ófæra um að 

eiga í vitrænum samræðum á eigin móðurmáli sem mun líklega hafa 

ýmsar langtíma afleiðingar, meðal annars félags-, fag- og tilfinningalegar. 

Hún gæti jafnvel verið álitin útlendingur, bæði í heimalandinu og þar sem 

hún stundaði nám. Með þessu dæmi gefur Carder í skyn að með því að 

viðhalda móðurmálinu á menntunarfræðilegu sviði, með því að lesa og 

skrifa eins mikið og mögulegt er á sömu sviðum og gert er í öðru málinu 

sé verið að þjálfa vitsmunalegu færnina, halda heilanum við efnið, læra 

nýjar leiðir til tjáningar og auka orðaforða. Það mun að auki jafnvel gera 

viðkomandi kleift að fá betri tilfinningu fyrir því sem er að gerast í 

náminu sem fram fer á öðru málinu (Carder, 2007:104).  

Í niðurstöðum rannsóknar Thomas og Collier frá 1997 kom í ljós að 

nemendur af erlendum uppruna sem fæddir voru í Bandaríkjunum og 

fengu kennslu í bandarískum skólum, bæði á móðurmálinu og ensku 

fyrstu 5-6 ár skólagöngunnar, en seinni árin aðeins á ensku, sýndu meiri 

framfarir en samanburðarhópurinn. Hann hafði aðeins hlotið kennslu á 

móðurmálinu og ensku í 2-3 ár og að því loknu aðeins kennslu á ensku. 

Sá hópur reyndist þó vera með betri árangur en svipaður hópur sem 

aðeins hafði fengið kennslu á ensku. Samkvæmt niðurstöðum þeirra er 

því augljóst að öll vinna með tungumál minnihlutahópa gagnast vel til 

langs tíma litið. Því meira sem börn þróa móðurmálið náms- og 

vitsmunalega samsvarandi þeirra aldurstigi því betri verður náms-

árangurinn á seinna málinu í lok skólagöngunnar (Thomas og Collier, 

1997:49). 

PISA-rannsóknin (Programme for International Student Assessment) 

er alþjóðlegt mat á nemendum ýmissa landa, meðal annars þeirra sem 

eiga aðild að Efnahags- og framfararstofnuninni (e. OECD). Tilgangur 

hennar er að meta hversu vel undurbúið ungt fólk er fyrir þau verkefni 
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sem það mun mæta í upplýsingasamfélagi nútímans (Egelund og Tranæs, 

2008:17). Færni 15 til 16 ára nemenda er metin í lestri, stærðfræði, 

náttúruvísindum og persónulegri og félagslegri færni. Árið 2000 leiddi 

fyrsta PISA rannsóknin þær niðurstöður í ljós að meðaltal einkunna 

tvítyngdra nemenda í Danmörku var lægra en hjá dönskumælandi jafn-

ingjum. Rannsóknin var endurtekin þremur árum seinna, niðurstaðan varð 

hin sama. Niðurstöður PISA hafa einnig leitt í ljós að þeir tvítyngdu 

nemendur sem höfðu verið öll sín skólaár í dönskum skóla stóðu sig verr 

en aðrir tvítyngdir nemendur sem höfðu hafið skólagöngu sína í 

upprunalandinu. Þeir nemendur sem byrjuðu sem sagt skólagönguna í 

heimalandinu en fluttust síðar til Danmerkur og hófu nám í grunnskóla 

þar stóðu betur að vígi en þeir sem aðeins höfðu stundað nám í dönskum 

skólum (Bergþóra S. Kristjánsdóttir og Timm, 2007:37). Það má eflaust 

túlka á þann hátt að góður grunnur í móðurmálinu hafi forspárgildi um 

námsárangur í öðru máli eins og niðurstöður Thomas og Collier (1997) 

og Hyltenstam og Tuomela (1996) leiddu í ljós. Þeir sem hófu skóla-

gönguna í heimalandinu höfðu náð góðri færni í móðurmálinu og gekk 

greinilega betur í danska náminu en þeir sem höfðu ef til vill ekki góðan 

grunn í móðurmálinu þegar þeir hófu nám í dönskum skóla við sex ára 

aldur. 

Niels Egelund (2003:76-79) bar niðurstöður PISA-rannsóknarinnar í 

Danmörku saman við rannsóknina í Svíþjóð. Þar stóðu tvítyngdu 

nemendurnir sig mun betur en í Danmörku. Egelund taldi að ástæða þess 

væri sú að í kennslu í Svíþjóð væri lögð áhersla á þróun móðurmáls 

nemenda alla skólagönguna. Kennarar þar voru einnig menntaðir til að 

kenna nemendum sem höfðu sænsku sem annað mál. Sænsk rannsókn frá 

árinu 2000 leiddi í ljós að þeir nemendur sem stöðugt höfðu notið 

móðurmálskennslu á grunnskólaárum fengu hærri einkunnir í sænsku, 

ensku, stræðfræði og að auki þrifust þeir betur í skólanum og höfðu meira 

sjálfstraust. Niels Egelund lagði áherslu á mikilvægi móðurmálskennslu 

og taldi að bæta þyrfti móðurmálskennsluna í Danmörku og að nýta ætti 

móðurmál nemenda í öllum námsgreinum, auka gæði kennslunnar og 

gefa ætti kennaranemum kost á að sækja námskeið í kennslu tvítyngdra 

nemenda.  

Sænsk langtímarannsókn sem birt var árið 2008 (Skolverket, 2008) 

leiddi þær áhugaverðu niðurstöður í ljós að tvítyngdir nemendur sem nutu 

móðurmálskennslu hlutu hærri meðaleinkunn í sænska grunnskólanum en 

aðrir nemendur, bæði erlendir sem ekki voru í móðurmálskennslu og 
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nemendur af sænskum uppruna. Samkvæmt rannsókninni var ekki hægt 

að rekja niðurstöðurnar til bakgrunns nemenda. Rannsóknin leiddi þó í 

ljós að foreldrar þeirra sem sóttu móðurmálskennslu voru yfirleitt á hærra 

menntunarstigi en viðmiðunarhópurinn. Ekki var hægt að sjá hvaða þættir 

það voru í móðurmálskennslunni sem höfðu þessi afgerandi áhrif á 

námsárangur nemendanna. Eins og kom fram í inngangi hefur tilhögun 

móðurmálskennslu lítið verið rannsökuð en hún hlýtur einmitt að skipta 

gríðarlega miklu máli til að nemendum nýtist kennslan til fulls. 

Á árunum 1996-1998 var gerð í Danmörku rannsókn á tungumála-

kunnáttu og færni í lestri á fyrsta og öðru máli tvítyngdra nemenda af 

tyrkneskum uppruna. Langflestir tyrknesku nemendurnir nutu eða höfðu 

notið móðurmálskennslu eða 42 af 46 nemendum. Þegar niðurstöður 

tyrknesku nemendanna sem höfðu verið í eða voru enn í móður-

málskennslu voru skoðaðar var ekki beint hægt að sjá að hæfni þeirra í 

móðurmálinu væri betri en þeirra sem ekki höfðu verið í slíkri kennslu, 

hvorki varðandi orðaforða né lestur. Þó lítur út fyrir að þeir nemendur 

sem höfðu verið lengi í móðurmálskennslu og verið í dönskum 

grunnskóla frá upphafi skólagöngu standi sig betur í lestri á dönsku 

(Nielsen, 1998:32,103). Nemendur sem höfðu notið móðurmálskennslu í 

fleiri en fimm ár voru hærri í öllum prófunum. Ekki var mikill munur á 

orðaforða þeirra tyrknesku nemenda sem höfðu notið móðurmálskennslu 

annars vegar í meira en fimm ár og hins vegar skemur en tvö ár. Meiri 

munur var á málfarslegu öryggi þeirra. Nokkur munur var á hópunum í 

lestri orða og setninga á tyrknesku en nokkuð mikill munur var á þeim í 

lestri orða og setninga á dönsku. Út frá þessum niðurstöðum má því ætla 

að þátttaka tyrkneskra nemenda í móðurmálskennslu sé ekki skýr 

mælikvarði á færni þeirra í móðurmálinu, hvorki orðaforða né lestur en 

þeir sem hafa verið í fleiri ár í kennslunni standa sig betur í lestri á 

dönsku. Þó er vissara að fara varlega í að draga ályktanir í þessu 

samhengi þar sem ekki eru greind orsaka- og afleiðingarsambönd 

(Nielsen, 1998:189-194). Niðurstöður þessarar rannsóknar má eflaust 

túlka þannig að þeir tvítyngdu nemendur sem eru með góðan grunn og 

færni í móðurmálinu standi sig betur í námi á öðru málinu. Það styður 

niðurstöður rannsóknar Thomas og Collier (1997) og Hyltanstam og 

Tuomela (1996). 

Þótt niðurstöður margra rannsókna sýni helst fram á góðan 

námsárangur í öðru máli ef nemandi nýtur móðurmálskennslu þá hlýtur 

færni í móðurmálinu einnig að aukast ef vel er staðið að kennslutilhögun. 
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Nokkuð margir Íslendingar snúa sem dæmi aftur til Íslands eftir að hafa 

búið á Norðurlöndum. Móðurmálskennslan þar ætti að auðvelda íslensk-

um nemendum að hefja eða halda áfram skólagöngu á Íslandi. Móður-

málskennslan ætti að mjókka bilið, þ.e. þann mun sem er á færni í 

íslensku hjá íslenskum nemendum sem búsettir eru erlendis annars vegar 

og íslenskra jafningja á Íslandi hins vegar, sem annars myndi breikka ört 

meðan á búsetu erlendis stendur. 

2.2.2 Mikilvægi læsis á móðurmálinu 

Mikilvægasti þáttur í þróun náms hjá ungum börnum er tileinkun læsis. 

Það er í raun aðgangsmiði að samfélaginu og námsárangur framtíðarinnar 

veltur á hve góðri færni nemendur ná í lestri (Bialystok, 2001:152). 

Lestur stuðlar að betra valdi á máli og auknum orðaforða en hvort tveggja 

er mikilvægt í mannlegum samskiptum. Lestrarkunnátta er undirstaða 

almennrar menntunar og er einnig forsenda þess að geta notið bókmennta 

til afþreyingar. Góð lestrarfærni er nauðsynleg til að geta tekið virkan þátt 

í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2007:9) og því hlýtur læsi að vera 

nauðsynlegur hluti af móðurmálskennslunni. Börn geta ekki lært skóla-

málið, sem einkennist af ákveðnum orðaforða og ritmáli, fyrr en þau hafa 

náð ákveðnu stigi vitsmunaþroskans, en það gerist yfirleitt þegar þau ná 

skólaaldri (Holmen, 2006:213). Því er eflaust þýðingarmikið ef ílagið er 

mikið og tækifærin til að tjá sig á íslensku mörg.  

Í sumum tilfellum þurfa börn að þróa lestrarfærni í máli sem þau hafa 

ekki full tök á, til dæmis ef það er ekki móðurmál þeirra. Þá þurfa þau að 

ná ákveðinni vitsmunalegri færni í tengslum við læsi samtímis með að 

læra kerfi ritmálsins (Bialystok, 2001:174). Börn sem koma í skólann 

með góðan grunn í móðurmáli sínu þróa betri lestrarfærni í því máli sem 

kennt er á í skólanum (Cummins, 2001:17). Þar hljóta foreldrar að gegna 

þýðingarmiklu hlutverki við að sjá til þess að ílag og inntak barnanna sé 

sem mest. Þegar tvítyngdir nemendur þróa aðeins með sér lágmarkslæsi á 

móðurmálinu og öðru málinu, vegna ófullnægjandi stuðnings í kennslu, 

hrakar getu þeirra til að skilja það sem kennt er og verður síflóknara á 

öðru málinu (Cummins, 2000:50). Því hlýtur að vera nauðsynlegt að 

móðurmálskennarar leggi áherslu á lestur í náminu. 

Í dönsku rannsókninni sem minnst var á í kafla 2.2.1 hér að framan og 

gerð var á árunum 1996-1998 var fjallað um lesskilning. Helmingur 

nemenda var með dönsku sem móðurmál og móðurmál hinna var tyrk-
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neska en þeir voru flestir fæddir í Danmörku og höfðu aðeins gengið í 

danska skóla. Dönsku nemendurnir höfðu yfirleitt meiri lesskilning en 

þeir tyrknesku og má helst rekja það til þess að þeir eru með meira 

málfarslegt öryggi og fjölbreyttari orðaforða. Hjá þeim tyrknesku má oft 

rekja slakan lesskilning til málfarslegra ástæðna en hjá þeim dönsku eru 

ástæður slaks lesskilnings oft erfiðleikar með umskráningu (Nielsen, 

1998:17,22,24,30). Ef tvítyngdir nemendur hefja lestrarnám á því máli 

sem þeir eru slakari í er hætt við að þeir öðlist ófullnægjandi málfræði- og 

hugtakaþekkingu á rit- og lesmáli (Bialystok, 2001:180). Það er því 

væntanlega skynsamlegt að íslenskir nemendur sem búa erlendis, en eru 

með betri færni í íslensku en öðru málinu, hefji lestrarnám sitt á íslensku 

þar sem það er þeim tamast.  

2.3 Móðurmálskennsla 

Skutnabb-Kangas (1995b:7) telur að í siðmenntuðu samfélagi ætti ekki að 

vera þörf á rökræðum um rétt einstaklinga til að viðhalda móðurmáli sínu 

og þróa það. Hún telur það vera augljós grundvallarmannréttindi. Hún 

álítur einnig að það sé réttur allra barna að fá tækifæri til að ná fullri færni 

í því máli sem þau lærðu fyrst, að vera stolt af því og njóta virðingar 

annarra. Ef kennsla á öðru tungumáli kemur í veg fyrir að móðurmál 

barnsins fái að þróast geta rætur móðurmálsins visnað. Þá hefur barnið 

aðeins lausatök á tveimur málum og hvorugt þeirra rótfast (Skutnabb-

Kangas, 1981:19,53). Samkvæmt lögum Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-

anna skuldbinda aðildarríki sig til að virða rétt barns til að viðhalda því 

sem auðkennir það sem einstakling, þar með töldu ríkisfangi sínu, nafni 

og fjölskyldutengslum (Barnaheill, e.d.). Samkvæmt sáttmálanum eiga öll 

börn rétt á að viðhalda móðurmáli sínu þrátt fyrir flutning frá heimalandi. 

Með því að styrkja kunnáttu í móðurmáli innan eða utan skólans er 

stuðlað að jafnrétti til náms fyrir alla nemendur (Menntamálaráðuneytið, 

2007:22). 

2.3.1 Íslenskukennsla erlendis 

Íslensk tunga gegnir sérstöku hlutverki við að efla samkennd Íslendinga 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5). Íslensk börn á grunnskólaaldri sem 

búsett eru á Norðurlöndum eiga rétt á íslenskukennslu samkvæmt milli-

ríkjasamningum eða reglugerðum flestra norrænu ríkjanna þar sem litið er 

á móðurmálskennslu sem mannréttindamál (Menntamálaráðuneytið og 
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Skrudda, 1995:5,7). Í janúar 2010 voru samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands 8437 börn með íslenskan ríkisborgararétt á aldrinum 0-16 ára 

búsett erlendis. Af þeim voru langflest á Norðurlöndum eða 2572 börn í 

Danmörku og 1392 í Svíþjóð (Hagstofa Íslands, 2010
1
). 

Móðurmálskennslan er kostuð af viðkomandi ríki en fyrirkomulag 

hennar er mismunandi eftir löndum og sveitarfélögum. Reglunum er 

sífellt verið að breyta og tilhneiging hefur verið til niðurskurðar í öllum 

löndum (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:9) og ákveðin skilyrði 

þarf að uppfylla til að eiga kost á kennslunni. Þau eru meðal annars að 

ákveðinn fjöldi nemenda þarf að vera til staðar og hæfur kennari en 

fjallað verður nánar um það í köflum 3.1.2 og 3.2.2. 

Félagið Skrudda var stofnað árið 1983 af móðurmálskennurum sem 

kenndu íslenskum nemendum á Norðurlöndum. Árið 1983 gáfu þeir fyrst 

út leiðarvísi (námsvísi) fyrir íslenskukennslu á Norðurlöndum (í Dan-

mörku og Svíþjóð) í samvinnu við menntamálaráðuneytið á Íslandi. 

Móðurmálskennarar íslenskra nemenda í Danmörku og Svíþjóð höfðu 

óskað eftir að saminn yrði námsvísir til að auka samræmingu í náminu og 

fá stuðning frá íslenskum stjórnvöldum. Hann átti að stuðla að því að 

kennslan yrði markvissari en áður. Námsvísirinn var einkum ætlaður 

forráðamönnum og kennurum til viðmiðunar í námi og kennslu á 

grunnskólastigi og til upplýsingar fyrir þá sem hygðust flytjast til útlanda 

með börn á skólaaldri. Endurbættur námsvísir var síðan gefinn út árið 

1995 í samvinnu við menntamálaráðuneytið sem veitti styrk til 

verkefnisins árin 1993-94 (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:5-

6). Samhliða leiðarvísinum var gefinn út bæklingur með ábendingum um 

hentug námsgögn þar sem hugmyndir voru gefnar að námsefni fyrir 

hvern námsþátt og hvert aldursstig. Þar sem hann var einnig gefinn út árið 

1995 og margt nýtt námsefni komið síðan verður ekki verður fjallað 

nánar um hann hér. 

Leiðarvísirinn sem byggir á opinberum námskrám Norðurlandanna 

átti ekki síður að nýtast foreldrum þessara íslensku nemenda við 

heimakennslu. Í sumum tilfellum þurfa nemendurnir að fara langar leiðir 

til að komast í móðurmálskennslu og eru þá sumir orðnir of þreyttir til að 

hafa gagn af henni og kjósa því að afþakka hana. Í leiðarvísinum er gerð 

                                                      
1
 Tölur voru fengnar í tölvupósti frá starfsmanni Hagstofunnar en þær hafa 

enn ekki verið birtar á heimasíðu hennar. 
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grein fyrir helstu markmiðum kennslunnar, fyrirkomulagi hennar í 

Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi, kynnt eru helstu svið 

kennslunnar (talað mál og hlustun, málörvun til undirbúnings lestrar- og 

skriftarkennslu, bókmenntir og lestur, málfræði og ritun) og bornar fram 

tillögur að efnisvali og aðferðum. Einnig er umfjöllun um menningar-

tengsl og menningarmiðlun, námsmat, námsefni og kennsluhætti og vikið 

að hlutverki heimila varðandi móðurmál, samvinnu heimila og skóla og í 

lokin eru ráðgefandi áætlanir fyrir hvert námsár (Menntamálaráðuneytið 

og Skrudda, 1995:5-6).  

2.3.2 Skilyrði kennslunnar 

Forsendur og bakgrunnur tungumálakunnáttu nemenda getur verið 

mismunandi. Þeir búa við ólíkar málaðstæður og hafa því misjafnar 

forsendur til að takast á við námið. Það fer meðal annars eftir því á hvaða 

aldri þeir fluttu í nýtt málumhverfi, hve lengi þeir hafa búið á Íslandi 

og/eða erlendis, hvort þeir hafa lært íslensku aðallega á Íslandi eða 

erlendis og hversu mikið þeir umgangast aðra Íslendinga. Það skiptir 

einnig miklu máli hvort fjölskyldan er íslensk eða af blönduðu þjóðerni 

þar sem íslenska er ekki endilega fyrsta málið sem nemandinn lærir. Það 

getur verið mikill munur á því hve mikið íslenska er notuð innan 

fjölskyldunnar og í daglegu lífi nemenda. Kennslan á að taka mið af 

forsendum hvers nemenda til að málþroski hans þróist eðlilega og vegna 

þess að færni nemenda í íslensku er afar mismunandi (Menntamála-

ráðuneytið og Skrudda, 1995:9; Undervisningsministeriet, 2009:21). 

Sigurður Konráðsson (2007:145) telur einnig að miða skuli kennsluna við 

þá stöðu sem nemendur eru í og kennslan getur því aldrei verið eins og 

kennsla í móðurmáli í upprunalandi nemenda. Hann telur kennsluna 

einnig vera jöfnum höndum tungumálakennslu og fræðslu um aðstæður 

nemenda. 

Samkvæmt leiðarvísinum frá árinu 1995 eru skilyrðin fyrir jákvæðum 

árangri móðurmálskennslunnar þau að allir nemendur fái viðfangsefni við 

hæfi, þ.e. hvorki of auðveld né of erfið og að hverjum og einum sé bent á 

vinnubrögð sem henta við námið. Útskýra ætti fyrir nemendum og for-

eldrum þeirra markmið námsins og kennslunnar því þá eru meiri líkur á 

að þeim sé náð (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:22). Kunnátta 

og færni nemenda í málinu ætti að auka væntingar kennara til þeirra og 
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hvetja þá til að veita þeim aðstoð við að gera þessar væntingar að 

veruleika (Brisk og Harrington, 2000:103). 

Einn mikilvægur hluti starfs móðurmálskennarans er að koma á góðri 

samvinnu við foreldra (Skolestyrelsen, 2011) og samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla í íslensku er góð samvinna skóla og heimila um máluppeldi 

og móðurmálskennslu lykilatriði. Foreldrar og aðrir forráðamenn gegna 

veigamiklu hlutverki í að rækta móðurmálið og efla áhuga nemenda á því 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5-6). Þrátt fyrir mikilvægi þess að nem-

endur viðhaldi móðurmálinu einnig utan skóla er ekki sjálfgefið að 

foreldrar skilji mikilvægi þess að senda barn sitt í móðurmálskennslu og 

jafnvel enn minni líkur til þess ef þeir þurfa að borga fyrir hana. Ef 

ákveðið er að veita kennslu í ákveðnu móðurmáli er mikilvægt 

samkvæmt Maurice Carder (2007:106) að velja aðstöðu og tímasetningu 

sem hentar flestum nemendum. Carder telur einnig skynsamlegt að halda 

kynningarfund með foreldrum í byrjun annar þar sem þeir eru upplýstir 

um mikilvægi þess að viðhalda móðurmáli barnanna og hvernig það muni 

gagnast þeim. Síðan telur hann árangursríkast að tala við foreldra hvers 

nemanda fyrir sig. Þessi hlið verksins er ávallt gefandi þar sem foreldrar 

eru yfirleitt þakklátir fyrir að fá að vita meira um efni sem þá varðar. 

Börn eru ólík og þau búa við mismunandi aðstæður, meðal annars hvort 

eða hve lengi þau hafa verið búsett í heimalandinu og hvort þau hafi 

gengið þar í skóla. Foreldrar verða augljóslega fegnir því að fá faglega 

ráðgjöf og komast að raun um að barni þeirra standi til boða kennsla í 

móðurmálinu en einnig að þeir skuli vera hvattir til þess að stuðla að 

velgengni þess í námi svo að það öðlist sterka sjálfsmynd. 

Gott samstarf er því mikilvægt til að kennarinn öðlist þekkingu á 

aðstæðum nemenda og til að foreldrar geti stuðlað að málþróun barna 

sinna. Það geta þeir meðal annars með því að lesa upphátt, syngja og 

ræða á heimilinu verkefni sem nemendur hafa unnið í tímum til að tengja 

og virkja sem flest svið málsins og viðfangsefni námsins (Skolestyrelsen, 

2011). Hvetja ætti foreldra til að efla stöðuga lestrarþjálfun og umræðu 

um notkun tungumálsins. Kennarar geta meðal annars stutt foreldra í 

þessu hlutverki með því að kynna þeim lestrarkennsluaðferðir 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5-6). Kennari getur einnig hvatt foreldra til 

að hjálpa barni sínu við að senda ættingjum í heimalandinu tölvupóst eða 

smáskilaboð (sms) þannig að það noti málið stöðugt, bæði munnlega og 

skriflega (Skolestyrelsen, 2011). Stuðningur foreldra við heimanám nem-
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enda er mikilvægur fyrir nemendur á öllum stigum grunnskóla (Mennta-

málaráðuneytið, 2007:6).  

Maurice Carder (2007:107,111) telur nauðsynlegt að foreldrar eigi 

auðvelt með að ná í móðurmálskennara á kennslutímabilinu. Hann má 

eiga von á sífelldum fyrirspurnum frá foreldrum. Ef þeir óska eftir fundi 

með kennaranum á hann að koma honum á því þá getur kennarinn einnig 

heyrt nánar um líf nemandans, heimsóknir til heimalandsins og fleira sem 

hefur áhrif á tungumálanám hans. Mikilvægast er að eiga í reglulegum 

samskiptum við foreldra og gera þeim ljóst að þeim sé velkomið að hafa 

samband við kennara hafi þeir fyrirspurnir. Tímasetning kennslunnar á að 

henta bæði kennara og nemendum en erfitt getur verið að koma til móts 

við alla nemendur, meðal annars vegna búsetu þeirra eða tómstundastarfa. 

Staðsetning kennslunnar fer eftir aðstöðu hverju sinni. Kennsla sem fer 

fram eftir að venjulegum skóladegi lýkur getur farið fram í einni af 

kennslustofum skólans. Ef kennslan fer fram á miðjum skóladegi mætti 

eflaust finna hljóðlátan stað innan veggja skólans, s.s. á bókasafni eða 

matsal þegar hann er ekki í notkun.  

Árið 2003 komu út rannsóknarniðurstöður Þórdísar Gísladóttur 

(2003:77-78) á málnotkun og viðhorfum til máls meðal Íslendinga sem 

búsettir voru í Svíþjóð. Í niðurstöðum hennar varðandi viðhorf foreldra til 

málnotkunar barna sinna, sem 76 af 78 foreldrum svöruðu, kom í ljós að 

97% þeirra töldu mikilvægt að börn þeirra töluðu íslensku. Af þessum 

börnum fengu 56% íslenska móðurmálskennslu. Tvennir foreldrar skrif-

uðu að börn þeirra ættu að fara í móðurmálskennslu vegna þess að þau 

væru íslensk. Aðrir sögðu helstu ástæðuna vera að Íslendingar ættu að 

kunna sitt móðurmál og að íslenskt barn ætti að geta talað íslensku. Eitt 

foreldri skrifaði að helsta ástæða þess að barn sitt ætti að vera í 

móðurmálskennslu væri til að kynnast íslenskri menningu og annað svo 

barnið væri í tengslum við uppruna sinn. Nokkrir foreldrar töldu síðan 

mikilvægt að börn hefðu gott vald á móðurmáli sínu. Tuttugu og eitt barn 

fékk ekki móðurmálskennslu. Hjá átta börnum var ástæðan sú að slík 

kennsla var ekki í boði þar sem þau bjuggu. Fimm foreldrar skrifuðu að 

börnin höfðu ekki áhuga og foreldrar átta barna báru við öðrum ástæðum. 

Hjá þremur þeirra var ástæðan sú að þau voru ekki ánægð með kennsluna 

þar sem nemendur voru misjafnlega staddir og að þeir lærðu ekkert í 

tímunum. Þessar niðurstöður sýna að langflestir íslensku foreldrarnir sem 

á þessum tíma voru búsettir í Svíþjóð töldu mikilvægt að börn sín kynnu 

íslensku. Þrátt fyrir það naut aðeins rúmur helmingur barnanna íslenskrar 
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móðurmálskennslu sem sýnir eflaust að einhverjir telja hana ekki 

mikilvæga, þ.e. þeir sem höfðu kost á henni en ákváðu að afþakka hana.  

2.3.3 Námsþættir og markmið þeirra 

Við kennslu tvítyngdra nemenda er mikilvægt að gera sér grein fyrir að 

nemendahópurinn er margleitur. Í honum eru einstaklingar með mis-

munandi þarfir og ólíkan bakgrunn. Þeir eru einnig með mismunandi 

lífsreynslu (Issa og Öztürk, 2008:2). Þar sem færni nemenda, sem búsettir 

eru erlendis, í íslensku er afar misjöfn er eflaust ágætt að hafa í huga að í 

sumum tilfellum er rakið að kenna nemendum eins og íslenska væri 

þeirra annað mál. Samkvæmt Sigurði Konráðssyni (2007:136) verður sá 

sem kennir annað mál að gera ráð fyrir að nemandi þarfnist tiltekinnar 

tungumálakennslu. Hann þarf einnig að hafa hugfast að nemandi þarf líka 

að nota málið utan kennslustundar. Þótt það komi fram í dönskum og 

sænskum námskrám um móðurmálskennslu nemenda af erlendum upp-

runa að móðurmálskennslan eigi ekki að vera tungumálakennsla heldur 

viðhald móðurmáls þá er eflaust mikilvægt að líta stundum á hana sem 

slíka. Nemendur sem hafa verið lengi búsettir erlendis eða eru jafnvel 

fæddir þar vita til dæmis varla að sögnin ´syngja´ er sterk sögn þar sem 

þeir hafa eflaust ekki þessa ómeðvituðu vitneskju um málið á valdi sínu 

(Sigurður Konráðsson, 2007:137).  

Barn ætti að fá stuðning við að verða fjöltyngdur og fjölmenningar-

legur einstaklingur þar sem færni í móðurmáli styrkir sjálfsmyndina 

(Concha, 2007:13). Samkvæmt Hyltenstam (2006:26) er eitt af mark-

miðum móðurmálskennslunnar að veita nemendum stuðning í þróun 

beggja mála ásamt þekkingaröflunar og styrkingar sjálfsmyndar. 

Kennslan getur einnig óbeint auðveldað félagsmótun þar sem nemandinn 

fær tækifæri til að nota móðurmálið í hefðbundnum skólaaðstæðum og 

auðveldar frekari notkun málsins innan fjölskyldunnar. Eins og áður kom 

fram er forspárgildið um gott gengi í námi á öðru málinu mun meira 

þegar móðurmálið þróast einnig kerfisbundið í gegnum nám sem hæfir 

þroska nemenda. Þegar skólar geta boðið tvítyngdum nemendum 

nauðsynlegan og fræðilegan stuðning á móðurmálinu mun það verða 

öllum til hagsbóta (Thomas og Collier, 1997:49).  

Í leiðarvísinum sem gefinn var út af menntamálaráðuneytinu og 

Skruddu árið 1995 er fjallað um helstu markmið námsins og námsþætti en 

þeir eru: talað mál og hlustun, málörvun til undirbúninings lestrar- og 
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skriftarkennslu, lestur og bókmenntir, ritun, málfræði og menningar-

miðlun. Mörg markmið leiðarvísisins eiga eflaust enn við í dag þrátt fyrir 

að hann sé kominn til ára sinna. Samkvæmt honum eru helstu markmið 

móðurmálskennslunnar eftirfarandi: 

 Nemendur öðlist virðingu fyrir íslenskri tungu, menningu og 

sögu og öðlist nokkurn skilning á félagslegu, sögulegu og 

menningarlegu gildi íslenskrar tungu og bókmennta. 

 Nemendur nái valdi á töluðu máli, lestri og ritun, í samræmi 

við þroska þeirra. 

 Nemendur verði það hæfir í móðurmálinu að það geti orðið 

þeim tæki til að öðlast sterka sjálfsmynd og vitund um 

uppruna sinn. 

 Nemendur geti tjáð tilfinningar sínar, hugmyndir og skoðanir 

munnlega og skriflega á blæbrigðaríku og skýru máli með 

áherslu á að halda málunum aðskildum. 

                                        (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:9). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að nemendur þjálfist í 

að segja skipulega frá og gera grein fyrir kunnáttu sinni og skoðunum. 

Brýnt er að vekja áhuga nemenda á lestri og árétta mikilvægi góðrar 

lestrarkunnáttu. Íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn 

bókum og þess vegna kynnast nemendur honum best með lestri 

bókmennta. Málfræðihugtök koma að gagni þegar rætt er um mál og 

málnotkun, íslensku og erlend mál. Mikilvægt er að grípa þau tækifæri 

sem gefast til að nota málfræðihugtök til nánari útskýringa, svo sem í 

umfjöllun um bókmenntir, við ritun texta og í málfarsumræðum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:9-11). Örvun nemenda til að tjá sig er 

þýðingarmikil og leiðbeiningar um málnotkun ætti ekki að setja fram á 

þann hátt að þær dragi úr frásagnargleði nemenda. Talið er æskilegt að 

nemendur læri að lesa á því máli sem er þeim tamast og sum 

fræðsluyfirvöld telja að ekki sé æskilegt að nemendur læri að lesa á 

tveimur tungumálum samtímis (Menntamálaráðuneytið og Skudda, 

1995:10,12-13).  

Ritun er ekki síður en lestur mikilvægur námsþáttur og fátt er 

jafngagnlegt í íslenskukennslu og að láta nemendur glíma við eigin texta, 
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fjalla um tiltekið efni frá eigin brjósti eða frumsemja texta í því sem 

kallað hefur verið skapandi skrif. Þessi námsþáttur verður seint ofmetinn 

en er í raun ekki fullgildur nema kennarinn verji tíma til endurgjafar 

(Anna Steinunn Valdimarsdóttir, 2009:11). Samkvæmt íslenska leiðar-

vísinum eru helstu markmið ritunar að nemendur geti samið texta 

samkvæmt gildandi stafsetningu og reglum um málnotkun og geti tjáð sig 

í rituðu máli í mismunandi tilgangi og haldið tungumálunum aðskildum, 

þ.e. íslensku og nýja málinu. Það ætti einnig að gæta þess að leiðsögn 

skerði ekki sköpunar- og frásagnargleði (Menntamálaráðuneytið og 

Skrudda, 1995:15). 

Leikir og söngvar veita mjög góð tækifæri til aukins málþroska (Issa 

og Öztürk, 2008:17) og eru því tilvaldir í móðurmálskennslu. Í 

aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er talinn nokkur munur á þroska 

stúlkna og drengja á grunnskólaaldri og kemur hann víða fram í íslensku-

námi. Mikilvægt er að huga að fjölbreytileika varðandi val texta, 

textategunda og miðla sem unnið er með og hvetja bæði drengi og stúlkur 

til að velja sér lesefni. Taka ber tillit til þess að fínhreyfingar þroskast 

mishratt og það hefur áhrif á skriftarfærni og persónulega rithönd 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:6). 

Að sumu leyti er íslenska hljóðkerfið einfalt en þó er samkvæmt 

Sigurði Konráðssyni (2007:139) mikilvægt að leggja ríka áherslu á 

framburðinn og framsagnarþjálfun í kennslu. Það telur hann mikilvægt 

þar sem útlenskur hreimur hjá fólki getur leitt til þess að viðmælendur 

eða hlustendur taki ekki eftir að orðaforði þess sem talar sé fjölbreyttur, 

orðaröð til fyrirmyndar og beygingar í góðu lagi. Hann telur einnig 

mikilvægt að hlúa eftir bestu getu að beygingum orða þar sem þær eru 

afar áberandi þáttur í máli sérhvers sem talar og ritar íslensku (Sigurður 

Konráðsson, 2007:141). Samkvæmt íslenska leiðarvísinum eru megin-

markmið í málfræði að nemendur fræðist um skyldleika íslensku og 

annarra norrænna mála og geti borið þau saman. Þeir ættu að venjast því 

frá upphafi að bera saman beygingarkerfi, hljóðkerfi, setningafræði og 

merkingarfræði tungumálanna sem um ræðir. Þeir ættu að gera sér grein 

fyrir eigin málnotkun, sérkennum í uppbyggingu íslensks máls og mögu-

leikum á yfirfærslu hugtaka milli tungumála (Menntamálaráðuneytið og 

Skudda, 1995:15,17). Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í íslensku 

gefur þekking á móðurmálinu og trú á eigin málnotkun nemendum færi á 

að beita íslenskunni á áhrifaríkan hátt. Sjálfstraust og góð þekking fæst 

með þjálfun og glímu við margvísleg viðfangsefni (Menntamála-
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ráðuneytið, 2007:8). Mikilvægt er að allir nemendur fái viðfangsefni í 

samræmi við þroska, áhuga og hæfileika, þjálfist í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og öðlist hæfni í að leysa verkefni í samstarfi við aðra. 

Viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt (Mennta-

málaráðuneytið, 2007:6). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er mikilvægt að 

tvítyngdir nemendur eigi kost á að leggja rækt við eigið móðurmál og 

menningu. Það eykur líkur á að þeir nái fullu valdi á íslensku, eignist 

hlutdeild í íslenskri menningu og geti tekið virkan þátt í samfélaginu 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5). Námsgreinin íslenska spannar yfir þau 

menningarlegu verðmæti sem felast í tungumálinu. Með lestri og 

umræðum um bókmenntir gefast tilefni til að glíma við spurningar um 

lífið og tilveruna. Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í öndvegi 

samkvæmt íslensku námskránni.  

Nemendur þurfa mörg tækifæri til að leika sér með orð og 

merkingu, semja alls kyns texta og tengja íslenskunám sitt 

leiklist, söng, dansi og tónlist. Það styrkir þá sem sjálfstæða 

og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra á 

námsgreininni (Menntamálaráðuneytið, 2007:8). 

Þar sem íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn bókum 

kynnast nemendur honum best með lestri bókmennta. Í bókmenntum 

finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig 

getur kennsla í bókmenntum stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda, 

kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og 

trúarhópa (Menntamálaráðuneytið, 2007:10). Í aðalnámskrá grunnskóla í 

íslensku er ekki gert ráð fyrir að nemendur vinni að mörgum markmiðum 

í sérhverju viðfangsefni. Þeir þurfa hins vegar að átta sig á hvernig 

viðfangsefnin tengjast innbyrðis. Því er mikilvægt að ræða um tilgang 

íslenskunámsins og stuðla að því að nemendur setji sér markmið í 

náminu. Gildi góðrar íslenskukunnáttu þarf að skýra fyrir nemendum og 

setja í samhengi við námið og málnotkun þeirra. Nemendur þurfa að læra 

hugtök, þekkja hlutverk þeirra í málinu og fá þjálfun í að beita þeim 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:8-9). 
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2.3.4 Kennsluhættir og áætlanir 

Það er varla hægt að kenna tungumál á árangursríkan hátt í einangruðu 

umhverfi. Við kennslu tungumáls er mikilvægt að nemendur hafi aðgang 

að ýmsum tegundum af rituðu efni og fái fjölbreytt ritunarverkefni, að 

textar sem þeir vinna með séu í háum gæðaflokki og margmiðlun (e. 

multimedia) hvetji þá til lesturs og veki lestraráhuga þeirra. Til að stuðla 

að þessu geta kennarar notað kennsluaðferðir sem samþætta tungumálið 

og inntak námsins. Með þeim hætti gefst nemendum tækifæri til að fá 

merkingarbært samhengi í tali, lestri og ritun (Issa og Öztürk, 2008:4). 

Móðurmálskennslan ætti að tengjast annarri kennslu eins og kostur er þótt 

um sé að ræða sjálfstæðan námsþátt (Sigurður Konráðsson, 2007:145). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í íslensku ættu kennarar að 

endurskoða kennsluhætti eftir því sem nemendahópurinn breytist 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:24). Í rannsókn sinni á kennsluháttum og 

skipulagi tvítyngdra nemenda í Bandaríkjunum komust Thomas og 

Collier (1997:50) að því að nemendur, sem voru í gagnvirkum bekkjum 

þar sem þeir lærðu með því að uppgötva með aðstoð kennara og vinna 

þannig saman í umhverfi sem snertir bæði félags- og menningarlega 

þætti, stóðu sig betur í námi en þeir sem fengu hefðbundari kennslu. Í 

rýnihópum rannsóknarinnar kom meðal annars í ljós að kennarar væru 

áhugasamir um að fá hjálp á þróunarfundum starfsmanna við samvinnu-

nám, þemavinnu, þróun læsis í gegnum námsefnið, skriftarferlið og mat á 

frammistöðu. Þeim þótti einnig fróðlegt að fræðast um notkun tækninnar, 

fjölgreindarkenninguna, gagnrýna hugsun, námsaðferðir og koma 

hnattrænum sjónarmiðum inn í námsefnið.  

Skipulag og tilhögun kennslunnar er mismunandi eftir löndum og 

sveitarfélögum. Það á eflaust einnig við um gæði kennslunnar. Umboðs-

maður barna og unglinga í Kaupmannahöfn, Bo Asmus Kjeldgaard, taldi 

að bæta þyrfti skipulag móðurmálskennslunnar í Kaupmannahöfn. Hún 

ætti í auknum mæli að miðast við nútímalegt líf nemendanna, nota skyldi 

upplýsingatækni og aðrar nútímalegar aðferðir sem hvetja nemendur til 

náms. Talsmaður Róttæka flokksins (d. de radikale) í menntamálum, 

Kasper Johansen telur að til þess að tryggt sé að kennslan verði nægilega 

góð ættu þeir sem kenna móðurmálið að hafa kennaramenntun. 

Kennsluna ætti að miða við það að nemendur eru staddir í Danmörku 

(Hansen, 2007:9-10). 
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Til þess að kennslan verði markviss er eflaust mikilvægt að hún sé vel 

skipulögð. Samkvæmt íslenska leiðarvísinum er tilgangur ársáætlana að 

aðstoða kennara við gerð kennsluáætlana. Stuðst er við þessar áætlanir 

þegar viðfangsefni og markmið eru valin til lengri tíma eða þegar skoðað 

er hvort nemendur hafi fengið kennslu í öllum námsþáttum (Mennta-

málaráðuneytið og Skrudda, 1995:24). 

2.3.5 Námsgögn 

Í aðalnámskrá grunnskóla í íslensku kemur fram að námsefni skuli vera í 

samræmi við þroska, málfærni og leshæfni nemandans (Menntamálaráðu-

neytið, 2007:24). Gæta þarf þess vandlega að samræmi sé milli 

námskrafna og námsefnis þegar kennslan er skipulögð. Þegar 

kennsluaðferðir eru valdar og námsefni lagað að nemendum er mikilvægt 

að nemendur fái tækifæri til að vinna sjálfstætt, að lögð sé áhersla á 

heimanám og aðstoð foreldra og ábyrgð á varðveislu og ræktun 

móðurmálsins og að nemendur þjálfist í að taka ábyrgð á eigin námi. 

Aðallega ætti að styðjast við útgefið námsefni frá Námsgagnastofnun á 

Íslandi til að ná markmiðum kennslunnar en einnig má nota barna- og 

unglingabækur og handbækur frá öðrum íslenskum bókaútgáfum. 

Kennarar ættu að setja fram haldgóð rök fyrir námsefnisvalinu hverju 

sinni og mikilvægt er að námsefnið standist eftirfarandi kröfur: Það á að 

höfða til nemenda, vera áhugavekjandi, skýrt og skipulega framsett og 

taka mið af því sem nemendur hafa áður lært. Það á að stuðla að því að ná 

fjölþættum markmiðum, gæta þarf þess að það mismuni ekki kynjum eða 

kynþáttum, að það sé vandað og standist þær kröfur sem gerðar eru til 

námsefnis í aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 

1995:21-22). 

Námsgögn geta verið af ýmsum toga, til dæmis viðfangsefni sem 

styrkja nemendur í virkri notkun móðurmálsins. Leggja ber áherslu á 

aðgreiningu, sveigjanleika og lifandi tungumál, bæði í textum og 

verkefnum. Í kennslunni ætti helst að nota fjölbreytt úrval námsgagna, 

svo sem ýmsar tegundir lesbóka og verkefnabóka, myndir, spil, 

tölvuforrit, tónlist og miðla þar sem nemendur fá að heyra lifandi, 

nútímalegt mál (Undervisningsministeriet, 2009:27). Samkvæmt Carder 

(2007:111) ættu nemendur helst að hafa aðgang að sömu námsgögnum og 

notuð eru í heimalandinu. Það getur þó reynst erfitt að finna námsgögn 

við hæfi. Námsefni frá heimalandinu er hannað og gert með tilliti til 
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námskrár þess lands og miðar ekki við sérsakar kennsluaðstæður í öðru 

landi. Móðurmálskennarar verða því oft sjálfir að búa til námsefni eða 

laga námsefnið að þörfum nemenda sinna. Í dag er oft hægt að fá 

hugmyndir á vefnum en þær þarf einnig að laga að þroska og færni 

nemenda (Skolestyrelsen, 2011; Undervisningsministeriet, 2009:27; Skol-

verket, 2002:48). Vefsíðan Tungumálatorg (tungumalatorg.is) er vefsíða 

sem var opnuð þann 16. nóvember 2010, á degi íslenskrar tungu. 

Vefsíðan er ætluð kennurum og öðrum áhugasömum sem vilja skoða og 

nýta sér efni sem tengist kennslu tungumála, bæði kennslu erlendra mála 

og íslenskukennslu erlendis. Þar er að finna upplýsingamiðlun, ráðgjöf, 

námsefni og spjallsvæði notenda. Íslenskukennarar erlendis geta þar 

komist í samband við aðra kennara og þeir borið saman bækur sínar og 

skipst á hugmyndum um kennsluna. 

Þar sem ekkert íslenskt námsefni hefur verið gefið út fyrir íslensku-

kennslu erlendis þarf að styðjast við margar kennslubækur úr ýmsum 

námsgreinum auk tímarita, blaða, bæklinga, myndbanda og fleira til að 

finna námsefni sem uppfyllir hin fjölþættu markmið kennslunnar. Á 

Norðurlöndum fá móðurmálskennarar fjárveitingu til að kaupa námsefni 

en afar misjafnt er hve miklu fé þeir fá úthlutað. Fyrir þá upphæð panta 

kennarar námsefni frá Námsgagnastofnun á Íslandi og fá þar 80% afslátt 

af íslensku námsefni í samfélagsfræði og íslensku (kennslubækur, 

hljóðbækur, myndbönd og kennsluforrit). Margar kennslubækur eru of 

umfangsmiklar og ítarlegar og á of erfiðu máli fyrir þennan nemendahóp. 

Það er því mikilvægt að kennarar vandi valið á námsefni og þar sem 

textar eru of ítarlegir geta kennarar farið hratt yfir sögu og sagt 

nemendum frá efninu í stuttu máli (Menntamálaráðuneytið og Skudda, 

1995:22). 

Mikilvægt er að kennarar bendi foreldrum á námsgögn sem þeir geta 

notað á heimilinu. Það nægir ekki aðeins að segja foreldrum að þeir þurfi 

að vinna heima með börnum sínum. Þeir þurfa sérstakar tillögur og sjá þá 

að þeir geta eflt nám barna sinna og að kennarinn vill þiggja hjálp þeirra. 

Sem dæmi getur kennari komið með uppástungur varðandi ákveðnar 

bækur, leiki eða annað námsefni sem foreldrar geta síðan nálgast (Banks 

og Banks, 2007:458). 
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2.3.6 Námsmat 

Þegar kennari skipuleggur kennslu á hann samtímis að skipuleggja mat á 

kennslunni. Hann ætti að íhuga hvað á að meta og hvernig. Þessar 

ígrundanir tengjast efnisvali kennara og vinnuaðferðum. Mismunandi 

markmið, efnistök og vinnuaðferðir krefjast mismunandi matsaðferða. 

Við mat er einblínt á ákveðna þætti framyfir aðra. Ýmis matsgögn er 

hægt að styðjast við og val á þeim fer eftir því hvað kennari ákveður að 

leggja áherslu á að meta (Skolestyrelsen, 2011).  

Námsmat felur í sér eftirlit með efnistökum nemenda og notkun máls, 

bæði munnlega og skriflega í því skyni að geta veitt nemendum leiðsögn 

og endurgjöf við hæfi. Gengið er út frá því að nemendur taki virkan þátt í 

námsmatinu þar sem eitt markmið námsmats er að hjálpa nemendum að 

fylgjast með eigin námi og þannig verða sjálfstæðir nemar. Með því að 

hjálpa þeim að verða meðvitaðir um það sem þeir hafa lært og hvað þeir 

eiga enn eftir að læra auðveldar það nemendum eigin stjórn á náminu 

(Cummins, 1996:86). Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er 

megintilgangur námsmats að afla upplýsinga til þess að hjálpa nemendum 

við íslenskunámið, örva þá og hvetja til að leggja sig alla fram. Áhersla 

skal lögð á að hver nemandi njóti sín sem best og að fram komi hvað 

hann geti en síður hvað hann ekki geti. 

Námsmat fer ekki eingöngu fram í lok námstímans heldur er það 

órjúfanlegur hluti kennsluferlisins. Námsmat á að veita kennurum, 

nemendum, foreldrum og forráðamönnum upplýsingar um námsgengi 

nemenda sem meðal annars má hafa að leiðarljósi við frekari 

skipulagningu náms. Viðfangsefni, sem metin eru, þurfa að vera 

fjölbreytt og taka til kunnáttu, færni, skilnings, getu til að greina og tengja 

ólíka þætti; frumleika, frumkvæði, vinnubrögð og þrautseigju. Mappa eða 

vinnubók, þar sem nemendur safna saman verkefnum og úrlausnum, 

getur hentað vel til að fá yfirsýn yfir vinnu þeirra og framfarir. Mikilvægt 

er að kennari meti ástundun, virkni og framfarir nemenda í íslensku 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:6-7). Talsmaður Róttæka flokksins (d. 

radikale) í menntamálum, Kasper Johansen, hélt því fram að sé lokapróf 

þreytt í námsgrein þá er henni sinnt af meiri alvöru. Það sagði hann í 

umræðum um hvort leggja ætti lokapróf fyrir nemendur sem nytu 

móðurmálskennslu (Hansen, 2007:10). Niðurstöður rannsóknar Rúnars 

Sigþórssonar leiddu í ljós að kennarar verði að meta á einhvern hátt til 

einkunnar það sem þeir vilja uppskera og að nemendur læri. Ekki nægir 
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að hvetja eingöngu til lestrar og halda ræður um mikilvægi hans vegna 

áframhaldandi náms. Þegar nemendur eru að hefja nám og komast á 

bragðið verða þeir að fá einkunnir eða umsagnir fyrir lesturinn og öll 

verkefni sem honum tengjast. Rangheiður Hermannsdóttir rannsakaði 

námsmat á árunum 2007-2008 og komst að því að skrifleg umsögn 

kennara hefur miklu meira að segja en einhver tala ein og sér, þó svo hún 

sé há. Það eitt að kennarinn hafi lagst yfir verkefnið, vegið það og metið 

og gefið sér tíma til endugjafar hvetur nemandann áfram (Anna Steinunn 

Valdimarsdóttir, 2009:10-11). 
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3 Móðurmálskennsla í Danmörku og Svíþjóð 

Eins og kom fram í inngangi er stefna landanna ólík hvað varðar 

móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Hér er reifað á lögum og 

reglugerðum landanna og greint frá því hverjir eiga rétt á móðurmáls-

kennslu. Einnig er fjallað um námskrá, markmið og námsmat í löndunum 

og að lokum er samantekt þar sem helsti munur landanna kemur fram. 

Kafli 3.1 er um Danmörku og kafli 3.2 er um Svíþjóð. 

3.1 Móðurmálskennsla í Danmörku 

Í Danmörku hafa lengi farið fram umræður um að börn með annað 

móðurmál en dönsku ættu að hljóta kennslu í móðurmáli sínu, að minnsta 

kosti í fyrstu bekkjum grunnskólans. Ástæðurnar eru meðal annars, eins 

og áður hefur komið fram, að móðurmálið er nátengt tilfinningalífi 

barnsins, fjölskyldutengslum, sjálfskynjun og öðru sem tilheyrir 

sjálfsmynd einstaklings (Hetmar, 1991:16,20).  

Á áttunda áratug síðustu aldar var móðurmálskennsla fyrir nemendur 

af erlendum uppruna sett á fót og tilurð hennar rökstudd þannig að börn 

útlendinga ættu þá auðveldara með að snúa aftur í skóla heimalandsins ef 

fjölskyldan flytti aftur heim. Í dag rökstyður danska menntamálaráðu-

neytið móðurmálskennsluna hins vegar sem hjálp við þróun sjálfsmyndar 

viðkomandi persónu og við tileinkun annars máls (Tireli, 2006:92; 

Undervisningsministeriet, 2001). Móðurmálskennslan í Danmörku er 

mismunandi að gæðum. Tímafjöldi, hópastærðir, aldursdreifing hópa, 

námsgögn og það efni sem kennt er eru nokkrir þeirra þátta sem mikið 

hafa verið í umræðunni. Hægt er að skipuleggja kennsluna á ýmsa vegu 

(Nielsen, 1998:189) en hún fer fram utan hefðbundins skólatíma 

(Undervisningsministeriet, 2002). 

3.1.1 Lög og reglugerðir 

Árið 1975 var ákvæðum um móðurmálskennslu nemenda af erlendum 

uppruna bætt við grunnskólalögin og 8. mars árið 1976 var reglugerð þar 

að lútandi samþykkt (Undervisningsministeriet, 2001). Nemendur fengu 

kennsluna sér að kostnaðarlausu. Þann 1. ágúst árið 2002 var ákveðið að 

afnema lögin um að sveitarfélög væru skyldug til að veita öllum nemend-

um af erlendum uppruna kennslu í móðurmáli sínu. Þaðan í frá bar þeim 

aðeins skylda til að veita nemendum frá EES- og ESB-löndum kennslu 
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ásamt nemum frá ríkjasambandi Danmerkur; Færeyjum og Grænlandi. 

Þessi breyttu lög komu í kjölfar stjórnarskipta í Danmörku haustið 2001 

(Bergþóra S. Kristjánsdóttir, 2006:99-100).  

Bergþóra S. Kristjánsdóttir skiptir sögu móðurmálskennslunnar í 

Danmörku í fjögur tímabil, þ.e. frá því að kennslan var lögleidd árið 1975 

þar til hún var að stórum hluta numin úr lögum árið 2002. Fyrsta 

tímabilið, 1975-1982 var við völd Anker Jørgensen úr Jafnaðar-

mannaflokknum (d. Socialdemokratiet). Á því tímabili, árið 1979, var 

gefinn út fyrsti leiðarvísirinn fyrir kennslu nemenda af erlendum uppruna 

og í honum voru nokkrar síður um móðurmálskennsluna (Bergþóra S. 

Kristjánsdóttir, 2006:100,103). Annað tímabilið var frá 1982-1993 undir 

stjórn Pouls Schlüter úr Íhaldsflokknum (d. Konservativt Folkeparti), það 

tímabil var nokkuð svipað því fyrra. Þriðja tímabilið 1993-2001 var 

forsætisráðherra Poul Nyrup Rasmussen úr Jafnaðarmannaflokknum og 

þá var lögð áhersla á frekari samþættingu (d.integration) nemenda af 

erlendum uppruna (Bergþóra S. Kristjánsdóttir, 2006:100,110-111). 

Fjórða tímabilið sem enn stendur yfir hófst haustið 2001 þegar Anders 

Fogh Rasmussen úr Hægriflokknum (d. Venstre) tók við stjórn. Sá 

flokkur hafði lengi viljað afnema lögin og gerði það við fyrsta tækifæri. 

Ekki var þó hægt að afnema lögin um móðurmálskennslu nemenda frá 

EES- og ESB-löndum vegna milliríkjasamninga. Hægriflokkurinn vildi 

aðeins leggja áherslu á að bæta dönskukunnáttu þessara nemenda 

(Bergþóra S. Kristjánsdóttir, 2006:100,116). 

Ýmislegt var sameiginlegt á öllum áðurnefndu tímabilum varðandi 

móðurmálskennsluna. Það þurftu meðal annars tólf nemendur hið minnsta 

að vera skráðir í móðurmálskennslu í tilteknu tungumáli og hæfur kennari 

að fást til að sveitafélaginu bæri skylda til að setja kennslu í málinu á fót. 

Kennslan átti að fara fram utan hefðbundins skólatíma, jafnvel á 

laugardögum. Á fyrstu tveimur tímabilunum, þ.e. frá 1975-1993, áttu 

kennslustundir á viku að vera þrjár til fimm en eftir 1993 mátti fækka 

þeim niður í tvær stundir á viku í vissum tilfellum (Bergþóra S. 

Kristjánsdóttir, 2006). Stjórn hvers sveitarfélags á að samþykkja kennslu-

áætlanir fyrir móðurmálskennslu eftir að tillögur berast frá skóla-

stjórnendum í skólum sveitarfélaga (Undervisningsministeriet, 2002). 

Skipulag móðurmálskennslunnar er að finna í reglugerð númer 618 í 

grunnskólalögum en reglugerðin gekk í gildi þann 22. júlí árið 2009. 

Nýjustu grunnskólalögin eru frá árinu 2007 (Undervisningsministeriet, 

2009:19). Samkvæmt lögum á kennslan að fara fram í skóla nemandans 
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ef kostur er en ef ekki er unnt að koma því við vegna of fárra nemenda 

eða af öðrum ástæðum er nemanda vísað til kennslu í öðrum skóla innan 

sveitarfélagsins. Ef nemendafjöldinn er hins vegar minni en tólf og stjórn 

sveitarfélagsins tekur þá ákvörðun að bjóða ekki upp á móðurmáls-

kennslu í tilteknu máli á það að vísa nemendum í móðurmálskennslu í 

nærliggjandi sveitarfélagi ef þar er boðið upp á kennslu í tungumálinu. 

Samkvæmt grunnskólalögum á skyldan um móðurmálskennslu ekki við 

um þá nemendur sem geta valið móðurmál sitt sem valfag í skóla sínum 

(Undervisningsministeriet, 2002). 

Nemendur í 1.-9. bekk eiga rétt á kennslunni (Undervisningsministeri-

et, 2002) sem er 2.-10. bekkur samkvæmt íslensku skólakerfi. Stjórn 

sveitarfélagsins getur einnig ákveðið að veita nemendum í 0. bekk 

kennslu í móðurmáli sínu (Undervisningsministeriet, 2002) en það er 1. 

bekkur samkvæmt íslensku skólakerfi. Kennslustundirnar ættu að fara 

fram í aldurskiptum hópum, sé þess kostur. Eins og fram hefur komið má 

kennslan vera tvær stundir á viku í stað þriggja til fimm stunda eins og 

áður ef hópurinn samanstendur í mesta lagi af þremur árgöngum og ef 

nemendafjöldinn er ekki meiri en átta. Kennslan má einnig vera tvær 

stundir á viku ef sveitarfélagið hefur sett móðurmálskennslu á fót án þess 

að hafa til þess lagalega skyldu. Ef mögulegt er á kennslan að fara fram í 

beinu framhaldi af skóladegi nemenda og í aldurskiptum hópum. Með 

samþykki foreldra má kennslan fara fram á laugardögum (Danmarks 

Lærerforening, 2008).  

Móðurmálskennararnir eiga að vera menntaðir grunnskólakennarar og 

hafa sérhæft sig í að kenna tungumálið. Kennarar með kennaramenntun 

frá heimalandinu eða öðrum löndum, sem hafa tiltekna sérhæfingu, mega 

einnig sjá um kennsluna (Danmarks lærerforening 2008). Ef enginn 

kennari fæst með áðurnefnda menntun má annar sem hæfur þykir fyrir 

starfið sjá um kennsluna. Kennararnir eiga að hafa vald á dönsku. 

Móðurmálskennararnir eiga að ljúka ákveðinni endurmenntun ef sveitar-

félagið býður upp á slíkan kost (Undervisningsministeriet, 2002). 

3.1.2 Hverjir eiga rétt á móðurmálskennslu? 

Réttur nemenda af erlendum uppruna til náms í móðurmáli sínu er 

umdeilt efni, sem vekur spurningar um bæði pólitíska og námslega þætti. 

Efnið hefur verið til umræðu í stefnu ríkisins í innflytjendamálum 
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síðastliðin 20 ár og pólitískar ákvarðanir hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

tvítyngda nemendur og fjölskyldur þeirra (Horst, 2006:65,85).  

Ekki eru allir sammála um mikilvægi móðurmálskennslunnar og 

þónokkrar rökræður hafa farið fram á milli fræðimanna og 

stjórnmálamanna í Danmörku. Í maí árið 2007 birtist grein um móður-

málskennslu í tímaritinu Københavns kommuneskole og þar var fjallað 

um mismunandi sýn stjórnmálamanna á móðurmálskennslu tvítyngdra 

nemenda. Umboðsmaður barna og unglinga í Kaupmannahöfn, Bo 

Asmus Kjeldgaard, var hlynntur móðurmálskennslunni og taldi að því 

fleiri samfélagsþegnar sem væru með góða færni í tungumálum því betra. 

Sá sem hefur tök á mörgum málum gengur betur í viðskiptum og er 

hæfari til að taka þátt í lýðræðislegum umræðum. Það bætir einnig 

samþættingu samfélagsins. Honum finnst óréttlátt að nemi frá Rúmeníu 

eigi rétt á móðurmálskennslu en ekki nemi frá Tyrklandi. Hann lagði 

fram þá tillögu að borgarstjórn Kaupmannahafnar myndi vernda 

móðurmálskennsluna og bæta hana. Tillögur hans að bættri kennslu koma 

fram í kafla 2.3.4. Talsmaður Róttæka flokksins í menntamálum, Kasper 

Johanssen, hélt því fram að flokkurinn væri einnig hlynntur móðurmáls-

kennslunni. Hann áliti að hún gagnist nemendum. Hann segist þó sem 

stjórnmálamaður líta á móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda sem 

viðamikið og dýrt verkefni. Hann sagðist þurfa að velta því fyrir sér hvort 

skipulag og tilhögun kennslunnar væri í raun nægilega gott. Hann sagði 

að það ætti að vera hlutverk sveitarfélaga að veita tvítyngdum nemendum 

móðurmálskennslu ef þau telja það gagnast þeim í danska náminu. Það 

ætti þó ekki að vera í verkahring sveitarfélaga að sjá til þess að nemendur 

öðlist færni í að tala við ömmu og afa í Pakistan (Hansen, 2007:9-10). 

Árið 2008 birtist í tímaritinu Undervisere.dk, sem er gefið út af 

Kennarasambandi Danmerkur, viðtal við menntamálaráðherra Dana, 

Bertel Haarder. Í viðtalinu segist hann ekki vera hlynntur móðurmáls-

kennslu en segir að þar sem fræðimenn séu ósammála hvað hana varðar 

skulu sveitarfélögin hafa frjálsar hendur um hvort þau bjóði tvítyngdum 

nemendum móðurmálskennslu eður ei. Honum finnst ekki að það eigi að 

þvinga sveitarfélög til að veita nemendum móðurmálskennslu ef þau eru 

ekki hlynnt henni. Hann nefnir einnig tvo aðra málsmetandi menn sem 

alfarið eru á móti móðurmálskennslu en það er lektor við háskóla í 

Óðinsvéum, Mehmet Ümit Necef og norskur prófessor, Unni Wikan, en 

hann telur að móðurmálskennslan loki börn inni í eigin menningarheimi 

og þrengi sýn þeirra á umheiminn (Mikkelsen, 2010:18). Eins og fram 
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hefur komið var það Hægriflokkurinn sem afnam móðurmálskennsluna 

árið 2002. Talsmaður flokksins, Heidi Wang, hefur þó persónulega skipt 

um skoðun og er nú hlynnt móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Það 

var fyrst þegar sonur hennar komst á fullorðinsár og kvartaði yfir því að 

hún hefði ekki séð til þess að hann héldi við kínverskunni en þau eru af 

kínverskum uppruna. Í dag lítur hún ekki á móðurmálskennslu sem 

kostnað heldur fjáfestingu sem getur margfaldast í framtíðinni. Kennslan 

getur meðal annars leitt til þess að einhverjir komi auga á tækifæri til að 

selja spítalabúnað til Pakistan eða landbúnaðartæki til Kína (Hansen, 

2007:11). 

Til þess að eiga rétt á móðurmálskennslu þarf forsjáraðili nemanda að 

vera búsettur í Danmörku en vera ríkisborgari í öðru landi innan 

Evrópusambandsins, evrópska efnahagssvæðisins eða danska ríkja-

sambandsins. Stjórn sveitarfélags á að bjóða nemendum sem falla undir 

þessa skilgreiningu kennslu í opinberu máli þess lands sem við á. Ef um 

fleiri en eitt tungumál er að ræða ákveða foreldrar eða forráðamenn í 

hvaða máli nemandi hlýtur kennslu. Þeir eiga að vera upplýstir um 

hvernig móðurmálskennslu er háttað í því sveitafélagi sem þeir búa í 

(Undervisningsministeriet, 2002). Sveitarfélögin hafa rétt til að bjóða 

nemendum af öðrum uppruna móðurmálskennslu en það er þeirra val. 

Kennarasamband Danmerkur hefur mótmælt þeim ákvæðum grunnskóla-

laganna sem kveða á um að ekki eigi allir tvítyngdir nemendur rétt á 

móðurmálskennslu. Kennarasambandið telur kennsluna mikilvæga þar 

sem það ásamt fleirum eru þeirrar skoðunar að viðhald móðurmálsins 

auðveldi nemendum dönskunám (Danmarks lærerforening, 2008). 

3.1.3 Námskrá og markmið 

Þegar móðurmálskennsla var leidd í lög árið 1975 kenndu móðurmáls-

kennarar eftir leiðarvísum frá heimalandinu. Árið 1984 varð breyting á 

þeirri venju. Þá var áhersla lögð á að forsenda kennslunnar væri að 

nemendur væru fæddir og uppaldir í Danmörku. Þá var þó ekki gefin út 

námskrá eða leiðarvísir sem taka átti við af námskrám úr heimalandinu 

þannig að kennarar höfðu þá í raun ekkert til að styðjast við (Bergþóra S. 

Kristjánsdóttir og Timm, 2007:175).  

Það var fyrst árið 2001 sem námskrá fyrir móðurmálskennslu 

tvítyngdra nemenda kom út (Bergþóra S. Kristjánsdóttir 2009:14). Sam-

kvæmt henni eru markmið móðurmálskennslunnar að nemendur tileinki 
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sér þekkingu og færni svo þeir geti skilið, talað og ritað mál og geti tjáð 

sig bæði munnlega og skriflega. Námið á að þróa málvitund nemenda 

með það að leiðarljósi að þeir geti notað tvö tungumál í hinu daglega lífi. 

Ýta skal undir löngun nemenda til að takast á við tungumál og menningu 

í alþjóðlegu samhengi. Námið á einnig að hjálpa nemendum að taka 

virkan þátt í bæði skólastarfi og samfélagi og búa þá undir frekara nám. 

Nemendur ættu að öðlast innsýn í upprunalega menningu sína og 

samfélag, meðal annars til að auðvelda hugsanlegan flutning þeirra til 

heimalandsins (Undervisningsministeriet, 2009:3).  

Námskráin vill að litið sé á móðurmálskennsluna sem eina heild frá 1.-

9. bekk (sem samsvarar 2.-10. bekk í íslensku skólakerfi) án þess að 

umtalsverð breyting verði milli skólastiga. Kennslan á að taka mið af 

aldri nemenda og þekkingu þeirra á málinu, málnotkun og hugtökum. 

Ennfremur á að taka mið af menningarlegum bakgrunni nemenda, 

kunnáttu þeirra í dönsku og skilningi þeirra á umheiminum. Byggja á 

áfram á reynslu nemenda sem hófu skólagöngu sína í heimalandinu. Í 

gegnum allt námsferlið byggja nemendur upp sjálfstraust með því að nota 

móðurmálið og öðlast skilning á mikilvægi góðra aðferða við einstakl-

ingsvinnu og samvinnu. Þannig ætti skipulagið að vera fjölþætt; 

einstaklings-, para- eða hópavinna, eftir efni, innihaldi og tegundum 

verkefna. Verkefnin eiga að vera þannig skipulögð að nemendur upplifi 

fjölbreytilega skynjun og reynslu. Vinna með tónlist og tjáningu ætti 

gjarnan að koma við sögu þar sem hún stuðlar að því að nemandinn 

tileinki sér tungumálið (Undervisningsministeriet, 2009:10). 

3.2 Móðurmálskennsla í Svíþjóð 

Árin 1960-1970 einkenndi hagvöxtur og skortur á vinnuafli sænskt 

samfélag. Á þessum árum jókst því straumur erlends vinnuafls til 

landsins. Í fyrstu var í Svíþjóð ríkjandi stefna um aðlögun (s. assimila-

tion) gagnvart innflytjendum og minnihlutahópum. Samkvæmt henni er 

ætlast til að aðkomufólk læri sænsku á kostnað móðurmálsins. Um 1970 

hófust umræður um samþættingu (s. integration) og árið 1975 var inntak 

þeirrar stefnu lögleitt í stað aðlögunarstefnunnar. Samkvæmt henni öðlast 

innflytjendur réttindi til að viðhalda móðurmáli sínu, menningu og 

uppruna (Skolverket, 2002: 207). 

Fyrrum hunsuðu Svíar í raun tungumál þjóðernislegra minnihlutahópa, 

tornedalfinnsku (s. tornedalsfinsk), jiddísku (s. jiddisch), indóevrópsk 
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sígaunamál (s. romany) en þó ekki samísku (s. sami). Það var fyrst fyrir 

tilstilli aðfluttra minnihlutahópa að fyrrnefnd þjóðabrot öðluðust rétt til 

móðurmálskennslu (Hegelund, 2002:142). Í kringum árið 1970 fóru fram 

miklar umræður um móðurmálskennsluna, meðal annars í dagblöðum, 

tímaritum um innflytjendur og kennslufræðilegum fagtímaritum. Margir 

vísindamenn tóku þátt í umræðunum og þær fjölluðu fyrst og fremst um 

hvers konar kennsluskipulag (s. organisationsmodell) myndi henta í 

kennslu nemenda af erlendum uppruna. Tove Skutnabb-Kangas var 

fremst í flokki þeirra sem töldu mikilvægt að kennsla nemenda af 

erlendum uppruna færi fram á móðurmáli þeirra og hélt því að fram að sú 

kennsluskipan væri líkleg til að tryggja nemendum og foreldrum þeirra að 

móðurmálið þróaðist á jákvæðan hátt samhliða sænskunni. Talið var að 

vernda þyrfti tungumál minnihlutahópa til að börn af þeim uppruna lærðu 

móðurmálið vel. Þau væru þá betur í stakk búin til að læra annað mál 

þegar þau yrðu eldri, þ.e. eftir að þau hefja skólagöngu. Mótrökin gegn 

svona móðurmálsbekkjum voru þau að ríkjandi máli, sænskunni, stæði 

ógn af fyrirkomulaginu þegar til lengri tíma væri litið (Hyltenstam og 

Tuomela, 1996:14). 

Vandamál varðandi kennsluna sem hafa verið viðvarandi síðan á 

níunda áratug síðustu aldar eru meðal annars óviðunandi námsgögn og 

kennsluaðstaða, stuttur kennslutími og erfiðleikar við að mynda nægilega 

stóra og einsleita hópa. Einnig hefur oft verið erfitt að finna hæfa kennara 

og viðhorf samfélagsins til móðurmálskennslu hefur gjarnan verið 

neikvætt (Hyltenstam og Tuomela, 1996:96). Í upphafi voru langflestir 

nemendur af erlendum uppruna í hefðbundnum sænskum bekkjum þar 

sem öll kennsla fór fram á sænsku, að undanskilinni móðurmáls-

kennslunni. Um 1990 var þetta enn þannig; um 80% nemenda af erlend-

um uppruna fengu móðurmálskennsluna á þennan hátt. Móðurmáls-

kennararnir óku á milli skóla í sveitarfélaginu. Vandamálið við þetta 

skipulag var að móðurmálskennslan var í samkeppni við aðrar 

námsgreinar skólans. Nemendur sem vildu móðurmálskennslu misstu 

fyrir bragðið af annarri námsgrein. Síðan var komið á nýju skipulagi 

móðurmálskennslunnar, þ.e. myndaðir voru samsettir bekkir annars vegar 

og móðurmálsbekkir hins vegar. Samsettir bekkir samanstóðu af tveimur 

hópum. Í öðrum hópnum fór öll kennsla fram á sænsku en hinn hópurinn 

fékk hluta af kennslunni á sænsku og hluta á móðurmálinu en nemendur 

hópsins töluðu sama móðurmál. Þeir lærðu þá fyrst að lesa og skrifa á 

móðurmálinu. Í þessum bekkjum var einn sænskur kennari og annar sem 
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talaði móðurmál nemenda og þeir sáu um að skipuleggja kennsluna. 

Þessir samsettu bekkir tíðkuðust í mörgum sveitarfélögum þar sem margir 

nemendur voru með sama móðurmálið (Concha, 2007:15-16). 

Í móðurmálsbekkjunum svokölluðu voru nemendur allir með sama 

móðurmálið og kennslan fór að mestu leyti fram á því máli. Hugsunin 

með þessum bekkjum og samsettu bekkjunum var sú að auka líkur á 

árangursríkum umskiptum yfir í nám á sænsku og tilvist þeirra lyki í 6. 

bekk (7. bekk samkvæmt íslensku skólakerfi). Í sumum sveitarfélögum 

voru nemendur þó í þessum bekkjum alla skólagönguna. Miklar umræður 

áttu sér stað um þessa námstilhögun. Á meðan hópur vísindamanna mælti 

með tvískiptingunni og taldi hana vera bestu leiðina til tvítyngis þá töldu 

aðrir að hún myndi leiða til aðskilnaðar (Concha, 2007:16-17). Sumir 

skólar bjóða enn upp á móðurmálsbekki ef nægilegur fjöldi nemenda með 

sama móðurmál eru í árgangi. Í dag fer móðurmálskennsla í Svíþjóð fram 

á um það bil 60 tungumálum (Skolverket, 2002:47). 

3.2.1 Lög og reglugerðir 

Móðurmálskennsla tvítyngdra nemenda var fyrst í boði í sænskum 

skólum í kringum árið 1960 en árið 1968 áttu allir tvítyngdir nemendur 

möguleika á kennslu í sínu móðurmáli þrátt fyrir að sveitarfélögum bæri 

ekki skylda til að veita hana. Það var fyrst þann 1. júlí árið 1977 að 

móðurmálskennslan var lögleidd og sveitarfélögum var í framhaldinu 

skylt að bjóða upp á hana. Fram til ársins 1985 áttu tvítyngdir nemendur 

rétt á kennslunni svo lengi sem móðurmálið var hluti af lífi þeirra en eftir 

1985 var gerð sú krafa að þeir notuðu móðurmálið í hinu daglega lífi á 

heimilinu (Hyltenstam og Tuomela, 1996:45; Skolverket, 2002:207).  

Í dag byggist kennslan á grundvelli hugmynda og skilyrða sem voru í 

gildi kringum árið 1970. Margt hefur breyst síðan þá en skilmálarnir eru 

að mestu leyti þeir sömu. Skilyrðin í dag eru enn að sænski skólinn á að 

veita nemendum kennslu í sínu móðurmáli. Sú staðreynd er enn í gildi að 

það tekur langan tíma fyrir barn að ná valdi á öðru máli þannig að öflun 

þekkingar verði eins skilvirk og á móðurmálinu. Eins og fram hefur 

komið geta skyndileg málaskipti við grunnskólabyrjun þar af leiðandi 

hamlað eðlilegri öflun þekkingar og vitsmunaþroska barnsins. Viðhorf 

barns til móðurmálsins, menningar og uppruna síns mótast af því hvaða 

hlutverki málið gegnir í samfélaginu og skólanum. Sú staðreynd er enn 

óbreytt að þróun sjálfsmyndar hjá einstaklingi veltur á þeim tækifærum 
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sem honum gefast til að staðfesta bæði eigin lífsreynslu og reynslu sem 

tengist menningu hans (Hyltenstam og Tuomela, 1996:31-33). 

Ábyrgð skólans er fyrst og fremst í höndum sveitarfélagsins. Það 

hefur frelsi til að ákveða hvernig eigi að skipuleggja skólastarfið til að ná 

þeim viðmiðunarreglum sem ríkið hefur sett. Sveitarfélaginu ber skylda 

til að veita móðurmálskennslu ef í því búa að minnsta kosti fimm 

nemendur með sama móðurmálið og hæfur kennari fæst. Þetta eru 

yfirleitt kennarar sem kenna í fleiri en einum skóla. Móðurmálskennslan 

má ná til nokkurra skóla innan sveitarfélagsins til að hægt sé að setja 

saman nógu stóra hópa. Skipulag kennslunnar í hinum ýmsu 

móðurmálum getur verið ólíkt milli skóla. Fjöldi kennslustunda er 

mismunandi eftir sveitarfélögum. Í dag fá flestir nemendur um 

klukkustund á viku í móðurmálskennslu. Skólar ráða hvort þeir bjóða upp 

á móðurmálskennslu í vali innan stundatöflu eða hvort hún fer fram að 

loknum venjulegum skóladegi (Skolverket, 2009; Skolverket, 2002: 104-

105). 

3.2.2 Hverjir eiga rétt á móðurmálskennslu? 

Börn og unglingar sem hafa nýlega flust til Svíþjóðar og geta þar af 

leiðandi ekki notið kennslu á sænsku geta fengið stuðning á móðurmáli 

sínu. Foreldrar og skóli ræða þörf nemenda á stuðningi. Skólastjóri tekur 

síðan endanlega ákvörðun um hvort nemendum verði boðið upp á 

stuðning á móðurmálinu (Skolverket, 2009).  

Móðurmálskennsla er fyrir þá nemendur í grunn- eða framhaldsskóla 

sem hafa annað móðurmál en sænsku og nota það í hinu daglega lífi á 

heimilinu og tala það við að minnsta kosti annað foreldri eða 

forráðamann. Móðurmálskennslan getur verið valfag nemenda, 

tungumálaval, á stundaskrá ef skólinn kýs eða verið utan stundatöflu 

nemenda. Í dag fer móðurmálskennsla að mestu fram utan venjulegs 

skólatíma. Sveitarfélögum ber skylda til að veita kennslu í móðurmáli 

nemenda eða stuðning í námi á móðurmálinu í bæði grunn- og 

framhaldsskólum ásamt því að bjóða upp á kennslu í sænsku fyrir þá 

nemendur sem ekki hafa nægilega færni í sænsku til þess að þeim gagnist 

kennslan. Samkvæmt reglugerð um grunnskóla ber sveitarfélögum ekki 

skylda til að veita móðurmálskennslu í meira en sjö ár. Í mörgum 

tilfellum fá nemendur þó kennslu í móðurmálinu lengur eða alla 

skólagönguna. Móðurmálskennslan er ekki byrjendakennsla í málinu 
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þannig að nemendur verða að hafa grunnþekkingu á móðurmálinu. 

Skólum ber skylda til að upplýsa foreldra um rétt barna sinna til kennslu í 

móðurmálinu (Concha, 2007:13-14,59; Skolverket, 2002:24,103; Skol-

verket, 2009). 

Námið er frjálst val nemenda en sveitarfélaginu ber skylda til að bjóða 

upp á það og nemendur með finnsku, samísku (s. samisk), 

tornedalfinnsku (s. tornedalsfinsk), jiddísku (s. jiddisch) eða indóevrópskt 

sígaunamál (s. romany) að móðurmáli eiga rétt á að fá kennslu í málinu 

þótt þeir noti það ekki í hinu daglega lífi á heimilinu. Þeir þurfa þó að 

vera með grunnþekkingu í málinu. Ættleidd börn, sem skiljanlega ekki 

tala móðurmál sitt heima, eiga einnig rétt á slíkri kennslu ef þau hafa 

grunnþekkingu í málinu. Móðurmálskennari ákveður í samráði við 

skólastjóra hvort nemandi hefur þá grunnþekkingu sem krafist er til að 

eiga möguleika á því að ná markmiðum námskrár móðurmáls-

kennslunnar. Samkvæmt námskrá, bæði grunn- og framhaldsskóla, á 

nemandi að fá móðurmálskennslu ef þörf krefur. Ef nemandi stundaði 

nám á öðru máli en móðurmálinu fyrir flutning til Svíþjóðar getur hann 

hlotið kennslu í því máli í stað móðurmálsins, ef sérstök ástæða þykir til. 

Skólinn á að upplýsa foreldra um umsóknarfresti og hvernig þeir eigi að 

sækja um. Móðurmálskennsla er frjálst val og foreldrunum að kostnaðar-

lausu (Skolverket, 2002:22; Skolverket, 2009). 

3.2.3 Námskrá, markmið og námsmat 

Þegar lög um móðurmálskennslu voru sett, 1. júní 1977, voru markmiðin 

að veita nemendum af erlendum uppruna tækifæri til að viðhalda og þróa 

hin upprunalegu menningar- og tungumálaauðkenni sín (Concha, 

2007:10). Núverandi markmið eru meðal annars að veita nemendum sem 

hafa annað móðurmál en sænsku tækifæri til að þróa áfram þekkingu í 

móðurmálinu. Þannig styrkist sjálfsöryggi þeirra og skynjun á eigin lífi 

verður skýrari. Markmið móðurmálskennslunnar eru einnig að stuðla að 

þróun fjöltyngdra einstaklinga og fjölmenningarlegrar sjálfsmyndar og 

stuðla að auknum skilningi á fjölbreytileika mannkyns og ólíkum 

menningum (Concha, 2007:58). Námið á að stuðla að persónulegum 

þroska nemenda og efla sjálfstraust þeirra. Kennarar sem annast 

móðurmálskennslu koma yfirleitt frá sama menningarheimi og nemendur. 

Móðurmálskennararnir verða einnig að hafa góða þekkingu á sænsku og 

sænsku samfélagi (Skolverket, 2009).  
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Samkvæmt sænskri námskrá grunnskóla um móðurmálskennslu 

tvítyngdra nemenda á að styðja nemendur í því að þróa hæfni sína til að 

tjá sig bæði munnlega og skriflega og geta lesið og skrifað texta af ýmsu 

tagi á móðurmálinu og sænsku. Einnig á hún að stuðla að því að þeir 

tileinki sér þekkingu og skilning á uppbyggingu málsins og geti borið 

saman móðurmálið og annað málið og þróað þannig tvítyngi sitt. 

Nemendur ættu einnig að fá tækifæri til að afla sér þekkingar um sögu, 

hefðir, menningu og líf í samfélagi upprunalandsins og öðlast færni í að 

bera það saman við aðstæður í samfélaginu sem þeir búa í. Sjálfsmynd og 

sjálfstraust þeirra ætti að styrkjast með kennslunni þannig að þeir finni að 

þeir tilheyri tveimur gildum menningarheimum. Leggja ætti grunn að 

góðum lestrarvenjum nemenda með lestri bókmennta eða með því að 

sinna bókmenntum á annan hátt. Þeir ættu að læra ákveðna þætti 

menningararfsins og geta tengt hann við sig og aðstæður sínar á einhvern 

hátt og þjálfast í að nota móðurmál sitt sem hjálparmiðil við 

þekkingarþróun og þannig tileinka sér hugtök úr ýmsum áttum og 

fjölbreyttan orðaforða. Þeir ættu að fá tækifæri til að þróa þekkingu sína á 

móðurmáli með öðrum nemendum af sama uppruna. Kennslan á að fjalla 

um menningu og samfélag upprunalands nemendanna. Í því felst þekking 

á sögu, hefðum, fólki og landi. Tónlist, söngvar og vísur, rím og kvæði 

eru mikilvægir þættir menningararfsins og þar af leiðandi nauðsynlegir í 

kennslunni (Concha, 2007:58-59,61; Skolverket, 2002:23). 

Við mat á námi nemenda verður að taka tillit til þess að skilyrði þeirra 

til að tileinka sér móðurmálið eru ólík, þar með talið ritmálið. Námsmatið 

á að ná yfir færni nemenda til að nota málið á skilvirkan hátt. Fjölbreytni 

og öryggi í málnotkun eru mikilvægir þættir sem huga þarf að við matið. 

Við námsmatið er mikilvægt að hafa í huga þekkingu nemenda á eigin 

menningu, bókmenntum, gildismati, lífsstíl, aðstæðum í samfélaginu og 

að þeir greini muninn á eigin menningu og menningu gistilandsins. 

Annað sem þarf að hugleiða er hve meðvitaðir nemendur eru um 

markmið tungumálanámsins og ábyrgð og sjálfstæði í skipulagningu, 

framkvæmd og mati á eigin tungumálanámi (Concha, 2007:61-62). 

3.3 Samantekt 

Mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu fer varla á milli mála. Ýmsar 

rannsóknir eru samhljóða um það að góður grunnur í móðurmáli sé 

einstaklega mikilvægur fyrir nám og tileinkun annars máls. Þrátt fyrir það 
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er margt ólíkt í stefnum stjórnvalda í Danmörku og Svíþjóð. Í Danmörku 

hafa lengi verið miklar umræður um mikilvægi móðurmálskennslunnar 

og hvort hún eigi að vera lögbundin. Þrátt fyrir rökræður eru það 

stjórnmálamenn sem að lokum taka ákvarðanir og þeir eru ekki allir 

sammála um árangur kennslunnar og hvort borgi sig að verja fé til 

hennar. Þeir hefðu eflaust viljað afnema alla móðurmálskennslu árið 2002 

en vegna milliríkjasamninga bar þeim skylda til að veita nemendum frá 

ákveðnum löndum kennslu í móðurmáli sínu. Það hlýtur einnig að lita 

viðhorf samfélagsins til móðurmálskennslunnar og hefur jafnvel áhrif á 

gæði kennslunnar. Eflaust er hægt að velta því fyrir sér hvort þeir séu yfir 

höfuð búnir að kynna sér rannsóknir í móðurmálskennslu eða hve 

framarlega í forgangsröðinni hagsmunir nemenda af erlendum uppruna 

eru settir. Rétt áður en nemendur sem ekki voru frá aðildarríkjum EES, 

ESB eða ríkjasambandi Danmerkur misstu réttindi sín til kennslu í 

móðurmálinu, árið 2002, var loks gefin út námskrá fyrir kennsluna, árið 

2001. Þá áttu móðurmálskennarar að styðjast við hana við skipulagningu 

kennslunnar og hafa hana til hliðsjónar til að ná markmiðum hennar. 

Síðustu áratugi hafa einnig verið umræður í Svíþjóð um 

móðurmálskennsluna og viðhorf samfélagsins hefur oft verið neikvætt. 

Einu takmarkanirnar sem hafa þó í raun verið settar á rétt nemenda til 

kennslunnar áttu sér stað á níunda áratugnum þegar það ákvæði var sett 

að móðurmálið yrði að vera notað daglega í lífi nemandans. Áður hafði 

krafan aðeins verið sú að málið væri hluti af lífi hans. Þótt margt hafi 

breyst síðan árið 1970 byggist kennslan í dag á grundvelli hugmynda sem 

voru í gildi þá. Skilyrðin eru að mestu leyti þau sömu. Helstu vandamál 

varðandi kennsluna hafa meðal annars verið að oft hefur reynst erfitt að 

finna námsgögn sem henta og kennsluaðstaða er afar misjöfn eftir 

skólum. Kennslutíminn er yfirleitt heldur knappur og stundum hefur 

reynst erfitt að mynda nægilega stóra og einsleita hópa nemenda. Einnig 

að finna hæfa kennara.  

Viðhorf landanna til kennslunnar eru því nokkuð ólík og spurning 

hvort gæði kennslunnar mótist af því. Einnig er spurning hvort kröfur 

sem gerðar eru til kennara og svigrúm sem þeir hafa hafi áhrif á 

kennsluna og skipulag hennar en það er einmitt viðfangsefni þeirrar 

rannsóknar sem hér verður fjallað um. Í næsta kafla er gerð grein fyrir 

rannsókninni og í kafla 5 eru niðurstöður úr viðtölum hvers kennara 

reifaðar. Að lokum, í kafla 6 (Umræður) eru þær tengdar við fræðin og 

greint frá því sem er líkt og ólíkt. 
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4 Rannsókn 

Eins og fram hefur komið er munur á stefnu danskra og sænskra 

stjórnvalda til móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Á meðan Danir 

bjóða aðeins þeim tvítyngdu nemendum sem þeim ber skylda til að veita 

móðurmálskennslu vegna ríkjasáttmála þá býður Svíþjóð öllum nemend-

um móðurmálskennslu, óháð uppruna. Tilgangur þessarar rannsóknar er 

því að skoða hvort og þá hvaða áhrif þessi mismunandi lög og viðhorf 

hafa á íslensku móðurmálskennsluna í Danmörku og Svíþjóð. Með það 

fyrir augum verða meðal annars kannaðir áhersluþættir kennara, markmið 

þeirra, kennsluhættir og námsgögn. Viðhorf kennara og foreldra verða 

einnig athuguð. 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Með henni 

er farið verulega djúpt í saumana á því sem verið er að rannsaka og það 

kannað ofan í kjölinn. Sýn eigindlegra aðferða er yfirleitt dýpri en 

megindlegra rannsóknaraðferða. Þær megindlegu eru hins vegar breiðari 

og fara yfir víðara svið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:228). Eigindleg 

aðferð var talin henta vel til að leita svara við rannsóknarspurningum þar 

sem markmiðið var að gaumgæfa tilhögun móðurmálskennslunnar. 

Mikilvægur þáttur í eigindlegum rannsóknum er að líta á heildina í stað 

þess að einangra og virða fyrir sér hverja breytu fyrir sig. Þá eru ákveðnir 

þættir einnig grandskoðaðir í stað þess að skanna marga þætti 

yfirborðslega eins og oft er gert í megindlegum rannsóknum (Lichtman, 

2010:17). Rannsóknin er tilviksathugun (e. Case Study) en það er ein 

tegund eigindlegra rannsóknaraðferða. Það er djúp greining á ákveðnu 

tilfelli eða einingu, einni eða fleiri. Í stað þess að beina athyglinni að 

einum einstaklingi er tilfellið yfirleitt skilgreint sem sérstakur þáttur, 

verkefni eða umhverfi. Það er undir rannsakandanum komið að skilgreina 

viðfangsefnið og setja takmarkanir (Lichtman, 2010:81). Í þessari 

rannsókn er viðfangsefnið íslensk móðurmálskennsla í Danmörku og 

Svíþjóð. Stake (2000:437) skiptir tilviksrannsóknum í þrjár tegundir og 

samkvæmt honum er hér unnið með svokallaða samansafnaða 

tilviksrannsókn (e. Collective Case Study). Þá eru nokkur atriði 

rannsökuð með það að leiðarljósi að kanna almennt fyrirbæri, þ.e. 

íslenska móðurmálskennslu í Danmörku og Svíþjóð. 
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4.1 Þátttakendur 

Talið var að með því að velja sem stærst úrtak úr þýðinu myndi 

samanburður móðurmálskennslu landanna verða sem nákvæmastur. Þar 

sem erfitt er að alhæfa í rannsókn sem þessari var talið mikilvægt að 

niðurstöður gæfu eins nákvæma mynd af íslenskukennslu landanna og 

unnt væri. Úrtak er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem er valinn úr fyrirfram 

skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003:51). Í þessari rannsókn er þýðið því allir 

íslenskir móðurmálskennarar í Danmörku og Svíþjóð. Ekki er þó vitað 

hver heildarfjöldi þeirra er í löndunum og því er stærð þýðisins óljós. Sú 

úrtaksaðferð sem talin var henta rannsókninni er svokallað markmiðs-

úrtak. Því er beitt í sérstökum aðstæðum þar sem rannsakandi þarf að 

beita dómgreind sinni við val á úrtaki sem hæfir markmiðum rannsóknar 

(Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003:63). Þar sem ekki var 

hægt að komast að heildarfjölda íslenskra móðurmálskennara í löndunum 

var ákveðið að reyna að ná sambandi við eins marga og hægt var. Leitað 

var til íslenskra sendiráða, Íslendingafélaga og sveitarfélaga til að hafa 

uppi á kennurum. Þá fundust fimm kennarar í hvoru landi sem allir 

samþykktu þátttöku. Sjötti kennarinn var nýlega hættur í einu sveitar-

félaginu í Danmörku en ákveðið var að tala ekki við hann. Það fréttist af 

sjötta kennaranum í Svíþjóð þegar gagnaöflun var næstum lokið en ekki 

náðist í hann. Ákveðið var að taka viðtöl við fimm kennara í hvoru landi. 

Þegar nálgaðist viðtölin náðist þó ekki aftur í einn kennara í Svíþjóð þótt 

reynt hefði verið að ná tali af honum. Þá var brugðið á þá ráð að ná í 

sjötta kennarann sem nýlega hafði frést af en án árangurs. Úrtak 

rannsóknarinnar er þar af leiðandi fimm íslenskir móðurmálskennarar í 

Danmörku og fjórir í Svíþjóð. Þeir eru allir búsettir í sveitarfélögum þar 

sem margir Íslendingar búa. Rannsakandi telur að hann hafi náð 

sambandi við allflesta íslenska móðurmálskennara í þessum löndum en 

þó gætu ef til vill leynst fleiri án hans vitundar. Enginn virðist vera með 

yfirsýn yfir heildarfjölda móðurmálskennara, hvorki í Danmörku né 

Svíþjóð. Það tókst heldur ekki að fá upplýsingar um heildarfjölda 

íslenskra nemenda sem njóta móðurmálskennslu í þessum löndum og því 

ekki hægt að segja hve stór hluti nýtir sér kennsluna.  
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4.2 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Haustið 2010 var sendur tölvupóstur til þátttakenda. Þeim var sagt frá 

fyrirhugaðri rannsókn og boðið að taka þátt í henni og veita viðtal þar 

sem talið var að viðtöl væru öflugasta aðferðin til að fá svör við 

rannsóknarspurningum. Viðtöl eru algengasta gagnaöflunaraðferð eigind-

legra rannsókna. Rannsóknargagna er þá aflað með beinum orðaskiptum 

rannsakanda og viðmælenda þar sem upplýsingar um rannsóknarefnið eru 

fengnar frá þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 2003:67; Lichtman, 

2010:139-140). Í lok nóvember var aftur rætt við þátttakendur og 

tímasetning viðtala ákveðin. Þá var viðtalsramminn sendur til þátttakenda 

svo þeir gætu búið sig undir viðtölin. Gagnasöfnun fór síðan fram með 

óstöðluðum einstaklingsviðtölum í desember 2010 og byrjun janúar 2011. 

Tvö viðtölin fóru fram á vinnustað kennara en sjö viðtöl fóru fram í 

gegnum Skype. Öll voru þau hljóðrituð. Þau voru að meðaltali um 

klukkustund að lengd.  

Óstöðluð einstaklingsviðtöl urðu fyrir valinu þar sem með þeim er 

leitast við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli. 

Viðtölin felast í samræðum þar sem rannsakandi mótar fyrirfram ákveðið 

umræðuefnið en innihald samræðna er ekki fyrirfram ákveðið. Samskipti 

viðmælenda eru mun persónulegri en í stöðluðum viðtölum. Grundvallar-

atriði er að þau séu opin og rannsakandi sé eins lítið stýrandi og kostur er 

(Helga Jónsdóttir, 2003:73-74,76). Ákveðið var að hafa viðtalsrammann 

nokkuð nákvæman en þó var þess gætt að viðmælendur fengju svigrúm til 

að tjá sig (sjá viðauka). Viðtalsrammi er ekki alltaf í föstum skorðum í 

óstöðluðum eða opnum viðtölum en það er ákvörðunaratriði hve 

nákvæmur hann er og hversu vel honum er fylgt eftir. Það fer eftir 

rannsóknarspurningu og aðferðafræðilegum forsendum rannsóknar. Að 

auki er það háð fjármagni og tíma sem rannsakandi hefur til umráða við 

gagnaöflun og greiningu (Helga Jónsdóttir, 2003:75). 

Viðtölin voru skráð orðrétt og lesin margoft yfir. Við greiningu þeirra 

voru þau kóðuð og greind með skipulögðum hætti og dregin saman í 

meginþemu. Að kóða samræður og texta er ögrandi viðfangsefni 

(Lichtman, 2003:197) en samtímis voru gerð minnisblöð og töflur fyrir 

samanburðinn sem notuð voru við túlkun gagnanna. Höfuðáhersla var 

lögð á að skoða hvort og þá hver munurinn var á tilhögun íslensku 

móðurmálskennslunnar í Danmörku og Svíþjóð. Lykilþemun sem unnið 

var með eru kennarar, nemendahópar, foreldrar, skipulag kennslunnar, 
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markmið, mat og áherslur kennslunnar, kennslugögn og viðhorf kennara 

til móðurmálskennslu og líklegur árangur. 

4.3 Siðferðileg atriði 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Þátttakendur eiga að vita að val þeirra til þátttöku er 

frjálst og óþvingað. Mikilvægt er að útskýringar séu skýrar og orðaðar 

þannig að þátttakandinn skilji þær (Sigurður Kristinsson, 2003:161,163). 

Í rannsókninni var ákveðið að viðhalda nafnleynd svo að ekki væri hægt 

að rekja kennslutilhögun til kennara. Allir kennarar fengu því dulnefni og 

staðsetning eða nöfn sveitarfélaga eru aldrei gefin upp. Í hópi þátttakenda 

var aðeins einn karlmaður. Því var ákveðið að hafa bæði kvenmanns- og 

karlmannsnöfn þar sem kyn kennara skiptir engu máli í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar.  
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5 Niðurstöður 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar raktar. Í fyrstu verður 

fjallað um hvern kennara fyrir sig þar sem fram koma öll atriði um 

kennsluna sem varða rannsóknina. Eins og fram hefur komið tók aðeins 

einn karlmaður þátt í rannsókninni og því fengu þátttakendur nafn óháð 

kyni þeirra. Móðurmálskennarar í Danmörku fengu allir nafn sem byrjar á 

D en þeir í Svíþjóð fengu allir nafn sem byrjar á S. Í umræðukafla verða 

niðurstöður rannsóknar greindar og þeim skipt í meginþemu en þau voru 

nefnd í lok kafla 4.2.  

5.1 Móðurmálskennarar í Danmörku 

Hér verður fjallað um þá móðurmálskennara sem tekið var viðtal við í 

Danmörku. Þeir hafa allir kennaramenntun. Fjórir eru með íslenskt 

kennarapróf, Dagný, Daníel, Dísa og Dóra en Dagur er sá eini sem lærði í 

Danmörku. Fjallað verður um aðalatriði kennslunnar sem tengist 

rannsókninnni. Það eru undirkaflar við hvern kennara til að umfjöllunin 

sé markvissari. Í Danmörku er bekkjarkerfið frábrugðið því íslenska að 

því leyti að sex ára nemendur hefja nám í 0. bekk en hann samsvarar 1. 

bekk á Íslandi og 9. bekkur í Danmörku samsvarar því 10. bekk á Íslandi. 

Hér verður vísað í bekkjarárganga út frá danska kerfinu. 

5.1.1 Dóra 

Dóra hefur starfað sem íslenskur móðurmálskennari í Danmörku í um það 

bil 14 ár. Hún er ráðin við einn skóla og hefur starfað þar síðan hún hóf 

störf sem móðurmálskennari. Hún hefur búið í Danmörku síðan árið 1990 

eða í 21 ár. Sveitarfélagið sem hún starfar í er ekki stórt en þar búa margir 

Íslendingar sem flestir eiga börn í sama skólanum. Nokkuð margir 

íslenskir nemendur eru einnig í öðrum skóla en þeir þurfa að koma sér 

sjálfir á milli staða til þess að fara í móðurmálskennsluna. 

5.1.1.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Dóra er með 50 nemendur á skrá hjá sér í þremur aldurskiptum hópum. 

Langflestir eru í skólanum sem hún er ráðin við en í vetur eru skráðir 15 

nemendur úr öðrum skóla innan sveitarfélagsins. Af skráðum nemendum 

eru þó aðeins 33 nemendur sem mæta í tímana og þar af eru aðeins tveir 

úr öðrum skóla. Yfirleitt hefur hún einnig kennt sex ára nemendum en 
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vegna fjölda nýrra nemenda síðasta haust varð hún að láta þá mæta 

afgangi í vetur þar sem hún fékk ekki úthlutað fleiri kennslutímum.  

Í yngsta hópnum eru 14 nemendur úr 1.-2. bekk, í miðhópnum eru níu 

nemendur úr 3.-4. bekk og í elsta hópnum eru tíu nemendur í 5.-7. bekk. 

Hún hefur ekki fengið úthlutað fleiri tímum en telur það nauðsynlegt þar 

sem einn kennari geti ekki með góðu móti sinnt 50 nemendum í tveimur 

skólum. Hún hefur fengið bréf frá óánægðum foreldrum sem skilja ekki 

af hverju hún geti ekki einnig kennt í hinum skólanum sem einnig hefur 

marga íslenska nemendur.  

Þar sem sveitarfélagið ræður skipulagningunni, þ.e. hvar kennslan 

skuli fara fram og hve marga tíma á viku, getur Dóra ekki komið til móts 

við þá nemendur. Hún nefnir þann möguleika að kennt væri um helgar en 

þá gæti kennslan ekki farið fram í skólanum og yfirmaður hennar sagði 

að kennslan ætti að vera á virkum dögum og strax að loknum 

hefðbundnum skóladegi, svo kennslan yrði eins og hluti af skólatímanum. 

Dóra segir að nemendur séu skiljanlega oft þreyttir á þessum tímum og 

sérstaklega þeir yngri. Henni þætti æskilegast að fá þá að morgni til, taka 

þá úr kennslu. Yngri hóparnir njóta kennslu í tvær stundir í senn en 

nemendur á unglingastigi eiga rétt á þremur stundum. Þeir nýta tímana þó 

yfirleitt ekki til fulls þar sem þeir virðast ekki hafa úthald í þrjár stundir í 

senn. 

Langflestir nemendurnir eru alíslenskir og þekkjast margir þar sem 

þeir eru flestir í sama skóla; aðeins tveir úr öðrum skóla. Það er 

undantekning ef annað foreldrið er útlenskt og það eru þá yfirleitt 

feðurnir. Hún hefur á tilfinningunni að flestir nemendur séu tímabundið í 

landinu en í nokkrum tilfellum fá foreldrar vinnu og setjast að. Meirihluti 

foreldra er í námi. Dóra sér mikinn mun á þeim nemendum sem eru 

nýfluttir frá Íslandi, sérstaklega ef þeir eru í 3.-5. bekk því þá eru þeir 

meðal annars orðnir vel skrifandi. Hún telur stöðu nemenda í lestri og 

skrift vera mjög misjafna, hún segir: 

[Ég] held það sé líka vegna þess að málvitundin er svo 

misjöfn hjá fólki, kannski hefur fólk anga af dyslexíu sem 

það þarf að komast yfir, sem verður þá erfiðara ef það eru 

tvö tungumál. Það er eins og með annað, þau sem eru dugleg 

í danska skólanum eru líka dugleg í íslensku, í flestum 

tilfellum. 
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Undantekning getur verið með nemendur sem flytjast til Danmerkur að 

hausti til og hefja strax nám án þess að kunna dönsku, þá getur það tekið 

þá nokkra mánuði að ná tökum á dönskunni þótt þeir séu góðir í íslensku. 

Þegar Dóra var spurð hvort hún heyri almennt á íslensku tali nemenda að 

þeir séu búsettir í Danmörku kvað hún svo vera.  

Já, orðaröðunin í fyrsta lagi, hún verður mjög dönsk, bein 

þýðing úr dönsku. Í öðru lagi eins og strokleður, er alltaf 

sagt viskaleður eða viskelæðer. Eitt af því sem allir segja er 

,,má ég lána blýant?“ 

Dóra finnur einnig vel að þeir hafa yfirleitt ekki góða tilfinningu fyrir 

beygingu orða en það kemur meðal annars vel fram þegar nemendur 

fallbeygja orð. Fábreyttur orðaforði takmarkar lesskilning þeirra, þeir 

eiga oft erfitt með að skilja það sem þeir lesa. Hún hefur tekið eftir að 

þeir nemendur sem ná fljótt tökum á lestri í dönsku eru einnig fljótir að 

ná tökum á lestri í íslensku og eiga þá auðveldara með að lesa íslenskar 

bækur og tilfinning og skilningur fyrir málinu eykst.  

Að lesa gefur mjög mikið, þá sérðu þetta og heyrir þetta inni 

í þér ef þú ert með góða færni og spyrð foreldrana ef þú 

skilur ekki. 

Dóra telur að þeir nemendur sem blanda málunum saman séu þó ekki 

endilega slakir í þeim. Skólamál þeirra er danska og því getur reynst þeim 

erfitt að skrifa á íslensku og vita hvað íslensk hugtök standa fyrir, svo 

sem nafnorð og lýsingarorð en þegar Dóra segir þeim danska heitið þá 

skilja þeir yfirleitt við hvað er átt. Aðspurð hvort hún noti skóla- eða 

daglegt mál í kennslunni segist Dóra tala eins og hún væri að kenna í 

skóla á Íslandi en ber stundum saman dönsku og íslensku ef hún veit að 

það er eitthvað sem nemendur þekkja úr sínu danska skólaumhverfi.  

5.1.1.2 Markmið, námskrá og árangur 

Helstu markmið Dóru í kennslunni eru lestrarfærni, að geta tjáð sig á 

rituðu máli, efla máltilfinningu og að nemendur læri mikilvæg atriði um 

íslenska landafræði og menningu. 
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Í fyrsta lagi eiga þau rétt á að læra að lesa íslensku 

samkvæmt Evrópusamþykkt og mér er sagt að þetta sé líka í 

mannréttindasáttmálanum. 

Hún leggur mikla áherslu á sérhljóðin en nemendur eiga yfirleitt lengi 

erfitt með þau. Hún leggur einnig heilmikið upp úr ljóðum því henni 

þykir það efla máltilfinninguna. Börn eiga yfirleitt auðvelt með að læra 

rím, þulur og söngva og því er það fastur liður í kennslunni, hún segir það 

vera svo gott fyrir málkenndina. 

Dóra styðst við danska námskrá frá árinu 2002 en þegar hún tók við 

störfum var til íslenskur leiðarvísir frá Skruddu en hún segir hann líklega 

fallinn úr gildi. Henni finnst gefið að áhugi nemenda á íslensku sé mestur 

þegar þeir eru að fara að flytja til Íslands því þá kemur kappið í þá. Henni 

finnst hún sjá árangur nemenda þótt það sé yfirleitt erfitt að mæla hann. 

Henni finnst hún sjá hann þegar þeir vinna í bókunum, þeir læra 

aðferðirnar og málið og þeir einhvern veginn eflist við það að vinna. 

Skólamálið kemur í bókunum, þau tala um það og Dóra sér strax 

árangurinn og einnig eykst lesskilningurinn og ritfærnin á íslensku. 

5.1.1.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Yfirmaður móðurmálskennslunnar í sveitarfélaginu heldur reglulega 

fundi með öllum móðurmálskennurunum. Allir hinir kennararnir eru 

tvítyngdir kennarar sem starfa einnig inni í bekkjunum, þ.e. aðstoða 

nemendur með námið en Dóra er ekki ráðin í það. Hún er aðeins ráðin til 

að sinna íslensku móðurmálskennslunni. Henni finnst hún ekki vera ein á 

báti. 

Þessa fundi sækja margir móðurmálskennarar, fjalla um 

kennsluna, skipulagninguna og hvernig gengur og hvar 

skórinn kreppir og svona. En ég er með langflest börnin í 

móðurmálskennslunni. 

Dóra segir að allur gangur sé á því hvort nemendur séu stilltir og 

áhugasamir í kennslunni. Þeir sjá ekki alltaf sjálfir tilganginn með henni 

en þeir sjá hann yfirleitt rétt áður en þeir flytja aftur til Íslands, þá vilja 

þeir ná jafnöldrunum. Þeir skilja oft ekki af hverju þeir þurfi að vera í 

íslenskukennslu því þeir kunni að tala íslensku. 
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Þá útskýri ég að það að kunna að tala er ekki eins og að 

kunna að lesa og skrifa og segi að íslensku börnin heima læri 

það á hverjum degi en þau aðeins einu sinni í viku ... [Ég] 

þarf oft að minna á þetta ... Svo eru oft börn hérna sem ... eru 

áhugasöm í öllu, fer mjög eftir einstaklingnum. 

Aðspurð um kennsluaðferðir kveðst hún nota einstaklingskennslu þegar 

hún sinnir hverjum og einum og svo hópkennslu, taflan er einnig notuð af 

og til. Þau syngja mikið og hver vinnur í sinni vinnubók. Hefðbundin 

kennslustund hefst á því að nemendur ræða saman um daglegt líf, 

veðurfar eða annað sem þeim dettur í hug. Síðan vinna þeir gjarnan 

eitthvað sameiginlegt, fjalla um ákveðið efni eða þema, t.d. gæludýr. 

Nemendur vinna þá með stutta texta og spurningar varðandi efnið. Þá æfa 

þeir sig í lestri og vinna í vinnubókum sínum. Þegar nemendur lesa leggur 

Dóra áherslu á lesskilning nemenda. Í hverjum tíma er gert eitthvað 

sameiginlegt og svo er unnið í vinnubókum. Hjá eldri nemendum leggur 

hún meiri áherslu á stafsetningu og segir nemendur hafa gaman af 

gamaldags stafsetningaræfingum þar sem setningar eru skrifaðar á 

töfluna. Hver hópur er yfirleitt í um tvær kennslustundir, þeir eldri allt að 

þrjár stundir. Þeir eiga rétt á þremur tímum en það virðist yfirleitt vera of 

langur tími. 

Dóra gerir ársáætlun í grófum dráttum en þarf ekki að skila henni til 

sveitarfélagsins en ræðir hana oft á fundum með hinum 

móðurmálskennurunum. Hún gerir vikuáætlanir. Hún telur sig hafa 

frjálsar hendur með skipulag kennslunnar og segist aðeins hafa rætt það 

gróflega á þessum reglulegu fundum með hinum móðurmálskennurum. 

Eins og áður kom fram ræða þeir ýmis kennslutengd mál á þessum 

fundum, hvaða aðferðir virka vel, hvar skórinn kreppir og þess háttar. 

5.1.1.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Dóra sér sjálf um að panta námsgögnin frá Námsgagnastofnun og fær 

80% afslátt en þar sem sendingarkostnaðurinn er mikill sér hún sjálf um 

að koma þeim til Danmerkur. Hún velur yfirleitt bækur á haustin og nær 

að panta handa öllum nemendum en hún er komin með nokkuð stórt safn 

af bókum þar sem hún hefur kennt svo lengi. Helstu námsgögn sem Dóra 

notar í kennslunni eru námsbækur, myndir, taflan, verkefni sem hún hefur 

sjálf búið til, verkefni af heimasíðu Skólavefsins og hlutir sem tengjast 

tilteknu viðfangsefni. Skólavefurinn er eina vefsíðan sem hún nýtir sér og 
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hún hefur aldrei heyrt um vefsetrið Tungumálatorg. Hún segist ekki hafa 

aðgang að tölvum og noti þær því ekki en nemendur mega skrifa sögur á 

tölvu heima og skila þeim útprentuðum. Hver nemandi er með vinnubók 

við hæfi, ekki er horft á aldur í því sambandi heldur aðeins getu og færni 

hvers og eins. Allir nemendur fá heimavinnubækur og eiga kost á að 

vinna heima en það er afar misjafnt hvort það gefst tími til þess. 

Ég lána yngri nemendum lestrarbækur en bendi þeim eldri á 

bókasafn sem hefur íslenskar bækur þannig að allir ættu að 

hafa nóg að lesa. Sumir eru mjög samviskusamir og þeim fer 

vel fram en það segir sig sjálft ef á að tryggja að þeir geti 

skilið og tjáð sig í rituðu máli þá gerist það ekki á einni 

kennslustund í viku og börnin eru misjafnlega stödd og hafa 

misgóða tilfinningu fyrir málinu. 

Dóra hefur ekki verið að meta nemendur en síðasta vor skrifaði hún 

nokkrar setningar um hvern nemanda og lét fylgja til foreldra. Það hefur 

hún hugsað sér að gera áfram. Hún lætur þess getið hvort framfarir hafi 

orðið hjá nemandanum og hafi hún til dæmis verið búin að fjalla um 

ákveðinn námsþátt við foreldra um miðjan vetur skrifaði hún hvort 

nemendinn hafði bætt sig og svo framvegis. Þetta er ekki formlegt mat. 

Ekki kemur fram hvar nemandi var staddur miðað við aðra.  

... Finnst það dálítið óréttlátt því nemendur eru afar 

misjafnir, skólar eru misjafnir, hvað þeir leggja mesta 

áherslu á, ég vil ekki meta þá þannig heldur miðað við hann 

sjálfan, er áhuginn meiri eða minni o.þ.h.  

5.1.1.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Á haustin býður Dóra foreldrum á sameiginlegan fund. Áður fyrr hélt hún 

alltaf tvo fasta foreldrafundi á ári en hætti því fyrir nokkrum árum þar 

sem henni þótti betra að eiga í persónulegum samskiptum jafnóðum við 

foreldra hvers og eins nemanda. Hún er með netföng allra foreldra og þeir 

með hennar þannig að samskipti fara að mestu leyti fram í gegnum 

tölvupóst og þegar foreldrar sækja nemendur í skólann ræðir hún oft við 

þá. Langflestir foreldrar virðast áhugasamir um kennsluna. 
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... En það sem mér finnst kannski vera nauðsynlegt er að 

útskýra alltaf fyrir þeim að það er ekki nógu gott að mæta 

endrum og sinnum, skólinn lítur á þetta sem hluta af 

kennslunni og þannig er litið á það frá sveitarfélaginu. Mín 

afstaða er sú að ef ég er með kennslu verða börnin að mæta, 

ég krefst þess af foreldrum. 

Ef nemandi hefur verið í skólanum en kemst einhverra hluta vegna ekki í 

íslenskutímann krefst Dóra þess að foreldrar hringi, sendi tölvupóst eða 

skrifi bréf til að koma boðum um forföll til skila. Þegar Dóra talar við 

foreldrana virðast þeir skilja mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu en 

það sé svo annað mál hvort þeir hafa tíma til þess eða geta fylgt því eftir. 

Samskiptin eru aðeins eftir þörfum og það virðist jafnvel sem sumir 

foreldrar taki kennsluna ekki mjög alvarlega þótt þeir virðist flestir skilja 

mikilvægi hennar. 

5.1.1.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Dóru þykir afar mikilvægt að barn hljóti móðurmálskennslu, bæði fyrir 

persónuleika þess og að það verði að hafa grunn til að byggja á til að geta 

skilið önnur mál.  

... Tilfinningar, ef maður á ekki orð yfir tilfinningar manns á 

móðurmáli hvernig á maður að finna þau á öðrum málum? 

Hún telur það vera mikilvægt fyrir Íslending að kunna móðurmál sitt. 

Aðspurð hvað henni þyki skipta mestu máli í kennslunni segir hún fyrst 

og fremst að læra að lesa á móðurmálinu og geta skilið íslensku og tjáð 

sig við ættingja sína á Íslandi, þ.e. geta talað málið. Þar sem nemendur 

eru misjafnir þá leggur hún mikið upp úr því að nemendur sem hafa slaka 

málvitund og tala nánast óskiljanlega íslensku reyni að tala rétt, hún lætur 

þá tala og svarar kannski á móti eins og rétt væri að segja tiltekna 

setningu. Hún telur góða kunnáttu í íslensku án efa hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur í dönsku. 

5.1.2 Daníel 

Daníel hefur verið búsettur í Danmörku í 15 ár og starfað sem íslenskur 

móðurmálskennari í 14 ár. Hann hefur búið og starfað í sama sveitar-

félaginu öll þessi ár. Sveitarfélagið er stórt og þar eru margir Íslendingar 
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búsettir. Þeir búa vítt og breitt um sveitarfélagið en þeir dreifast margir á 

fjóra til fimm kjarna þar sem eru stúdentagarðar.  

5.1.2.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Það eru 40 nemendur skráðir í móðurmálskennsluna en þó hafa ekki allir 

mætt. Það eru helst þeir sem eru í skólunum þar sem kennslan fer fram 

eða þar í kring sem mæta. Staðsetning kennslu er valin út frá búsetu 

nemenda og fjölda þeirra í skólum. Tveir skólar þar sem kennsla fer fram 

liggja í útjaðri sveitarfélagsins og margir Íslendingar eru í þeim báðum en 

þriðji skólinn er í miðbænum og þangað koma nemendur úr ýmsum 

skólum umhverfis miðbæinn.  

Nú mæta um 34 nemendur reglulega og þeim hefur hann skipt niður í 

þrjá hópa eftir skólum. Síðan er skipt í eldri og yngri hóp í tveimur 

skólum þannig að hóparnir eru fimm í allt, 0.-9. bekkur. Það er misjafnt 

hve margir eru saman í hópi, yngri hóparnir eru fjölmennari en það er 0.-

5. bekkur. Fæstir eru þeir sex til sjö nemendur í hópi en flestir tíu til 

ellefu í hópi. Ekki eru margir nemendur úr 0. bekk en þeir fengu fyrst að 

koma í fyrra en þá samþykkti sveitarfélagið það. Hver kennslustund er 75 

mínútur og fer fram eftir að venjulegum skóladegi lýkur. Við val á 

tímasetningu þarf Daníel að finna tíma sem hentar. Hann skoðar 

stundatöflur allra og reynir að velja tíma þannig að nemendur geti komið 

beint eftir skóla. Hann segir að það sé verra að ná þeim í íslenskukennslu 

ef þeir eru komnir í skólavistunina eftir skóla. Eldri hóparnir mæta síðan 

klukkan fjögur.  

Flestir nemendurnir eru alíslenskir og þekkjast margir hverjir. Hann 

telur mikinn mun á nemendum, sumir eru nýfluttir frá Íslandi og aðrir 

hafa búið lengi í Danmörku og eru jafnvel fæddir þar. Sumir hafa verið í 

kennslunni frá upphafi skólagöngu en einnig eru margir fluttir aftur til 

Íslands. Stór hluti foreldra er í námi en svo eru líka einhverjir í vinnu.  

... Ákveðinn hópur sem ég veit að fer ekki aftur til Íslands og 

sumir hanga yfir því að þeir muni kannski fara aftur til 

Íslands. 

Daníel segist heyra vel á nemendum að þeir séu búsettir í Danmörku. Þeir 

sletti mikið og vanti málkennd, misjafnt hvaða tilfinningu þeir hafi fyrir 

beygingu orða og rugli gjarnan saman orðum. Staða nemendanna í lestri 

og ritun er einnig afar misjöfn. Í yngri hópnum eru til að mynda 
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nemendur í fyrstu sex árgöngunum þannig að þá er hann annars vegar 

með nemendur sem þekkja varla stafina og hins vegar nemendur sem eru 

vel á veg komnir í lestri og ritun. Hjá þeim yngstu leggur hann því fyrst 

og fremst inn stafina og nú eru þeir margir farnir að lesa vel. 

5.1.2.2 Markmið, námskrá og árangur 

Markmið Daníels eru að nemendur viðhaldi móðurmáli sínu og nái 

ákveðinni lágmarksfærni í lestri, ritun og kynnist menningu Íslands. Hann 

tvinnar landafræðina alltaf inn í móðurmálsnámið og fjallar um 

landnámið, hvernig það byrjaði, hvernig Ísland varð til, landslagið, fræga 

staði, landakort og annað sem honum þykir flokkast undir almenna 

þekkingu. Hann fjallar einnig um þjóðhátíð Íslendinga, íslenska fánann, 

skjaldarmerkið, þjóðsögur og árstíðirnar á Íslandi. Hann kveðst oft ræða 

um venjur Íslendinga og ber þær saman við þær dönsku. Hann er í 

rauninni með frjálsar hendur varðandi skipulag kennslunnar en þarf að 

fylgja ákveðnum grunni. Á heimasíðu eins skólans þar sem kennsla fer 

fram eru ákveðin markmið sem þarf að uppfylla en þau eru meðal annars 

að nemendur geti talað mál sitt og nái grunnfærni í lestri og ritun og að 

þeir þekki samfélag sitt. Meginmarkmið kennslunnar eru einnig að 

nemendur noti málið í leik og starfi. Daníel leggur mikla áherslu á lestur, 

hann reynir að þjálfa þá í lestri í hverri kennslustund. Hann hlustar á þá 

lesa og lætur þá gera skrifleg verkefni. Á meðan hann hlustar á nemendur 

lesa eru til dæmis aðrir að vinna stafsetningarverkefni.  

Mikið lestur, málfræði, stafsetning, að geta talað, reyni að 

láta alla tala, svo þau noti málið, hversdagslegt, hvað 

gerðirðu um helgina? Hvað þykir þér gott að borða? Og svo 

er leikur, við leikum alltaf og þá þurfa þau virkilega að vinna 

saman og tala. 

Hann notar aðallega daglegt mál í kennslunni og leggur áherslu á að auka 

orðaforða þeirra þegar hann sér að honum er áfátt í ákveðnum efnum. 

Nemendur er misjafnlega vel staddir og hann reynir að láta þá hjálpa hver 

öðrum. 

Hann styðst ekki við ákveðna námskrá en hann veit hvað ætlast er til 

af honum og styðst við markmiðin sem einn af skólunum birtir á 

heimasíðu sinni. Það eru því ákveðnir þættir sem móðurmálskennslan á 

að innihalda og hann byggir kennsluna á þeim. Daníel gerir lauslega 
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kennsluáætlun fyrir sjálfan sig þar sem kemur fram það námsefni sem 

hann ætlar að ná að fara yfir og vikuáætlanir. Það fer svo eftir stemningu 

nemenda hvort hann nær að standa við þær. Það er þó alltaf ákveðið efni 

sem hann ætlar að fara í, vissar æfingar, stafsetningarreglur, heyra 

nemendur lesa og þjálfa viss atriði. Hann þarf ekki að skila 

kennsluáætlunum til sveitarfélagsins.  

Hann telur sig sjá miklar framfarir hjá nemendum frá hausti fram að 

vori, til dæmis í lestri og tali, nemendur verða betri í að segja frá. Þar sem 

íslenskan er nokkuð hljóðrétt telur Daníel að það sé í raun léttara að læra 

að lesa hana heldur en dönskuna en sérhljóðarnir flækja lesturinn þó. 

Nemendur ruglast oft á þeim og þeir eru lengi að síast inn. Hann heldur 

að góð kunnátta í íslensku hafi góð áhrif á nám á dönsku.  

... Alveg örugglega, það að læra mál er ákveðinn ferill. 

Finnst sérstakt að börn sem koma hingað enda oft á að vera 

best í dönsku í bekknum. [Ég] get fylgt þeim svo vel í einum 

skólanum. Koma ótalandi til Danmerkur og eftir eitt til tvö 

ár eru þau næstum best í dönsku, kennararnir tala um það 

hvað íslensku nemendurnir verði góðir í dönsku. Þessir 

nemendur hafa flutt út rosalega góðir í íslensku og rúlla 

þessu upp á mjög stuttum tíma. 

Í einum skólanum hefur hann verið stuðningskennari í bekk hjá 

íslenskum nemendum og getur þar af leiðandi fylgst með þeim. Þeir sem 

flytjast út ótalandi í dönsku eru þá eflaust með góðan grunn í íslensku 

sem gæti verið ástæða þess að þeir eru fljótir að tileinka sér nýtt mál. 

Daníel segist heyra minna af því hvort nemendur sem eru slakir í íslensku 

séu einnig slakir í dönsku, hann heyrir aðallega af því jákvæða. Hann 

telur þá nemendur sem blanda málunum saman ekki endilega vera slaka í 

þeim hvoru um sig. 

5.1.2.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Kennslan verður að vera mjög einstaklingsbundin þar sem staða nemenda 

í íslensku er ólík. Daníel telur nemendur almennt stillta og áhugasama. 

Það er því yfirleitt góður vinnufriður í tímum. Hver skóli á að sjá til þess 

að láta nýja nemendur vita af móðurmálskennslunni en samkvæmt Daníel 

er misbrestur á því að skólinn láti foreldra vita. Hann fréttir stundum af 

foreldrum sem hafa ekki heyrt um kennsluna og vita ekki að barn sitt eigi 
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rétt á henni. Hann setur því tilkynningu á heimasíðu Íslendingafélagsins 

og opnaði heimasíðu þar sem hægt er að fá upplýsingar um kennsluna. 

Það fylgist enginn yfirmaður með hvort hann fari í raun eftir settum 

markmiðum og kennslan er að mestu undir honum sjálfum komin. Einn 

starfsmaður frá sveitarfélaginu sér um móðurmálskennarana frá 

aðildarríkjum ESB, meðal annars Íslandi, hann heldur fundi með þeim 

fjórum sinnum á ári. Þetta eru þó aðeins kennarar fyrir ensku, frönsku, 

pólsku og þýsku móðurmálskennsluna en kennsla annarra mála hefur 

verið lögð niður. Á fundunum ræða móðurmálskennararnir um 

hugmyndir varðandi kennsluna og hver segir frá sínum kennsluháttum. 

Þeir hafa í raun mjög frjálsar hendur um skipulag kennslunnar og hver 

skipuleggur sína kennslu út frá því sem honum þykir skipta máli. Daníel 

þykir ekki óþægilegt að vera einn á báti þar sem hann hefur starfað við 

þetta lengi og hefur fundið sínar aðferðir. 

Þetta gengur út á það að láta þau tala og hittast, það skiptir 

svo miklu máli og gera eitthvað skemmtilegt, þá verður þetta 

ekki kvöð fyrir krakkana. 

Hver kennslustund hefst á léttu spjalli um hvað nemendur hafa verið að 

gera og annað sem þeir vilja koma á framfæri. Þá segir Daníel þeim hvað 

eigi að gera í tímanum og leyfir þeim að koma með tillögur að leikjum til 

að fara í síðar í kennslustundinni. Daníel tekur alltaf spil með og 

nemendur vita það. Hann er fyrirfram búinn að ákveða hvað hver og einn 

á að gera. Sumir gera æfingar á ljósrituð blöð og aðrir vinna í 

vinnubókum sínum. Hann gengur síðan á milli og lætur hvern og einn 

lesa upphátt. Á meðan einn er að lesa eru hinir að vinna, hann þarf oft að 

hjálpa nemendum á milli þess sem hann lætur þá lesa.  

Ég læt þá stundum lesa aðeins áfram í hljóði en halda svo 

áfram með æfingarnar þegar þeir verða þreyttir. Þegar allir 

hafa lesið og klárað þær æfingar sem þeim var ætlað fara 

þeir í leiki sem hafa með málið að gera. Að lokum er endað 

með spili. Nemendum finnst oft það gaman að þeir vilja vera 

lengur. 

Daníel er í raun bæði með einstaklings- og hópkennslu. Á meðan hann 

útskýrir eitthvað fyrir einum eða nokkrum þá halda aðrir áfram með sínar 
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æfingar. Stundum leyfir hann nemendum að gera gagnvirk verkefni á vef 

Námsgagnastofnunar í tölvum sem hann fær lánaðar hjá skólanum. Hann 

brýtur kennsluna síðan upp með ýmsum hætti. Hann fer í ferðir með 

hvern hóp að minnsta kosti tvisvar á ári, býr til brjóstsykur einu sinni á 

ári, föndrar fyrir jólin, eldar mat með þeim en hann getur pantað 

heimilisfræðistofuna. Hann reynir alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. 

Stofurnar sem kennslan fer fram í eru allar í notkun á hefðbundum 

skóladegi. 

5.1.2.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Helstu kennslugögn sem Daníel notar eru námsbækur og tölvur sem 

nemendur fá að fara í um það bil einu sinni í mánuði. Í einum skólanum 

hefur hann sjálfur aðgang að tölvu sem er tengd við skjávarpa. Hann 

pantar námsbækur frá Skólavörubúðinni og reynir að panta þær bækur 

sem íslenskir nemendur á Íslandi nota. Hann getur ekki pantað frá 

Námsgagnastofnun lengur og telur að einhver hljóti að hafa misnotað 

aðstöðu sína eða ekki borgað og því hafi Námsgagnastofnun lokað á 

kennara erlendis. Hann fær úthlutað fjármagni frá sveitarfélaginu en það 

hefur verið af mjög skornum skammti en þó hafi það hækkað aðeins 

síðustu misseri. Hann hefur nokkuð oft þurft að bjarga sér með því að 

ljósrita verkefni fyrir nemendur. Hver nemandi er með námsbækur sem 

hæfa getu hans og færni, aldur skiptir þar engu máli. Hver er með 

lestrarbók og vinnubók tengda henni, málfræðibók sem oft er ljósrituð úr 

vinnubókum eða af netinu. Hann notar krossgátur mikið, hann hefur 

safnað þeim í gegnum tíðina og ljósritað þær. Honum þykir gott að hafa 

þær til að brjóta upp kennsluna.  

Nemendur fá ekki einkunnir og hann hefur ekki fasta heimavinnu. 

Nemendum stendur til boða að fá heimavinnu og sumir gera það en hann 

hefur tekið eftir því í gegnum tíðna, að þeir verða leiðir á henni. Álagið 

virðist þá vera orðið of mikið þar sem yfirleitt er einnig heimavinna í 

danska skólanum. Það er þó ákveðinn hópur sem les alltaf heima. 

Ég fylgist alltaf með því og það er ákveðinn hópur sem gerir 

það alltaf og þegar börnin eru komin vel á skrið finn ég að 

áhuginn eykst mikið þegar þau finna að þau geta. Það hjálpar 

þeim að vera í íslenskunni og fá ákveðinn grunn. 
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5.1.2.5 Foreldrasamstarf og viðhorf forelda 

Foreldrar nemendanna virðast áhugasamir en Daníel segist þó sjá þá 

sjaldan en þeir gæti þess að börnin mæti í kennsluna. Hann segir þá vera 

mjög jákvæða þegar hann hittir þá. Hann heldur ekki fundi en hefur 

samband við foreldra eftir þörfum og þeir við hann. Hann segir það ganga 

afar vel og að foreldrar virðist ánægðir með þetta kerfi. Þeir skilji 

mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu. 

Þeim sem búa langt í burtu þykir erfitt að sækja barnið í 

skólann klukkan eitt og skutla því og sækja í kennsluna, þeir 

eru sjálfir í vinnu eða skóla en þeir skiptast á að sækja. 

Það er misjafnt hve virkir foreldrar eru við að aðstoða börnin við 

heimanámið en Daníel telur þá gegna gríðarlegu mikilvægu hlutverki ef 

börnin eigi að sýna framfarir því hann telur þær ekki nást með 75 mínútna 

kennslu á viku. 

5.1.2.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Daníel telur mjög þýðingarmikið að nemendur hljóti móðurmálskennslu. 

Mikilvægt sé að viðhalda eigin tungumáli. Það hefur einnig verið sagt að 

tvítyngdir nemendur standi sig betur en eintyngdir í skóla.  

... Gott að kunna íslensku og geta notað hana og leiðinlegt að 

geta ekki talað við ættingja sína, leiðinlegt að geta ekki 

almennilega tjáð sig á íslensku. 

Það sem honum þykir skipta mestu máli að nemendur fái út úr kennslunni 

er að þeir geti gert sig skiljanlega og sagt hvað þeim finnst og geti notað 

málið í daglegu lífi. Honum finnst einnig mikilvægt að þeir geti lesið 

hana og mjög gott ef þeir geta einnig skrifað hana. Stundum myndast 

dálítil streita rétt áður en nemendur flytjast aftur til Íslands en þá vilja þeir 

verða sem best í stakk búnir til að fara í íslenskan skóla. Áherslur geta því 

verið nokkuð ólíkar hjá nemendum. Honum finnst starfið vera fremur 

einmanalegt og hann ekki vera hluti af kennarahópnum. Nú sér hann 

einungis um móðurmálskennsluna en þegar hann var inni í bekkjunum 

var hann í fullri vinnu og þá hitti hann aðra kennara. Hann hefur aldrei 

heyrt um spjallsvæði íslenskukennara erlendis á vefsíðu Tungumála-

torgsins.  
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5.1.3 Dagný 

Dagný fluttist til Danmerkur í júní árið 2007 og hefur því búið þar í um 

þrjú og hálft ár. Veturinn 2007-2008 starfaði hún sem íslenskur 

móðurmálskennari. Í maí árið 2010 hóf hún síðan aftur störf sem 

íslenskukennari. Sveitarfélagið er nokkuð stórt og þar búa margir Íslend-

ingar og stunda langflestir nám við háskóla sem eru þar. 

5.1.3.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Kennslan fer fram í einum skóla í sveitarfélaginu þar sem eru margir 

íslenskir nemendur. Langflestir nemendurnir eða um 95% taka þátt í 

íslensku móðurmálskennslunni en það er takmörkuð þátttaka úr öðrum 

skólum sveitarfélagsins eða um helmingur þeirra tekur þátt. Þá þurfa 

foreldrar að skutla börnum sínum og sækja þau og stundum hentar það 

illa. Það eru 54 íslenskir nemendur skráðir í móðurmálskennsluna og 10-

15 af þeim eru úr öðrum skólum. Þeim er skipt í fimm hópa. Það eru 

aðeins fjórir nemendur í 0. bekk en 10-15 nemendur í hinum hópunum. 

Nemendur í 1. bekk eru einnig sér í hópi en annars er hópaskiptingin 

eftirfarandi, 2.-3. bekkur, 4.-5. bekkur og 7.-9. bekkur. Yngsti árgangur-

inn hefur þá sérstöðu að fá kennslu innan hefðbundins skólatíma. Það er 

sérstök tímaúthlutun fyrir þann hóp.  

Dagný fær úthlutað tímafjölda eftir því hve margir nemendur eru 

skráðir. Hún sér síðan sjálf um að raða niður í hópa og finna hagkvæma 

tímasetningu. Henni þykir henta nemendum vel að fá kennslu á skólatíma 

og segir aðra nemendur vera þreytta þegar þeir mæta í kennsluna eftir 

skóla, klukkan 13:40. Yngstu bekkirnir eru til klukkan 15:15 en frá 4. 

bekk eru þeir til klukkan fjögur, þá eru þeir orðnir mjög þreyttir. Það 

hefur ávallt verið hefð fyrir því að hafa kennsluna að loknum venjulegum 

skóladegi. 

Allir nemendur eru alíslenskir nema ein stúlka sem á danskan föður. 

Hún talar hvorki né skilur íslensku. Hún er nýbyrjuð í móðurmáls-

kennslunni og þar sem umsóknir nemenda fara ekki í gegnum 

sveitarfélagið heldur beint til Dagnýjar fannst henni erfitt að neita henni 

þótt nemendur eigi að uppfylla þær lágmarkskröfur að kunna málið.  

... Það er pínulítið eins og að vera skólastjóri, ég tek sjálf á 

móti skráningunni og sé um þær og tala svo við foreldrana, 
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æ það er enginn til að ráðfæra sér við og ég vorkenni barni 

sem kann ekki móðurmálið. 

Hún reynir að láta hana vinna mest sjálfa í tölvu, s.s. gagnvirkar æfingar í 

hlustun á vef Námsgagnastofnunar. Hún reynir síðan að sinna aðeins 

henni í 5-10 mínútur í hverjum tíma, það gefst ekki meiri tími í 

einkakennslu. Flestir búa þarna tímabundið því flestir Íslendingar flytjast 

í sveitarfélagið til að fara í háskóla sem er þar. Sumir fara þó að vinna að 

námi loknu og setjast þar að. Þeir hafa því yfirleitt mikla tengingu við 

Íslendinga og Ísland. Þeim virðist þykja gott að geta hist og talað 

móðurmálið sitt saman. Áhugi nemenda fyrir að læra íslensku er þó 

misjafn en þeir virðast glaðir og þakklátir fyrir að fá tækifæri til að eiga 

stund með öðrum Íslendingum. Dagný leggur því mikla áherslu á að 

skapa notalegt andrúmsloft. Áhuginn gengur í raun í bylgjum, stundum 

virðist allt æðislegt en stundum sjá nemendur ekki tilganginn með 

kennslunni. Ef þeir sjá ekki tilganginn og þykja æfingarnar erfiðar leiðist 

þeim rosalega.  

Það má vel heyra á tali nemenda ef þeir hafa verið lengi búsettir í 

Danmörku. Þeir tala flestir ágæta íslensku en skjóta oft inn dönskum 

orðum.  

Já þau gera það og það er svo sem líka alveg eðlilegt því 

sum hugtök og orð læra þau bara á dönsku... þau eru varla 

búin að vera í viku þegar þau byrja að sletta, má ég lána 

blýantinn þinn, madpakki o.s.frv. 

Hún telur ekki endilega að nemendur sem blanda saman málunum séu 

slakir í íslensku en telur að því betri sem viðkomandi er í máli því minni 

þörf hafi hann til blöndunar, hann getur búið til íslenskt orð í stað 

dönskuslettunnar. Það er kannski sjaldgæft að þeir séu það góðir í 

íslensku því þeir eru vanir að nota dönskuna og íslensku vinirnir tala eins, 

þeir sletta allir. Málörvunin verður því lítil og fátækleg. Varðandi 

beygingar fallorða og sagna virðast þeir eiga erfiðara með að beygja 

sagnorð en nafnorð. Þeir eiga flestir erfitt með að ná tökum á íslenskri 

ritun. Ef orð hljóma eins skrifa þeir þau yfirleitt á dönsku. Þeir eiga lengi 

vel erfitt með íslenslu stafina. Dagný lætur nemendur reglulega skrifa 

frjálsa ritun og hjá þeim yngri skrifar hún jafnvel nokkur orð á töfluna og 

þeir eiga þá að skrifa setningar þar sem þau koma fyrir. 
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5.1.3.2 Markmið, námskrá og árangur 

Dagný fer ekki eftir námskrá og hafði aldrei séð íslenska leiðarvísinn frá 

menntamálaráðuneytinu og Skruddu frá árinu 1995. Helsta markmið 

kennslunnar er að gera nemendur eins samkeppnishæfa og hægt er í 

íslenskum grunnskóla. Hún reynir að kenna nemendum með þeim hætti 

að þeir geti talað eðlilega við íslenska ættingja, sent þeim póstkort og að 

þeir gætu auðveldlega byrjað í íslenskum skóla. Megináherslur eru lagðar 

á lestur.  

Mikilvægt að börnin séu vel læs á íslensku. Þá eru þeim allir 

vegir færir. 

Hún leggur mikla áherslu á að kenna yngstu nemendunum að lesa og þeir 

sem eru í 0. bekk eru allir orðnir læsir á íslensku en voru ólæsir í haust. 

Henni finnst nauðsynlegt að þeir læri fyrst að lesa á móðurmáli sínu, 

sérstaklega þeir sem ekki hafa búið mjög lengi í Danmörku. Henni þykir 

það nauðsynlegt því þá er íslenskan þeim tamari og foreldrar geta hjálpað 

þeim. Þegar nemendurnir hefja síðan nám í 1. bekk hefst hið formlega 

lestrarnám á dönsku og það mun líklega reynast þeim auðveldara ef þeir 

hafa náð tök á lestri á íslensku. Dagný leggur einnig svolitla áherslu á 

málfræði og samfélagsfræði.  

Í tveimur elstu hópunum eru unnið með Snorra Sturluson og 

lífið á miðöldum. Nemendur virðast hafa mjög gaman af því. 

Þeir læra einnig margt í kringum það, hvernig lífið var, 

maturinn, húsin og allt þetta sem mér finnst alveg 

jafnmikilvægt að þau hafi skilning á eins og að læra ng/nk-

regluna.  

Hún leggur stundum stuttar kannanir fyrir nemendur eða les upp 

stafsetningaræfingar til að sjá hvar nemendur eru staddir. Það er þó 

aðeins fyrir hana sjálfa til að meta hvaða námsbækur og æfingar eru 

hentugar fyrir hvern og einn. Útkomurnar hafa verið mjög misjafnar. Í 

stafsetningarupplestri fær einn nemandi kannski 8,5 en annar 0. Þeir 

nemendur sem eru nýfluttir frá Íslandi hafa ekki alltaf fengið háar 

einkunnir í stafsetningu eða málfræði. Hún telur þó að margir nemendur 

hópsins séu ágætlega staddir. Hún telur sig sjá árangur með kennslunni. 

Allir nemendur eru vel læsir, geta lesið sér til ánægju og skrifað mislanga 
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texta. Elstu nemendurnir eru ágætlega skrifandi. Henni finnst erfitt að 

meta hvort góð kunnátta í íslensku hafi áhrif á námsárangur í dönsku en 

finnst það hljóti að vera þar sem það er auðveldara að yfirfæra hluti og 

hugtök yfir á annað mál þegar viðkomandi veit heiti þeirra á 

móðurmálinu. Hún hefur þó tekið eftir því að þeir sem eru slakir í 

íslensku eru oft einnig slakir í dönsku. 

5.1.3.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Hún byrjar hverja önn á því að tala við hvern hóp um ástæður þess að þeir 

þurfi að læra íslensku og hvað sé brýnast að þeir kunni. Með þeim hætti 

leyfir hún nemendum að taka þátt í að ákveða hvað þeir ætla að læra. 

Nemendur í elsta hópnum sögðu meðal annars að þeim þætti mikilvægt 

að geta skrifað rétt og því var lögð áhersla á rétta ritun og stafsetningu í 

kennslunni. Þá sjá þeir tilgang með náminu. 

Í kennslunni brúkar hún bæði daglegt mál og skólamál. Hún segir 

meðal annars hugtök í tengslum við stafsetningu og málfræði en útskýrir 

námsefnið á máli sem nemendur skilja en sumt er kennt í sérstökum 

hugtökum sem þeir verða að læra. Kennslustundirnar eru alltaf svipaðar í 

uppsetningu þannig að nemendur vita að hverju þeir ganga. Í yngri 

hópunum lætur hún fyrst hvern og einn lesa fyrir sig, svo gera þeir 

æfingar í vinnubækur og enda svo oft á að fara í ýmsa málörvunarleiki. 

Nemendur í eldri hópunum gera fyrst stafsetningaræfingar, svo 

málfræðiverkefni og í seinni hluta tímans læra þeir samfélagsfræði. Hver 

kennslustund er því alltaf þrískipt. Nemendur í 2.-3. bekk lesa alltaf 

upphátt til skiptis í sömu bók og vinna síðan í vinnubók sem fylgir 

lestrarbókinni. Það þykir Dagnýju þægilegt verklag og þá þjálfast 

nemendur einnig í hlustun.  

Held ég sé rosalega vinnubókamiðaður kennari, finnst 

voðalega þægilegt að hafa rútínu og finnst það auðveldara 

fyrir krakkana en þetta er einstaklingsmiðað þannig að hver 

vinnur á sínum hraða og í því efni sem hann hefur tök á að 

vinna í. 

Þeir hafa einnig nokkuð frjálsar hendur, ef einn langar frekar að gera 

ritunarverkefni en málfræðiæfingar fær hann það yfirleitt. Það er svo 

margt sem þarf að komast til skila og henni finnst því bein kennsla 

hentugust. Í tímunum vinnur hver að sínu. Það er allur gangur á því hve 
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stilltir nemendur eru. Stundum fer mikill hluti tímans í að róa nemendur 

niður þótt hún hafi ætlað að nýta hverja mínútu. Það á við um nemendur í 

öllum hópunum. 

Hún gerir ekki ársáætlun þar sem henni þykir erfitt að sjá langt fram í 

tímann hvar nemendur verða staddir þar sem þeir eru mjög misjafnir að 

getu. Hún gerir einstaklings- og mánaðaráætlanir. Nemendur áætla sjálfir 

hvað þeir hyggjast vinna mikið og gera einstaklingsáætlun fyrir hverja 

viku með Dagnýju. Þeir hafa þá tímann til að byrja á verkefnunum og 

klára þau svo heima ef þarf. Í vikunni á eftir fá þeir síðan einn plús fyrir 

að gera öll verkefnin og tvo plúsa ef þeir gera meira. Á fjögurra vikna 

fresti er plúsum allra nemenda safnað saman og þá er hópnum veitt 

fyrirframákveðin umbun. Þetta virðist virka mjög vel. Nemendur eru 

yfirleitt mjög duglegir og finnst fínt að vera sjálfir búnir að gera áætlun 

en það gera þeir í upphafi kennslustundar. Þannig ákveða þeir einnig í 

raun sjálfir hve mikla heimavinnu þeir takast á hendur, eftir því hve 

duglegir þeir eru að vinna í tímanum. Dagný leggur mikla áherslu á að 

allir lesi heima, helst í að minnsta kosti 10 mínútur á dag. Það fer síðan 

eftir foreldrum hvort því er fylgt eftir. Nemendur fá allir hjá Dagnýju 

lestrarbók að eigin vali.  

5.1.3.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Dagný fær venjulega úthlutað fjármagni frá sveitarfélaginu til að kaupa 

námsgögnum. Hún kaupir þau hjá Námsgagnastofnun og fær 80% afslátt. 

Þar sem sendingarkostnaðurinn er svo mikill hefur hún dreift bókunum á 

ættingja og vini sem hafa verið að koma til Danmerkur. Hún sendi eitt 

sinn fyrirspurn til menntamálaráðuneytisins hvort þeir gætu ekki veitt 

íslenskum móðurmálskennurum erlendis aðstoð við að senda námsgögnin 

út þar sem sendingarkostnaðurinn væri hærri en kaupverð bókanna. Hún 

fékk aldrei svar. Í ár fékk hún þó ekki úthlutað fjármagni þar sem mikill 

niðurskurður er í sveitarfélaginu. Það átti þó að skoða málið aftur eftir 

áramót. Niðurskurðurinn er svo mikill að hún má varla prenta út eða 

ljósrita í skólanum. Það er þó sem betur fer til ágætt safn af íslenskum 

námsbókum en það kemur í raun ekki annað til greina en að ljósrita upp 

úr þeim þar sem nemendur eru svo margir. Bækurnar eru nokkuð 

sambærilegar þeim sem eru notaðar í skólum á Íslandi. Hver nemandi á 

stóra möppu þar sem öll verkefnablöð eru geymd í. Kennarinn sem 

kenndi á undan henni var áskrifandi að Skólavefnum og prentaði mikið af 

honum. 
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... Mér finnst þægilegra að hafa þau flest með sambærileg 

verkefni og best ef þau lesa saman í lestrarbók. 

Henni finnst þægilegast að nemendur vinni í svipaðar eða sérhannaðar 

vinnubækur svo hún eigi auðveldara með að ákveða hvað hún ætli að taka 

fyrir í hverjum tíma. Hver nemandi er því með þrjár sérhannaðar 

vinnubækur. Eina fyrir stafsetningu, aðra fyrir málfræði og þriðju fyrir 

samfélagsfræði. Þær eru í grófum dráttum byggðar eins upp. Sumir 

nemendur eru með æfingar sem eru samdar fyrir nemendur af erlendum 

uppruna á Íslandi, það eru mjög einfaldar málfræðiæfingar. Hún metur 

nemendur ekki formlega. Í fyrra gaf hún þeim reyndar skriflega umsögn 

þar sem hún skrifaði hvernig mæting var og hegðun í tímum en ekki mat 

á kunnáttu þeirra í íslensku.  

5.1.3.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Foreldrar virðast almennt áhugasamir og vilja að börn vinni sem mest í 

íslensku, einnig á heimilinu. Þeim finnst oft gott að fá leiðbeiningar um 

hvernig best sé að hjálpa þeim með íslenskuna. Þeir eru ekki alltaf 

meðvitaðir um það. Það er þó nokkur einstaklingsmunur, sumir foreldrar 

virðast lítið skipta sér af kennslunni á meðan aðrir vilja vita allt. Hún 

heldur enga fyrirfram ákveðna foreldrafundi en foreldrar vita að þeim er 

velkomið að líta inn og spjalla eftir kennslu. Þeir geta einnig sent henni 

tölvupóst eða slegið á þráðinn. Þetta er þétt Íslendingasamfélag svo hún 

hittir flesta foreldra reglulega og þá geta þeir einnig rætt málin. Í hverjum 

mánuði sendir hún svo bréf til foreldra hvers hóps þar sem kemur 

nákvæmlega fram hvað nemendur hafa verið að gera svo foreldrar séu 

meðvitaðir um það.  

Áherslurnar eru ef til vill nokkuð misjafnar hjá foreldrum, eftir því 

hvort flutningur til Íslands er á næsta leiti. Ef þeir eru ekki á leiðinni aftur 

til Íslands í bráð eru viðhorf foreldra til kennslunnar kannski frekar að 

ágætt sé að viðhalda íslenskunni svo börnin geti lesið, talað og skrifað 

það helsta. Foreldrar barna sem vita að þeir eru tímabundið í Danmörku 

leggja jafnvel frekar áherslu á að börnin viðhaldi íslenskunni sem best 

þannig að þau séu sem best í stakk búin fyrir nám í íslenskum skóla. 

Langflestir foreldrar virðast skilja mikilvægi þess að börn þeirra viðhaldi 

móðurmálinu.  
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... Ég held það sé aðeins eitt foreldri sem ég hef haft á 

þessum tveimur árum, sem ég hef verið, sem tók börn sín úr 

íslensku vegna þess að því fannst þetta of erfitt fyrir þau að 

vera líka að læra íslensku, sá ekki tilganginn í því. 

5.1.3.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Dagnýju þykir mikilvægt að nemandi hljóti móðurmálskennslu. Ef 

viðkomandi hefur skilning á móðurmáli sínu og meðal annars 

málfræðiatriðum þess þá hlýtur það að nýtast honum við að læra annað 

tungumál. Þá yfirfærir hann orðin yfir á annað tungumál. Eins með 

lesturinn þá hlýtur að vera best að læra að lesa á móðurmálinu fyrst og 

yfirfæra svo hluti og hugtök yfir á annað tungumál.  

Mér finnst sorglegt hve margir flytja tímabundið með 

foreldrum og missa þá málið, finnst svo mikilvægt að öll 

börn eigi rétt á að geta talað tungumál sitt og fái einhverja 

hjálp við að læra. 

Það sem henni þykir skipta mestu máli að nemendur fái úr kennslunni er 

að þeir fái þjálfun, að þeir séu hvattir til að lesa og æfa sig og öðlist 

metnað til að bæta sig í móðurmálinu. Fái hvatningu til að vilja læra 

meira, kunna og geta þetta. Það er í raun misjafnt hvað hún telur 

nemendur eigi að fá út úr kennslunni. Stúlkan sem skilur enga íslensku er 

til dæmis líklega ekki á leið að flytja til Íslands og þá finnst Dagnýju 

mikilvægast að hún geti til dæmis talað við ömmu sína og sent henni 

jólakort. Dagný myndi aldrei fara fram á það að hún kynni allar 

stafsetningar- og málfræðireglur. Hún vill hins vegar að nemendur sem 

hún veit að verða aðeins tímabundið í Danmörku hafi grunnþekkingu í 

málfræði og öðru sem nýtist þeim þegar þeir snúa aftur til Íslands og 

halda skólagöngu sinni áfram þar. 

Dagný hafði ekki heyrt um Tungumálatorgið. Hún er oft að spyrja sig 

af hverju hún sé að kenna hitt eða þetta og getur í raun ekki ráðfært sig 

við neinn þar sem hún er í raun ein á báti og sér ein um kennsluna. Það 

gæti því verið hentugt að geta spjallað við aðra íslenskukennara erlendis 

meðal annars um hvaða námsþætti þeir leggja áherslu á, ástæður þess og 

hvaða námsbækur þeir nota. Áhugavert væri að fá hugmyndir frá öðrum. 
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5.1.4 Dagur 

Dagur hefur verið búsettur í Danmörku í 14 ár. Hann hefur starfað sem 

íslenskur móðurmálskennari í 5 ár. Í dag kennir hann einnig móttökubekk 

í dönskum skóla. Íslenska móðurmálskennslan er í raun aukavinna hjá 

honum. Hann starfar í skóla í nokkuð stóru sveitarfélagi. Í skólanum sem 

hann starfar við eru nokkuð margir íslenskir nemendur. Flestir 

foreldrarnir stunda nám í háskólum sem eru í sveitarfélaginu. 

5.1.4.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar  

Í skólanum sem hann starfar við eru 25 íslenskir nemendur en í íslensku 

móðurmálskennslunni eru þeir aðeins 20 þar sem ekki allir nýta sér 

kennsluna. Dagur hefur skipt nemendum í þrjá hópa. Til hans koma 

einnig nokkrir nemendur úr tveimur öðrum skólum. Hóparnir eru 

aldurskiptir. Flestir eru í yngsta hópnum eða níu nemendur úr 0.-2. bekk, 

í miðhópnum eru nemendur úr 3.-5. bekk og í elsta hópnum nemendur úr 

6.-8. bekk. Staðsetning kennslunnar var upphaflega valin vegna fjölda 

íslenskra nemenda við skólann. Háskóli er nálægt skólanum og því búa 

margir Íslendingar í hverfinu. Nemendurnir þekkjast því flestir. 

Tímasetning kennslunnar var ákveðin út frá stundatöflu Dags og 

nemenda. Kennslan er í um 90 mínútur eftir að hefðbundnum skóladegi 

lýkur þannig að nemendur geti komið beint til hans. Nemendur eru 

yfirleitt fremur þreyttir eftir heilan skóladag. Hver hópur er ávallt í sömu 

skólastofunni og yngsti hópurinn er með aðsetur í stofu þar sem 

stuðningskennsla fer fram á venjulegum skólatíma. 

Langflestir nemendurnir eru alíslenskir og flestir foreldrarnir eru í 

námi og eiga von á því að flytja aftur til Íslands. Þeir nemendur sem 

Dagur byrjaði að kenna fyrir fimm árum eru langflestir fluttir aftur heim 

til Íslands. Flestir eru fæddir á Íslandi. Samkvæmt Degi eru nemendurnir 

þokkalega góðir í íslensku talmáli þar sem þeir umgangast mikið aðra 

Íslendinga en hann heyrir þó dönskuhreim í tali þeirra.  

... Þokkalega góð í talmálinu, leika sér mikið með íslenskum 

krökkum en það er meira málfræðin, beygingar og svona. 

Íslensk börn eru oftast góð að lesa, miðað við dönsk börn 

5.1.4.2 Markmið, námskrá og árangur 

Helsta markmið hans er að nemendur viðhaldi íslenskunni. Hjá yngstu 

nemendunum eru markmið hans einnig að þeir læri að lesa á íslensku þar 
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sem hann hefur heyrt að til að vera góður að lesa á mörgum tungumálum 

sé miklvægt að vera góður í lestri á móðurmálinu. Markmið eldri 

nemenda er að þeir nái færni í bóklestri á íslensku miðað við aldur. Hann 

leggur ríka áherslu á að vinna með og auka lesskilning þar sem tvítyngdir 

nemendur eiga oft í erfiðleikum með að túlka það sem þeir hafa verið að 

lesa. Hann leggur einnig mikið upp úr því að þeir læri málfræðiatriði sem 

hæfa þeirra aldri.  

Íslensk málfræði er svo erfið í samanburði við danska og því 

mikilvægt fyrir þau að hafa góða kunnáttu í málfræðinni, 

allar beygingar og allt. 

Hann undirstrikar mikilvægi ritunar þótt lestur og málfræði sitji í 

fyrirrúmi. Síðan tengir hann samfélagsfræði og menningu Íslands 

íslenskunáminu. Honum þykir þýðingarmikið að þeir hafi þekkingu á 

landi sínu og tungumáli.  

Hann hefur litið í íslenskar námskrár og skoðað hvað á að kenna í 

hverjum árgangi á Íslandi. Hann styðst þó helst við danska námskrá sem 

er sérstaklega gerð fyrir móðurmálskennslu nemenda af erlendum 

uppruna og þar kemur fram hvað sé brýnt að tvítyngdir nemendur læri 

(sjá kafla 3.1.3). Hann telur sig sjá árangur nemendanna, meðal annars í 

lestri og málfræði. 

5.1.4.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Dagur stjórnar sjálfur hvernig hann hagar kennslunni en fer á fundi og er í 

reglulegu sambandi við fulltrúa frá sveitarfélaginu. Það eina sem hann á 

að skila inn er skýrsla um fjölda nemenda. Hann er eini íslenski 

móðurmálskennarinn í sveitarfélaginu en fer reglulega á fundi með öðrum 

tvítyngdum kennurum í svokölluðu tungumálaveri (d. sprogcenter) 

skólans. Þar ræða þeir helstu mál og hugmyndir varðandi kennsluna. 

Dagur skipuleggur hverja önn fyrirfram. Skólinn á mikið af íslenskum 

lestrarbókum, málfræði- og vinnubókum sem hafa verið keyptar í 

gegnum tíðina. Hann ljósritar nokkuð mikið úr þeim og býr til vinnuhefti. 

Hann skipuleggur stundum þemaverkefni; sem dæmi má nefna landnáms-

öldina þar sem eldri nemendur lesa gamlar Íslendingasögur en þeir yngri 

auðveldari sögur. Samkvæmt Degi virðast nemendur almennt áhugasamir 

um að læra íslensku. 
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Það þarf svolítið til hjá þessum yngstu en virðast alveg vera 

áhugasamir um að læra íslenskuna, reyni líka að brjóta upp 

kennsluna með ýmsu skemmtilegu, íslenskum leikjum og 

svona, ekki bara lesa og skrifa. 

Um jólin var til dæmis haldin jólaskemmtun í anddyri skólans þar sem 

var skreytt jólatré. Það var dansað í kringum jólatréð og snæddar kökur 

sem nemendur komu með á hlaðborð. Þá var gefið út blað sem nemendur 

höfðu gert í sameiningu. Þeir eldri höfðu skrifað sögur og þeir yngri 

teiknað myndir. Elstu nemendurnir hjálpuðu svo til við að setja blaðið 

upp í tölvu og skreyttu forsíðu.  

Þar sem hóparnir eru fremur fámennir og nemendur á mismunandi 

getustigi er kennslan einstaklingsmiðuð. Hjá yngsta hópnum notar Dagur 

töfluna fremur mikið en hjá þeim eldri röltir hann meira á milli nemenda 

og hjálpar hverjum og einum. Hver fær verkefni eftir getu. Í yngsta 

hópnum hefst dæmigerð kennslustund á því að nemendur taka fram 

bækur sínar og sýna heimavinnuna. Farið er yfir hana og nemendur fá 

límmiða. Þá gera þeir verkefni og Dagur les framhaldssögu fyrir þá. Því 

næst gengur hann á milli og lætur nemendur lesa fyrir sig. Í lokin fer hann 

svo stundum með nemendur á bókasafnið ef þá vantar nýja lestrarbók. 

Hver er með eina litla lestrarbók en yfirleitt fá þeir einnig eina þykkari 

lánaða sem foreldrar geta lesið fyrir þá eða hjálpa þeim að lesa. 

Dæmigerð kennslustund er svipuð hjá miðhópnum en elsti hópurinn 

vinnur mikið í vinnubókum með málfræði- og stafsetningaræfingum, 

skrifa stíla. Svo eru þeir einnig látnir lesa nokkrar blaðsíður og svara 

spurningum út frá þeim, vinna úr textanum. Þeir brúka meira tölvurnar. 

Hann notar bæði daglegt mál og skólamál í kennslunni; hugtök og mál úr 

kennsluefninu en reynir að kenna þeim eðlilegt rétt mál. 

5.1.4.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Dagur fær úthlutað fjármagni frá sveitarfélaginu til að kaupa námsgögn 

en hefur aldrei sjálfur pantað þau. Móðurmálskennarinn sem starfaði með 

honum sá alltaf um að panta bækur. Hann hætti í fyrra og Dagur hefur 

ekki pantað bækur síðan. Hann notar þær bækur sem til eru og er 

áskrifandi af Skólavefnum. Hann ljósritar og prentar því verkefni og 

æfingar fyrir vinnuheftin. Hann nýtir sér einnig verkefni á heimasíðu 

Námsgagnastofnunar og reynir að fá hugmyndir að fleirum. Hver 

nemandi er með lestrarhefti eða bók. Nemendur í yngsta og miðhópnum 
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hafa verkefnabók með lestrarbókinni og allir eru einnig með 

málfræðibók. Hann hefur aðgang að tölvum í skólanum og þær notar 

hann reglulega, sérstaklega með eldri nemendum. Þá er hver með eina 

tölvu og gerir meðal annars verkefni á Skólavefnum eða skrifar texta og 

ritgerðir. Ef nemendur vinna vel í tímanum fá þeir jafnvel að sjá stutta 

teiknimynd eða íslenska kvikmynd. Dagur fær aðgang að sjónvarpi í 

skólanum. Yngstu nemendurnir fara í ýmsa íslenska leiki og syngja 

íslensk lög. Um jólin fengu þeir sem dæmi það verkefni að læra heima 

texta við íslensk jólalög sem þeir sungu svo í tímum.  

Nemendur eru alltaf látnir vinna heimavinnu en hún er ekki alltaf 

mikil því oft fá þeir mikla heimavinnu í danska skólanum. Dagur leggur 

þó áherslu á að þeir lesi heima og leysi nokkur verkefni í málfræði-

vinnubók. Eldri nemendur eiga stundum að skrifa ritgerðir og þeir yngri 

fá það verkefni að teikna mynd og skrifa tvær eða þrjár setningar við 

hana.  

5.1.4.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Samskipti við foreldra eru eftir þörfum, í gegnum síma, tölvupóst eða 

sendibréf. Dagur hélt til dæmis jólaskemmtun þar sem allir voru 

samankomnir og þá gat hann rætt við foreldra. Þeir virðast skilja 

mikilvægi þess að viðhalda íslenskunni. Dagur auglýsir móðurmáls-

kennsluna á heimasíðu Íslendingafélagsins og sendir síðan bréf til allra 

íslenskra nemenda í tveimur skólum sem hann veit að margir íslenskir 

nemendur eru í. Foreldrar koma umsóknarblaðinu svo beint til hans, það 

fer ekki í gegnum skrifstofu sveitarfélagsins. Það er misjafnt hversu virkir 

foreldrar eru í íslenskunámi barna sinna. Sumir taka það mjög alvarlega 

en hjá sumum gefst ekki tími til að lesa á kvöldin. Hann telur að hlutverk 

foreldra sé gífurlega mikilvægt og skrifar þeim reglulega bréf þar sem 

hann minnir þá á að lesa í 10-15 mínútur á hverjum degi. Sumir 

nemendur eru komnir lengra í lestrinum vegna þess að foreldrar þeirra 

leggja áherslu á hann. 

5.1.4.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Dagur telur brýnt að nemendur hljóti móðurmálskennslu þar sem 

nauðsynlegt sé að kunna móðurmál sitt til hlítar til að geta byggt áfram á 

því og auðvelda nám í öðrum tungumálum. Honum finnst hún einnig 

sérstaklega þýðingarmikil fyrir þá nemendur sem stefna á að flytja aftur 

til Íslands. 
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Meirihlutinn fer aftur til Íslands og þá er mikilvægt að þau 

geti farið í íslenskan skóla án þess að þau verði of mikið 

aftur úr. 

Honum finnst einnig sérstaklega brýnt að þeir nemendur sem stefna aftur 

til Íslands nái tökum á lestrinum. Þótt margir hyggist flytja til Íslands eru 

áherslur til nemenda í raun þær sömu fyrir þá alla, þar sem námið er ekki 

beint undirbúningur undir nám á Íslandi heldur almennt viðhald á 

íslensku. Hann telur að góð kunnátta í íslensku hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur í dönsku. Hann starfar inn í bekk með íslenskum nemendum 

og þeir sem eru vel staddir í íslenskunni ná einnig góðum árangri í 

dönskunni. Þessu er líka öfugt farið og því spáir hann í því hvort um 

námserfiðleika eða aðra þætti sé að ræða þegar sú er raunin. Hann telur 

eðlilegt í málþroska nemenda að þeir blandi málunum saman og tengir 

það ekki við að þeir séu slakir í þeim.  

Já, já, það er eðlilegt hjá þessum yngri krökkum, vantar 

stundum íslensku orðin þegar þeir segja frá og svona, finnst 

það vera eðlilegt í þeirra málþroska, geta samt skilið málið 

og lesið bæði málin. 

Aðspurður hvort hann hafi vitað af eða nýtt sér Tungumálatorgið á netinu 

segist hann hafa heyrt um það en aldrei nýtt sér það. Honum finnst þó 

sniðugt að geta spjallað við aðra kennara í sömu stöðu þar sem hann hefur 

aldrei kennt á Íslandi. Honum finnst muna miklu að kenna einnig í 

dönskum skóla þar sem hann er hluti af kennarateyminu. 

5.1.5 Dísa 

Dísa hefur búið í sex ár í Danmörku og starfað sem íslenskur móðurmáls-

kennari í fimm ár. Þetta er aðeins hlutastarf. Nú er hún einnig í námi 

þannig að hún þurfti að minnka við sig kennslu og fékk leyfi til að fá 

annan kennara sér til hjálpar. Dísa skipuleggur alla kennsluna en hinn 

kennarinn kemur inn sem forfallakennari. Hún starfar í stóru sveitarfélagi 

þar sem nemendur búa á víð og dreif. Þeir eru ekki endilega í sama skóla. 

5.1.5.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Það er lágmark að nemendur séu sjö til að kennsla verði sett á fót en það 

er ekkert hámark. Mest hefur Dísa verið með 29 nemendur í hópi. Það 
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þarf mjög mikið til að sveitarfélagið gefi leyfi fyrir öðrum kennara. Það 

er lítið fjármagn til og mikill niðurskurður á þessu sviði. Um 40 

nemendur mæta reglulega í kennsluna en hún fer fram á laugardögum. 

Nemendur víðsvegar að úr sveitarfélaginu og nærliggjandi sveitarfélögum 

njóta kennslunnar. Þeir þurfa því að fara mislangar leiðir á kennslustaðinn 

og foreldrar verða yfirleitt að koma þeim á staðinn og sækja þá.  

Hópanir eru tveir. Í yngri hópnum eru skráðir 26 nemendur en það 

mæta kannski 15-20 í hvern tíma. Þeir eru í 1.-4. bekk. Í eldri hópnum eru 

skráðir 20 nemendur og þeir mæta flestir. Þeir eru á aldrinum 10-14 ára 

eða í 5.-8. bekk. Nemendur úr 0. bekk fá ekki að koma en Dísa telur þá 

heldur ekki vera nógu skólavana til að vera í svo stórum hópi. Þar sem 

þetta eru stórir hópar og aðeins einn kennari fá nemendur sem eiga við 

námsörðugleika að stríða engan sérstakan stuðning. Hver kennslustund er 

2½ klst. í senn eða 150 mínútur.  

Um helmingur nemenda er alíslenskur og hinir nemendurnir eiga 

annað hvort danskan föður eða móður. Sumir nemendurnir eru fæddir í 

Danmörku og aðrir eru nýfluttir frá Íslandi, það er allur gangur á því. 

Sumir eru mjög sterkir í íslensku en aðrir ekki. Það er mjög 

einstaklingsbundið, þeir sem eru tvítyngdir og fæddir í Danmörku eru 

ýmist góðir í íslensku eða slakir. Þeir nemendur sem eru nýfluttir frá 

Íslandi tala málið meira reiprennandi en eru ekki endilega betri í málfræði 

en þeir sem lengur hafa verið í Danmörku. Dísu finnst nemendur sem 

ekki hafa búið á Íslandi margir hverjir vera góðir í málfræði, það er 

einstaklingsbundið hver námsgetan er. Sumir af eldri nemendunum eru 

nokkuð góðir í ritun, þeir eru farnir að skrifa sögur en mikill munur er þó 

á þeim. Nemendurnir eru mjög misgóðir í íslensku og hún heyrir vel á 

mörgum að þeir hafi verið lengi búsettir í Danmörku. Þeir beygja 

rosalega vitlaust og lesa ekki mikið á íslensku og eru því með 

takmarkaðan orðaforða. Það er mismunandi hve mikið nemendur blanda 

málunum saman í tali en oft má heyra að þeir þýða setningar beint úr 

dönsku. Dísa veit þó ekki hvernig nemendur eru staddir í dönsku og getur 

því ekki sagt hvort að þeir sem blanda málunum mikið saman séu þó 

góðir í þeim hvoru fyrir sig. Hún hefur engin sambönd við kennara og 

skóla nemenda. Staða þeirra í lestri er einnig afar misjöfn, sumir lesa 

mjög hægt. Þetta er því mjög einstaklingsbundið en það þarf að hlúa að 

þessum nemendum því kunnáttan kemur ekki sjálfkrafa. Nemendur eru 

almennt stilltir í tímum. Þeir sitja yfirleitt og bíða eftir að hún byrji 

kennsluna.  
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Svo kemur stundum einhver sem er með meiri orku en aðrir 

en yfirleitt eru þetta rosalega góðir krakkar. Virka 

áhugasamir um þetta stundum erfitt að koma þeim af stað, 

eins og gengur. Samkvæmt foreldrum eru krakkarnir 

áhugsamir. 

5.1.5.2 Markmið, námskrá og árangur 

Helsta markmið Dísu er að allir geti tjáð sig vel munnlega og tali 

málfræðilega rétt. Hún leggur áherslu á að nemendur tjái sig afslappaðir á 

íslensku við aðra. Málfræðin er einnig mikilvæg en hún telur fyrsta 

skrefið vera að þeir þori að tjá sig í almennum aðstæðum án þess að 

skammast sín. Það hefur hún upplifað að reynist vel og finnst mikilvægt 

að ílagið sé mikið hvað það varðar. Nemendur verða öruggari og þá 

kemur hitt á eftir og áhuginn með. Hún heyrir oft af því að nemendur fari 

til Íslands og þori varla að tala þar, þeir verða óöruggir. Henni þykir 

einnig mikilvægt að þeir fái innsýn í íslenska menningu þar sem misjafnt 

er hve mikið fjölskyldur hafa frætt þau um íslenska siði og venjur. Hún 

leggur áherslu á að kynna fyrir þeim íslenska hátíðsdaga. 

Útgangspunkturinn er að þau viti ekkert um þetta því maður 

veit ekkert í rauninni, sum þeirra fá mikið heima og önnur 

ekki svo útgangspunkturinn er að kynna þetta fyrir þeim. En 

svo þau sem eru búin að vera lengi og ég veit að þau kunna 

þetta gerum við þetta öðruvísi. 

Hún fræðir þá meðal annars um sprengidag, bolludag og öskudag, 

íslensku jólasveinana, Grýlu og Leppalúða. Hún fræðir þá einnig um 

íslenskan mat, tónlist, álfa og huldufólk og annað dæmigert íslenskt. 

Henni þykir miklu skemmtilegra að kenna þeim málið þegar hún getur 

notað svona áhugavert efni sér til stuðnings. Markmiðin eru annars 

einstaklingsmiðuð. Hver og einn fær bækur og verkefni við hæfi. Hún fer 

eftir danskri námskrá um móðurmálskennslu nemenda af erlendum 

uppruna. Það er fremur gróf námskrá en helstu grunnþættir sem á að 

uppfylla koma fram. Hún skilar ársáætlun til sveitarfélagsins og þar er 

fylgst með að hún uppfylli markmið þessarar námskrár.  

Þegar ég byrjaði hefði verið gott að hafa íslenska 

námsvísinn. Svo þekki ég fullt af kennurum svo ég hef 
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fengið upplýsingar frá þeim. Maður er voðalega einn, 

hittumst á fundi kennararnir í kommúnunni einu sinni til 

tvisvar á önn, það er áhugavert, ekki það sama og að hitta 

íslenska en fínt að heyra hvað aðrir eru að gera. 

5.1.5.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Þegar nemendur flytjast til Danmerkur eiga þeir að fá bréf heim frá 

skólanum þar sem stendur að þeim standi til boða að fá móðurmáls-

kennslu. Foreldrar geta þá sótt um og sent umsóknina til sveitarfélagsins. 

Það sér síðan um að senda lista yfir nemendur til Dísu og hún hefur í 

framhaldinu samband við foreldra. Sumir frétta síðan af kennslunni í 

gegnum fólk sem þeir þekkja. Kennslan er einnig auglýst á íslenskri 

heimasíðu.   

Dísa skilar inn ársáætlun til sveitarfélagsins en gerir síðan viku-

áætlanir og skipuleggur hvern tíma fyrirfram. Það er alltaf ákveðið 

skipulag, þ.e. ákveðnir fastir punktar sem hún fer alltaf eftir en bætir svo 

einhverju skemmtilegu við. Henni þykir þægilegt að vinna með þemu en 

hefur ekki endilega sömu þemu í báðum hópunum þar sem aldurshóparnir 

eru ólíkir og nemendur misjafnlega staddir. Hver og einn er með 

kennslubók við hæfi. Síðan í haust hefur hún lagt áherslu á málfræði í 

báðum hópunum þar sem hún vinnur meðal annars með beygingu 

fallorða, tíðir sagna, eintölu og fleirtölu o.s.frv.  

Þar sem Dísa leggur áherslu á að nemendur þjálfist í að geta verið 

afslappaðir þegar þeir tala íslensku byrjar hún hvern tíma á samræðum. 

Allir eiga að tala og þannig endar hún einnig hvern tíma en þá spjalla 

nemendur einnig um það sem þeir hafa lært í tímanum. Hún syngur mikið 

með yngri hópnum en það fannst henni ekki virka í þeim eldri. Hver 

nemandi er með vinnubók og hún lætur þá vinna í þeim um það bil 

hálftíma í hverri kennslustund. Það er fremur erfiður tími þar sem allir 

þurfa hjálp og nemendur misjafnlega staddir í náminu. Þá hefur hún 

stundum brugðið á það ráð að láta duglega nemendur hjálpa sér. Hún 

leggur einnig áherslu á að nemendur læri að lesa og skrifa þar sem þeir 

verða í raun að kunna það upp að vissu marki til að vera virkir 

þátttakendur í kennslunni. Stundum fer hópurinn í ýmsa samskiptaleiki 

þar sem hver og einn þarf að tjá sig um eitthvað ákveðið.  
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[Ég] reyni að gera þetta fjölbreytt því þetta er á laugardegi 

og verður að vera svolítið skemmtilegt og áhugavert svo þau 

nenni að koma. 

Henni finnst einnig nauðsynlegt að þeir leiki saman svo þeir fái tækifæri 

til að tjá sig óformlega. Í dæmigerðri kennslustund spjallar hún við 

nemendur, lætur þá jafnvel teikna mynd og skrifa orð eða texta undir, 

eftir getu, fara yfir stafrófið og stafa orð. Þeir borða nesti og fara í leiki 

eins og áður kom fram og leysa svo ef til vill málfræðiverkefni og gera 

æfingar í vinnubókum. Síðan er spjall og samantekt í lok tímans. Hjá 

eldri nemendum byggjast verkefnin meira á að þjálfa lesskilning nemenda 

því þeir eiga oft í erfiðleikum með hann. Dísa lætur þá einnig skrifa texta 

eftir upplestri en það finnst henni gefa ákveðna mynd af stöðu þeirra og 

hvað þurfi að þjálfa frekar. Þemað á þessari önn er málfræði, í fyrra var 

það álfar og tröll og þar á undan eldgos. Hún er með eitt til tvö þemu á 

ári. Hún leggur áherslu á að nemendur öðlist fjölbreyttan orðaforða. 

Varðandi daglegt mál og skólamál þá notar Dísa það mál sem hún myndi 

nota ef hún væri að kenna í skóla á Íslandi.  

Hugtökin verða þau að hafa á hreinu þegar þau vinna 

verkefni og annað, ég nota það mál sem ég myndi nota 

heima held ég, ef ég væri að kenna íslenska málfræði og 

svoleiðis. Bæði þegar við erum í hring og spjalla notum við 

daglegt mál en í verkefnum skólamál.  

5.1.5.4 Námsögn, heimanám og mat 

Helstu námsgögn sem Dísa notar eru námsbækur og tússtafla, þar sem 

hún skrifar skipulag dagsins upp þannig að nemendur sjái alltaf hvað er í 

vændum. Hún fær fjármagn frá sveitarfélaginu til að kaupa námsgögn. 

Hún kaupir þau frá Námsgagnastofnun og fær 80% afslátt. Hún lætur fólk 

koma með þau til sín þar sem sendingarkostnaðurinn er svo mikill. Hún 

hefur aldrei þurft að nota alla peningana en það er kannski einnig vegna 

þess að hún er ekki svo mikið fyrir bækur og notar leiki mikið í 

kennslunni. Nemendur eru alltaf með bók en hún lætur þá ekki aðeins 

vinna með þær þar sem það er svo margt annað hægt að gera. Hún prentar 

einnig út verkefni af netinu, Skólavefnum og síðu Námsgagnastofnunar. 

Hún lætur alla foreldra vita af gagnvirku verkefnunum á netinu þannig að 

þeir geti leyft börnum sínum að vinna þau heima. Dísa hefur ekki aðgang 
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að tölvum fyrir alla nemendur svo hún getur ekki leyft þeim að gera þessi 

gagnvirku verkefni hjá sér. Það er alltaf einhver heimavinna en þegar hún 

veit að mikil heimavinna er í danska skólanum reynir hún að hafa hana í 

lágmarki.  

Þau vinna alltaf í vinnubókunum heima og lesa helst í 

einhverri skemmtilegri bók sem þau eiga heima eða fá 

lánaða. Það er ekki hægt að fylgjast með því en treysti á 

foreldrana en krossa við í vinnubókunum svo maður sjái 

hvort þau hafi unnið heima. 

Dísa tekur vinnubækur þeirra heim einu sinni á önn og gefur þeim stimpil 

eða broskarl og skrifar umsögn í bækurnar. Þá metur hún nemendur út frá 

vinnubókunum en ekki frammistöðu í tímum. Síðan er hún endalaust með 

jákvætt viðmót við þá. Matið fer síðan aðeins fram í lok tímans en þá, 

þegar hún spyr þá hvað þeir hafa lært í tímanum, er hún að athuga hvort 

þeir viti hvað þeir séu að gera þarna. Ef foreldrar hafa viljað vita meira 

hefur hún sent þeim tölvupóst um hvernig viðkomandi nemanda gangi. 

Það væri ósanngjarnt að láta nemendur þreyta próf. 

5.1.5.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Dísa hefur venjulega haldið foreldrafund einu sinni á önn en í síðustu 

skipti hefur verið slök mæting þannig að hún ákvað að halda ekki fund á 

haustönninni 2010. Þar sem foreldrar skutla yfirleitt börnum sínum og 

sækja þá gefst tækifæri til að tala saman. Yfirleitt sendir Dísa síðan 

tölvupóst til foreldra eftir hvern tíma og segir þeim hvað nemendur gerðu 

í tímanum svo foreldrar séu meðvitaðir um það. Ef foreldrar þurfa að ná í 

hana geta þeir hringt, sent tölvupóst eða talað við hana eftir tíma. Þeir 

gera það þó ekki oft því þeir virðast ekki hafa þörf á að spyrja mikið. 

Dísa hittir þó yfirleitt alla foreldra á nokkurs konar skólasetningu á 

haustin og rétt fyrir jól á jólaskemmtun. 

Áhugi foreldra er afar mismunandi. Það er eins og sumir líti á 

íslenskunámið sem ákveðna skyldu til að friða samviskuna. Sumir virðast 

vera mjög duglegir við að láta börn sín lesa heima en það fer kannski 

svolítið eftir því hver markmið með kennslunni eru, þ.e. hvort ætlunin sé 

að flytja aftur til Íslands, þá þurfa nemendur að vera í stakk búnir til að 

takast á við íslenskt nám. Foreldrarnir eru yfirleitt mjög jákvæðir fyrir 

kennslunni en sumir hafa ekki verið duglegir við að leggja rækt við 
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íslenskuna. Það eru sérstaklega fjölskyldurnar þar sem annað foreldrið er 

danskt. Hún hefur stundum þurft að vísa nemendum frá sem sótt hafa um 

kennsluna.  

Maður verður að vera raunsær, þau fá ekkert út úr því að 

sitja hérna. Og foreldrar kannski ekki nógu mótíveraðir við 

að örva þá í íslenskunni þegar þau voru lítil. Það er alveg 

hægt að læra þetta en eitt skipti á viku dugar ekki. 

Hún hefur þá sagt þessum foreldrum að leggja mikla áherslu á íslenskuna 

í hálft ár og sækja svo aftur um íslenskunámið þegar nemandinn kann 

meira. Foreldrar virðast þó almennt skilja mikilvægi þess að börn sín 

viðhaldi móðurmálinu. Þeir virðast þó stundum halda að það gerist 

sjálfkrafa, það er goðsögn sem þarf að eyða. 

5.1.5.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Dísu þykir miklvægt að nemendur fái móðurmálskennslu þar sem 

móðurmálið er grunnurinn að svo mörgu. Einnig þar sem rannsóknir sýna 

að ef einstaklingur er góður í móðurmálinu þá á hann auðveldara með að 

læra annað mál. Dísu þykir menningarkennslan ekki síður mikilvæg þar 

sem einstaklingur þarf að vita hvaðan hann kemur. Heimilið og skólinn 

verða að vinna saman. Ef foreldrar eru með kröfur um nám barna sinna 

leggur Dísa meiri kröfur á viðkomandi nemanda og það á jafnvel við 

þegar vitað er að nemendur munu flytja aftur til Íslands. Ef foreldrar eru 

hins vegar ekki með neinar kröfur þá er Dísa kannski með minni kröfur.  

Maður verður dálítið þreyttur þegar foreldri kemur og labbar 

svo út talandi dönsku við barnið, hef talað um þetta við 

foreldra svo þeir verði meðvitaðir um þetta, skil það ekki. 

Maður skilur þegar annar er Dani en þegar báðir eru 

íslenskir, skil það ekki. 

Dísa telur að líklegt sé að góð kunnátta í íslensku hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur í dönsku. Sé nemandi sterkur í móðurmálinu á hann 

auðveldara með að bæta við sig öðru máli. Ef hann er hins vegar slakur 

og óöruggur í eigin tungumáli er eflaust ekki auðvelt að læra nýtt mál. 

 Dísa vissi ekki að hægt væri að komast í samband við aðra 

íslenskukennara erlendis á vef Tungumálatorgsins. Aðspurð hver hún telji 
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að sé árangurinn með kennslunni svaraði hún að nemendur verði 

afslappaðir í að nota málið á markvissan hátt. Henni þykir einnig 

nauðsynlegt að þeir kynnist öðrum íslenskum krökkum og sérstaklega 

þeir sem eru nýfluttir út. Þarna eru þeir því félagslega séð á öruggu svæði 

og  hún er viss um að það geri þá félagslega sterkari í danska skólanum. 

Það er oft svo mikið álag að flytja í nýtt land og það er mörgum léttir að 

koma í íslensku móðurmálskennsluna og geta slakað á þegar þeir tjá sig. 

5.1.6 Samantekt 

Kennararnir í Danmörku eru með 20-54 nemendur í tveimur til fimm 

hópum. Hver kennstlustund er frá 75-150 mínútum. Í flestum tilfellum er 

að minnsta kosti annað foreldrið í námi og meirihluti nemenda er 

alíslenskur. Allur gangur er á því hve lengi nemendur hafa verið búsettir í 

Danmörku. Þrír kennarar fara eftir dönskum námskrám, Dóra, Dísa og 

Dagur. Frá einum skólanum fær Daníel úthlutað blaði með nokkrum 

markmiðum sem hann á að hafa til viðmiðunar, meðal annars í lestri og 

skrift. Dagný styðst ekki við námskrá.  

Kennurunum ber engin skylda til að skila inn umsögnum á 

nemendum. Þeir eru allir með óformlegt mat. Dóra og Dagný hafa skrifað 

stuttar umsagnir í lok vetrar um mætingu nemenda og hegðun þeirra í 

tímum. Annars hafa þeir aðeins fylgst með heimavinnu nemenda og Dísa 

skoðar vinnubækur nemenda einu sinni á önn og gefur þeim umsagnir og 

stimpil eða broskarl. Hún leggur síðan áherslu á að veita nemendum 

jákvætt viðmót í tímunum. Nokkurs konar mat á sér síðan stað í lok hvers 

tíma, þegar hún spyr nemendur hvað þeir hafi lært í tímanum. Dagný 

leggur stundum fyrir kannanir eða les upp stafsetningaræfingar fyrir 

nemendur til að sjá hvar þeir eru staddir en Dísa á það einnig til að láta 

nemendur gera stafsetningaræfingar til að meta stöðu þeirra. Dagný, 

Dagur og Dísa láta nemendur vinna heima en þó mismikið. Dóra og 

Daníel leyfa nemendum að vinna heima ef þeir hafa áhuga á því. Allir 

telja mikilvægt að tvítyngdir nemendur fái móðurmálskennslu og halda 

allir að góð kunnátta í íslensku bæti námsárangur í danska skólanum. Þeir 

telja sig allir sjá árangur með kennslunni, meðal annars í tali, lestri, skrift 

og málfræði. Engar reglur eru um að kennarar eigi að halda foreldrafundi 

en Dóra og Dísa hafa haldið formlega foreldrafundi en Dagný, Dagur og 

Daníel eiga aðeins í samskiptum við foreldra eftir þörfum. 
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Eflaust næst góður árangur með kennslunni en það er spurning hvort 

hann gæti ekki verið betri. Með aukinni áherslu á heimanám og jafnvel 

fjölbreyttari kennslu má eflaust sjá aukinn námsárangur. Allir hljóta að 

vera sammála því að ein kennslustund á viku nægir ekki ein og sér. Það 

þarf jafnvel að hvetja foreldra enn frekar til að leggja börnum sínum lið 

við heimavinnu og sannfæra þá um mikilvægi þess að þeir aðstoði börn 

sín. Einnig er spurning hvort að námsmat myndi auka námsárangur 

nemenda. Með góðum umsögnum eða einkunnum fá nemendur sem hafa 

staðið sig vel umbun. Aðrir sem hafa staðið sig lakar fái hvatningu til að 

standa sig betur á næsta ári og sé gert ljóst hvaða þætti þeir þurfa að 

þjálfa betur. Foreldrum hlýtur að vera akkur í því að fá að vita hvernig 

börnum þeirra gengur í íslenskunáminu og hvað þeir þurfi að þjálfa enn 

frekar. Flestir ef ekki allir foreldrar vilja eflaust að barni sínu vegni vel í 

námi, ekki síður í námi á móðurmálinu, en vantar eflaust oft hvatninguna 

og í raun nákvæmar leiðbeiningar um hvað þeir eigi að gera og af hverju 

það sé mikilvægt. Með því að leggja meiri áherslu á heimanámið og 

námsmat er því líklegt að íslenskukennslan verði árangursíkari. 

5.2 Móðurmálskennarar í Svíþjóð  
Hér verður gerð grein fyrir íslensku móðurmálskennurunum í Svíþjóð. 

Þrír þeirra lærðu grunnskólakennarafræði á Íslandi, Stella, Skúli og 

Stefán en Svava er með kennsluréttindi í sálfræði, sagnfræði og ensku. 

Fjallað verður um sömu atriði og í kaflanum á undan, um 

móðurmálskennarana í Danmörku, og umfjöllun um hvern kennara 

skiptist í samsvarandi undirkafla. Í Svíþjóð er sama bekkjarkerfi og í 

Danmörku þannig að 0. bekkur í Svíþjóð samsvarar 1. bekk á Íslandi 

o.s.frv. Hér verður ávallt vísað í sænska bekkjarkerfið. 

5.2.1 Stella 

Stella hefur búið í Svíþjóð í eitt og hálft ár og starfað allan þann tíma sem 

íslenskur móðurmálskennari. Hún kennir nemendum í tveimur sveitar-

félögum. Annað er lítið háskólasvæði en hitt er stærra og þar búa nem-

endur dreift um sveitarfélagið. Áður bjó hún sex ár í Danmörku og 

starfaði þar sem íslenskur móðurmálskennari í fjögur ár. 

5.2.1.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Annað sveitarfélagið er minna og þar eru fimm nemendur sem hafðir eru 

saman í hópi. Í stærra sveitarfélaginu eru fjórir hópar þar sem skráðir eru 
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27 nemendur. Í einum hópi eru þrír nemendur, í öðrum eru sex, í þriðja 

eru átta nemendur og í þeim fjórða eru þeir tíu. Hver hópur fær kennslu 

einu sinni í viku í 80 mínútur. Í stærra sveitarfélaginu búa nemendur á víð 

og dreif og umgangast ekki endilega marga Íslendinga.  

Stella reynir að hafa þá í aldursskiptum hópum en það er nokkuð erfitt 

þar sem nemendur búa víðs vegar um sveitarfélagið og hún miðar 

staðsetningu kennslu út frá skólum sem eru næstir flestum nemendum og 

þeim yngstu. Í einum skóla eru til dæmis átta nemendur og þar hefur hún 

skipt þeim í tvo hópa þannig að hún kennir yngri nemendum fyrri hluta 

dags en þeim eldri seinni hlutann. Hún miðar við að sem styst sé að fara 

fyrir yngstu nemendurna þar sem þeir eldri eiga að geta hjólað eða tekið 

strætó. Kennslan fer fram eftir að hefðbundum skóladegi lýkur. Stella fær 

stundatöflur allra nemenda og setur tímana saman út frá þeim. Hún er 

ráðin við félag móðurmáls (s. modermålsverksamhet) og þar er gerð sú 

krafa að nemendur eigi að vera búnir með skóla og hafa um hálftíma til 

að koma sér í íslensku móðurmálskennsluna. Í einum skóla fer kennslan 

fram í aukastofu en í hinum fer hún fram í skólastofum sem eru í notkun á 

venjulegum skóladegi. Í einum skóla fær hún að geyma kennslugögnin en 

í hinum þarf hún að þvælast með þau á milli. 

Sjö nemendur eru hálfíslenskir, tveir nemendur eiga annað foreldrið 

danskt, einn á annað foreldrið hollenskt en hinir eiga annað foreldrið 

sænskt. Í samanburði við nemendur í danska sveitarfélaginu sem hún 

starfaði í finnst henni nemendurnir í Svíþjóð ekki vera eins vel staddir í 

íslensku. 

Í Svíþjóð eru þetta kannski meira börn sem eiga sænska 

mömmu eða pabba og kannski frekar fædd þarna, sletta 

meira, eiga erfiðara að halda sig við íslenskuna í tímum. 

Það er enginn nýfluttur til Svíþjóðar sem hún er að kenna, þeir hafa allir 

búið þar í nokkur ár og sumir fæddir þar. Í Danmörku voru flestir 

foreldrar í námi en í Svíþjóð eru margir foreldrar starfandi og þá helst 

sem læknar þannig að þeir eru jafnvel síður á leið aftur til Íslands í 

nánustu framtíð. Nemendurnir blanda málunum nokkuð saman. Þeir finna 

stundum ekki íslenska orðið yfir hlutina og þeir tapa einnig oft merkingu 

orða. Þeir eiga mjög erfitt með fallbeygingu orða. Þeir skilja ekki af 

hverju þurfi að beygja orð þar sem þeir eru ekki vanir því úr sænsku.  
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[Ég] hef sagt á foreldrafundum að mikilvægt er að halda 

tengslum við Ísland og komast í íslenskt umhverfi. Það er 

munur á börnunum, þau ná rosalega góðum árangri þegar 

þau fara heim, málfarslega séð og skilja betur. 

Nemendur standa flestir framarlega í lestri. Staða þeirra í lestri er yfirleitt 

svipuð í sænsku og íslensku. Þeir sem eru góðir eru yfirleitt þeir sem 

mikið hefur verið lesið fyrir og þar sem margar bækur eru til á heimilinu. 

Í ritun blanda flestir sænsku mikið inn í og eiga yfirleitt mjög erfitt með 

að skrifa texta. Uppröðun orða í setningum er yfirleitt ábótavant hjá þeim. 

Þeir þýða oft beint úr sænsku þannig að setningin verður málfarslega 

röng.  

Skólarnir eiga að upplýsa nemendur um rétt sinn til 

móðurmálskennslu og úthluta umsóknareyðublöðum. Það spyrst annars út 

en umsóknin verður að fara til skóla eða sveitarfélags. Stella getur ekki 

skráð nemanda í kennsluna ef engin umsókn liggur fyrir. Gerð er ströng 

krafa um að nemendur tali móðurmálið og noti það á heimilinu til að þeir 

eigi rétt á kennslunni. Stella er þó með þrjá nemendur sem hún veit að 

tala ekki íslensku heima. Henni finnst hart að neita þeim um 

íslenskunámið en hefur talað við foreldrana um mikilvægi þess að tala 

íslensku við börn sín.  

5.2.1.2 Markmið, námskrá og árangur 

Markmið kennslunnar er að virkja nemendur í íslensku á jákvæðan hátt 

þannig að þeir sjái þörf fyrir hana og nýti sér hana hvort sem þeir flytja til 

Íslands eður ei. Hún telur mikilvægt að hver þekki sínar rætur. 

Markmiðin eru einnig að þeir hafi ánægju af íslensku, geta lesið íslensku 

og notað hana í tjáskiptum. Þeir verða að sjá tilgang þess að læra málið. 

Henni finnst áhuginn vera meiri hjá yngri nemendum. Þegar námið 

verður erfiðara með aldrinum verða nemendur oft óþolinmóðir og skilja 

ekki af hverju þeir þurfa að stunda nám í þessu tungumáli. Flestir sjá 

Ísland þó í hillingum og finnst tilhugsunin um að flytja til Íslands 

spennandi. Megináherslur Stellu eru á íslenska talmálið. Hún lætur 

nemendur lesa mikið og svara spurningum út frá lestrinum þar sem henni 

þykir þarft að nemendur séu læsir á íslensku. Hún leggur þó ekki 

megináherslu á að kenna sex ára nemendunum að lesa þar sem henni 

finnst það ekki rétt þar sem þeir eru ekki farnir að læra að lesa á sænsku.  
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Við förum í stafina og förum í sérhljóðana en ef þau sýna 

áhuga á að lesa virkja ég þau en ef þau sýna ekki áhuga og 

eru ekki byrjuð í skólanum ræðum við bara um þetta. 

Hún fer mikið í grunnþætti málfræðinnar, s.s. fallbeygingar, orðflokka og 

málfarsþætti sem eru ekki í sænsku. Hún reynir að fara vel í grunninn og 

leggur mikla rækt við sérhljóðin þar sem þau reynast þeim oft erfið. 

Henni þykir einnig afar brýnt að nemendur kunni hljóðin þar sem þeir 

rugla þeim lengi saman við sænskuna, svo sem ó og o. Fyrir jól lagði hún 

meðal annars áherslu á ritun. Eftir jól verður þunginn lagður á annað þar 

sem þeir fá gjarnan leið á að fást við sama viðfangsefnið. Stella fer eftir 

sænskri námskrá um móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda (sjá kafla 

3.2.3). Hún þarf að skila inn ársáætlun, markmiðum og mati til 

sveitarfélagsins. Henni finnst hún oft sjá framför og árangur nemendanna 

en þó mismikinn eftir tímabilum. Henni finnst mestar framfarir verða á 

haustin, þá eru nemendur líka yfirleitt áhugasamir og úthvíldir eftir 

sumarfrí. Henni finnst árangur kennslunnar dvína aðeins þegar líður á 

veturinn. Einhverjir foreldrar hafa einnig sagst sjá framfarir hjá börnum 

sínum. 

5.2.1.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Stella hefur frjálsar hendur um skipulag kennslunnar. Hún les nokkuð oft 

fyrir yngstu nemendurna og þeir teikna þá gjarnan myndir tengdar 

lestrinum. Hún fer einnig í orðaleiki með þeim og notar tölvuna frekar 

mikið. Hún er áskrifandi að Skólavefnum og notar hann ásamt síðu 

Námsgagnastofnunar en þar finnst henni vera aðgengilegar og þægilegar 

æfingar. Henni finnst námsbækurnar oft vera of flóknar fyrir 

nemendurna.  

Dæmigerð kennslustund hefst á því að nemendur segja frá því sem 

þeir hafa verið að gera, hvað þeir ætla að gera um helgina og þess háttar. 

Stella reynir að virkja alla nemendur í að tjá sig. Að því loknu setur hún 

alla í gang að læra og gengur á milli og fer yfir heimavinnu hvers og eins. 

Þá leyfir hún nemendum jafnvel að fara í leik eða gera eitthvað upp við 

töflu. Svo gera þeir jafnvel fleiri æfingar og stundum leyfir hún þeim að 

hætta inn á milli og spjallar við þá. Hún reynir einnig að sinna 

samfélagsfræði og menningu Íslands, ræðir um muninn á Íslandi og 

Svíþjóð, skyldleika tungumálanna og hvernig hvort land um sig hefur 

þróast. Hún fræðir þá sérstaklega um Ísland svo þeir viti það helsta um 
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föðurlandið. Hún hefur þó ekki fundið mikið kennsluefni um það. Hún 

hefur einnig átt í nokkrum erfiðleikum með að finna hentugt kennsluefni 

fyrir þá sem eru mjög slakir í íslensku, eins og efni fyrir íslensku sem 

annað mál. 

Nemendum virðist finnast gaman að læra íslensku. Stella reynir að 

hafa námið spennandi svo það verði þeim ekki kvöð heldur að þeim þyki 

spennandi að tala annað mál en skólafélagarnir. Það koma tímabil þegar 

þeir verða leiðir en þá tekur hún til dæmis málfræði út í mánuð og leggur 

megináherslu á lestur og skrift. Á jólunum og vorin gera hún og 

krakkarnir eitthvað skemmtilegt saman. Hún hefur til dæmis boðið 

nemendum heim til sín eða farið með þá eldri á kaffihús. Á sumrin endar 

hún til dæmis á að fara með nemendur út í leiki. 

5.2.1.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Hún pantar námsgögn frá Námsgagnastofnun og fær 80% afslátt. Hún fær 

þó ekki miklu fjármagni úthlutað og sér sjálf um að koma bókunum til 

Svíþjóðar þar sem sendingarkostnaðurinn er mikill. Þar sem niðurskurður 

er í fjárveitingum hjá skólunum má hún varla prenta eða ljósrita en hún 

verður að gera það svo að nemendur fái allir verkefni við hæfi. Hver 

nemandi er með lestrarbók og að minnsta kosti eina verkefnabók eða 

hefti. Stellu finnst brýnt að nemendur vinni alltaf heima þar sem það er 

afar takmarkað hvað nemendur læra á 80 mínútum á viku. Hún reynir að 

hafa heimavinnuna fjölbreytta. Dæmi um heimavinnu lætur hún 

nemendur finna eins mörg nafnorð og þeir geta í texta, taka viðtöl við 

foreldra eða skrifa um ákveðið efni. Hún umbunar síðan með stjörnu- og 

límmiðakerfi. Ef nemendur hafa unnið heima fá þeir að velja sér límmiða 

og ef þeir gera vel fá þeir stjörnu. Þetta kerfi virkar einnig vel fyrir eldri 

nemendurna. 

Eins og fram hefur komið þarf hún að skila inn mati á öllum 

aldurshópum nemenda á hverju ári. Nemendur í 8. og 9. bekk fá einkunn 

sem fer á prófskírteini þeirra. Stella á að búa til próf fyrir 3., 5., 8. og 9. 

bekk en ræður hvort hún leggur þau fyrir nemendur eða metur kunnáttu 

þeirra jafnóðum.  

[Ég] met þau jafnóðum, finnst það mikilvægara fyrir foreldra 

en er að spá í, í vor, að leggja fyrir smápróf, til að sjá 

hvernig þau skilja íslenskuna, líka til að sýna foreldrum og 

sjá hvað ég þarf að leggja áherslur á, á næsta ári. 
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5.2.1.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Foreldrar virðast átta sig á mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu og 

taka mikinn þátt í heimanáminu. Henni fannst heimanámið frekar 

gleymast í Danmörku og hún telur áhugaleysi foreldra stafa af því að þeir 

vissu að þeir myndu flytja aftur til Íslands og þar myndi íslenskan lagast. 

Í Svíþjóð hafa foreldrar jafnvel hugsað sér að búa lengur og finnst 

mikilvægt að börn sín glati ekki málinu og vilja því gera allt til að hjálpa 

þeim að viðhalda því. Hún er í miklum samskiptum við foreldra, eftir 

kennslu, í gegnum síma eða tölvupóst. Hún á síðan að halda foreldrafundi 

og á hverri önn fundar hún með hverjum nemanda og foreldrum hans. Á 

fundunum fer hún yfir markmiðin sem nemandinn á að ná og spjallar um 

stöðu hans og gengi í íslensku. 

5.2.1.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Stellu þykir nauðsynlegt að nemendur fái móðurmálskennslu vegna þess 

að þeir eiga rætur að rekja til Íslands og ættu að geta talað við ættingja 

sína. Það er mikilvægt í lífi hvers einstaklings að hann þekki uppruna 

sinn, sé í tengslum við hann og finni að hann tilheyri einhverju 

menningarsamfélagi. Það helsta sem þeir ættu því að fá úr kennslunni 

samkvæmt Stellu er að þeir hafi ánægju af íslensku máli og geti notað 

það. Að þeir geti talað og tjáð sig og haft gaman af, ekki að þetta sé kvöð 

heldur gleði og að þeir séu stoltir af uppruna sínum. Henni finnst svo 

mikilvægt að þeir fái tækifæri til að umgangast íslenska jafnaldra, læra 

um Ísland og menningu þess og hvernig hún er frábrugðin þeirri sænsku. 

Stella gerir sömu kröfur til nemenda, hvort sem vitað er að þeir muni 

flytja til Íslands í náinni framtíð eða ekki. 

Mér finnst að fólk eigi ekki að taka þessu sem sjálfsögðum 

hlut, finnst þetta mikilvægt hvort sem þau [börnin] flytja 

heim eða ekki. Ég myndi gera sömu kröfur til barnanna, stór 

hluti af þeirra persónu að þau þekki móðurmál sitt, þekki 

land og þjóð. 

Hún telur að ef nemendur hafi góð tök á móðurmálinu hafi þeir einnig 

góð tök á seinna máli og gangi betur í skólanum. Hún er ekki í sambandi 

við sænskukennara nemendanna þannig að hún veit ekki stöðu þeirra í 

sænsku. Hún veit því ekki hvort þeir nemendur sem eru slakir í íslensku 

séu einnig slakir í sænsku en henni heyrist á foreldrum að nemendurnir 
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standi sig vel í sænska skólanum. Þeir nemendur sem blanda málunum 

saman eru flestir vel staddir námslega. 

Aðspurð um helsta muninn á íslensku móðurmálskennslunni í 

Danmörku og Svíþjóð sagði Stella að betra skipulag væri á kennslunni í 

Svíþjóð. Móðurmálskennarar tilheyra svokölluðu félagi móðurmáls-

kennara (s. modersmålsverksamhet) og þar sitja allir móðurmálskennarar 

sveitarfélagsins reglulega fundi. Eins og áður kom fram eiga þeir að skila 

inn ársáætlun, markmiðum, mati og semja próf fyrir ákveðna árganga og 

halda foreldrafundi tvisvar á ári. Það er meira haldið utan um þetta í 

Svíþjóð miðað við sveitarfélagið þar sem hún starfaði í Danmörku. Henni 

finnst nemendurnir í Svíþjóð ekki vera eins vel staddir í íslensku og sletta 

meira. Í Danmörku umgengust nemendur meira aðra Íslendinga en þar 

bjuggu þeir einnig þéttar. Stella hafði ekki heyrt um vefsíðu 

Tungumálatorgsins. 

5.2.2 Skúli 

Skúli hefur búið í Svíþjóð í tvö og hálft ár og hóf störf sem íslenskur 

móðurmálskennari haustið 2009. Hann hefur því starfað við 

móðurmálskennsluna í eitt og hálft ár í sveitarfélagi sem er mikið 

háskólasamfélag þar sem mikið er lagt upp úr menntun. Hann er ráðinn 

við svokallaðan tungumálaskóla (s. språkskola) og þar er skólastjóri sem 

er yfir móðurmálskennslu 52 tungumála. 

5.2.2.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar  

Í vetur eru nemendur hans 31 og þeim er skipt í fimmtán hópa. Hann telur 

að um 80% nemenda í sveitarfélaginu nýti sér íslenskukennsluna. Hann 

kennir í tíu skólum og hver kennslustund er 25-50 mínútur, það fer eftir 

fjölda nemenda. Í hverjum hópi eru einn til sex nemendur á aldrinum 6-

15 ára. Hann verður að kenna yngstu nemendunum í þeirra heimaskóla en 

frá 6. bekk getur hann safnað nemendum saman og látið þá hitta sig í 

einum skóla. Sumir skólar leyfa Skúla að fá nemendur í íslenskukennslu á 

hefðbundum skólatíma. Þrjá daga í viku fær hann hópa til sín á miðjum 

skóladegi. Það finnst honum vera besti tíminn og reynir ávallt að semja 

við skóla um að fá nemendur til sín á hefðbundum skólatíma. Yngstu 

nemendurnir eru sérstaklega orðnir þreyttir eftir að skóladegi lýkur og 

vilja þá oft frekar fara í fótbolta með vinunum heldur en að fara í 

íslenskutíma. Það fer í raun eftir viðhorfum skólans eða skólastjórans til 

móðurmálskennslunnar hvernig þessu er háttað. 
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Það sem er svolítið erfitt við þetta, börn eiga rétt á þessu, 

allar þessar rannsóknir um að þetta sé svo gott fyrir börnin 

en samt má ég ekki hafa aðgang að nemendum mínum á 

skólatíma, þannig að þetta þarf að gerast á frístundatíma sem 

gerir vinnuna miklu erfiðari en hún ætti að vera.  

Hann finnur mikinn mun á skólum. Sumir líta á hann sem einn af 

starfsmönnunum og veita honum aðgang að öllu. Hann setur 

stundatöfluna saman en skólar og foreldrar verða að samþykkja hana.  

Meirihluti nemenda er alíslenskur. Margir nemendur þekkjast en 

hittast ekki endilega mikið utan skólatíma. Hann er aðeins með tvo hópa 

þar sem nemendur koma úr ýmsum skólum. Mikill munur er á kunnáttu 

og færni nemenda í íslensku og stöðu þeirra í lestri og ritun. Sumir eru 

nýfluttir til Svíþjóðar en aðrir eru líklega fæddir þar. Honum finnst þeir 

sem eiga íslenskan föður og sænska móður standa verst í íslensku. Hann 

hefur þurft að vísa tveimur nemendum frá sem áttu sænska móður vegna 

þess að færni þeirra í málinu var ekki nægilega góð. Flestir hafa búið í 

Svíþjóð í nokkur ár. Flestir foreldrarnir eru í framhaldsnámi eða starfa á 

spítala. Það er erfitt að segja til um hvort nemendur séu tímabundið í 

landinu eða til frambúðar en Skúli hefur það á tilfinningunni að flestir 

ætli sér að flytjast aftur til Íslands í náinni framtíð. Hann segir nemendur 

gæta sín vel á að sletta ekki þegar þeir tala íslensku og blanda málunum í 

raun ekki mikið saman. Það eru helst hálfíslenskir nemendur sem spyrja 

hann hvernig eigi að segja ákveðna hluti á íslensku.  

5.2.2.2 Markmið, námskrá og árangur 

Þar sem flestir nemendurnir eru tímabundið í Svíþjóð eru markmið 

kennslunnar þau að nemendur haldi í við nemendur á sama aldri á Íslandi. 

Það á sérstaklega við unglingana og þá sem hann veit að eru að fara að 

flytjast heim á næstunni. Hann reynir eftir fremsta megni að láta þá læra 

svipað efni og jafnaldrar þeirra á Íslandi svo að þeir eigi auðveldara með 

að fara í íslenskan skóla. Hann leggur nokkuð mikla áherslu á málfræði 

þar sem það er gert á Íslandi. Hann lætur þá einnig vinna með 

lesskilninginn og gera ritunarverkefni. Hann telur nauðsynlegt að þeir 

læri að lesa á íslensku og byrjar strax á því. Fyrrum skólastjóri 

tungumálaskólans sem Skúli er ráðinn við bannaði móðurmálskennurum 

að kenna nemendum að lesa á móðurmálinu áður en þeir lærðu að lesa á 

sænsku. Núverandi skólastjóri er hins vegar á öndverðri skoðun þannig að 
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kennarar mega drífa sig í að kenna nemendunum að lesa á móðurmálinu 

þótt formlegt lestrarnám sé ekki hafið í sænska skólanum. Skúli er 

ánægður með viðhorf núverandi skólastjóra og leggur áherslu á að 

nemendur hans læri að lesa á íslensku. Nemendur eiga síðan að þekkja 

helstu siði sem tíðkast á Íslandi og hátíðir ársins. Þeir eiga einnig að geta 

lesið dagblöð, hlustað og skilið barnaefni, þekkja helstu landafræði-

hugtök, staði, bæi og þess háttar sem tengist Íslandi og menningu þess. 

Hann fer eftir sænskri námskrá fyrir móðurmálskennslu tvítyngdra en 

ekki er fylgst með því hvort hann fari nákvæmlega eftir henni. Á vefsíðu 

tungumálaskólans (s. språkskolan) sem hann er ráðinn við kemur fram að 

markmið móðurmálskennslunnar sé að nemendur öðlist virkt tvítyngi. 

Varðandi árangur kennslunnar telur Skúli að málvitund nemenda styrkist. 

Honum finnst hann sjá árangur þeirra til dæmis í málfræði, ritun, lestri og 

lesskilningi og telur að þeir verði meðvitaðri um íslenskuna. 

5.2.2.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Foreldrar sækja um móðurmálskennsluna í gegnum skólana. Yfirleitt sjá 

skólarnir um að benda nemendum og foreldrum á móðurmálskennsluna 

en annars frétta þeir af henni í gegnum aðra Íslendinga eða sjá að þeir 

eiga rétt á henni á netinu. Skipulag kennslunnar er algjörlega í hans 

höndum en hann fer eftir sænskri námskrá tungumálaskólans eins og áður 

kom fram. Kennslan er afar einstaklingsmiðuð og hann gerir grófa áætlun 

í upphafi og skrifar niður hvaða námsefni hver á að fá.  

Dæmigerð kennslustund hefst á spjalli og síðan athugar Skúli 

heimavinnu nemenda. Hann eyðir þó ekki miklum tíma í að fara yfir hana 

en gefur þeim stjörnu ef þeir hafa unnið hana. Allir eru með eina 

heimavinnubók. Í hefðbundinni kennslustund lesa nemendur jafnvel eitt 

ljóð eða sögu, skoða landakort, gera landafræðiverkefni og fara jafnvel í 

orðaleik upp við töflu. Hann tvinnar samfélagfræði einnig við íslensku-

námið en það á hann að gera samkvæmt námskrá. Hann notar í raun bæði 

heimamál og skólamál. Nemendur þurfa að kunna ákveðin hugtök en 

annars talar hann á sínu daglega máli við þá. Þeir eru stilltir og hafa 

áhuga á náminu. 

5.2.2.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Skúli sér sjálfur um að panta námsgögn og fær úthlutað fjármagni frá 

sveitarfélaginu. Hann pantar frá Námsgagnastofnun og fær 80% afslátt. 

Þar sem sendingarkostnaðurinn er mikill sér hann sjálfur um að koma 
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kennslugögnunum til Svíþjóðar. Hann prentar einnig út verkefni af 

Skólavefnum sem hann er áskrifandi að. Í kennslunni notar hann bækur, 

íslensk dagblöð, viðtöl og leikhúsgagnrýni á netinu. Stundum leyfir hann 

nemendum einnig að hlusta á tónlist. Fyrir jól hlustuðu þeir til dæmis á 

jólalög. Á vorönn er ætlunin síðan að kynna eldri nemendum eina 

íslenska hljómsveit á viku. Þá munu um það bil fimm mínútur af hverjum 

tíma fara í það að kynna hljómsveitina og leyfa nemendum að hlusta á eitt 

lag með henni. Allir nemendur fá heimavinnu sem hann telur vera mjög 

mikilvæga þar sem nemendur fá svo takmarkaðan kennslutíma á viku. 

Hann leggur fremur mikla áherslu á ritun í heimanáminu og sem dæmi 

eiga nemendur að skrifa um uppáhaldsþáttinn sinn. 

... Til dæmis fyrir þá eldri er ég með málfræðiverkefni eða 

bækur, eitthvað heildstætt námsefni sem þau eru með heilan 

vetur og svo koma þau til mín og við gerum eitthvað annað. 

Allir eru með eina bók í heimavinnu. Þessi yngstu fá 

smábækur til að lesa og svo prenta ég út á netinu blað fyrir 

hverja bók, bækur frá stigi 1-5 eftir mismunandi höfunda. Þá 

lesa þau hálfa til eina bók á viku og gera svo verkefni og 

skila því, rosalega skemmtilegt, hafa reynst mér rosalega vel. 

Hann þarf að skila inn einkunnum og skriflegu mati á nemendum. Hann 

metur að mestu lestur, hlustun og tal. Nemendur eiga að uppfylla ákveðin 

skilyrði til að teljast komin á tilskilið stig. Hann metur því nemendur og 

sér á hvaða stigi þeir eru. Það eru þó aðeins elstu tveir árgangarnir sem fá 

einkunn, 8. og 9. bekkur. 

5.2.2.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Skúli notar tölvupóstinn mest í samskiptum við foreldra en á einnig að 

hringja í þá á hverri önn. Foreldrar eru fremur áhugasamir um kennsluna. 

Þeir vilja að börn sín séu í kennslunni og sjá til þess að nemendur vinni 

heimanámið og láta vita ef þeir komast ekki í tíma. Hann telur þá almennt 

duglega við að láta börn sín lesa heima á íslensku og virðast almennt 

skilja nauðsyn þess að börnin viðhaldi móðurmáli sínu.  

5.2.2.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Skúla þykir einstaklega brýnt að nemendur fái kennslu í sínu móðurmáli. 

Það kemur ekkert í stað móðurmálsins og því þykir honum 

þýðingarmikið að rækta það og auka skilning á því eins og auðið er. 
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Einnig svo það verði nemendum sem auðveldast að byrja í íslenskum 

skóla ef þeir flytjast til Íslands. Markmið móðurmálskennslunnar í 

Svíþjóð er í raun þau að hún hjálpi nemendum að ná góðri færni í sænsku.  

Ég er kannski ekki mikið að pæla í þessu að það sé 

mikilvægt að læra móðurmálið svo þau standi sig vel í 

sænsku eins og markmiðið er í raun hér, mér finnst það 

meira því þau kunna öll sænsku, þau læra hana í skólanum, 

bara að halda móðurmálinu við og fá þessa örvun í 

móðurmálinu sem ég reyni að gefa þeim, láta þau hugsa á 

móðurmálinu. 

Hann veit ekki hvernig nemendur eru staddir í sænska skólanum og getur 

því ekki sagt til um hvort þeir nemendur sem eru slakir í íslensku séu 

einnig slakir í sænsku. Hann hafði frétt af Tungumálatorginu og hafði 

aðeins litið á síðuna en hafði nýtt sér hana.  

5.2.3 Svava 

Svava flutti til Svíþjóðar þann 1. október árið 1983 og hefur því verið 

búsett þar í 27 ár. Hún hefur starfað sem íslenskur móðurmálskennari í 

þrjú og hálft ár í stóru, þéttbýlu sveitarfélagi þar sem Íslendingar búa á 

víð og dreif og tveimur minni sveitarfélögum. Hún er með meistaragráðu 

í félagsvísindum og kennararéttindi í sálfræði, sagnfærði og ensku. Hún 

er ráðin við svokallað tungumálaver (s. språkcenter) þar sem móður-

málskennarar 60 tungumála starfa. 

5.2.3.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Í kennslunni eru 45 nemendur sem skiptast niður í fjórtán hópa. Hún ekur 

á milli tíu skóla í þremur sveitarfélögum. Í einu sveitarfélaginu eru fimm 

nemendur, í öðru eru þeir tólf en í því þriðja og stærsta eru 28 nemendur. 

Þeir eru á aldrinum 6-17 ára. Sumir eru í einkakennslu en átta nemendur 

eru í fjölmennasta hópnum. Kennslan fer ávallt fram eftir að hefðbundum 

skóladegi lýkur og hún velur tíma út frá stundatöflum nemenda. Hún er 

ávallt í heimaskóla einhverra nemenda en margir verða að koma sér milli 

skóla. Val á skólum fer eftir því hvort skólar panti svokallað pláss eða 

tíma hjá móðurmálskennurum. Ef þeir panta tíma fyrir nemendur sína þá 

kemur móðurmálskennarinn í skólann en ef þeir panta aðeins pláss þá 

fara nemendur í kennslu í öðrum skóla sem hefur pantað tíma. Það er 
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ódýrara fyrir skóla að panta pláss en tíma. Íslenska móðurmálskennslan 

fer því fram í tíu skólum sem hafa pantað tíma fyrir nemendur sína og 

aðrir nemendur koma sér þangað. 

Hver kennslustund er aldrei lengri en klukkustund þegar Svava er 

aðeins með einn nemanda í kennslu. Í tveimur skólum er hún með átta 

nemendur og fær úthlutað tveimur klukkutímum á þá. Hún skiptir þeim í 

tvo hópa þannig að hver hópur fær einn klukkutíma. Í öðrum skólanum 

þar sem hún er til dæmis með átta nemendur eru tveir þeirra sex ára. Þeir 

byrja hálftíma á undan hinum og þegar hinir sex mæta er hún með þá alla 

í 90 mínútur. 

Flestir foreldrar eru læknar í vinnu en nokkrir eru í námi. Hún telur að 

nokkuð margir ætla sér að vera í Svíþjóð til frambúðar en hún hefur þó 

ekki spurt þá. Nokkuð margir nemendur eru hálfíslenskir og af öllum 

nemendunum 45 eru 38 sem aldrei hafa búið á Íslandi og þeir sem hafa 

búið þar fluttust flestir ungir til Svíþjóðar. Það er mikill munur á kunnáttu 

þeirra í íslensku. Í fyrra fluttust fjórir nemendur frá Íslandi og þá var 

Svava stuðningskennari þeirra í bekk, hún hjálpaði þeim að ná tökum á 

sænsku. Hún heldur að nemendur umgangist ekki mikið aðra Íslendinga 

því þeir búa dreift um sveitarfélagið og miklar vegalengdir á milli. Svövu 

finnst hún stundum heyra á tali nemenda að þeir hafi verið búsettir lengi 

erlendis. Henni finnst nemendur þó ekki sletta mikið sænsku og segir þá 

aðeins blanda málunum stundum saman. Hún segir marga foreldra sletta 

þótt þeir séu góðir í báðum málum því það liggi vel fyrir þeim. Henni 

finnst nemendurnir þó ekki sletta áberandi mikið. Sumir eiga mjög erfitt 

með fallbeygingu orða. 

Hún er verst hjá þeim sem ekki tala íslenskuna heima, ég 

held að börn læri mikið ómeðvitað í gegnum að heyra. 

Máltilfinningin er ekki alveg í lagi hjá þeim. 

Þá hefur hún verið að kenna þeim reglur um beygingar orða og þess 

háttar. Staða nemenda er mismunandi í lestri en flestir eru þó vel staddir 

en fleiri eiga í erfiðleikum með ritun. Hún þjálfar þá oft í henni. Hún 

lætur nemendur sem dæmi hjálpa sér að skrifa orð á töfluna. 

Er með nokkra sem virðast vera afburðanemendur, það er 

samt munur á því hvort foreldrar eru íslenskir eða ekki, 

erfiðleikarnir eru mestir ef annað foreldrið er sænskt. 
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5.2.3.2 Markmið, námskrá og árangur 

Markmið kennslunnar eru að nemendur þjálfist í að tala, hlusta, lesa og 

skrifa. Þeir læra einnig um sögu Íslands og menningu, Ísland og Svíþjóð 

eru borin saman. Kennslan er aðlöguð þörfum nemenda og markmiðum 

námsins. Nemendur læra bæði skólamál og heimamál. Lágmarkskrafa er 

að nemendur geti tjáð sig í daglegu tali en nokkrir eiga í erfiðleikum með 

það. Hjá þeim sem eru góðir í tali finnst henni hún þurfa að æfa ritun en 

áhersla er að þjálfa tal nemenda sem eru slakir í því. Henni þykir einnig 

mjög mikilvægt að nemendur læri að lesa á íslensku, bæði til að auka 

orðaforðann og efla máltilfinninguna. Þá sjá þeir hvernig orð líta út og 

það hjálpar þeim í rituninni. Hún reynir að þjálfa sjónminni þeirra. Hún 

fer eftir sænskri námskrá. Hún segir árangur kennslunnar oftast vera 

góðan eða mjög góðan. Foreldrar segjast verða varir við framfarir. Stóra 

vandamálið er þó ef nemandi notar ekki tungumálið heima en 

móðurmálskennsla einu sinni í viku er ekki nægilegt til þess að ná 

árangri. Kennslan er í raun hugsuð sem stuðningur við heimanám. 

5.2.3.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Hjá tungumálaverinu (s. språkcenter) hafa verið myndaðir hópar. Svava 

er í norrænum hópi með kennurum frá Danmörku og Noregi. Þeir hittast 

einu sinni í mánuði og ræða um kennsluna. Þeim er skylt að skrifa niður 

það sem þeir ræða um og senda síðan til yfirmanns. Sem dæmi um mál 

sem þeir taka fyrir er tal nemenda en þá ræða þeir til dæmis hvernig ætti 

að æfa tal. Svövu þykir þetta þægilegt þar sem kennslan er einmanaleg 

vinna. Síðan eru fastar ráðstefnur að meðaltali tvisvar í mánuði og þá 

hittist hópurinn með yfirmanni. Þá er farið yfir kennslufræðina. Það er því 

haldið vel utan um móðurmálskennsluna. 

Vinnutilhögun hennar í upphafi kennslustundar er oftast fastmótuð, þá 

vinna nemendur í vinnubókum. Seinni hluti kennslunnar er breytilegur. 

Þá fer hún oft eftir skapi nemenda. Stundum les hún fyrir þá eða fer í leiki 

sem tengjast náminu. Yngstu nemendurna, sem eru sex ára, lætur hún 

læra stafrófið og beitir stafainnlögn. Þeir vinna með stafina og skrifa þá. 

Þeir fá síðan oft að fara í orðaleik upp við töflu eða Svava les sögu fyrir 

þá og þeir teikna á meðan. Stundum notar hún töfluna við kennsluna en 

það getur verið erfitt þegar hún er með mjög blandaða hópa. Þegar hún er 

til dæmis að fjalla um orðflokkana með eldri nemendum leyfir hún þeim 

yngstu að púsla.  
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Ég keypti í Þjóðminjasafninu Íslandskort, Evrópukort, 

Norðurlöndin, Sólkerfið og svona sem er hugsað fyrir nám, 

fá að púsla það. 

Svava leggur mikið upp úr þemavinnu. Í fyrra var landnám Íslands þema 

allan veturinn. Nemendur virðast hafa meiri áhuga á eldri sögu en 

nútímasögunni. Þeir eru yfirleitt áhugasamir og stilltir í tímum. 

Skólar eiga að sjá til þess að láta nemendur vita að þeir eigi rétt á 

móðurmálskennslu. Áhugi skóla á móðurmálskennslu erlendra nemenda 

er mjög mismunandi. Sumir hafa ekki efni á kennslunni en þetta fer mikið 

eftir áhuga skólastjóra. Foreldrar nemenda fylla út umsókn og þá er haft 

samband við tungumálaverið sem sér um að láta Svövu vita. Þá fær hún 

stundatöflur nemenda og setur saman stundatöflu fyrir íslenskukennsluna. 

Hún gengur aldrei frá henni án þess að tala fyrst við foreldra. Það er mikil 

vinna að koma stundatöflunni saman svo að hún henti öllum nemendum. 

Hún er með tvo nemendur í menntaskóla og mæta þeir klukkan sjö á 

kvöldin. Áður samdi Svava áætlanir en nú gerir hún grófa kennsluáætlun 

í huganum.  

Fyrsta árið var ætlast til að við gerðum áætlun viku fyrir 

viku en ég er alveg hætt því, því mér finnst það vera algjör 

hræsni, sýndarmennska því ég held mig aldrei við hana því 

nemendur hafa svo einstaklingsbundnar þarfir ... ég leik af 

fingrum fram og sé hvernig nemendur eru og skipulegg mig 

út frá því ... það góða við að hafa litla hópa er að maður 

getur leyft sér svona. 

5.2.3.4 Námsgögn, heimanám og mat 

Svava fær fjármagn frá sveitarfélögunum til að kaupa námsgögn sem hún 

pantar frá Námsgagnastofnun. Hver nemandi er með nokkrar bækur, 

lestrarbækur, skáldsögur og vinnubækur. Hún metur í lok árs hvort 

nemendur hafi náð markmiðum. Yngri nemendurnir fá skriflega umsögn 

en þeir elstu fá einkunnir. Hún metur tal, lesskilning, ritun og almenna 

málkunnáttu. Nemendur þurfa að kunna helstu þætti málfræðinnar. 

 Hún setur nemendur stundum í stöðupróf sem hún býr til. Eitt prófið 

metur málkunnáttu og þar kemur málfræðin einnig inn í. Annað prófið 

metur lesskilning og í því þriðja eiga nemendur að skrifa ritgerð. Svava er 

ekki viss um að hún gæti farið svona frjálslega með stærri hópa. 
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Nemendur fá ávallt heimavinnu en hún er mismikil. Allir eiga að gera 

ritunarverkefni, til dæmis að skrifa sendibréf en þeir sem eru að æfa sig í 

að tala á íslensku fá þá heimavinnu að undirbúa frásögn. Þá æfa þeir sig 

heima í að segja til dæmis frá ferðalagi og fá foreldra til að hjálpa sér að 

skrifa tíu hjálparorð á blað. Þeir segja síðan ferðasöguna í næsta tíma. 

Sumir eru einnig með lestrarverkefni. 

5.2.3.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Svava hefur aldrei haldið formlega foreldrafundi en samskiptin eru eftir 

þörfum. Hún hringir í foreldrana eða öfugt og stundum sækja þeir börn 

sín í kennsluna og þá spjallar hún við þá. Þeir sýna kennslunni mikinn 

áhuga og virðast almennt skilja mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu. 

Flestir þeirra tala um hve mikilvægt þeir telja að vera í tengslum við 

uppruna sinn. Hjá öðrum stendur til flutningur til Íslands jafnvel í nánustu 

framtíð og þá vilja þeir að börn sín verði í stakk búin að hefja skólagöngu 

á Íslandi. Þeir segjast sjá hjá börnum sínum að móðurmálskennslan skilar 

árangri. 

5.2.3.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Svava telur mjög þarft að nemendur fái móðurmálskennslu þar sem 

margar rannsóknir benda til þess að nemendur sem fá móðurmálskennslu 

nái betri árangri í námi. Það er einnig mjög mikilvægt að vera í tengslum 

við upprunann. Henni finnst skipta mestu máli að nemendur geti tjáð sig 

hindrunarlaust á íslensku. Hún leggur meiri áherslu á ritað mál ef hún veit 

að nemandi mun flytjast til Íslands. Hún telur jafnvel að kunnátta í 

íslensku hafi góð áhrif á námsárangur í sænska skólanum. Íslenskir 

nemendur sem eru nýfluttir frá Íslandi eru yfirleitt fljótir að ná tökum á 

sænsku. Það verður þó erfiðara með aldrinum þegar námið verður þyngra. 

Þeir nemendur sem eru slakir í íslensku eru flestir góðir í sænsku. 

Yfirleitt er vandamálið með íslenskuna að hún er ekki töluð á heimilinu 

og því eru nemendur slakir í henni. Svava hefur aldrei heyrt um 

Tungumálatorgið. 

... En vil endilega vera með í því, hef svo gaman af svoleiðis. 

Það hefur örvandi áhrif. 
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5.2.4 Stefán 

Stefán hefur búið í Svíþjóð í 12 ár og starfað sem íslenskur 

móðurmálskennari í 11 ár. Í Svíþjóð hefur hann tekið leikskólabörn á 

aldrinum 4-6 ára í íslenskukennslu, grunnskólabörn á aldrinum 6-16 ára 

og nemendur úr menntaskólum á aldrinum 16-19 ára. Hann hefur einnig 

verið með kvöldnámskeið í íslensku við sænskan háskóla í um tíu ár. Í 

dag sér hann um íslensku móðurmálskennsluna í tveimur litlum sveitar-

félögum sem liggja hlið við hlið. Foreldrar eru oft í háskóla í öðru stærra 

sveitarfélagi sem er rétt hjá. Hann kennir að auki nemendum sem eru 

nýfluttir til Svíþjóðar sænsku. Hann sækir fundi mánaðarlega með öðrum 

móðurmálskennurum.  

5.2.4.1 Forsendur nemenda, fjöldi og hópar 

Í vetur eru 15 nemendur á grunnskólaaldri í móðurmálskennslunni í fimm 

hópum. Í hverjum hópi eru 2-4 nemendur í aldurskiptum hópum. Það eru 

aldrei meira en þrjú ár á milli nemenda sem eru saman í hópi. Í vetur eru 

elstu nemendur 12 ára. Sumir eru hálfíslenskir. Foreldrar flytja yfirleitt út 

til að fara í nám en fá í mörgum tilfellum vinnu og ílengjast. Hann segir 

allan gang á því af hverju fólk flyst til Svíþjóðar. 

Sumar fjölskyldur flytja til Svíþjóðar af því foreldrarnir fara 

í nám en aðrir eru að flýja kreppuna og koma til að vinna. 

Nemendur þekkjast yfirleitt ekki þar sem þeir koma úr ýmsum skólum. 

Það er mikill munur á kunnáttu og færni nemenda í íslensku. Sumir eru 

fæddir í Svíþjóð en aðrir eru nýlega fluttir frá Íslandi og hafa gengið þar í 

skóla. Það má auðveldlega heyra á íslensku tali nemenda að sumir hafa 

verið lengi búsettir í Svíþjóð. Það má einnig sjá á orðaforða þeirra, ritun 

og ekki síst málfræðikunnáttu. Töluvert er um sænskar slettur, óeðlilegt 

orðaval og rangar beygingar. Þeir blanda málunum töluvert saman. 

... En þó minna þar sem báðir foreldrarnir eru íslenskir 

heldur en í þeim fjölskyldum þar sem aðeins annað foreldrið 

er íslenskt. Þar er töluð meiri sænska. 

Íslenska beygingarkerfið er eitt af því erfiðasta sem þessir nemendur læra, 

einkum fallbeyging fallorða en einnig tíða- og persónubeyging sagna. 

Staða þeirra í lestri er prýðileg en ritun er síðri, einkum og sér í lagi 
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vegna beygingarkerfisins. Þeir virðast eiga auðveldara með að læra 

stafsetningarreglur en beygingar orða. 

5.2.4.2 Markmið, námskrá og árangur 

Sveitarfélagið hefur gefið út bæði færni- og kunnáttumarkmið fyrir börn í 

1., 3., 5., 7. og 9. bekk. Það eru svipuð markmið og eru í sænsku nám-

skránni fyrir móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda en þarna er þeim 

skipt í ákveðin þrep. Nemendur á ákveðnu aldurstigi eiga að stefna að 

ákveðnum markmiðum. Það tekur nemendur því tvö ár að stefna að og 

reyna að ná hverjum markmiðaflokki. Þessi markmið gilda fyrir alla 

móðurmálskennslu (öll tungumálin).  

Stefáni þykir brýnt að nemendur læri að lesa á íslensku. Þar sem svo 

mikil upplýsingaöflun nú á tímum fer fram gegnum netið er mikilvægt að 

nemendur geti kynnt sér það sem þeir vilja vita um Ísland og íslenska 

menningu og sögu með því að lesa texta á netinu. Honum þykir þó 

mikilvægast af öllu að nemendur fái, með því að rækta móðurmál sitt, 

þekkingu og færni sem gerir þeim kleift að tala við íslenska ættingja sína 

og vini og að þeir geti talað og skrifað íslensku ef þeir hafa áhuga á að 

flytjast síðar til Íslands. Þeir geti þá sest á skólabekk með jafnöldrum 

sínum eða sótt um og fengið starf á Íslandi sem fullorðnir einstaklingar. 

Stefán er ekki í nokkrum vafa um að nemendur njóti góðs árangurs af 

kennslunni. Árangurinn er að hans mati mun meiri kunnátta og færni í 

móðurmálinu. 

... En líka þekking og skilningur á íslensku samfélagi, sögu 

og menningu. Meiri víðsýni, dýpri skilningur á því sem er 

líkt og ólíkt í íslenskri og sænskri menningu. 

5.2.4.3 Kennslan, skipulag og áætlanir 

Stefán býr til stundatöflu út frá því hvenær nemendur eru búnir í 

skólanum og velur hverjir verða saman í hópi. Reglur sveitarfélagsins 

gera ráð fyrir að öll móðurmálskennsla fari fram eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur. Í flestum tilfellum hentar tíminn vel en þó er ekki hægt 

að taka tillit til allra tómstunda nemenda. Staðsetning kennslu er ákveðin 

af sveitarfélaginu. Móðurmálskennarar fara á milli skóla yngstu 

nemendanna en frá miðstigi safnast nememendur í einn skóla. Allir skólar 

vita að nemendur af erlendum uppruna eiga rétt á móðurmálskennslu og 

sjá yfirleitt til þess að láta foreldra þeirra vita af því. Annars spyrja 
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foreldrar hvort slík kennsla sé ekki í boði eða leita að upplýsingum á 

netinu. Þeir geta fengið umsóknareyðublöð og sótt um hjá skólanum, á 

netinu eða sveitarfélaginu. Stefán telur að langflestir íslensku 

nemendurnir í sveitarfélaginu nýti sér íslenskukennsluna. 

Hann þarf ekki að skila inn áætlunum en er með ákveðin markmið 

sem hann þarf að sjá um að séu uppfyllt. Hann gerir kennsluáætlun fyrir 

hverja önn en breytir þó oft út frá henni þegar eitthvað sérstakt kemur upp 

sem ástæða er til að tengja kennsluna við, svo sem einhverjir menningar- 

eða fréttatengdir atburðir á Íslandi. Hann fléttar íslenska landafræði, sögu 

og menningu inn í móðurmálskennsluna. Stefán hefur algjörlega frjálsar 

hendur um skipulag kennslunnar. Meginþættir kennslunnar eru lestur, 

lesskilningur og ritun auk þess sem talað mál og hlustun verða 

ófrávíkjanlegir þættir í hverri kennslustund. Minni áhersla er á málfræði 

og stafsetningu.  

Tungumál verður aðeins lifandi ef nemandi getur nýtt sér 

það til þess sem hann þarf og langar til. Þá skiptir minna 

máli þótt málfræði eða stafsetning sé ekki hárrétt. Það væri 

synd ef nemendur legðu alla sína orku í málfræði og 

stafsetningu en þyrðu ekki að opna munninn og nota 

móðurmálið sitt af ótta við að tala eða skrifa vitlaust. 

Hann notar svokallaðan venjulegan orðaforða í móðurmálskennslunni, 

tekur ekki tillit til þess að nemendur eru mjög misjafnlega máli farnir eftir 

því hve lengi þeir hafa búið í Svíþjóð og hve mikil íslenska er töluð á 

heimilinu. Með þeim hætti telur hann sig auðga orðaforða þeirra og þeir 

spyrja hann um öll orð sem þeir skilja ekki, hvort sem þau koma fyrir í 

einhverju sem hann segir eða þeir lesa. 

Hver kennslustund er 40 mínútur. Kennslan er algjörlega einstaklings-

miðuð og þar ræður einfaldlega þekking og færni nemandans í íslensku 

en hún er afar misjöfn eins og áður sagði. Bæði vegna þess að misjafnt er 

hve lengi nemendur hafa búið erlendis og eins eiga sumir þeirra aðeins 

eitt íslenskt foreldri og eru því hálfíslenskir. Nemendur eru bæði stilltir 

og áhugasamir og mjög iðnir í tímum og virðast hafa gaman af 

íslenskunáminu. Þeir vilja helst ekki fara í frí þegar kemur að því. Í 

upphafi hverrar kennslustundar byrjar Stefán yfirleitt á því að fara yfir 

heimavinnu nemenda með þeim. Því næst vinna þeir um stund, ýmist 

hver með sitt eigið efni eða allir saman að einhverju þema. Hverri 
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kennslustund lýkur síðan á að heimavinna fyrir næsta tíma er ákveðin. 

Stundum syngja nemendur eða læra nýtt ljóð eða kvæði, fara í námsspil 

eða segja frá ákveðnu efni. Almennt telur Stefán að fjölbreytnin sé best 

þar sem nemendur eru jafnólíkir og þeir eru margir og þess vegna þykir 

honum auðveldara að ná til þeirra með því að blanda saman 

kennsluaðferðum, þá fær hver nemandi eitthvað við sitt hæfi, að minnsta 

kosti endrum og eins. 

5.2.4.4 Námsögn, heimanám og mat 

Stefán sér sjálfur um að panta námsgögn frá Námsgagnastofnun og fær 

úthlutað fjármagni frá sveitarfélaginu. Dæmi um námsgögn sem hann 

notar eru bækur, hljóðbækur, kort, spil, tónlist og myndbönd. Það er 

sjaldgæft að tveir nemendur séu með sama námsefnið. Nemendur geta til 

dæmis verið með sömu bækur í Íslandssögu en mismunandi í málfræði. 

Hver er með námsefni sem hæfir honum. Flestir eru með lestrarbækur og 

hver nemandi er með vinnubók sem tengist málinu (málfræði eða 

bókmenntum) og stílabók fyrir stafsetningu, ljóð og fleira. Síðan er hver 

með bók í mannkynssögu, Íslandssögu og landafræði. Stefán býr stundum 

sjálfur til verkefni út frá bókunum. 

Nemendur fá mikla heimavinnu. Dæmigerð heimavinna á miðstigi er 

að lesa einn kafla í landafræði eða Íslandssögubók og svara spurningum 

úr honum. Sumar spurningar eru beinar en öðrum þurfa þeir að velta fyrir 

sér. Nemendur eiga einnig að gera tvær eða þrjár stafsetningaræfingar ef 

þeir eru að læra stafsetningu og jafnvel skrifa tvær blaðsíður í vinnubók í 

málfræði, bókmenntum eða jafnvel rita ljóð. 

Hvert barn hefur 40 mínútur á viku og það gerist ekki mikið 

á þeim mínútum ef sú vika sem líður á milli kennslustunda 

er ekki nýtt til að iðka málið. 

Nemendur fá skriflega umsögn að minnsta kosti tvisvar á vetri, í lok 

hverrar annar. Þeir elstu fá einkunn sem birtist á prófskírteini þeirra. 

Sveitarfélagið er einnig búið að koma upp sérstöku einkunnakerfi á 

skólavef sveitarfélagsins þar sem kennarar fylla út umsögn og skrifa (um 

það) hvernig hverjum nemanda gengur að nálgast markmið næsta stigs og 

hvað þarf að leggja áherslu á hverju sinni til að námið gangi enn betur. 

Þennan vef komast foreldrar inn á og geta þannig fylgst með framvindu 

náms hjá börnum sínum. 
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5.2.4.5 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra 

Stefán er í góðu samstarfi við foreldrana og gerir þeim ljóst á haustin að 

það skipti gífurlega miklu fyrir námsframvindu nemenda að þeir styðji 

vel við bakið á þeim og séu þeim innan handar með heimavinnuna.  

Ég geri foreldrana ábyrga fyrir námsárangri barnanna með 

því að krefjast þess að þeir aðstoði nemendurna við 

heimavinnuna. Öðruvísi komumst við svo hægt áfram. 

Samskipti eru eftir þörfum og löngun. Kennarar og foreldrar skiptast á 

alls kyns upplýsingum varðandi námsframvindu og heimanám. Foreldrar 

sýna kennslunni mikinn áhuga og virðast skilja mikilvægi þess að 

viðhalda móðurmálinu. Þeir eru meðvitaðir um að börn þeirra gætu viljað 

flytjast til Íslands einhvern tímann, jafnvel þótt foreldrarnir dveljist um 

kyrrt í Svíþjóð, og þá eykur móðurmálskunnátta möguleika þeirra til að fá 

starf eða komast í skóla á Íslandi. Þar að auki geta börnin skilið og talað 

við ættingja sína og lesið íslenskar bækur. 

5.2.4.6 Viðhorf til móðurmálskennslu 

Stefáni finnst brýn þörf á að nemendur fái móðurmálskennslu. Það sem 

honum þykir skipta mestu máli með kennslunni er að nemendur fái ekki 

aðeins þjálfun og innsýn í íslenska tungu, heldur einnig í íslenska 

menningu, sögu og samfélag; lífið á Íslandi. Miklu skiptir að þeim líði vel 

í íslenskutímunum og þau fái þar tækifæri til að tala móðurmál sitt við 

samlanda sína, bæði til að efla færni sína en ekki síður til að tjá 

tilfinningar sínar og skoðanir við annað barn sem hefur sama sögulega og 

menningarlega bakgrunn.  

Það þýðir til dæmis lítið fyrir íslensk börn í Svíþjóð á 

aðventunni að spyrja sænsk bekkjarsystkin sín hvað þau 

fengu í skóinn. 

Hjá Stefáni er enginn áherslumunur á nemendum hvort sem þeir ætla að 

flytjast til Íslands á næstunni eða búa í Svíþjóð til frambúðar. Eins og 

áður kom fram þykir honum mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að 

iðka og auka þekkingu sína og færni í móðurmáli sínu en einnig kynnast 

sögu föðurlandsins og rækta menningu þess, eiga samskipti við landa sína 

og hlúa á þann hátt að rótum sínum. Það veitir þeim mikið öryggi og 
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styrk til að takast á við það sem þeim finnst framandi í nýju landi. Hann 

er sannfærður um að góð kunnátta í íslensku hafi jákvæð/góð áhrif á 

námsárangur í sænsku.  

Börnin læra bæði það sem er líkt með málunum og líka það 

sem er ólíkt. Þetta eykur skilning þeirra á málfræði og 

stafsetningu í báðum málunum. 

Hann lítur þó ekki svo á að íslenska móðurmálskennslan sé hugsuð sem 

hluti af aðlögun í sænska skólakerfið. Nemendur sem eru nýfluttir fá að 

vísu námsaðstoð, móðurmálskennarinn fer í kennslustund til þeirra og 

aðstoðar þá eftir þörfum við að skilja sænskuna og námsefnið sem 

bekkurinn þeirra er með. Stefán hefur þrjá nemendur á sínum vegum sem 

fluttust til sveitarfélagsins síðastliðið sumar. Eftir að nemandinn er búinn 

að ná nægilega góðum tökum á sænskunni til að geta fylgt bekknum 

sínum í öllum námsgreinum, hefur hann nám í móðurmálskennslunni. 

Þetta tvennt er algjörlega aðskilið. 

Stefáni þykir líklegt að ef nemandi hefur ákjósanlegar aðstæður til að 

rækta íslenskuna, til dæmis ef báðir foreldrar eru íslenskir, búinn að búa 

skamman tíma í Svíþjóð, fer oft til Íslands, á systkini eða íslenska vini og 

býr yfir góðri færni í íslensku, þá muni honum einnig ganga vel að læra 

annað mál. Hann hefur þó ekki tekið eftir því að nemendur sem eru slakir 

í íslensku séu einnig slakir í sænsku. Það eru einnig svo misjafnar ástæður 

fyrir því að nemendur eru slakir í íslensku. Það er helst ef aðeins annað 

foreldrið er íslenskt, ef nemandi hefur sjaldan eða aldrei verið á Íslandi 

eða ef hann er einbirni og fær þar af leiðandi ekki mörg tækifæri til að 

nota íslenskuna. Honum finnst allur gangur vera á því hvort nemendur 

sem blanda málunum mikið saman séu þó góðir í þeim báðum, hvoru um 

sig. 

Í sumum tilfellum er ástæða blöndunarinnar ónóg færni í 

málunum en í öðrum [tilfellum] séu nemendur mjög færir en 

leiki sér að því að blanda, eða blanda óvart en vita samt 

hvernig rétt mál er, ef þeir vilja eða þurfa að leggja sig fram. 

Stefán hafði aldrei heyrt um vefsíðu Tungumálatorgs en hyggst eflaust 

líta þar inn við tækifæri. 
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5.2.5 Samantekt 

Móðurmálskennararnir í Svíþjóð eru með 15-45 nemendur í fimm til 

fimmtán hópum. Hver kennslustund er 25-90 mínútur. Í flestum tilfellum 

er að minnsta kosti annað foreldri nemendanna í framhaldsnámi eða 

vinnur innan heilbrigðisgeirans. Nokkuð algengt er að aðeins annað 

foreldrið sé íslenskt. Allur gangur er á því hve lengi nemendur hafa verið 

búsettir í Svíþjóð en meirihlutinn er fæddur eða hefur búið þar lengi. Allir 

kennararnir fara eftir sænskum námskrám. Stefán fékk að auki úthlutað 

færni- og kunnáttumarkmiðum frá sveitarfélaginu og hefur þau til 

hliðsjónar við skipulagningu námsins. Öllum ber skylda til að skila inn 

umsögnum eða einkunnum nemenda. Nemendur á unglingastigi fá 

einkunn en nemendur á yngsta- og miðstigi fá skriflegar umsagnir. Þar 

kemur meðal annars fram hvort þeir hafi náð að uppfylla markmið 

námsins. Allir láta nemendur gera heimavinnu og er hún nokkuð 

fjölbreytt. Tveir leggja yfirleitt mikla áherslu á ritun í heimanáminu. 

Kennararnir eru allir þeirrar skoðunar að mikilvægt sé fyrir tvítyngda 

nemendur að njóta móðurmálskennslu.  

Allir töldu sig sjá árangur með kennslunni, meðal annars í lestri, ritun 

og málfræði. Þeir sáu árangurinn einnig í sterkari málvitund nemenda, 

þeir urðu meðvitaðri um málið og öðluðust meiri kunnáttu og færni í 

málinu og þekkingu á íslensku samfélagi, sögu landsins og menningu. 

Þeir fá einnig skilning á því sem er líkt og ólíkt. Hjá Svövu og Stefáni eru 

samskipti við foreldra eftir þörfum. Skúli á að halda símafund með 

foreldrum hvers nemanda á hverri önn og Stellu ber skylda til að halda 

formlega fundi með foreldrum á hverri önn. Líklegt er að góður árangur 

náist með kennslunni, meðal annars vegna þess að allir leggja áherslu á 

heimanám og foreldrar virðast í flestum tilfellum vera mjög áhugasamir 

um kennsluna og skilja mikilvægi hennar. Svona skipulagt námsmat 

hlýtur einnig að leiða til þess að nemendur og foreldrar þeirra taki 

kennsluna alvarlega. Námsmatið er nemendum hvatning til að standa sig 

vel og fá góða einkunn eða umsögn. Helsti gallinn er jafnvel hve stuttar 

kennslustundirnar eru í sumum tilvikum. Það er takmarkað hvað hægt er 

að gera á tæpum hálftíma en aftur á móti eru kennarar þá yfirleitt aðeins 

með örfáa nemendur. Þeir virðast þó vera meðvitaðir um þetta þar sem 

áherslan á þátttöku foreldra og heimanám er mikil. 
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6 Umræður 

Hér að framan hefur verið fjallað um móðurmálskennslu, mikilvægi 

hennar og rannsókn á íslenskri móðurmálskennslu í Danmörku og 

Svíþjóð. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við 

fræðin og athugað hvort rannsóknarspurningum hafi verið svarað. Þær 

voru eftirfarandi: Hafa ólíkar stefnur stjórnvalda Danmerkur og Svíþjóðar 

áhrif á íslenska móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda og hugsanlegan 

árangur hennar? Til að svara því var kannað hver helstu markmið kennara 

og áhersluþættir voru, hvernig skipulagi kennslu var háttað, hvort 

nemendur voru metnir, hvaða námsgögn voru notuð og hver viðhorf 

kennara og foreldra til kennslunnar voru. 

6.1 Kennarar 

Allir kennararnir útskrifuðust með grunnskólakennarapróf á Íslandi nema 

Dagur lærði í Danmörku og Svava er ekki lærður kennari en er þó með 

kennsluréttindi í sálfræði, sagnfræði og ensku. Í lögum beggja landa er 

talað um að kennarar verði að vera hæfir til starfsins. Þeir ættu helst að 

vera með kennaramenntun og jafnvel búnir að sérhæfa sig í að kenna 

málið. Ef kennari með menntun er ekki til staðar má annar kennari sem 

hæfur þykir sjá um kennsluna (Danmarks lærerforening, 2008; 

Skolverket, 2009). Það eru eflaust sanngjarnar kröfur þar sem þetta er 

skólanám. Nemendur hittast ekki aðeins til þess eins að leika sér heldur er 

þetta hluti af þeirra grunnskólanámi og því sanngjarnt að gera töluverðar 

kröfur um menntun kennara. Kennararnir í Danmörku hafa að meðaltali 

búið í 11,9 ár í Danmörku en kennarar í Svíþjóð hafa að meðaltali búið í 

10,8 ár í Svíþjóð. Kennararnir í Danmörku hafa einnig í flestum tilfellum 

starfað lengur sem íslenskir móðurmálskennarar eins og sjá má á mynd 1. 

Á myndinni má sjá fjölda ára sem kennarar hafa starfað sem 

móðurmálskennarar í tilteknu landi. Dökku súlurnar eru kennararnir í 

Danmörku en þær ljósu eru kennararnir í Svíþjóð. 
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Mynd 1 Fjöldi ára sem kennarar hafa starfað sem 

                      móðurmálskennarar í Danmörku/Svíþjóð 

Þrátt fyrir að kennararnir í Danmörku hafi flestir starfað lengur við 

móðurmálskennsluna virðist það ekki hafa áhrif á kennsluna eða líklegan 

árangur hennar. Þeir virðast frekar vera einir á báti þrátt fyrir að allir 

nema Dagný þurfa að funda reglulega með öðrum móðurmálskennurum 

innan sveitarfélagsins. Dagný getur ekki leitað til annarra móðurmáls-

kennara til að ræða kennslufræðilegar hugmyndir eða aðra þætti tengda 

kennslunni. Allir kennararnir í Svíþjóð funda reglulega með öðrum 

móðurmálskennurum og eru hluti af stofnun sem þeir eru ráðnir við. 

Athyglisvert þykir þó að ekkert tengslanet virðist vera hjá íslensku 

móðurmálskennurunum í þessum löndum. Þeir kenna sömu námsgreinina 

tvítyngdum íslenskum nemendum í svipaðri aðstöðu, með sama 

menningararf og móðurmál. Kennarar og nemendur myndu eflaust 

hagnast vel ef samskipti væru á milli kennara svo þeir gætu skipst á 

hugmyndum um kennsluna og rætt úrræði gagnvart vandamálum sem 

kunna að koma upp þar sem nemendahóparnir eru margleitir. Þá gætu 

þeir einnig rætt námsgögn, kosti þeirra og galla.  

Margir kostir eru við það að samskipti séu á milli kennara, allavega 

þeirra sem kenna í sama landi, og því er mjög athyglisvert að þau skuli 

ekki vera nein. Ástæða þess er ef til vill sú að þeir fá aðeins greitt fyrir 

ákveðinn fjölda tíma á viku, sem virðast vera af skornum skammti, og 

tímarnir fara væntanlega flestir í kennsluna, skipulag hennar og fyrirfram 

ákveðna fundi með móðurmálskennurum sveitarfélagsins. Þeir telja 
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fundahald og samskipti við aðra íslenskukennara kannski vera of tímafrek 

þar sem þeir fá ekki laun fyrir þau eða vita hreinlega ekki hverjir af 

öðrum. Áhrif stjórnvalda eru helst þau að í Svíþjóð funda allir móður-

málskennarar reglulega með öðrum móðurmálskennurum en fjórir í 

Danmörku. Það er líklegt að það hafi einhver áhrif á kennsluna þar sem 

þeir tala um kennslufræðina og fá jafnvel hugmyndir frá hver öðrum. 

Einn kennari í Danmörku getur í raun ekki leitað til neins og hann er því 

alveg háður eigin ímyndunarafli og dómgreind um hvaða aðferðir hann 

telji hentugar og hvaða námsþætti hann telji mikilvæga. 

6.2 Nemendur 

Í Danmörku verða að vera tólf nemendur hið minnsta til að kennsla í 

móðurmáli verði sett á fót en í Svíþjóð er aðeins miðað við fimm 

nemendur. Dísa í Danmörku sagði þó að hún þyrfti aðeins að ná sjö 

nemendum saman til að af kennslu yrði þannig að jafnvel er krafan um 

nemendafjölda misjöfn eftir sveitarfélögum í Danmörku þótt samkvæmt 

lögum eigi að vera tólf nemendur hið minnsta til staðar. Í Svíþjóð eiga 

allir nemendur sem hafa annað móðurmál en sænsku rétt á 

móðurmálskennslu en í Danmörku eiga aðeins nemendur frá aðildar-

ríkjum EES og ESB ásamt danska ríkjasambandinu rétt á kennslu í 

móðurmáli sínu. Þetta á við ef nemendur ná lágmarksfjölda og hæfur 

kennari fæst, eins og áður kom fram (Bergþóra S. Kristjánsdóttir, 

2006:99-100; Skolverket, 2009).  

Áhrif stjórnvalda á móðurmálskennsluna eru fyrst og fremst þau í 

Danmörku að meiri kröfur eru gerðar bæði um nemendafjölda og uppruna 

nemenda. Þar eiga ekki allir tvítyngdir nemendur jafnan rétt á 

móðurmálskennslu heldur aðeins nemendur frá löndum sem landinu ber 

skylda til að veita móðurmálskennslu vegna milliríkjasamninga. Í 

Danmörku eiga þar af leiðandi mun færri kost á því að njóta 

móðurmálskennslu en í Svíþjóð, það á þó ekki við um íslenska nemendur 

eins og hér er fjallað um. Þeir þurfa hins vegar að vera tólf hið minnsta í 

Danmörku en aðeins fimm í Svíþjóð til að kennsla verði sett á fót.  

Kennurum í Danmörku ber ekki öllum skylda til að kenna nemendum 

í 0. bekk. Dagný og Dagur eru einu kennararnir sem kenna sex ára 

nemendum í Danmörku en allir kennararnir í Svíþjóð kenna nemendum í 

0. bekk og eins og fram kom kennir Svava einnig tveimur nemendum á 

menntaskólaaldri. Kennararnir fimm í Danmörku eru samtals með 181 
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nemanda eða að meðaltali 36,2 nemendur á hvern kennara. Samanlagður 

nemendafjöldi hjá kennurunum fjórum í Svíþjóð er 123 eða að meðaltali 

30,75 nemendur á hvern kennara. Eðlilegt er að nemendafjöldinn sé meiri 

í Danmörku þar sem viðmælendur þar voru einum fleiri en munurinn er 

þó heldur mikill. Í Svíþjóð eru kennarar yfirleitt með fleiri hópa en í 

Danmörku og því eru færri nemendur í hverjum hópi eins og greinilega 

kemur fram á mynd 2. Í Danmörku eru hóparnir sem hver kennari kennir 

á bilinu 2-5 og því deilist nemendafjöldinn, sem er að meðaltali 36,2 á 

þessa hópa. En í Svíþjóð eru hópar hvers kennara 5-15 og því deilast að 

meðaltali 30,75 nemendur á þá hópa. Á lóðrétta ásnum er fjöldi nemenda 

og hópa en á lárétta ásnum eru nöfn kennara.  

 

Mynd 2 Fjöldi nemenda og hópa hjá hverjum kennara 

Í báðum löndum er allur gangur á því hve lengi nemendur hafa verið 

búsettir í landinu og hvort þeir búi þar tímabundið eða til frambúðar. Í 

Svíþjóð er þó meira um að foreldrar séu með atvinnu innan 

heilbrigðisgeirans og vinni á spítölum. Flestir foreldrar sem eru í námi 

virðast vera í læknisnámi og í sumum tilvikum fá þeir vinnu og ílengjast. 

Í Danmörku er meirihluti foreldra í námi og það er allur gangur á hvað 

þeir eru að læra. Það má í raun segja að nemendur sem búa í Svíþjóð hafi 

almennt verið lengur búsettir þar eða að meiri líkur séu á að þeir muni 

búa þar til frambúðar. Þótt sumir ílengist í Danmörku eða eigi foreldra 

sem eru með vinnu virðast vera fleiri þar sem vita að þeir ætli að flytja til 

Íslands í nánustu framtíð.  
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Fleiri nemendur í Svíþjóð eru hálfíslenskir og það er jafnvel ein 

ástæða þess að þeir munu líklega vera áfram í Svíþjóð til frambúðar. Þeir 

sem eiga aðeins eitt íslenskt foreldri eru yfirleitt slakastir í íslensku og 

fleiri nemendur í Svíþjóð eiga í erfiðleikum með íslenskuna. Það er ef til 

vill vegna þess að almennt virðast nemendurnir í Svíþjóð sjaldnar 

umgangast aðra Íslendinga en þeir í Danmörku. Nemendurnir í 

Danmörku umgangast yfirleitt aðra Íslendinga reglulega. Hjá Dísu koma 

nemendur úr ýmsum áttum og þekkjast í fæstum tilfellum. Þar eru einnig 

aðeins um helmingur nemenda alíslenskir. Í einum skóla hjá Daníel koma 

nemendur víðs vegar að úr sveitarfélaginu en eru langflestir alíslenskir. 

Hjá hinum móðurmálskennurunum í Danmörku eru alíslenskir nemendur 

í miklum meirihluta og ákveðnir nemendahópar eru oft í sama skóla og 

umgangast oft aðra Íslendinga. Þó kemur fyrir að foreldrar séu í vinnu og 

búi ekki nálægt öðrum Íslendingum en það er þó algengara í Svíþjóð. 

Samkvæmt þessu má því eflaust ætla að líklegra sé að Íslendingarnir í 

Danmörku muni snúa aftur til Íslands í náinni framtíð, jafnvel strax og 

foreldrar ljúka námi. Þeir virðast flestir oftar umgangast aðra Íslendinga 

og halda meiri tengslum við landið. Þar sem íslensku nemendurnir í 

Svíþjóð eiga í nokkuð mörgum tilvikum aðeins eitt íslenskt foreldri eru 

minni líkur á að þeir flytji aftur til Íslands og þar sem þeir eru almennt 

slakari í íslensku má ætla að þeir haldi ekki jafnmiklum tengslum við 

Ísland. Það er þó afar þýðingarmikið fyrir börn að fræðast um gildi 

fjölskyldutengsla og öðlast heimssýn. Foreldrar þeirra geta stuðlað að því 

með því að koma gildunum áfram til næstu kynslóðar, meðal annars í 

gegnum íslensk barnalög, rím, kvæði, sögur, upplestur og leiki (Klausen 

og Hodal, 2005:57). Kennarar þurfa jafnvel að brýna það enn frekar fyrir 

foreldrum, ekki síst þeim sem eiga erlendan maka og eru í litlum 

tengslum við Ísland.  

Allir kennarar töldu að heyra mætti á íslensku tali nemenda ef þeir 

höfðu verið lengi búsettir erlendis. Þeir voru einnig þeirrar skoðunar að 

þessir nemendur ættu í erfiðleikum með beygingu orða og flestir töldu þá 

yfirleitt blanda málunum nokkuð saman og sletta. Þar var enginn munur á 

milli landa. Það virtist heldur ekki vera munur á löndunum hvað lestur og 

ritun varðar. Kennarar sögðu allir að mikill munur væri á nemendum í 

lestri og ritun. Flestir nemendur voru þó ágætlega læsir en fleiri áttu í 

erfiðleikum með ritunina. Þar blanda þeir málunum gjarnan saman. Það á 

við um bæði löndin. Allir nemendur virðast vera áhugasamir um 

íslenskunámið. Allir kennararnir í Svíþjóð segja að nemendur séu stilltir í 
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tímum. Dísa er sú eina í Danmörku sem segir að nemendur séu ávallt 

stilltir í tímum. Dóra segir að þeir sjái ekki alltaf tilganginn með því að 

læra íslensku þar sem þeir kunni alveg að tala hana. Dagný segir einnig 

að nemendur sjái ekki alltaf tilganginn með íslenskunáminu og að þeim 

leiðist námið ef þeir sjá ekki tilgang þess og þykja verkefnin erfið. Til 

þess að nemendur eigi auðveldara með að sjá tilgang námsins álítur 

Skutnabb-Kangas (1990:91-92) að þeir þurfa að nota málið utan skóla því 

erfitt sé að sjá tilganginn með því einu að sitja í tímum og læra það. 

Nemendur í Danmörku virðast þó umgangast íslenska leikfélaga í meiri 

mæli en þeir í Svíþjóð en jafnaldrar eru einmitt mikilvægir hvað varðar 

hvatann til að beita málinu. Það er meðal annars vegna þess að börn 

sækjast að mörgu leyti eftir því að vera eins og önnur börn, sérstaklega 

málfarslega (Hyltenstam og Tuomela, 1996:38). Þátttaka foreldra er því 

án efa þýðingarmikil þar sem það er á þeirra ábyrgð að sjá til þess að börn 

sín umgangist aðra Íslendinga. 

Áhrif stjórnvalda eru fyrst og fremst krafan um lágmarksfjölda 

nemenda til að móðurmálskennsla verði sett á fót. Það virðist sem 

nemendurnir í Svíþjóð séu í strjálbýlli Íslendingabyggð sem birtist í 

minni umgengni við aðra Íslendinga. Ef sömu kröfur um lágmarksfjölda 

nemenda væri eins og í Danmörku, eða tólf nemendur hið minnsta, væru 

væntanlega meiri líkur á að kennsla myndi falla niður í einhverjum 

sveitarfélögum. Í Danmörku virðast Íslendingar frekar búa í sveitar-

félögum þar sem margir Íslendingar búa og því eflaust meiri líkur á að 

safna saman tólf nemendum. Stjórnvöld hafa einnig áhrif á hvaða 

nemendur eiga rétt á kennslunni. Danir vildu alfarið afnema skyldu 

sveitarfélaga til að veita móðurmálskennslu en vegna milliríkjasamninga 

urðu þeir að veita nemendum frá aðildarríkjum ESB, EES og 

ríkjabandalagi Danmerkur, Færeyjum og Grænlandi, kennslu í móðurmáli 

sínu en aðeins ef tólf nemendur hið minnsta væru búsettir í 

sveitarfélaginu. Þar sem Ísland er eitt af þessum ríkjum hafa reglurnar þó 

ekki áhrif á þann nemendahóp sem hér er fjallað um. 

6.3 Foreldrar 

Í báðum löndunum eru samskipti við foreldra eftir þörfum; í gegnum 

síma, tölvupóst eða þegar foreldrar sækja nemendur eftir kennslutíma. 

Munur eftir löndum hvað formlega foreldrafundi varðar er fólginn í því 

að stofnanirnar sem tveir kennarar í Svíþjóð eru ráðnir við hafa gert 
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ákveðnar kröfur til þeirra. Skúli á að eiga símafund með foreldrum hvers 

nemanda á hverri önn og Stella á að halda formlega fundi með foreldrum. 

Stefán og Svava eiga aðeins í samskiptum við foreldra eftir þörfum. Tveir 

kennarar í Danmörku, Dóra og Dísa, hafa haldið formlega foreldrafundi 

en Daníel, Dagný og Dagur eiga aðeins í samskiptum við foreldra eftir 

þörfum. Í Svíþjóð er því gerð meiri krafa um samskipti við foreldra og 

þátttöku þeirra. Samkvæmt Maurice Carder (2007:98-99,116) sjá 

foreldrar oft ekki mikilvægi þess að börn þeirra njóti móðurmálskennslu. 

Þeir telja þau jafnvel vera vel talandi á móðurmálinu og að frekar ætti að 

leggja aukna áherslu á seinna málið, þar sem námið í skólanum fer 

yfirleitt fram á því.  

Það er væntanlega þýðingarmikið að kennarar gefi sér tíma til að 

útskýra fyrir foreldrum áhrif móðurmálskennslunnar þar sem þeir virðast 

ekki allir skilja mikilvægi hennar. Gott samstarf milli kennara og foreldra 

er þýðingarmikið meðal annars til að kennari öðlist þekkingu á aðstæðum 

nemenda og til að foreldrar geti stuðlað að málþróun barna sinna 

(Skolestryrelsen, 2008). Foreldrar í báðum löndum virðast hins vegar eiga 

auðvelt með að ná í móðurmálskennarann hafi þeir fyrirspurnir en það er 

einmitt mikilvægt samkvæmt Carder (2007:107). Foreldrum ætti einnig 

að vera ljóst að þeim sé velkomið að hafa samband við hann þurfi þeir að 

spyrja einhvers.  

Flestir foreldrar virðast áhugasamir um kennsluna og skilja mikilvægi 

þess að viðhalda móðurmálinu, að minnsta kosti þeir sem nýta sér 

móðurmálskennsluna. Þeir sem nýta sér ekki kennsluna eru helst þeir sem 

eru í öðrum skóla en þeim sem kennslan fer fram í og geta ekki komið 

börnum sínum á milli staða. Viðhorf þeirra foreldra sem hafa ákveðið að 

setjast að í landinu eru stundum frábrugðin viðhorfum þeirra sem vita að 

þeir eru þarna tímabundið. Þeir sjá ágæti kennslunnar í því að nemandi 

viðhaldi íslenskunni þannig að hann geti lesið, talað og skrifað það helsta 

sem þörf krefur. Þeir sem vita að þeir muni flytja aftur til Íslands í 

nánustu framtíð vilja að nemendur viðhaldi íslenskunni sem mest þannig 

að þeir verði í stakk búnir fyrir áframhaldandi skólagöngu á Íslandi.  

Þótt flestir foreldrar virtust skilja mikilvægi kennslunnar var misjafnt 

hvort þeir gáfu sér tíma til að aðstoða börn sín með heimanámið. Það 

gerðu þeir þó í langflestum tilfellum í báðum löndum en þó virtust þeir 

sinna henni nokkuð betur í Svíþjóð. Kennarar voru stundum í vafa um 

hvort foreldrar væru duglegir að láta börn sín lesa heima en töldu sig þó 
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skynja það á nemendum sem lögðu mikla rækt við íslenskuna á 

heimilinu. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er stuðningur 

foreldra við heimanám nemenda mikilvægur fyrir nemendur á öllum 

stigum grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007:6) og það á að 

sjálfsögðu einnig við um íslenskukennslu erlendis. Foreldrarnir í Svíþjóð 

virtust almennt áhugasamari um kennsluna og voru flestir afar duglegir 

við að aðstoða börn sín með heimanámið. Það voru helst íslensku 

foreldrarnir sem áttu erlendan maka sem hefðu þurft að vera duglegri að 

tala íslensku við börnin.  

Til að börn sem alast upp með tvö tungumál í umhverfi sínu geti orðið 

jafnvíg á bæði málin þarf sérstaklega að þjálfa það mál sem er 

minnihlutamál í samfélaginu. Því er þýðingarmikið að heimili og skóli, 

foreldrar og móðurmálskennarar vinni saman að því að styrkja barn í að 

beita móðurmáli sínu. Þá skiptir einnig máli að barn tali móðurmálið við 

eins marga og kostur er og heyri það talað við fjölbreyttar aðstæður og í 

mismunandi umhverfi (Menntamálaráðuneytið og Skrudda, 1995:23). 

Þetta þarf ef til vill að brýna enn frekar fyrir foreldrum í Svíþjóð sem ekki 

eru í miklum samskiptum við aðra Íslendinga. Einnig mætti fræða þá um 

hvernig þeir geta stuðlað að málþróun barna sinna. Það geta þeir meðal 

annars með því að syngja, lesa upphátt og ræða ýmislegt á heimilinu sem 

nemendur hafa unnið með í tímum til að tengja og virkja sem flest 

málsvið (Skolestyrelsen 2011). Að auki ættu kennarar að benda foreldr-

um á námsgögn sem þeir geta notað á heimilinu, til dæmis bækur, leiki 

eða annað námsefni sem foreldrar geta nálgast. Það nægir ekki aðeins að 

segja foreldrum að þeir þurfi að vinna heima með börnunum heldur þurfa 

þeir sérstakar tillögur (Banks og Banks, 2007:458). Eflaust eru margir 

foreldrar meðvitaðir um þetta en það er líklega ávallt þörf á að brýna það 

fyrir þeim, ekki síður þeim sem umgangast sjaldan aðra Íslendinga. 

Niðurstöður sænsku rannsóknarinnar sem kom út árið 2008 leiddi í 

ljós að foreldrar þeirra sem sóttu móðurmálskennslu voru yfirleitt vel 

menntaðir (Skolverket, 2008). Það sýnir kannski að hvatinn kom að 

heiman en hann hefur verið viðurkenndur sem einn af helstu áhrifaþáttum 

á árangur í tungumálanámi (Dörnyei, 1998:117). Það hafði jafnvel áhrif á 

gengi þessara nemenda í sænska grunnskólanum. Ekki var sýnilegur 

munur á menntunarstigi foreldra í þessari rannsókn en flestir höfðu starfs-

greinapróf eða voru í námi. Það sást frekar munur á foreldrum sem vissu 

að þeir ætluðu að vera í Danmörku eða Svíþjóð til frambúðar og þeim 

sem voru á heimleið í nánustu framtíð. Eins og fram hefur komið lögðu 
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foreldrar sem ekki voru á leið aftur til Íslands í náinni framtíð fremur 

áherslu á að börn sín héldu málinu við, nokkurs konar lágmarksfærni. 

Þeir sem stefndu hins vegar á að flytja aftur heim innan langs tíma vildu 

að börnin yrðu sem næst íslenskum jafningjum í námi. Þetta er þó mjög 

mismunandi eftir foreldrum og í raun afar einstaklingsbundið. Eins og 

fram hefur komið virtust börnin í Svíþjóð eiga í minni samskiptum við 

aðra Íslendinga en þau í Danmörku og voru í minni tengslum við Ísland. 

Ílag þeirra er því eflaust í sumum tilfellum af skornum skammti. Það 

nægir ekki að hlusta aðeins á íslenska tónlist eða sjónvarpsefni heldur 

þurfa börn að vinna úr ílaginu til að það verði inntak, þannig að það sem 

lært er festist í minni þeirra. Það má annað hvort gera málfarslega, meðal 

annars með því að endurtaka það eða svara því eða hins vegar með athöfn 

þannig að barnið geri það sem ílagið kveður á um (Skutnabb-Kangas, 

1990:78). Það er hins vegar spurning hvort foreldrar í Danmörku leggi 

minni áherslu á íslenskunámið þar sem þeir telja að ílag barnanna sé 

nægilegt þar sem flestir umgangist reglulega aðra Íslendinga og í 

langflestum tilfellum er aðeins töluð íslenska á heimilinu.  

Ekki er vitað hve stórt hlutfall Íslendinga í þessum löndum nýtir sér 

móðurmálskennsluna en í sveitarfélögunum þar sem kennararnir starfa 

virtist meirihluti nemenda nýta sér hana. Það voru helst nemendur sem 

bjuggu langt frá kennslustaðnum sem afþökkuðu kennsluna. Síðan búa 

eflaust margir Íslendingar í öðrum sveitarfélögum landanna þar sem 

íslenskukennsla fer ekki fram, jafnvel vegna þess að þar eru ekki 

nægilega margir nemendur.  

6.4 Skipulag kennslunnar og námsgögn 

Allir kennararnir sjá sjálfir um að setja saman stundatöflur. Einn kennari í 

hvoru landi, Dagný og Skúli, fá að kenna einhverjum hópum sínum á 

miðjum skóladegi. Allir aðrir þurfa að kenna eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur. Dísa í Danmörku kennir á laugardögum. Oft gengur 

erfiðlega að setja stundatöflu saman þannig að hún henti nemendum 

annarra skóla. Samkvæmt Carder (2007:111) á tíma- og staðsetning 

kennslunnar að henta bæði kennara og nemendum eins og hægt er. Allir 

kennarar setja stundatöflur saman með tilliti til nemenda og reyna að sjá 

til þess að sem flestir geti mætt. Í þeim tilfellum sem kennarar velja sjálfir 

staðsetningu kennslu miða þeir staðsetninguna ávallt við fjölda nemenda í 

skólanum og að flestir búi sem næst honum. Í Svíþjóð er einnig miðað 
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við að hafa kennsluna í þeim skólum þar sem yngstu nemendurnir eru eða 

í skólum í nágrenninu svo þeir komist sjálfir gangandi á milli.  

Kennslustundirnar eru yfirleitt lengri í Danmörku en í Svíþjóð eða 75-

150 mínútur. Í Svíþjóð eru kennslustundirnar 25-80 mínútur en eins og 

fram hefur komið eru þar yfirleitt færri nemendur í hópi. Kennslan hjá 

öllum kennurum beggja landa er einstaklingsmiðuð en samkvæmt danskri 

námskrá fyrir móðurmálskennsluna eiga kennarar að taka mið af aldri 

nemenda, þekkingu þeirra á málinu, málnotkun og hugtökum. Þeir eiga 

ennfremur að taka mið af menningarlegum bakgrunni nemenda, kunnáttu 

þeirra í dönsku og skilningi á umheiminum. Skipulag kennslunnar ætti 

því að vera mismunandi. Eftir efni, innihaldi og tegundum verkefna ættu 

kennarar að ákveða hvort einstaklings-, para- eða hópavinna hentar best 

(Undervisningsministeriet, 2009:10). Það var í raun enginn munur á 

dæmigerðri kennslustund í löndunum. Kennarar hafa allir frjálsar hendur 

með skipulag kennslunnar en sumir þurfa að fylgja ákveðnum mark-

miðum. Það er væntanlega mikilvægt að kennslan sé einstaklingsmiðuð 

þar sem hún á að miðast við þá stöðu sem hver nemandi er í. Hún er 

kennsla í tungumálinu en jafnframt ber að taka tillit til aðstæðna nemenda 

(Sigurður Konráðsson, 2007:145). Í þessu tilfelli eru aðstæður nemenda 

þær að þeir eru búsettir í Danmörku eða Svíþjóð og tala yfirleitt ekki 

móðurmál sitt í hinu daglega lífi og þurfa því kennslu í því til að viðhalda 

því og jafnvel til að auðvelda flutning til Íslands og áframhaldandi 

skólagöngu þar. Kennarar þurfa því meðal annars að taka tillit til þess að 

námsefni sem er hannað fyrir nemendur á Íslandi er ekki alltaf við hæfi. 

Kennarar beggja landa láta nemendur gera æfingar í vinnubók eða 

hefti í hverjum tíma. Samkvæmt danskri námskrá fyrir móðurmáls-

kennsluna eiga verkefni að vera þannig skipulögð að nemendur upplifi 

fjölbreytilega skynjun og reynslu. Þar sem vinna með tónlist og tjáningu 

stuðlar að því að nemendur tileinki sér tungumálið ætti að leggja stund á 

þær greinar (Undervisningsministeriet, 2009:10). Tveir kennarar í Dan-

mörku, Dísa og Dóra, segjast syngja í hverjum tíma og tveir, Dísa og 

Daníel, fara í leiki í hverri kennslustund en leikir og söngvar veita einmitt 

mjög góð tækifæri til málþroska (Issa og Öztürk, 2008:17) og með þeim 

er hægt að kenna nemendum dæmigerða íslenska söngva og leiki sem 

flest íslensk börn sem búsett eru á Íslandi kunna. Með þeim hætti læra 

nemendur einnig hluta af íslenskri menningu. Samkvæmt sænskri 

námskrá móðurmálskennslunnar eiga nemendur að læra ákveðna þætti 

menningararfisins, meðal annars tileinka sér þekkingu á sögu, hefðum, 
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fólki og landi. Tónlist, söngvar, vísur, rím og kvæði eru nauðsynlegir 

þættir í kennslunni þar sem þeir eru veigamiklar greinar menningararfsins 

(Concha, 2007:58-59,61; Skolverket, 2002:23). Stella og Stefán leyfa 

nemendum stundum að hlusta á íslenska tónlist eða lög íslenskra 

tónlistarmanna eða hljómsveita. Stella notar tölvur reglulega og leyfir 

nemendum þá oft að gera gagnvirkar æfingar á vefsíðu Skólavefsins. 

Svava leyfir yngstu nemendum að setja saman púsluspil sem tengjast 

námi þegar hún kennir eldri nemendum ákveðið efni.  

Langflestir virtust leggja áherslu á að láta nemendur tjá sig en 

samkvæmt sænsku námskránni fyrir móðurmálskennslu á að stuðla að því 

að nemendur þrói hæfni í skilningi og tjáningu, bæði munnlega og 

skriflega. Ennfremur eiga þeir að geta lesið og skrifað texta af ýmsu tagi 

á móðurmálinu og sænsku (Concha, 2007:58-59,61; Skolverket, 2002). 

Örvun nemenda til að tjá sig er því mikilvæg og ekki ætti að setja fram 

leiðbeiningar um málnotkun á þann hátt að þær dragi úr frásagnargleði 

þeirra (Menntamálaráðuneytið og Skrudda:1995:10). Kennarar ættu sem 

sagt ekki að einblína á að leiðrétta málfar nemenda, beygingar og staf-

setningu heldur hvetja þá til að tjá sig, bæði munnlega og skriflega. 

Kennsluhættir í báðum löndum virtust almennt nokkuð fjölbreyttir og 

sjaldgæft er að nemendur vinni og geri æfingar heila kennslustund. 

Kennarar brjóta kennsluna yfirleitt upp með leikjum, tölvuvinnslu eða 

öðru sem nemendum þykir skemmtilegt.  

Allir kennararnir nema tveir frá Danmörku, Dagur og Daníel, kaupa 

námsgögnin frá Námsgagnastofnun. Dagur hefur ekki pantað gögn en 

Daníel pantar frá Skólavörðubúðinni. Kennararnir kvarta yfir því hve hár 

sendingarkostnaðurinn er og sjá því sjálfir um að koma gögnunum til 

Danmerkur eða Svíþjóðar. Allir kennararnir í Danmörku nema Dagný 

nota útprentuð verkefni af Skólavefnum en aðeins einn í Svíþjóð, Skúli. 

Ýmislegt úr leiðarvísi menntamálaráðuneytisins og Skruddu (1995:21) á 

enn við í dag þrátt fyrir að hann sé í raun ekki í gildi. Sem dæmi ættu 

íslenskukennarar erlendis samkvæmt honum helst að styðjast við útgefin 

námsgögn frá Námsgagnastofnun á Íslandi til að ná markmiðum 

kennslunnar. Einnig getur verið ákjósanlegt að nota barna- og 

unglingabækur og handbækur frá öðrum íslenskum bókaútgáfum. Eins og 

áður kom fram ber því að hafa í huga að námsefnið sem ætlað er 

íslenskum nemendum á Íslandi er ekki alltaf við hæfi. Kennarar verða því 

að laga það að færni og kunnáttu nemenda. Flestir kennararnir virðast 

nota nokkuð fjölbreytt námsgögn, en það telur danska menntamálaráðu-
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neytið mikilvægt, svo sem tölvuforrit, spil, myndir, tónlist, ýmsar 

tegundir bóka og vinnubóka og miðla þar sem nemendur fá að heyra 

lifandi, nútímalegt mál (Undervisningsministeriet, 2009:27). Það hlýtur 

einmitt að skipta máli til að nemendur læri og þjálfist í máli sem þeir hafa 

not fyrir. Fornt mál, sem dæmi, hefur eflaust lítið notagildi hjá íslenskum 

börnum sem búsett eru erlendis og því hlýtur að vera árangursríkara að 

efla hið almenna, daglega mál þeirra svo þau geti tjáð sig hindrunarlaust á 

móðurmáli sínu. 

Allir kennarar í Svíþjóð láta nemendur vinna heima. Þar sem 

sjálfstraust og góð þekking á móðurmálinu fæst með æfingu og glímu við 

margvísleg viðfangsefni (Menntamálaráðuneytið, 2007:8) er þýðingar-

mikið að nemendur fái einnig örvun utan kennslustundar og auðgi 

þekkingu sína á málinu við að glíma við fjölbreytt viðfangsefni sem 

foreldrar geta aðstoðað þá við. Í Danmörku láta þrír kennarar nemendur 

fá heimavinnu en Dóra og Daníel hafa hana ekki fyrir skyldu en 

nemendur mega fá heimavinnu ef þeir vilja. Kennararnir í Svíþjóð virðast 

vera með aðeins meiri heimavinnu en þeir í Danmörku. Hún virðist 

einnig vera fjölbreyttari. Stella lætur nemendur til dæmis finna eins mörg 

nafnorð í ákveðnum texta og þeir geta ásamt því að lesa og gera verkefni. 

Stefán lætur nemendur lesa heima í landafræði- eða Íslandssögubók og 

gera verkefni úr þeim ásamt því að gera stafsetningaræfingar og tvær 

síður í annarri vinnubók. Skúli og Stella leggja mikla áherslu á ritun í 

heimanámi og láta nemendur sem dæmi skrifa um uppáhaldssjón-

varpsþáttinn sinn eða taka viðtal við foreldra. Ritun er einmitt mikilvægur 

námsþáttur og fátt er jafngagnlegt í íslenskukennslu og að láta nemendur 

glíma við eigin texta, fjalla um tiltekið efni frá eigin brjósti eða 

frumsemja texta (Anna Steinunn Valdimarsdóttir, 2009:11). Heimavinna 

nemenda í Danmörku felst yfirleitt í því að lesa og gera æfingar í 

vinnubók.  

Það er því töluverður munur á löndunum hvað heimanám varðar og í 

Svíþjóð virðist vera gerð meiri krafa til foreldra og þeir virðast almennt 

duglegri við að aðstoða börnin heima. Það er jafnvel spurning hvort 

foreldrarnir í Danmörku séu værukærari því þeir telja að börn sín muni ná 

sér á strik þegar þeir flytjast aftur til Íslands. Maurice Carder (2007:104) 

telur hins vegar að með því að viðhalda móðurmálinu á menntunar-

fræðilegu sviði, með því að lesa og skrifa eins mikið og mögulegt er, á 

sömu sviðum og gert er á öðru málinu, sé verið að þjálfa hina 

vitsmunalegu færni, halda heilanum við efnið, læra nýjar leiðir til 
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tjáningar og auka orðaforðann. Það ætti að sjá til þess að foreldrar verði 

meðvitaðir um það og gera þeim ljóst að það náist varla á vikulegri 

kennslustund og því verði þeir að leggja sig fram við að aðstoða börn sín. 

Það er jafnvel sérstaklega brýnt fyrir þá foreldra sem hyggjast flytjast til 

Íslands þar sem góð færni í íslensku mun án efa auðvelda börnum þeirra 

áframhaldandi skólagöngu á Íslandi. 

Allir kennararnir í Svíþjóð eru ráðnir við ákveðna stofnun ásamt 

öðrum móðurmálskennurum sveitarfélagsins. Þar er yfirmaður þeirra sem 

þeir geta leitað til. Þeir eiga allir að funda reglulega með öðrum erlendum 

móðurmálskennurum þar sem meðal annars er fjallað um kennslufræði. 

Stella á að skila inn markmiðum, mati og búa til próf fyrir ákveðna 

nemendahópa. Henni ber einnig skylda til að halda foreldrafundi. Skúli á 

að skila inn skriflegu mati og einkunnum nemenda. Honum ber einnig 

skylda til að eiga símafund við foreldra á hverri önn. Fjórir af 

kennurunum fimm í Danmörku eiga að funda reglulega með öðrum 

móðurmálskennurum sveitarfélagsins, en það eru Dóra, Dagur, Daníel og 

Dísa. Dagur er sá eini þeirra sem á að skila einhverju inn og það er hve 

margir nemendur eru skráðir í kennsluna yfirstandandi vetur. Aðeins einn 

kennari í Danmörku, Dísa, á að skila inn ársáætlun til sveitarfélagsins og 

þar þarf að koma fram að hún fari eftir danskri námskrá. Það virðist því 

vera töluverður munur á löndunum hvað þetta varðar. Þrátt fyrir að 

kennararnir í Danmörku fundi af og til með öðrum móðurmálskennurum 

innan sveitarfélagsins virðist starfið og umgjörð þess vera markvissara í 

Svíþjóð. Kennarar í Danmörku virðast í fleiri tilvikum vera í lausu lofti 

og einir á báti á meðan kennararnir í Svíþjóð eru allir hluti af einhverju 

teymi og mun meiri kröfur gerðar til þeirra. Það má að einhverju leyti 

rekja til stefna stjórnvalda. Lengd kennslustunda má einnig rekja til þeirra 

en þær eru í flestum tilfellum lengri í Danmörku. Því ná kennarar 

væntanlega að gera meira í tímum en aftur á móti eru fleiri nemendur í 

hverjum hópi. 

6.5 Markmið, áherslur og mat 

Lítill munur er á markmiðasetningu kennara á milli landa. Markmið 

þeirra eru svipuð. Helstu markmið eru þau að nemendur geti talað og 

lesið íslensku og séu með góðan grunn í málfræði og ritun. Kennarar 

leggja mismikla áherslu á málfræðiþáttinn og þar er ekki munur á 

löndum. Allir flétta samfélagsfræði og menningu Íslands inn í íslensku-
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námið en það eiga þeir að gera samkvæmt námskrám beggja landa 

(Concha, 2007:58-59; Undervisningsministeriet, 2009:3). Þeir telja 

mikilvægt að nemendur þekki íslenskar hátíðir, helstu sögustaði og það 

sem tilheyrir almennri þekkingu landsmanna. Þess má að auki geta að 

enginn minnist á sjálfsmynd nemenda en margir fræðimenn hafa einmitt 

haldið því fram að þróun móðurmáls hafi þýðingu fyrir þróun sjálfs-

myndar (Concha, 2007:13).  

Samkvæmt sænskri námskrá fyrir móðurmálskennsluna eru markmið 

hennar meðal annars að stuðla að þróun fjöltyngdra einstaklinga og 

fjölmenningarlegrar sjálfsmyndar og stuðla að auknum skilningi á 

fjölbreytileika mannkyns og mismunandi menningu (Concha, 

2007:10,58). Niðurstöður rannsóknar Hyltenstam og Tuomela (1996:36) 

leiddu í ljós að móðurmálskennsla stuðlar meðal annars að sterkri 

þjóðernislegri sjálfsmynd. Tveir kennarar í Svíþjóð nefndu þó atriði tengd 

þessu sem þeir töldu mikilvægt að nemendur fái úr kennslunni. Stella 

sagði að miklu skipti að nemendur þekki rætur sínar þrátt fyrir að vera 

búsettir í öðru landi og Svava taldi mikilvægt að nemendur væru í 

tengslum við uppruna sinn þar sem rannsóknir sýna fram á kosti þess. 

Allir kennararnir í Svíþjóð fara eftir sænskri námskrá fyrir 

móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Stefán fékk að auki úthlutað 

færni- og kunnáttumarkmiðum frá sveitarfélaginu sem hann á að hafa til 

hliðsjónar. Kennararnir hafa markmiðin sem koma fram í námskránum til 

hliðsjónar við skipulagningu námsins. Dóra, Dagur og Dísa fylgja danskri 

námskrá fyrir móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda. Dagný og Daníel 

fara ekki eftir námskrá en Daníel fékk þó ákveðin fyrirmæli um lestrar- 

og skriftarkennslu sem hann á að hafa til viðmiðunar. Þau eru svipuð og 

markmið dönsku námskrárinnar varðandi lestur og ritun. Markmið 

námskrár fyrir móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda í löndunum 

tveimur eru í raun sambærileg en í Svíþjóð eru gerðar meiri kröfur um að 

kennarar fylgi þessum markmiðum. Það virðist þó ekki vera munur á 

löndunum hvernig kennarar haga kennslunni. Það er fremur 

einstaklingsmunur, þ.e. kennarar leggja áherslu á þá þætti sem þeir telja 

mikilvæga til að ná markmiðum kennslunnar. Sumir leggja áherslu á 

söng, spil eða leiki en aðrir einbeita sér helst að kennslubókum. 

Samkvæmt leiðarvísinum sem gefinn var út af menntamálaráðuneytinu 

og Skruddu (1995:21) ættu móðurmálskennarar að reyna að hafa 

kennsluhætti og námsefni í beinum tengslum við markmið kennslunnar 

og tímafjölda. Með þeim hætti verða væntanlega meiri líkur á að kennarar 
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nái tilskildum markmiðum. Þá ígrunda þeir og ákveða aðferðir og 

námsefni með ákveðin markmið í huga. Það nægir því ekki að setja 

aðeins markmið heldur þarf tilhögun kennslu að vera þannig að unnt sé 

að ná þeim. Það er svo undir kennara komið hvort hann velur aðferðir 

sem eru líklegar til árangurs. 

Í báðum löndunum voru meginþættir og áherslur í kennslunni svipaðar 

en helsti munurinn var áherslan á heimanám. Í Svíþjóð virtist vera meiri 

áhersla lögð á heimanám og kennararnir þeirrar skoðunar að ein 

kennslustund á viku nægi ekki ein og sér. Eins og áður kom fram, virtist 

kennslan í Svíþjóð einnig vera fjölbreyttari. Allir kennarar leggja annars 

áherslu á að nemendur viðhaldi íslensku og temji sér að nota hana. Mest 

áhersla er lögð á lestur, lesskilning en mismikil á málfræði og 

samfélagsfræði. Þeim virðist öllum þykja mikilvægt að nemendur séu 

læsir á íslensku. Samkvæmt leiðarvísi menntamálaráðuneytisins og 

Skruddu (1995:10) er talið æskilegt að nemendur læri að lesa á því máli 

sem er þeim tamast og ætla má að íslenskan sé nemendum tömust, í 

flestum tilfellum, þar sem meirihlutinn er alíslenskur. Mikilvægt er að 

leggja áherslu á lestrarnám nemenda þar sem tvítyngdir nemendur sem 

aðeins þróa með sér lágmarkslæsi á móðurmálinu og öðru málinu, vegna 

ófullnægjandi stuðnings í kennslu, geta orðið fyrir því að hæfni þeirra til 

að skilja kennslu, sem verður síflóknari á öðru málinu, getur hrakað 

(Cummins, 2000:50).  

Á Íslandi læra nemendur að lesa á fyrsta ári grunnskólans. 

Skólagangan í Danmörku og Svíþjóð fer hins vegar ekki svo geyst af 

stað. Eins og nöfn árganganna gefa til kynna, leikskólabekkur (s. 

förskoleklass) í Svíþjóð og 0. bekkur í Danmörku, er fyrsta ár 

grunnskólans í raun undirbúningur fyrir skólagönguna. Það má eflaust 

rökræða um ágæti þess að byrja rólega en nemendur læra yfirleitt fyrst að 

lesa á öðru skólaári. Þar sem íslenskir nemendur á Íslandi eru flestir 

orðnir læsir að loknu fyrsta skólaári hljóta margir að vera tilbúnir til að 

hefja lestrarnám við sex ára aldurinn. Þar sem íslenskan er þeim tömust, í 

flestum tilfellum, ætti að vera tilvalið að nýta fyrsta ár skólagöngunnar til 

að ná færni í lestri á íslensku. Margir foreldrar eru líklega meðvitaðir um 

það og kenna börnum sínum sjálfir að lesa á þessu fyrsta skólaári. Í 

Svíþjóð eiga allir sex ára nemendur rétt á íslenskukennslu en það er ekki 

skylda í Danmörku. Það fer eftir sveitarfélögum og Dóra og Dísa fá ekki 

úthlutað tímum til að kenna 0. bekk. Dagný er ein af þeim þremur 

kennurum í Danmörku sem kennir sex ára nemendum og þar sem hún 
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telur mikilvægt að íslenskir nemendur læri fyrst að lesa á íslensku hefur 

hún lagt gríðarlega áherslu á lestrarnám nemenda í 0. bekk. Dagur og 

Daníel kappkosta að æfa yngstu nemendurna í stafainnlögn og lestri. Það 

þarf eflaust ekki að rökræða um ágæti þess að kunna að lesa á 

móðurmálinu þegar lestrarnám í öðru máli hefst. Þá hafa nemendur náð 

tökum á umskráningu og geta þá yfirfært lestrarfærnina á annað málið. 

Langflestir kennarar einbeita sér að því að nota bæði skólamál og 

heimamál í tímum. Þeir nota daglegt heimamál þegar þeir spjalla saman 

og kennarar útskýra efnið á máli sem nemendur skilja. Þegar þeir ræða 

um námsefnið nota kennarar ýmis hugtök sem við eiga hverju sinni 

þannig að nemendur læra og tileinka sér þau. Hvað þetta varðar var ekki 

munur á milli landa heldur aðeins áherslumunur kennara. Samkvæmt Jim 

Cummins (1996:59) gegnir vitsmunaleg ögrun veigamiklu hlutverki fyrir 

þróun skólamáls og hún fæst með því að glíma við viðfangsefni sem ekki 

eru of auðveld. Þar sem kennsla allra kennaranna er einstaklingsmiðuð og 

hver nemandi með verkefni við hæfi virðast kennarar landanna beggja 

vera meðvitaðir um ólíka færni nemenda og segjast velja æfingar sem 

hæfa hverjum og einum. Í rannsókninni voru tegundir verkefna hins vegar 

ekki skoðaðar og því er ekki vitað hvort nemendur hafi í sumum tilfellum 

verið með of auðveld eða jafnvel of flókin verkefni. Það skiptir eflaust 

gríðarlega miklu máli, meðal annars fyrir hvata nemenda og 

námsárangur. Í móðurmálskennslunni reynir án efa á skólamálið en það 

er jafnvel helsti veikleiki nemendanna. Þeir verða að hafa náð ákveðnu 

stigi vitsmunaþroskans til að geta lært skólamálið, sem einkennist af 

ákveðnum orðaforða og ritmáli (Holmen, 2006:213). Í sumum tilvikum 

umgangast nemendurnir íslenska vini sína daglega og eru því sleipir í 

leikmálinu en skólamálið er mun lengur að þróast. Það er mikilvægt að 

þeir öðlist einnig færni í skólamálinu því það krefst þess að málið tengist 

æðri hugsun, svo sem að setja fram tilgátur, draga ályktanir, meta, alhæfa, 

spá fyrir um eða flokka. Þar sem það er oft óhlutstætt er mikilvægur 

þáttur varðandi færni í því að geta útskýrt flókna merkingu á annað hvort 

munnlegan eða skriflegan hátt á tungumálinu sjálfu í stað þess að nota 

látbrögð eða hljómfall í tali (Cummins, 1996:59). Allt skólamál nemenda 

er á dönsku eða sænsku, svo sem hugtök í landafræði, stærðfræði og 

efnafræði. Ef þeir flytjast til Íslands þurfa þeir að læra öll þessi hugtök á 

íslensku. Ef þeir eru ekki með góðan grunn í íslensku og hafa aldrei 

hlotið kennslu í henni þurfa þeir að auki að læra flest hugtök tengd henni, 

svo sem málfræðihugtök. Það munar eflaust gríðarlega miklu ef 
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nemendur geta náð tökum á þessum atriðum. Þá mun bilið á milli þeirra 

og jafnaldra á Íslandi væntanlega verða minna og ef þeir hafa góðan 

grunn í málinu verða þeir líklega fljótir að bæta nýjum hugtökum við 

orðaforðann.  

Í Danmörku virtust nemendur oftar umgangast íslenska leikfélaga en í 

Svíþjóð og því er líklegt að leikmál þeirra sé þróaðra en jafnaldra þeirra í 

Svíþjóð sem tala sænsku megnið af deginum, stundum einnig innan 

veggja heimilisins þar sem þónokkrir eiga aðeins eitt íslenskt foreldri. Þar 

sem meirihluti nemendanna í Danmörku er alíslenskur og talar aðeins 

íslensku heimafyrir er líklegt að þeir séu betur að sér í hinu daglega 

íslenska máli. Það má því jafnvel vænta þess að þeir séu betur í stakk 

búnir til að takast á við íslenskt skólamál. Eins og Skutnabb-Kangas 

(1990:91-92) hélt fram ættu nemendur að fá tækifæri til að nota málið 

utan skólans því annars getur þeim reynst erfitt að sjá tilgang 

íslenskunámsins. Ef nemendur sjá ekki tilgang með náminu er líklegt að 

þeir leggi sig minna fram við það og nái síður góðum námsárangri. 

Mikill munur er á námsmati í Danmörku og Svíþjóð. Ætlast er til að 

allir kennararnir í Svíþjóð meti árangur nemenda. Yngri nemendur fá 

skriflega umsögn og þeir í elstu tveimur árgöngunum, 8. og 9. bekk, fá 

einkunnir sem birtast á prófskírteini. Í skriflegu umsögnunum skrifa 

kennarar hvort nemendur hafi náð markmiðum námsins og þess háttar. 

Við mat á náminu verða þeir að taka tillit til að skilyrði nemenda til að 

tileinka sér móðurmálið eru ólík. Námsmatið á að miðast við færni 

nemenda til að nota matið á skilvirkan hátt (Concha, 2007:61-62). 

Kennurunum í Danmörku ber engin skylda til námsmats. Þeir eru allir 

með óformlegt mat. Þeir hafa helst fylgst með heimavinnu nemenda en 

Dóra og Dagný hafa einnig skrifað stuttar umsagnir um nemendur í lok 

vetrar um mætingu og hegðun í tímum. Dísa er ávallt með jákvætt viðmót 

við nemendur og spyr þá í lok hvers tíma hvað þeir hafi lært. Með þeim 

hætti getur hún að nokkru leyti metið hvað nemendur hafa lært í tímanum 

og sér ef þeir þurfa frekari æfingu í einhverjum efnisþáttum. Dagný 

leggur stundum kannanir fyrir nemendur eða les upp stafsetningaræfingar 

til að sjá hvar þeir eru staddir og Dísa er einnig stundum með 

upplestraræfingar til að meta nemendur. Þótt kennarar séu ekki skyldugir 

til að meta námsárangur nemenda er þó fjallað stuttlega um námsmat í 

móðurmálskennslu í plöggum danska menntamálaráðuneytisins. Þar er 

þess meðal annars getið að þegar kennari skipuleggur kennslu á hann 

samtímis að leggja grunn að námsmati. Hann ætti að íhuga af hverju hann 
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ætlar að meta, hvað á að meta og hvernig. Þessar ígrundanir tengjast 

efnisvali kennara og vinnuaðferðum (Skolestyrelsen, 2011). Þeir ættu því 

í raun ekki aðeins að ákveða hvað þeir ætla að kenna og hvernig heldur 

einnig hvernig þeir ætla að meta hvernig til hefur tekist, til að sjá hvort 

nemendur hafi náð tilætluðum árangri. 

Það er spurning hvort námsmat myndi ekki hvetja foreldra enn frekar 

til að leggja rækt við íslenskuna og styðja börn sín betur við heimanámið. 

Sumir tengja nám eflaust við einkunnir og mat. Ef nemendur fá hvorki 

umsögn né einkunn telja þeir jafnvel minni ástæðu til að fórna frítíma 

sínum í íslenskt heimanám. Þeir telja jafnvel nægilegt að börnin eyði 

hluta af frítímanum í íslenskukennsluna einu sinni í viku. Eins og Kasper 

Johansen, talsmaður Róttæka flokksins (d. radikale) í menntamálum, hélt 

fram að þegar lokapróf er í námsgrein þá er henni sinnt af meiri alvöru. 

Það sagði hann þegar umræður urðu í Danmörku um hvort leggja ætti 

lokapróf fyrir nemendur móðurmálskennslunnar (Hansen, 2007:10). Jim 

Cummins (1996:86) telur námsmat vera mikilvægan þátt í námi þar sem 

það gerir kennurum kleift að veita nemendum leiðsögn og endurgjöf við 

hæfi. Með námsmati er einnig gengið út frá því að nemendur taki virkan 

þátt í námsmatinu þar sem eitt markmið þess er að hjálpa nemendum að 

fylgjast með eigin námi og þannig verða sjálfstæðir nemar. Með því að 

hjálpa þeim að verða meðvitaðir um það sem þeir hafa lært og það sem 

þeir eiga enn eftir að læra auðveldar það nemendum eigin skipulag á 

náminu. Mikilvægi námsmats er því nokkuð ljóst og því má velta fyrir sér 

hvort námsmat íslensku móðurmálskennslunnar í Svíþjóð sé líklegra til 

að skila sér í auknum árangri kennslunnar frekar en í Danmörku þar sem 

námsmat er algjörlega óformlegt. Það er einnig áhugavert að velta því 

fyrir sér hvort foreldrar í Danmörku myndu taka meiri þátt í kennslunni ef 

nemendur fengju í lok kennslutímabils umsagnir og einkunnir. Þeir 

myndu jafnvel líta á kennsluna sem hluta af náminu í skólanum í stað 

þess að líta aðeins á hana sem friðun samviskunnar. Dagný og Dísa senda 

þó báðar reglulega tölvupóst til foreldra þar sem þær skrifa um þá 

námsþætti sem nemendur hafa æft þá vikuna eða þann mánuðinn. Það 

ætti að auðvelda foreldrum að fylgjast með framvindu náms hjá börnum 

sínum. 



 

131 

6.6 Viðhorf kennara til móðurmálskennslu 

Móðurmálskennararnir eru allir sammála um mikilvægi móðurmáls-

kennslu. Meðal ástæðna sem þeir nefna eru að rannsóknir hafi leitt í ljós 

að nemendur njóti góðs af slíkri kennslu, að þeir verði læsir, viðhaldi 

íslenskunni, að þeir komist inn í íslenskt málumhverfi og læri um sögu og 

menningu Íslands. Þeir nefndu ýmislegt sem þeir töldu að nemendur ættu 

helst að fá út úr kennslunni. Í þeim efnum var enginn munur á löndunum. 

Þeim fannst flestum að nemendur ættu að ná tökum á íslensku máli 

þannig að þeir gætu talað og gert sig skiljanlega. Að þeir fengju örvun, 

þjálfun og þrói málið áfram og viðhaldi því. Að þeir séu hvattir til að lesa 

og fái jafnframt hvatningu til að vilja læra meira en hvatinn skapar 

einmitt öflugasta drifkraftinn til að læra tungumálið og síðar viðhalda 

námsferlinum sem vill stundum verða langur og leiðigjarn (Dörnyei, 

1998:117).  

Áherslur kennaranna fóru eftir getu og færni nemenda í íslensku. Þeir 

gera yfirleitt ekki eins miklar kröfur til nemenda sem eru hálfíslenskir, 

slakir í íslensku máli og munu líklega ekki flytjast til Íslands. Þá eru 

áherslurnar fyrst og fremst að þjálfa þá í að tala íslensku, skilja hana og 

jafnvel skrifað kort til ættingja.  

Nokkur munur virtist vera á viðhorfum þeirra til heimanáms. 

Kennararnir í Svíþjóð virtust almennt leggja meira upp úr heimanámi og 

töldu að ein kennslustund á viku væri ekki nægileg til að nemendur næðu 

góðum árangri. Þeir virtust gera meiri kröfur til þátttöku foreldra og að 

þeir aðstoðuðu börn sín við heimanámið. Skutnabb-Kangas (1990:91-92) 

hélt því einmitt fram að nemandi verði að fá tækifæri til að þróa 

móðurmálið innan sem utan skóla í formlegum, málfarslega krefjandi 

aðstæðum ef hann ætlaði að eiga möguleika til að þróa það til fulls. Það 

er sérstaklega mikilvægt ef móðurmálið er ekki skólamál barnsins. Það 

ætti að fá tækifæri til að nota málið utan skólans því annars getur því 

reynst erfitt að sjá tilgang námsins með því einu að þurfa að sitja í tímum 

og læra málið. Nemendur í Danmörku virðast einmitt oftar umgangast 

aðra Íslendinga en þeir í Svíþjóð og ættu þar af leiðandi frekar að sjá 

tilgang námsins samkvæmt Skutnabb-Kangas. Ekki er þó víst að svo sé í 

raun. Eins og kom fram sögðu allir kennararnir í Svíþjóð að nemendur 

væru áhugasamir í tímum en aðeins einn kennari í Danmörku, Dísa, sagði 

að nemendur væru alltaf áhugsamir og stilltir í tímum. Svo virðist að 

nemendur í Danmörku sjái ekki endilega tilgang íslenskukennslunnar þótt 
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þeir umgangist mikið aðra Íslendinga. Það er jafnvel spurning um hvort 

þessu sé öfugt farið, þ.e. að þeir sjái ekki tilganginn þar sem þeir tala 

málið hvort eð er og telja sig því nægilega góða í því. Eins og kennarar 

sögðu sjá nemendur helst tilganginn rétt áður en þeir flytjast heim. Þá er 

eins og keppnisskap hlaupi í þá og þeir vilji verða samkeppnishæfir 

jafningjum á Íslandi. Það á einnig við um foreldrana. Þar sem foreldrarnir 

í Danmörku virðast í mörgum tilfellum ekki líta alvarlega á kennsluna má 

velta því fyrir sér hvort þeir sjái síður tilganginn þar sem þeir telji ílag 

barna sinni vera nægilegt, þar sem þeir umgangast oft aðra Íslendinga. 

Kennarar beggja landa töldu nemendur sem blanda saman málunum 

ekki endilega vera slaka í þeim hvoru fyrir sig. Dóra í Danmörku taldi 

eðlilegt að þeir blandi málunum saman þar sem skólamál þeirra er 

danska. Dagný sagði þó að því betri sem þeir væru í íslensku því minni 

þörf hefðu þeir til að sletta eða blanda dönskum og íslenskum orðum 

saman í setningu. Einn kennari í Svíþjóð, Stefán, taldi nemendur sem 

blanda saman málunum geta annað hvort verið góða í málunum eða 

slaka. Sumir sem það gera eru svo góðir í báðum málum að þeir leiki sér 

að því að blanda þeim saman en aðrir búi hins vegar ekki yfir nægilegri 

færni og hafi jafnvel takmarkaðan orðaforða og þurfi því að bæta þá 

vöntun upp með orðum úr öðru máli. Samkvæmt Brisk og Harrington 

(2000:6) er ástæða þess að tvítyngdir blanda málunum saman nýting 

auðlinda málanna og er ekki vísbending um rugling. Þeir velja ákveðið 

mál til að tala, lesa eða skrifa og valið fer eftir ýmsum ástæðum. 

Ástæðurnar eru meðal annars færni í málunum, umræðuefni, 

viðmælendur og hvati til að æfa sig í máli. Þeim getur þótt auðveldara að 

ræða ákveðið efni eða segja ákveðin orð á öðru málinu. Kennararnir 

virðast vera á sama máli og Brisk og Harrington, þeir telja flestir að 

nemendur séu ekki slakir í málunum, hvoru um sig, þrátt fyrir að þeir 

blandi þeim saman. 

Flestir kennarar sögðu að kröfur til nemenda ykjust þegar þeir fréttu 

að þeir myndu flytjast til Íslands. Þá sögðust þeir leggja meiri áherslu á 

að undirbúa þá sem best fyrir íslenska skólagöngu. Þeir nefndu ekki 

hvaða þætti um væri að ræða en sögðust þá gera meiri kröfur til nemenda. 

Dagur í Danmörku og Stella og Stefán í Svíþjóð sögðu hins vegar að 

áherslurnar væru þær sömu; að viðhalda málinu, hvort sem nemendur 

ætla að flytjast heim eða búa áfram erlendis. Yfirleitt kappkosta 

kennararnir að bæta íslenskukunnáttu þeirra. Þeir gera til dæmis ekki eins 

miklar kröfur til nemenda sem eru hálfíslenskir, slakir í íslensku máli og 
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munu líklega ekki flytjast til Íslands. Þá er fyrst og fremst reynt að þjálfa 

þá í tali, svo að þeir geti gert sig skiljanlega og jafnvel skrifað kort til 

ættingja. Brisk og Harrington (2000:103) halda því þó fram að slök 

kunnátta og færni nemenda í málinu ætti ekki að koma í veg fyrir að 

kennarar hefðu miklar væntingar til þeirra en það ætti að fá kennarana til 

að veita nemendunum aðstoð til að ná að uppfylla þessar væntingar. 

Markmið eða væntingar verða þó án efa að vera raunhæfar þannig að 

líklegt sé að takist að uppfylla þær. Það er skiljanlega ekki hægt að ætlast 

til þess að nemendur sem varla skilja íslensku geti farið að tala hana eftir 

vikulega hóptíma. Í mörgum tilfellum er heldur ekki töluð íslenska á 

heimilum þeirra eða aðeins í litlum mæli. Það reynir eflaust á kennara að 

ákveða hæfileg markmið fyrir hvern nemanda. Námið má hvorki vera of 

létt eins og Jim Cummins (1996:59) heldur fram né of þungt. Það ætti að 

reyna hæfilega á getu nemandans og verkefnin ekki vera of þung svo 

hann missi ekki móðinn þegar hann fæst við þau. 

Viðhorf kennara eru persónubundin. Það er ekki beint hægt að rekja 

þau til ólíkra stefna stjórnvalda. Í Danmörku virðast umræður varðandi 

móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda þó vera neikvæðari en í Svíþjóð 

þar sem stjórnmálamenn í Danmörku virðast margir ekki telja ástæðu til 

að eyða peningum í hana. Það getur haft áhrif á viðhorf fólks í 

samfélaginu, svo sem foreldra og kennara, og þeir sjái því síður hve 

áríðandi kennslan er fyrir tvítyngda nemendur. 

6.7 Samantekt 

Það er margt sameiginlegt með móðurmálskennslunni í Danmörku og 

Svíþjóð. Kennarar skipuleggja kennsluna sjálfir og telja allir að 

móðurmálskennsla sé mikilvæg fyrir tvítyngda nemendur. Helstu þættir 

sem ekki var hægt að sjá mun á löndunum voru markmið kennara, 

dæmigerð kennslustund, meginþættir og áherslur kennslunnar og áherslan 

á skólamál. Allir beita einstaklingsmiðaðri kennslu og hafa að mestu 

frjálsar hendur um skipulagningu hennar. Kennararnir virðast allir leggja 

mikinn metnað í kennsluna og rækt við þá þætti sem þeir telja 

nauðsynlegt að nemendur nái færni í. Þeir virðast allir nýta kennslustund-

irnar vel þótt yfirleitt séu þær knappar, þá helst í Svíþjóð. Í Danmörku eru 

þær yfirleitt nokkuð lengri en á móti kemur að kennararnir þar eru oftast 

með fleiri nemendur í hverjum hópi sem þeir þurfa að sinna og sjá til að 

fái verkefni við hæfi. Því er athyglistvert að velta fyrir sér hve vel 
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kennurum tekst að hafa einstaklingsmiðaða kennslu. Það hlýtur að vera 

erfiðara að hafa yfirsýn yfir stöðu og framfarir hvers nemanda þegar 

nemendur eru 20 í hópi heldur en þegar kennari þarf aðeins að kenna 

tveimur í einu. Hins vegar er takmarkað hvað kennari nær að gera með 

nemendum á 25 mínútum og því spurning hvort stærri hópur í tvær 

klukkustundir væri í raun árangursríkari kostur. Foreldrarnir í Svíþjóð 

gera sér jafnvel betur grein fyrir því að þeir þurfa að sinna náminu vel 

heima þar sem kennslustundirnar eru svo stuttar. 

Nokkur atriði voru þó ólík í löndunum. Í Svíþjóð eru gerðar meiri 

kröfur um að kennarar fylgi markmiðum námskrár. Þar eiga nemendur á 

fyrsta ári grunnskólans rétt á móðurmálskennslu en það er ekki í dönskum 

lögum. Þegar áhrif ólíkrar stefnu stjórnvalda Danmerkur og Svíþjóðar á 

móðurmálskennslu tvítyngdra nemenda voru skoðuð komu í ljós þættir 

sem líklegir eru til að hafi áhrif á kennslu og líklegan árangur hennar. Það 

er námsmat og þátttaka foreldra en hvort um sig má að einhverju leyti 

rekja til stefna stjórnvalda. Í Svíþjóð hafa verið settar þær reglur að 

móðurmálskennarar skulu meta nemendur sína, með umsögnum og elstu 

tvo árgangana með einkunnum sem birtast á prófskírteini. Sum 

sveitarfélög í Svíþjóð hafa reglur varðandi foreldrafundi, væntanlega til 

að hvetja til þátttöku í þeim. Viðhorf foreldra og stuðningur við 

heimanám barna sinna virðist einmitt skipta máli fyrir námsárangur. 

Nokkur munur virtist vera á löndunum hvað þetta varðar og foreldrar í 

Svíþjóð virtust líta kennsluna alvarlegri augum en foreldrarnir í 

Danmörku. Helsti munur milli landa fólst í þessu ásamt meiri áherslu 

kennaranna í Svíþjóð á heimanám og svo kröfum stjórnvalda um fjölda 

nemenda til að kennsla verði sett á fót. Í Danmörku umgangast nemendur 

og foreldrar þeirra yfirleitt oftar aðra Íslendinga en í Svíþjóð og nota 

málið því meira. Því mætti jafnvel ætla að þeir væru líklegri til að sjá 

tilgang kennslunnar en svo virðist þó ekki vera. Kennarar í Svíþjóð sögðu 

að nemendur væru ávallt stilltir og þátttaka foreldra er í flestum tilfellum 

góð. Það er spurning hvort námsmat, markvissari heimavinna og aukin 

þátttaka foreldra myndi ekki leiða til þess að nemendur verði 

áhugasamari og að það muni skila sér í betri árangri í námi.  

Móðurmálskennsla tvítyngdra nemenda í Svíþjóð virðist veita meira 

aðhald og betur virðist haldið utan um kennara heldur en í Danmörku þar 

sem kennarar eru frekar einir á báti og þurfa í fáum tilfellum að skila 

gögnum til sveitarfélags. Þar er því minna fylgst með hvort 

móðurmálskennarar sinni kennslunni eins og til er ætlast. Ekki virðist 
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vera lögð mikil áhersla á að þeir fari eftir námskrá. Einnig er athyglisvert 

að engin samskipti skuli vera á milli móðurmálskennara. Með reglulegum 

samskiptum gætu þeir auðveldlega bætt kennsluna með því að fá 

áhugaverðar hugmyndir hver frá öðrum. Það gæti einnig verið 

þýðingarmikið fyrir þá að geta rætt erfiðar aðstæður sem kunna að koma 

upp og reifað hugmyndir um lausn mála. Þeir virðast annars allir gera sitt 

besta úr því sem þeir hafa að moða til að kennslan verði sem 

árangursríkust. Auðvitað mætti betur gera með auknu fjármagni og 

úthlutun fleiri tíma á viku en allir virðast þeir hafa metnað í starfi sínu og 

nota aðferðir og gögn sem þeir telja hentug hverju sinni. Um leið og 

leitað var svara við rannsóknarspurningum var tilhögun kennslu einnig 

könnuð og hún hefur ekki síður áhrif á gæði kennslunnar og hugsanlegan 

árangur hennar. Ólíkar stefnur varðandi móðurmálskennslu tvítyngdra 

nemenda í Danmörku og Svíþjóð hafa án efa áhrif á kennsluna þótt allir 

kennarar hafi að mestu frjálsar hendur um skipulag og tilhögun hennar. 

Gæði kennslunnar eru ekki síður undir hverjum kennara komið en þeir fá 

hins vegar í raun engu ráðið um lengd kennslustunda og fjölda nemenda. 

Í Svíþjóð er gerð sú krafa til allra kennara að skila skriflegum umsögnum 

og einkunnum til sveitarfélaga en líklegt er að það hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur nemenda.  
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7 Lokaorð 

Öllum ætti að vera ljós nauðsyn þess að varðveita móðurmálskunnáttu 

tvítyngdra nemenda. Því er móðurmálskennslan grundvallaratriði. Þótt 

bakgrunnur nemenda og forsendur til íslenskunáms sé ólíkur eiga þeir 

það sameiginlegt að móðurmál þeirra er íslenska. Þótt foreldrar þeirra 

hafi hugsað sér að búa erlendis um ókomin ár má ekki gleyma rétti barns 

til móðurmáls og að veita því tækifæri til að geta síðar flust til 

upprunalands síns hafi það áhuga á því. Náin tengsl við fjölskyldu og 

ættingja hljóta að vega þungt í lífi einstaklings og því eflaust mikilvægt 

að mynda eða viðhalda tengslum þrátt fyrir búsetu erlendis. Oft og tíðum 

flytjast Íslendingar aftur heim og þá skiptir færni barns í íslensku 

gífurlegu máli, ekki aðeins vegna náms í íslenskum skóla heldur einnig til 

að það eigi auðveldara með að eignast vini og endurnýja tengsl við 

ættingja. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi móðurmálskennslu en 

fáar, ef nokkrar, hafa rannsakað hvað felst í góðri móðurmálskennslu svo 

að hún skili tilætluðum árangri, sem oftast er að auðvelda nám í öðru 

máli. Árangursrík móðurmálskennsla hlýtur þó að vera markviss og til 

þess að hún verði það hlýtur að vera nauðsynlegt að fylgja ákveðnum 

markmiðum. Kennslan þarf án efa að vera einstaklingsmiðuð vegna 

margbreytileika nemendahópa. Hún á ekki síður að vera fjölbreytt svo 

nemendur viðhaldi áhuganum til náms. Fjölbreytt námsgögn og aðferðir 

myndi ég telja að skipti þar miklu máli.  

Eflaust þarf að leggja ríkari áherslu á að brýna miklivægi hennar fyrir 

foreldrum tvítyngdra og hvernig þeir geti veitt stuðning. Flestir ef ekki 

allir foreldrar vilja styðja börn sín eins og þeir geta en margir sjá jafnvel 

ekki mikilvægi kennslunnar eða vita ekki hvernig þeir geta hjálpað, 

öðruvísi en að tala íslensku við barnið. Foreldrar sem eiga ekki kost á að 

senda börn sín í íslenskukennslu þyrftu einnig að gera sér ljóst mikilvægi 

þess að efla íslenskuna á heimilinu með æfingum, leikjum eða öðru sem 

stuðlar að áframhaldandi þróun móðurmálsins. Umræðan um viðhald 

móðurmálsins ætti því án efa að vera mun meiri til að efla vitund foreldra 

og annarra á efninu. Mér þykir athugavert hve lítið er fjallað um 

mikilvægi þess að börn viðhaldi móðurmáli sínu. Í dag er enn til fólk sem 

telur að foreldrar eigi að tala annað málið við börn sín, flytjist þeir til 

útlanda. Aðaláherslan færist á annað málið og margir virðast telja að 
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móðurmálið eigi þá aðeins að nota heima, innan veggja heimilisins. Þetta 

er goðsögn sem þarf að útrýma. Mér þykir lágmark að kennarar og annað 

uppeldisfræðimenntað fólk sem vinnur með börn sé meðvitað um 

þýðingu móðurmálsins og geti frætt foreldra um það. 

Íslenska nemendur, sem búsettir eru erlendis, virðist vanta hentug 

námsgögn. Best væri ef til væru námsgögn sérstaklega ætluð þeim. Þá 

væri hægt að samþætta menningartengd verkefni, landafræði og sögu 

landsins við lestrarkennslu, málfræðiæfingar, bókmenntir og fleiri þætti 

tungumálanámsins. Í lestrarbókunum væri þá við hæfi að leggja meðal 

annars meiri áherslu á að þjálfa nemendur í íslensku sérhljóðunum en þeir 

reynast þeim oft erfiðir. Einnig væri tilvalið ef foreldrar sem ekki eiga 

kost á að senda nemendur í kennsluna gætu fengið eða keypt námsgögn 

sem hægt væri að vinna með heima. Ef mikilvægi kennslunnar væri brýnt 

fyrir þeim yrði áhuginn eflaust meiri og þeir gætu átt notalega stund með 

barni sínu og frætt það um land og þjóð og um leið þjálfað ýmsa 

málfarsþætti. Það á ekki aðeins við um foreldra sem eiga ekki kost á að 

senda börn sín í kennslu heldur einnig foreldra sem styðja nemendur í 

heimanámi. Með því að sýna áhuga á íslenskunáminu gæti áhugi 

foreldranna orðið börnunum hvati til frekara náms og ýtt undir löngun 

þeirra til að læra meira.  

Það er svo margt sem hægt er að gera í kennslunni og einnig er margt 

sem ætlast er til að nemendur læri, meðal annars helstu þætti málsins, um 

menningararf Íslendinga, landafræði og sögu. Því þurfa kennarar að 

forgangsraða og þar sem tímafjöldi til kennslunnar er mismikill er 

misjafnt hve mikið þeir ná að gera í hverjum tíma. Þótt þetta sé ekki 

leikstund er að mínu mati ekki síður mikilvægt að kennslan sé brotin upp 

með skemmtilegum söng- og hreyfileikjum og nemendur læri um leið 

íslenska leiki og/eða söngva. Það er ekki síður mikilvægt fyrir þá 

nemendur sem hyggjast flytjast aftur til Íslands. Það mun án efa hjálpa 

þeim félagslega ef þeir eru með á nótunum í stað þess að kunna ekki 

leikina sem leikfélagarnir eru að fara í. Mér finnst annars sláandi að 

íslenskukennararnir skuli ekki tala saman og vera í reglulegum 

samskiptum. Ég er viss um að það myndi ekki aðeins skila sér í 

fjölbreyttari kennslu heldur einnig veita kennurum ákveðið öryggi. Einnig 

þykir mér afar sérstakt að ekki virðist vera haldið utan um 

móðurmálskennsluna, þ.e. að hvergi sé hægt að nálgast upplýsingar um 

fjölda íslenskukennara í Danmörku og Svíþjóð og fjölda barna sem njóta 

móðurmálskennslu. Eflaust er þörf á markvissara skipulagi móðurmáls-
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kennslunnar í Danmörku en til að svo megi verða tel ég að stjórn-

málamenn verði fyrst og fremst að skilja þýðingu móðurmáls því viðhorf 

stjórnvalda virðast greinilega móta kennsluna. Stjórnvöld verja miklu fé 

til að veita nemendum stuðningskennslu í dönsku. Ef stjórnmálamenn 

myndu lesa sér til um þýðingu móðurmáls fyrir tvítyngd börn ætti þeim 

að verða ljóst að góður grunnur í því og viðhald þess auðveldar nám í 

öðru máli. Þá myndu þeir skilja að peningunum væri betur varið til að 

bæta móðurmálskennsluna.  

Námsgagnastofnunin á Íslandi kemur til móts við íslenskukennara 

erlendis með því að veita þeim 80% afslátt af námsgögnum. Að mínu 

mati mætti íslenska ríkið eða menntamálaráðuneytið einnig koma til móts 

við kennarana með því að styrkja þá eða taka þátt í sendingarkostnaði 

námsgagnanna þar sem hann er að sögn kennarana jafnvel hærri en nemur 

kaupverði þeirra. Þeir gætu þá keypt fleiri gögn fyrir fjármagnið sem þeir 

fá úthlutað og losnað við ómakið að koma þeim sjálfir með flugi á milli 

landa. Með hentugum námsgögnum, góðu skipulagi og fjölbreyttum 

aðferðum er án efa hægt að gera íslenskukennslu árangursríka og 

skemmtilega fyrir íslenska nemendur sem búsettir eru erlendis. Heima-

nám og þátttaka foreldra gerir kennsluna eflaust árangursríkari og 

kerfisbundið námsmat mun jafnframt verða hvati fyrir nemendur til að 

standa sig vel. Kennarar ættu að huga vel að kennslu sinni og ígrunda 

reglulega hvort nemendur séu að fá eins mikið út úr henni og unnt er. Mér 

finnst einnig skipta máli að móðurmálskennarar erlendis geti leitað hver 

til annars svo að þeir staðni síður og séu opnir fyrir að prófa nýjar 

aðferðir eða gögn sem hafa reynst öðrum kennurum vel.  

Nú að verki loknu er mér efst í huga af hverju mikilvægi móður-

málskennslu tvítygndra nemenda er ekki meira í umræðunni. Ég held að 

margir sjái ekki nauðsyn hennar og að mínu mati er sérstaklega áríðandi 

að foreldrar tvítyngdra barna séu meðvitaðir um mikilvægi þess að 

viðhalda móðurmálinu og að börn þeirra fari í kennslu í því ef þeim 

stendur það til boða. Mér finnst þessi umræða sérstaklega mikilvæg til að 

foreldrar verði meðvitaðir en ekki síður kennara því ég held það séu 

margir kennarar sem eru alls ekki meðitaðir um þýðingu þess að viðhalda 

og varðveita móðurmálið. Einnig hef ég mikið hugsað til þess af hverju 

íslenskukennarar erlendis séu ekki í sambandi við hvern annan, 

sérstaklega þeir sem eru í sama landi. Margir hefðu eflaust gott af því að 

fá nýjar hugmyndir að aðferðum eða nýjum kennslubókum sem dæmi. 

Nýjungar og fjölbreytni halda kennurum við efnið og koma í veg fyrir 
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kulnun í starfi. Ferskir og öflugir kennarar eru forsendan fyrir góðum 

árangri skjólstæðinga þeirra; íslenskra ungmenna í útlöndum og stuðlar 

að farsæld þeirra í lífi og starfi. Það er einnig hagur Íslands að efla 

tengslanet sitt erlendis og það verður best gert með því að eiga þar sem 

flesta fulltrúa sem nota móðurmálið til að treysta sambandið við ættland 

sitt. Án efa væri áhugavert að rannsaka móðurmálskennsluna enn frekar. 

Það væri sem dæmi athyglisvert að gera langtímarannsókn sem fylgir 

íslenskum nemendum sem búsettir eru erlendis þar til þeir flytja til 

Íslands og kanna hvernig þeim gengur að hefja nám í íslenskum 

grunnskóla. Þá yrðu samanburðarhóparnir nemendur sem njóta móður-

málskennslu annars vegar og hins vegar nemendur sem ekki njóta slíkarar 

kennslu. Áhugavert væri að sjá hvort þeir nemendur sem njóta 

kennslunnar séu fljótari að ná jafnöldrum í skólum á Íslandi. Einnig held 

ég að það væri einstaklega áhugavert að semja námsefni fyrir þennan 

nemendahóp, bæði fyrir móðurmálskennsluna og fyrir þá sem ekki eiga 

kost á slíkri kennslu. Þá geta foreldrar þeirra hjálpað þeim að vinna í 

bókunum heima og þar væru jafnvel hugmyndir að ýmsum æfingum sem 

nemendur geta unnið með foreldrum eða fjölskyldu. Námsefnið þyrfti 

fyrst og fremst að vekja áhuga nemenda og foreldra eða kennara þar sem 

nám er svo miklu skemmtilegra og árangursríkara þegar nemendur hafa 

gaman af. Foreldrum og kennurum gengur eflaust einnig betur að kenna 

efni sem er áhugavert og sett upp á skemmtilegan hátt. 
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Viðauki 

Viðtalsrammi 
Kennarinn 

1) Aldur? 

2) Hve lengi hefurðu verið búsett/ur í Danmörku/Svíþjóð? 

3) Hve lengi hefur þú starfað sem íslenskur móðurmálskennari í 

Danmörku/Svíþjóð? 

4) Hver er menntun þín og starfsaldur? 

5) Starfsferill í grófum dráttum? 

Nemendur 

1) Hve margir nemendur eru í móðurmálskennslu hjá þér? 

2) Hve margir hópar?  

3) Hve margir nemendur eru í hverjum hópi og á hvaða aldri? 

4) Hvernig eru hóparnir samansettir 

a. Eru þeir hálf- eða alíslenskir? 

b. Þekkjast þeir? Eru þeir í sama skóla? 

c. Er mikill munur á góðum og slökum nemendum? 

d. Hve lengi hafa þeir verið búsettir í Danmörku/Svíþjóð? 

e. Hvar eru þeir fæddir? 

f. Hve lengi hafa þeir verið í íslenskri móðurmálskennslu? 

g. Hvað gera foreldrar (vinna, læra, atvinnulausir)? 

h. Eru nemendur tímabundið í landinu eða til frambúðar? 

 

5) Hvernig er hópurinn almennt í íslensku? (hvernig er meirihlutinn, 

mikill munur á betri og slakari nemendunum?) 

a. Má heyra að nemendur hafi e.t.v. verið búsettir lengi 

erlendis? 

b. Er mikið um danskar/sænskar slettur? 

c. Er málunum mikið blandað saman í almennu tali (e. 

codeswitching)? 

d. Hvernig gengur þeim með beygingu orða? 

e. Hvernig er staða þeirra í lestri og ritun? 

 

6) Foreldrasamstarf 
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a. Hver eru samskipti þín við foreldra nemendanna 

(fyrirfram ákveðin/eftir þöfum)? 

b. Sýna foreldrar kennslunni áhuga? 

c. Virðast þeir skilja mikilvægi þess að viðhalda 

móðurmálinu? 

d. Ef svo er, hvers vegna? 

 

7) Eru nemendur almennt stilltir og áhugasamir eða þarf mikið til að 

halda einbeitingu þeirra? 

Kennslan og aðferðir 

1) Hvað réði vali á tíma kennslunnar? 

a. Virðist tíminn henta nemendum vel? 

2) Hvað réði tíma á staðsetningu kennslunnar? 

3) Hvernig komast nemendur í móðurmálskennslu hjá þér (hvernig 

er ferlið)? 

4) Hver eru markmið kennslunnar? 

5) Er farið eftir námskrá (hefurðu heyrt um íslenska leiðarvísinn frá 

árinu 1995? 

6) Hefurðu frjálsar hendur um skipulag kennslunnar? 

7) Gerirðu kennsluáætlun/ársplan? 

8) Eru nemendur metnir í lok annar/árs? 

a. Ef svo er, hvernig? 

 

9) Hverjir eru meginþættir og áherslur kennslunnar (lestur, skrift, 

málfræði oþh.) 

a. Af hverju finnst þér mikilvægt að efla þessa þætti (sem 

þú leggur áherslu á)? 

b. Finnst þér mikilvægt að nemendur lesi/læri að lesa á 

íslensku? 

c. Hvaða orðaforða er gengið út frá og hvers konar mál er 

kennt (skólamál/heimamál)? 

 

10) Skipulag kennslunnar: 

a. Er ákveðin rútína (ávallt sungið í upphafi/lok tímans til 

dæmis)? 
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b. Hvernig er dæmigerð kennslustund (sungið, lesið 

upphátt, skrifað ljóð/sögur, leikir oþh.)? 

c. Hversu einstaklingsmiðuð er kennslan og hvað ræður 

því? 

 

11) Hvaða kennsluaðferðir styðstu helst við og hver eru rök þín fyrir 

því? 

 

12) Hvaða kennslugögn eru notuð? 

a. Sérðu sjálf/ur um að panta þau? 

b. Færðu ákveðið fjármagn úthlutað frá sveitarfélaginu? 

c. Eru allir nemendur hvers hóps með sama námsefni? 

 

13) Er heimavinna? 

 

14) Finnst þér mikilvægt að barn hljóti móðurmálskennslu? 

a. Af hverju? 

 

15) Hvað finnst þér skipta helstu máli í kennslunni? 

 

16) Hvað finnst þér að nemendur ættu að fá út úr henni? Er það 

jafnvel misjafnt eftir nemendum? Er t.d. munur á nemendum sem 

munu klárlega flytja til Íslands og þeirra sem ekki munu gera 

það? 

 

17) Hver telur þú að sé árangurinn með kennslunni? 

 

18) Heldurðu að góð kunnátta í íslensku hafi góð áhrif á námsárangur 

í dönsku/sænsku? Er íslenskunámið hugsað sem partur af 

aðlögun einhverra nemenda að danska/sænska skólakerfinu? 

 

19) Hefurðu tekið eftir því hvort þeir nemendur sem eru fremur slakir 

í íslensku séu einnig slakir í dönsku/sænsku? 

 

20) Hefurðu tekið eftir því hvort þeir nemendur sem blanda málunum 

oft saman (e. codeswitching) séu þó góðir í báðum málum? 
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21) Vissurðu af hinni nýopnuðu síðu Tungumálatorgið 

(www.tungumalatorg.is)? (Þar er meðal annars að finna 

spjallsvæði fyrir íslenska móðurmálskennara erlendis). 

a. Ef svo er, hefurðu nýtt þér hana eða hyggstu gera það? 

b. Hefurðu nýtt þér aðrar vefsíður eða kennsluforrit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tungumalatorg.is/

