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Útdráttur 

Þessi ritgerð er unnin af nemendum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Þetta er heimildaritgerð sem fjallar um hvernig fjölmenning birtist yngri 

börnum grunnskóla. Markmið ritgerðarinnar var tvíþætt. Annars vegar að fjalla 

um mikilvægi fjölmenningarlegrar kennslu strax á fyrstu árum barna og hins 

vegar að taka fram árangursríkar aðferðir fyrir kennara til þess að koma 

erlendum nemendum inn í starf með íslenskum nemendum. Enn fremur 

reynum við að undirstrika mikilvægi þess að alast upp við fjölmenningarleg 

sjónarhorn og teljum við það að vera góða leið til þess að umburðarlyndi og 

samkennd verði okkur eðlislæg. Í fyrri hluta ritgerðarinnar tökum við fram lög 

og reglur sem stjórnendum grunnskóla á Íslandi ber að fylgja. Þetta eru 

grunnskólalög sem eru gefin út af Alþingi, Aðalnámskrá grunnskóla sem er 

gefin út af mennta- og menningarmálaráðuneyti og Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna.  Við kynntum okkur starfsemi þriggja grunnskóla á Íslandi og eins 

leikskóla sem vinna með fjölmenningu í skólastarfi sínu. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar fjöllum við um leiðir fyrir kennara til þess að bæta fjölmenningu 

inn í starf sitt með nemendum. Við tökum fram kennsluaðferðir, verkefni, leiki 

og hugmyndir um námsmat í þessum kafla. Við ljúkum ritgerðinni á samantekt.  
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Abstract 

The following essay was written by students in the Education Department of 

The University of Iceland. This is a research essay discussing how 

multiculturalism appears to the youngest children in elementary schools. The 

goal of it was twofold. On one hand to discuss the importance of multicultural 

education in the first years in a child’s life and on the other hand to state 

effective actions for teachers to integrate foreign children into the work the 

Icelandic students are doing. Moreover we try to underline the importance to 

grow up with multicultural points of view and we think it is a good way for 

tolerance and compassion to be inherent to us. In the first part of the essay we 

mention laws and regulations that schools must follow.  These are elementary 

school laws that are issued by the Parliament, elementary schools main 

curriculum, which is published by the Ministry of Culture and Education and 

the United Nations Convention on the Rights of the Child. We acquainted 

ourselves with the operations of three elementary schools in Iceland and one 

kindergarten that work with multiculturalism in their curriculum. For the 

second part of the essay we address ways for teachers to add multiculturalism 

to their work with students. We note teaching methods, projects, games and 

ideas for assessment/evaluation in this chapter. The essay ends with a 

summation. 
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Skólastarf á Íslandi hefur þróast töluvert á síðustu árum og má ætla að hluti 

af þessari þróun sé vegna stefnu um skóla án aðgreiningar. Stefnan hefur verið 

í gangi í skólum hér á landi frá árinu 1974 en 2006 var hún formlega tekin fram 

í aðalnámskrá grunnskóla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009:63). Í skóla án aðgreiningar er unnið gegn því að misrétti ríki  í 

skólastarfi og að allir hafi jöfn tækifæri til náms. Einn stór þáttur í að aðgreina 

ekki nemendur í skólum er að horfa fram hjá þjóðerni og einbeita sér að því að 

hver og einn einstaklingur er sérstakur og hefur sínar þarfir óháð hvaðan hann 

kemur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011:41). Í lýðræðissamfélagi 

sem fagnar fjölbreytileika eru jafnrétti og gæði undirstaða menntunar (Hilda 

Hernández, 2001:4). Með fjölbreytni er meðal annars átt við einstaklinga með 

ólíka menningu, trúarbrögð og tungumál. Ætla má að fjölbreytni fari ört 

vaxandi meðal nemenda og starfsfólks í grunnskólum hér á landi. Þess háttar 

breytingar hafa áhrif á allt samfélagið og sérstaklega menntakerfið (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a:17).  Einstaklingar eiga ekki að gjalda fyrir mismunandi 

uppruna, hefðir, trú eða tungumál. Því miður bendir tölfræði á það að erlendir 

nemendur í námi á Íslandi tilheyri yfirleitt svokölluðum jaðarstöðuhópum. Með 

hugtakinu jaðarstaða er átt við nemendur sem eru meðal annars óvirk í 

 félagslífi og sýna ekki nógu góðan árangur í skólastarfi (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007a:285). Þróun fjölmenningar á Íslandi hefur verið hröð undanfarin ár. 

Samkvæmt tölfræði frá Hagstofu Íslands voru 2417 nemendur með annað 

móðurmál en íslensku skráðir í grunnskóla á Íslandi árið 2011 og þar af voru 

1457 þeirra í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Til þess að fá raunhæfa 

mynd af hraðri þróun fjölmenningar á Íslandi má benda á að árið 1997 voru 

einungis 377 nemendur með annað móðurmál en íslensku skráðir í grunnskóla 

á Íslandi en þar af bjuggu 197 á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, e.d). 

Með hugtakinu fjölmenning er átt við hóp af fólki sem á ólíkan uppruna eða 

bakgrunn en býr saman í samfélagi (Guðrún Pétursdóttir, 2003:11).  Það geta 

myndast erfiðleikar eða ágreiningur á milli þessa hópa og ætla má að það geti 

komið upp vegna þess að fólk skilji ekki menningu og siði hvors annars. Eitt af 

markmiðum fjölmenningalegrar kennslu er að kynna nemendum fyrir ólíkri 

menningu og fyrirbyggja þröngsýni og fordóma hjá þeim vegna hins óþekkta 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999:38). Undirstaða markmiða í fjölmenningarlegri 

kennslu er að þjálfa færni í því að virða hvort annað og sýna skilning (Guðrún 
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Pétursdóttir, 2003:13). Öflugar umræður um þróun fjölmenningar á Íslandi 

hafa átt sér stað á milli fræðimanna og einnig í fjölmiðlum en lítið hefur verið 

um opinberar stefnuaðgerðir (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b:35). Í stjórnarskrá 

Íslands er lögð sérstök áhersla á að á Íslandi eigi að ríkja jafnrétti, frelsi og 

bann við nokkurs konar mismunun (Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944). Ísland 

hefur viðurkennt samning Sameinuðu þjóðanna og er skylt að fylgja reglum 

sem koma fram í honum og hlúa að mannréttindum barna (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d). 

Þetta málefni er okkur kært og við höfum verið með augun opin fyrir því 

hvernig fjölmenning kemur fram í grunnskólum á Íslandi síðan við hófum 

kennaranám. Okkur þótti við hæfi að kynna okkur efnið út í ystu æsar við 

vinnslu á lokaverkefninu. Við viljum að nemendur okkar kunni að eiga jákvæð 

samskipti við nemendur sem eru með mismunandi menningarlegan bakgrunn. 

Enn fremur finnst okkur mikilvægt að þessi samskipti séu þeim eðlislæg. Við 

viljum varpa ljósi á þá þætti sem tengjast fjölmenningarlegri kennslu í 

grunnskólum. Að notast við fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir teljum 

við að sé árangursrík leið til þess að höfða til nemenda með ólíkan bakgrunn. 

Með hvaða hætti getum við látið nemendur af erlendum uppruna njóta sín sem 

best í íslenskum grunnskólum? 

Í þessari ritgerð verður umfjöllun um aðalnámskrá grunnskóla, 

grunnskólalög og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við fjöllum um 

fjölmenningu og kennslu í fjölbreyttum nemendahóp, lýsum helstu stefnum í 

fjölmenningarlegri kennslu og hvernig henni er háttað í íslenskum 

grunnskólum. Enn fremur er umfjöllun um tvítyngi og fjölgreindarkenningu 

Gardners. Í seinni hluta ritgerðarinnar er aðaláherslan á kennslu í fjölbreyttum 

nemendahóp. Þar komum við inn á hvernig hægt er að útfæra 

fjölmenningarlega kennslu í skólum með fjölbreyttum hætti. Gefin eru dæmi af 

nokkrum kennsluaðferðum sem við teljum að komi sér vel og reyni á fleiri en 

eina greind. Nemendur á yngsta stigi grunnskóla eru í flestum tilfellum 

áhugasöm um nám sitt og þykir spennandi að vera í skóla að læra nýja hluti. 

Það er hlutverk og á ábyrgð kennarans að viðhalda þessum áhuga hjá 

nemendum og skipta kennsluaðferðirnar sem hann notar miklu máli. Það er 

engin ein kennsluaðferð betri en önnur. Það þarf að meta aðstæður eftir því 

hvenær þær eru  viðeigandi og hvernig þær eru notaðar (Ingvar Sigurgeirsson, 
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1999b:10). Fjölbreyttar kennsluaðferðir skila í flestum tilfellum góðum árangri. 

Þær veita tækifæri til þess að koma inn á áhugasvið og styrkleika hjá 

nemendum. Börn hafa ólíkar forsendur til náms og hvert barn býr yfir eigin 

hæfileikum, reynslu og menningu. Það er á okkar ábyrgð sem kennarar að 

virkja þessa hæfileika og kenna nemendum okkar að læra af hvorum öðrum 

 (Elín G. Ólafsdóttir, 2004:11). Fjallað er lítillega um samvirkt nám, CLIM og 

jafningjahópa. Loks höfum við tekið saman nokkra leiki sem við höfum safnað 

úr ýmsum áttum, meðal annars á skólagöngu, bæði hérlendis sem og í námi 

okkar í Danmörku og Svíþjóð. Einnig koma hugmyndirnar að leikjunum frá 

lestri skólabóka og frá samnemendum okkar. Allir þessir leikir hafa það 

sameiginlegt að eiga vel við þegar kenna á í blönduðum hóp nemenda. Við 

tökum stuttan kafla með umfjöllun um námsmat og markmið og mikilvægi 

þess í öllu skólastarfi. Ritgerðin endar á samantekt og hugleiðingum um efnið.  
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2. Lög og gildi 

 

Grunnskólum landsins er skylt að fara eftir lögum um grunnskóla sem 

mennta- og menningarmálaráðuneytið setur. Einnig hefur ráðuneytið gefið frá 

sér aðalnámskrá fyrir öll skólastig og þarf starfsemi skólanna að vera skipulögð 

út frá markmiðum og stefnum sem koma fram í henni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Ísland hefur skrifað undir Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna en í honum er komið inn á mannréttindi barna og hver 

réttindi þeirra eru um stuðning og vernd (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

e.d). Í kaflanum hér fyrir neðan ætlum við að lýsa þessum skyldum og hvernig 

þær snerta fjölmenningu.  

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Árið 2011 gaf mennta- og menningarráðuneyti Íslands út nýja og endurskoðaða 

aðalnámskrá grunnskóla. Í henni hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar sem 

munu vonandi bæta skólakerfið á Íslandi hvað varðar rétt nemenda til þess að 

fá sem mest út úr skólagöngu sinni. Samkvæmt grein 7.2 í aðalnámskrá 

grunnskóla er skýrt tekið fram að nemendur skuli hafa jöfn tækifæri til náms 

óháð bakgrunni þeirra. 

 

Þess er gætt að tækifærin ráðist ekki af því hvort nemandi er af 

íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru óháð því 

hvort um drengi eða stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar 

stéttar hann er, hvaða trúarbrögð hann aðhyllist, hver kynhneigð 

hans er, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort hann býr við 

fötlun eða hverjar aðstæður hans eru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:31). 

 

Í aðalnámskrá kemur fram að allir skólar á Íslandi eigi að vinna með 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Með því er átt við að allir 

nemendur hafi jöfn tækifæri til viðeigandi náms og að skólinn eigi að 

mæta þörfum allra einstaklinga. Ef nemandi þarf einhver sérúrræði á hann 
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að fá þau í sínum heimaskóla. Fjölbreytileikanum beri að fagna og lögð 

skuli áhersla á að vinna gegn allri mismunun eða aðgreiningu. Þess ber að 

geta að enginn nemendahópur er eins og allir hafa sínar ólíku þarfir. Í 

upphafi var þessi hugmynd sett fram til þess að vekja athygli á því að 

börn sem búa við ýmis konar fatlanir fengju jöfn tækifæri til náms og 

ófatlaðir nemendur. Í dag nær hugmyndin yfir alla sem búa við hvers lags 

óréttlæti hvort sem það varðar jafnrétti kynjanna, mannréttindi, þjóðerni, 

nemendur sem búa við slæmar félagslegar aðstæður eða heilbrigði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011:31; Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010:3). Fjölbreyttar námsmatsaðferðir þurfa að vera 

ríkjandi í skólum svo að þær nái til allra nemendahópa og kennarar taki 

hverjum og einum nemanda eins og hann er. Kennari þarf að vera tilbúinn 

að hliðra til hefðbundnum vinnureglum til þess að mæta þörfum nemenda 

sinna. Skólayfirvöld og kennarar þurfa að miða námsmat sitt út frá 

nemendahópunum að hverju sinni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009:65). „Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, 

heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að meta þarf alla 

þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

í aðalnámskrá” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011:40).  

 

 

2.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og lög grunnskóla 

 

Þann 26. janúar 1990 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna undirritaður á 

Íslandi. Í honum eru mannréttindi barna tekin fram og er tekið sérstakt tillit til 

þess að börn eru einstaklega viðkvæm og þau þarfnast aukinnar verndar. 

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og 

þjóðernishópa. Í Barnasáttmálanum kemur einnig skýrt fram að börn eigi 

fullgild réttindi sem eru ekki tengd réttindum fullorðinna (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d). Það er margt sem snýr að fjölmenningu í 

Barnasáttmálanum og þá ber að nefna sem dæmi 29. grein en þar segir að 
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Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því 

að:  

 

a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika 

og andlega og líkamlega getu þess. b) Móta með því virðingu 

fyrir mannréttindum og mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum 

þeim er fram koma í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða.  

c) Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri 

arfleifð þess, tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess 

lands er það býr í og þess er það kann að vera upprunnið frá, 

og fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru 

menningu þess sjálfs. d) Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, 

jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða, 

þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af 

frumbyggjaættum (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, nr 

29/2007). 

 

Í 30. grein segir enn fremur að öll börn sem tilheyra minnihlutahópum eigi 

að fá að fylgja sínum hefðum, fá kennslu í móðurmáli sínu og frið til þess að 

iðka eigin trú (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, nr. 30/e.d). Í 13. grein 

grunnskólalaga stendur að börn eigi að „…finna til öryggis og rækta hæfileika 

sína” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skólastjórnendur og kennarar bera 

ábyrgð á því að þessum réttindum barna sé fylgt eftir í starfi skólans. 

Fjölmenningarleg kennsla ætti því að veita þeim öryggi og vettvang til þess að 

þróa einstaklingsbundna hæfileika sína. Enn fremur að þjálfa börn í færni við 

að tjá sig og standa föst á sínum skoðunum. 

 

 

3. Kennsla í fjölbreyttum nemendahóp 

 

Það viðhorf er nokkuð algengt að ekki þurfi að huga að fjölbreytileikanum í 

nemendahópnum ef fáir eða engir erlendir nemendur eru í viðkomandi skóla 
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(Hilda Hernández, 2001:8). Víða ríkja þær skoðanir að fjölmenningarkennsla 

sé einungis fyrir litaða nemendur, nemendur sem koma frá öðrum borgum eða 

þá sem eru illa staddir námslega séð (Nieto, 2007:50). Þessar skoðanir eiga 

ekki við nein rök að styðjast. Umræddar kennsluaðferðir henta hverjum sem er, 

sérstaklega samfélögum sem hafa lítinn eða engan fjölbreytileika í 

nemendahópnum. Þar hafa nemendur ekki þann kost að kynnast annarri 

menningu í gegnum samnemendur sína. Þróun fjölmenningar er sífellt að 

breytast og umræddar kennsluaðferðir búa nemendur undir allt sem bíður þeirra 

í hinum stóra heimi  (Guðrún Pétursdóttir, 1999:38; Hilda Hernández, 2001:8). 

 Þó svo að það sé ekki hægt að alhæfa neitt þá mætti ganga svo langt og segja 

að nemendur sem tilheyra ríkjandi menningu séu almennt verr að sér og hafi 

fengið mun minni menntun í sambandi við fjölbreytileika og þurfi því meira á 

fjölmenningarlegri kennslu að halda. Þar fyrir utan þá eru þessi viðhorf um að 

innflytjendur séu tímabundin viðbót í samfélagið og ekki þurfi að koma til 

móts við þá heldur þeir eigi að aðlaga sig íslenskum skólum í andstöðu við lög 

og námskrár sem gilda hér á landi. Í þeim er lögð áhersla á að koma skuli til 

móts við þarfir allra barna (Nieto, 2007:51; Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

 

Þetta eru nemendurnir sem kalla plástra „andlitslitaða“ þrátt 

fyrir að 75% af fólki í heiminum sé ekki andlitslitað. Þau hugsa 

ekki einu sinni út í þá staðreynd að allir, kristnir eða af öðrum 

trúarbrögðum fái frí í skólanum um jólin og páskana en að 

hátíðir sem tilheyra öðrum trúarbrögðum fái litla athygli í 

skóladagatalinu (Nieto, 2007:51).  

 

Þegar á félagsmótun í barnæsku stendur aðlögumst við menningunni sem 

ríkir í samfélaginu. Samfélagið, umhverfið og fólkið í kringum okkur sér um að 

þjappa viðhorfum og skoðunum ofan í okkur. Við samþykkjum þau og fylgjum 

hefðum sem okkur þykja eðlilegar (Nieto, 2007:53). Uppeldi barna má skipta í 

tvo hópa. Annars vegar eru það nemendur sem eru fædd inn í ríkjandi 

menningu skólans. Þau fá sjaldan tækifæri til þess að rannsaka, greina eða ögra 

sínum hefðum og gildum vegna þess að skólinn styrkir allt sem þau þekkja 

heiman frá sér og í samfélaginu sínu (Banks, 2001:109-110). Nemendur sem 

koma frá minnihlutahópum eru hinsvegar yfirleitt neydd til þess að rannsaka, 
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takast á við og jafnvel verja sína menningu þegar þau byrja í skóla. Nemendur í 

ríkjandi meirihluta fá einungis menntun frá einu sjónarhorni. Það hjálpar til 

þess að ýta undir blindu gegn annarri menningu. Með því að sjá einungis þeirra 

siði og gildi halda þau að það séu viðhorf sem allir eiga að miða við. Þau telja 

að þau séu eðlileg vegna þess að þeirra menning er ríkjandi og þar af leiðandi 

mikilvægari en aðrar. Þeim finnst einstaklingar með aðrar skoðanir ekki eins 

markverðar og þeirra (Nieto, 2007:50). Engir tveir einstaklingar eru eins og 

ætti það að vera viðhorf sem við þroskum með nemendum. Hnattvæðing 

einstaklinga er orðið daglegt brauð. Fólk ferðast um, flytur á milli landa, lærir 

ný tungumál eða fer í ferðalög. Þetta eru því viðhorf sem allir ættu að alast upp 

við (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010:18). Þegar fólk heyrir orðið 

fjölmenningarfræðsla hugsar það um kennslustundir í mannlegum samskiptum, 

viðkvæm umræðuefni, þemavikur eða matarhátíðir. Ef fjölmenningarfræðsla er 

heft við þessi viðfangsefni er möguleiki fyrir breytingar gífurlega takmarkaður. 

Þegar fjölmenning er kennd í meginatriðum frá fyrstu árum skólagöngu, getur 

samúð og skilningur nemenda víkkað (Nieto, 2007:43). Fjölmenningarleg 

kennsla neyðir þá sem koma að henni að vera alfarið á móti kynþáttahatri (á 

ensku: antiracist). Það þýðir að við lokum á möguleikann að það sé einsleit 

menning sem ríkir í skólanum. Við gerum allt sem við getum til þess að berjast 

gegn fordómum. Við kennum ungum nemendum okkar leiðir til þess að takast 

á við og sporna gegn fordómum. Sumir fræðimenn halda því fram að það sé 

ekki nóg að segjast ekki vera rasisti heldur þurfi fólk að vinna meðvitað í því 

að vera ekki rasisti. Það þurfi að vera virkt í því að ögra sjálfu sér. Þessi 

viðhorf ættu að koma fram í skólanámskrá (Guðrún Pétursdóttir, 2003:154). Í 

skólanum ætti að vera úrval leikfanga sem spegla menningu sem ríkir í 

skólanum. Þessi leikföng gætu verið dúkkur í mismunandi húðlitum eða 

búningar svoleiðis að nemendur geti klætt sig upp frá mismunandi 

heimshornum. Hver bekkjarstofa ætti að eiga úrval af spilum, bókum og öðrum 

búnaði með fjölmenningarlegum myndum (Browne, 2001:163). 
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3.1 Samstarf skóla og heimila  

 

Flestir skólar sem hafa náð árangri í menntun barna sem tilheyra 

minnihlutahópum hafa átt í góðu samstarfi við heimili. Með því er átt við að 

skólastjóri sjái til þess að foreldrar og starfsfólk vinni vel saman. Sumir 

foreldrar gætu forðast skólann vegna þess að þeir skilja ekki fullkomlega 

hvernig starf fer þar fram eða hafi ekki góða reynslu frá sínum skólaárum. Það 

er algengt að svokallaðar foreldranefndir séu í hverjum bekk sem kemur að 

skipulagi námsins. Nefndin sér til þess að aðrir foreldrar í bekknum séu vel 

upplýstir og útskýri það sem nauðsynlegt er fyrir hinum sem átta sig ekki á 

gangi mála. Þannig má bregðast við vandamálum og vinna á ótta á meðal 

foreldra (Nieto, 2007:52; Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010:23). 

Barnið lærir það sem það elst upp við af fyrirmyndum sínum. Það þarf að vera 

stöðugt á varðbergi gagnvart hvers konar mismunun og umburðarlyndi verður 

að ríkja meðal allra sem koma að starfinu á einhvern hátt (Siraj Blatchford, 

1994:93). 

 

3.2 Hugmyndafræði 

 

Gagnrýnin fjölmenning er grundvallarhugmyndafræði skóla þar sem 

fjölbreyttir nemendahópar og starfsmenn starfa. Markmið þeirra eru í grófum 

dráttum að gera einstaklinga meðvitaða um óréttlæti, viðbrögð og afleiðingar í 

félagslegum athöfnum. Þessi kenning bendir á að það þurfi að breyta öllum 

skólanum í heild sinni en ekki einstökum þáttum skólastarfsins. Lögð er áhersla 

á að greina stöðu ýmissa minnihlutahópa tiltekinna samfélaga út frá heildarsýn 

á viðkomandi samfélag og allt gert til þess koma til móts við þarfir allra. Það 

hefur verið talað um tvenns konar hugmyndafræði í fjölmenningarlegum 

aðferðum. Annars vegar fjölmenningarlega menntun og hins vegar skóla án 

aðgreiningar. Á Íslandi ríkir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar eins og áður 

hefur verið sagt (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b:24). Það er algengt að fólk rugli 

saman hugtökunum margmenning (á ensku: multicultural) og fjölmenning (á 

ensku: intercultural). Meginmunurinn er sá að margmenning lýsir aðstæðum 

þar sem fólk með mismunandi menningarlegan bakgrunn býr saman í einu 

samfélagi. Helstu stofnanir samfélagsins gera ráð fyrir þessum fjölbreytileika 
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og vinna með honum. Menningarhóparnir hafa lágmarkssamskipti en búa hlið 

við hlið. Þau eiga ekki virk samkipti sín á milli en umbera þó hvern annan. 

Duldum fordómum er hafnað og það er algengt að viðhorf til margbreytileikans 

séu neikvæð. Minnihlutahópar eru látnir afskiptalausir og almennt ríkir það 

viðhorf að menningarhópar eiga ekki mikil samskipti sín á milli (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003:158). Hugtakinu fjölmenning er lýst á annan hátt. Með því er 

átt við samfélög sem einkennast af því að í þeim býr fólk með mismunandi 

bakgrunn, af ólíkum uppruna, af ólíkum trúarbrögðum og svo framvegis. 

Fjölbreytileikinn er viðurkenndur og samskipti á milli einstaklinga eru eðlileg. 

Allir eiga jafnan rétt á menntun og starfsframa, fólk hjálpast að við að byggja 

samfélagið upp. Fjölbreytileikinn er metinn á jákvæðan hátt. Íbúar eiga virk 

samskipti en búa ekki einungis hlið við hlið (Guðrún Pétursdóttir, 2003:158). 

Fræðimenn sem aðhyllast fjölmenningu leggja sterka áherslu á að það sé 

ekki nóg að þekkja mismunandi menningu í samfélaginu og í heiminum heldur 

þurfa íbúarnir að vinna saman og læra af hver öðrum með samskiptum og 

opnum umræðum. Þeir gagnrýna margmenningu á þennan hátt. Þeim finnst að 

samskiptin ættu að vera meiri (Räsänen, 2007:22). 

 

3.3 Fjölmenning í grunnskólum á Íslandi 

 

3.3.1 Móttökudeildir í grunnskólum á Íslandi 

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og grunnskólalögum er hver grunnskóli 

á landinu skyldugur að vera með sérstaka stefnu um hvernig skuli taka á móti 

nemanda af erlendum uppruna sem er að hefja nám í skólanum. Taka skal á 

móti honum á þann hátt að nemandanum líði sem best við að aðlagast inn í 

nýjar aðstæður í nýju skólaumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011;13). Í 16. grein grunnskólalaganna kemur fram að foreldrum skal vera 

boðinn túlkur ef þess þurfi á móttökufundi áður en nemandi hefur nám við 

skólann. Tvítyngi er einnig eflt með því að bjóða þeim upp á kennslustundir í 

íslensku sem annað móðurmál þeirra (Lög um grunnskóla nr. 16./2008). Skólar 

hér á landi hafa myndað sér ýmsar stefnur til þess að fylgja þessum reglum 

aðalnámskrár eftir. Grunnskólar víðs vegar á landinu notast við handbók um 

móttöku innflytjenda í skóla sem gefin var út af Menntasviði 
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Reykjavíkurborgar. Í handbókinni kemur fram hvað foreldrar eiga að undirbúa 

áður en barn hefur grunnskólagöngu. Þar kemur einnig fram hvernig 

starfsmaður á að undirbúa sig fyrir þetta móttökuviðtal og hvað þarf að koma 

fram í þessu viðtali. Umsjónarkennarinn skal taka fram fyrstu skrefin í 

skólanum fyrir nemandann og gera honum grein fyrir því hvert hlutverk hans 

sé í skólanum. Í þessu viðtali er kennarinn með spurningalista til þess að kanna 

bakgrunn nemanda og foreldra. 

 

3.3.2 Stefnur í skólum 

 

Nokkrir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu er þekktir fyrir að vinna með 

fjölmenningu í starfi sínu og eru stefnur skólanna oftast í samræmi við það að 

nemendur séu ólíkir og bera þurfi virðingu fyrir öðrum. Þegar heimasíður 

skólanna eru skoðaðar kemur fram að þeir vilji koma til móts við misjafnar 

þarfir nemenda og sé námið skipulagt með það í huga að nemendur séu á 

misjöfnum stöðum í náminu og ekki að stefna að sömu markmiðum á sama 

tíma (Austurbæjarskóli, e.d.; Fellaskóli, e.d.). Mikið er lagt upp úr 

íslenskukennslu og er það nám einstaklingsmiðað en í grófum dráttum er 

kennslunni skipt upp í þrep sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla. Þessi 

þrep eru byrjendur, lengra komnir, lengst komnir og endar svo á brú yfir í 

almennt nám. Kennslan er svo í samræmi við hvar nemandinn er staddur á 

þessum þrepum algjörlega óháð aldri þeirra eða þroska 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:25).  

Við ákváðum að kynna okkur þrjá grunnskóla og einn leikskóla á landinu og 

sjá hvernig þeir vinna með fjölmenningu. Tveir af skólunum eru á 

höfuðborgarsvæðinu og einn á landsbyggðinni. Við skoðuðum einnig 

heimasíðu leikskóla í Reykjavík. Þess má geta að við skoðuðum einungis 

heimasíður skólanna og byggist því textinn á efni sem kemur fram þar. 

Austurbæjarskóli er staðsettur í miðbæ Reykjavíkur. Hann vinnur með 

fjölmenningarlegum kennsluaðferðum en á heimasíðu skólans er að finna 

ýmsar upplýsingar hvað kennslan hjá þeim snýst aðallega um. Þau segja að 

fjölmenningarleg kennsla snúi að öllu starfi innan skólans en sé ekki ákveðið 

námsfag. Þau vinna mikið með samvinnunám og þá sérstaklega CLIM og 

jafningjahópa. Sterk áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé sterkari þegar hann 
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vinnur með öðrum. Í skólanum er unnið markvisst að því að veita nemendum 

skilning á því að fjölbreytileiki er af hinu góða og að hann beri að virða. Kostir 

fjölbreytileikans eru kynntir í leik og starfi og hann er nýttur á jákvæðan hátt. 

Starfsfólk skólans þjálfar nemendur í að geta tjáð skoðanir sínar og að þau séu 

meðvituð um að hver og einn eigi rétt á sinni skoðun. Fordómar eru stranglega 

bannaðir en nemendur eiga að læra af hver öðrum en ekki um hver annan 

(Austurbæjarskóli, e.d.). 

Fellaskóli er staðsettur í Breiðholti í Reykjavík. Hátt hlutfall nemenda er af 

erlendum uppruna og hefur skólinn lengi unnið með fjölmenningarlegum 

aðferðum. Á heimasíðu skólans kemur fram skipulagsyfirlit um hvernig 

starfsfólk skólans skuli beita sér þegar nemandi af erlendum uppruna byrjar í 

skólanum. Þá fer nemandinn fyrstu tvær vikurnar í námsver nýbúa. Hann lærir 

að segja algengar setningar á íslensku og fær grunnkennslu í tungumálinu. Eftir 

þessar tvær vikur fer nemandinn í tíma með sínum umsjónarbekk. Hann fær þó 

aukna aðstoð eins og hann þarf á að halda í námsveri nýbúa áfram. Í 

námsverinu er unnið með fjölbreyttari kennsluaðferðir en í hefðbundnu 

bekkjunum. Á heimasíðu skólans segir að „...kennslugögn eru afar fjölbreytt. 

Námið er bæði einstaklings- og hópmiðað. Hlustun, skilningur, framburður og 

ritun er þjálfað með ýmsu móti, svo sem með leikjum, söngvum, spilum, 

samtölum, lestri, hermiaðferð, sýnikennslu, dagblaðavinnu, vettvangsferðum, 

föndri og tölvuverkefnum” (Fellaskóli, e.d.). Ekki er að finna aðrar upplýsingar 

um nám barna af erlendum uppruna á heimasíðu skólans. Það væri þó 

áhugavert að vita hvernig unnið er áfram með nemendurna. 

Oddeyrarskóli er staðsettur á Akureyri. Á heimasíðu skólans er að finna 

upplýsingar um fjölmenningarstefnu skólans sem gefin er út í samstarfi 

sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu. Þeir fylgja ákveðinni 

móttökuáætlun þegar erlendir nemendur hefja nám í leik- og grunnskólum. Í 

þessu upplýsingahefti er að finna nákvæmar upplýsingar um hvernig starfsfólk 

skuli snúa sér þegar það á von á nýjum nemendum með erlendan uppruna. Á 

heimasíðunni er einnig að finna verkefni sem hafa verið unnin af nemendum og 

eru unnin með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem henta nemendum af ólíkum 

uppruna (Oddeyraskóli, e.d.). 

Leikskólar á höfuðborgarsvæðinu vinna allir eftir ákveðinni 

fjölmenningarstefnu sem Reykjavíkurborg hefur unnið hörðum höndum að 
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(Reykjavík, e.d.). Þar koma fram hugmyndir að hvernig má útfæra 

leikskólastarfið með fjölbreyttum leiðum svo öll börn fái að þroskast og njóta 

sín um leið. Laugasól er leikskóli í Reykjavík sem kynnir fjölmenningu sem 

hluta úr starfinu á heimasíðu sinni og bendir hann svo á vef um fjölmenningu 

sem Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét Þorláksdóttir hafa útfært 

(Laugasól, e.d.). Þessi vefur er hluti af stefnu Reykjavíkurborgar um 

fjölmenningu í leikskólum. 

 

3.4 Tvítyngi 

 

Tungumálið sem einstaklingurinn talar og skilur ákvarðar eiginleika, 

samskipti og hverju við tilheyrum. Við tjáum okkur með tungumálinu okkar og 

svoleiðis getum við myndað okkar persónuleika (Blatchford, 1994:33). Fyrsta 

tungumál eða móðurmálið lærist sjálfkrafa vegna ytri áhrifa en þegar læra þarf 

annað tungumál þarf að vera meðvitaður um reglur og byggingu þess (Browne, 

2001:160). Einstaklingur sem lærir tvö tungumál á sama tíma og getur tjáð sig 

á báðum tungumálum, þó svo að kunnáttan sé misgóð fellur oft undir 

skilgreininguna á því að vera tvítyngdur (Birna Arinbjörnsdóttir, 2000:11). 

 Fræðimenn eru þó ósammála um hvað þarf til þess að teljast tvítyngdur. Sumir 

miða við að einstaklingur þurfi að alast upp við tvö tungumál frá þriggja ára 

aldri og aðrir fræðimenn segja að einstaklingur sem talar tvö tungumál sé 

tvítyngdur (Grosjean, 2010:4; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:102). Máltaka 

tveggja tungumála samtímis leiðir til tvítyngis. Skilgreiningar á virku tvítyngi 

eru þær að ef einstaklingur lærir tvö tungumál fyrir 11-12 ára aldur, notar bæði 

tungumálin jafn mikið og fær nógu mikla örvun úr umhverfi sínu. Þá er 

jafnframt sagt að einstaklingurinn búi við tvö móðurmál. Oft eiga tvítyngdir 

einstaklingar foreldra af sitthvoru þjóðerni. Með þessum hætti upplifa þeir 

stundum að þeir séu á milli menningarhópa. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að 

einstaklingar sem geta tjáð sig á tveimur tungumálum eigi auðveldara með að 

skilja mismunandi menningu fólks sem býr ekki við sömu aðstæður og þeir 

(Birna Arinbjörnsdóttir, 2000:11). Rannsóknir benda til þess að einstaklingur 

sem er vel að sér í tveimur eða fleiri tungumálum eigi auðveldara með að 

tileinka sér málfræði og flæði þegar hann lærir ný tungumál (Elín Þöll 
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Þórðardóttir, 2007:102). Vel þarf að huga að kennslu hjá nemendum sem alast 

upp við fleiri en eitt tungumál og þá sérstaklega í íslenskukennslu. Það er 

mikilvægt að hjálpa þessum nemendunum að komast inn í verkefnin sem  aðrir 

í bekknum eru að vinna og aðlaga þau að þeirra þörfum. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er eitt af markmiðum í íslenskukennslu fyrir börn sem eiga annað 

móðurmál en íslensku að vera virkur í tvítyngi (Menntamálaráðuneytið, 

2007:20). Það á að veita nemendum tækifæri til þess að nota tungumálin sín í 

starfi í skólanum. Það er ekkert athugarvert við að leyfa nemendum að nota 

móðurmál sitt í verkefnum sínum eða starfi í skólanum. Ætti því stundum að 

vera möguleiki fyrir barninu að fá tækifæri til þess að velja á hvoru 

tungumálinu það skrifar. Þar getur kennari fengið betri yfirsýn hvar nemandi er 

staddur í hvoru tungumálinu fyrir sig og það eykur jafnframt sjálfstraust 

nemandans (Browne, 2001:161). Ef það eru tveir eða fleiri nemendur í bekk 

sem tala sama erlenda tungumálið er gott að hvetja þá til þess að ræða 

hugmyndir og verkefni á því tungumáli. Að láta nemendur vinna saman í 

hópum getur hjálpað erlendum nemendum. Þar sjá þeir námsefnið í samhengi 

og fá sjónræna aðstoð frá hinum nemendunum. Þeir þurfa að fylgjast vel með 

umræðunum og nemendurnir eru tilbúnir að hjálpa til við vinnu á umræddu 

verkefni (Browne, 2001:164-165). Það eru til margar árangursríkar aðferðir til 

þess að efla ritun erlendra nemenda. Eins og allir byrjendur í ritun þurfa þeir 

tækifæri til þess að skrifa texta sem kemur frá þeim, hefur raunverulega 

merkingu og flytja hann svo fyrir framan áheyrendur. Það gæti verið 

árangursríkt að fá nemendur til þess að vinna saman í hópum eða tvo og tvo og 

skrifa niður texta. Kennarinn gæti jafnvel skrifað texta með nemanda sem er 

ekki altalandi á íslensku. Gott getur verið að skrifa sögu eða úrdrátt uppúr 

annarri sögu sem nemandi hefur lesið vegna þess að þá hefur hann 

uppbyggingu sögunnar til þess að herma eftir eða líta upp til. Það getur einnig 

verið gott að skrifa einfalda texta sem byggjast á reynslu nemenda eða reynslu 

bekkjarhópsnins. Dæmi: Ég fór á bókasafnið í gær, ég horfði á bíómynd í gær, 

og svo framvegis (Browne, 2001:177). Kennarar þurfa að muna að jákvæður 

stuðningur er alltaf hvetjandi fyrir einstaklinga, sérstaklega þegar þeim líður 

eins og þeir séu útundan. Umhverfi barnsins hefur mikla þýðingu fyrir árangur 

þess í skólanum. Það þarf að efla sjónminni barnanna til þess að veita þeim 

tilheyrandi aðstoð í lestrarkennslu. Námsefnið ætti að vera myndrænt og veita 
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stuðning. Kennari ætti að vera vakandi fyrir því að syngja í kennslustundum, 

horfa á myndir í sjónvarpi, skreyta skólastofuna sína með alls kyns myndrænu 

vali, fara í orðaspil og leiki með nemendum. Það er á ábyrgð kennarans að 

skapa spennandi lestrarumhverfi og bjóða upp á gott bókaúrval innan 

skólastofunnar. Hann þarf jafnframt að kynna nemendum sínum fyrir bókum, 

kenna þeim hvernig þau eiga að finna bækur við sitt hæfi og hvetja þau til þess 

að lesa sér til gagns og gamans (Browne, 2001:172-173). Menntun og 

menningu hefur alltaf verið stjórnað af því hvaða tungumál er talað í 

samfélaginu. Það eru margir nemendur sem læra ekki einungis tvö tungumál 

heldur fer skólastarfið fram á tungumáli sem er ekki þeirra móðurmál. Sumir 

nemendur þurfa jafnvel að ferðast um langan veg til þess að komast í skóla sem 

sér þeim fyrir efni á tungumáli sem þeir skilja (Grosjean, 2010:11).  

 

3.5 Fjölgreindir  

 

Okkur þótti rökrétt að fjalla um fjölgreindakenningu Gardners vegna þess að 

þessar greindir koma inn á ýmis námssvið og eru alls ekki bundnar við 

hefðbundinn bókalærdóm. Fjölgreindalíkanið getur reynst vel þegar kennsla á 

sér stað í hóp þar sem er um fjölmenningu að ræða (Armstrong, 2001:135). 

Howard Gardner, prófessor við Harvard-háskóla, útfærði kenningar um 

fjölgreindir. Hann taldi að vestræn menning væri búin að skilgreina hugtakið 

greind og fannst honum skilgreiningin heldur þröng. Hann setti því fram 

kenningu um að við værum með að minnsta kosti sjö grunngreindir 

(Armstrong, 2001:13). Gardner taldi ekki raunhæft að mæla greind á hlutlægan 

hátt og setja fram í formi einnar tölu, sem við köllum greindarvísitölu. Tilgáta 

Gardners er sú að greind snúist frekar um hæfileika til að leysa þrautir og að 

nemendur geti hannað afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið 

(Armstrong, 2001:15). Með líkaninu er komið inn á hversu ólíkir styrkleikar 

einstaklingsins geta verið. Þeir sem aðhyllast fjölgreindakenningu Gardners 

telja að einhæf kennsla mismuni nemendum. Þeir segja að greind snúist ekki 

um hversu gáfað fólk er heldur hvernig greind þeirra er háttað (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004:13). 
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4. Hugmyndasafn 

 

Í þessum kafla er að finna samansafn af kennsluaðferðum og leikjum sem 

nýtast í fjölbreyttum nemendahópi. Þessi viðfangsefni eru hugsuð fyrir alla 

nemendur, ekki einungis ef margir erlendir nemendur eru í viðkomandi skóla. 

Þau ýta undir umburðarlyndi og þjappa nemendahópum saman. Allt eru þetta 

leiðir sem eiga að gera skólastarfið skemmtilegt og uppbyggjandi. Við höfðum 

fjölgreindakenningu Gardners í huga þegar við tókum viðfangsefnin saman og 

reyna verkefnin á mismunandi greindir barnanna. Þessi kafli ætti að nýtast 

kennurum og öllum sem vinna með börnum og vilja nýta fjölbreytileikann sem 

tækifæri til þess að kynnast hvert öðru með óhefbundnum leiðum og spennandi 

leikjum. Skólastarf þarf að vera skapandi og nemendamiðað til þess að það nái 

til sem flestra einstaklinga. Með því að nota aðferðirnar gefst tækifæri til þess 

að kynnast ólíkum siðum og menningu á skemmtilegan hátt. Ekki er til ein rétt 

leið til þess að kenna eða ein aðferð sem er best heldur þarf kennslan sífellt að 

aðlaga sig að nemendum. Þeir standa sig misvel, þurfa mismunandi námsefni 

og taka mislangan tíma til þess að læra (Elín G. Ólafsdóttir, 2004:18; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b:13). Verkefnin eru ætluð nemendum á yngsta stigi 

grunnskólans.  Flestar aðferðir er hins vegar hægt að nota á öllum skólastigum 

en það þyrfti að aðlaga þær að nemandahópnum að hverju sinni.  

Fjölmenningarleg kennsla er í flestum tilfellum árangursrík. Kennarar eru 

lykilatriði til þess að ná þessum gæðum í kennslunni. Kennarar þurfa að skilja 

undirstöðu umræddrar kennsluaðferðar, bæði frá sjónarhorni nemenda sem og 

kennara (Hilda Hernández, 2001:5). Margir kennarar hafa ekki mikla reynslu í 

umræðum um fordóma. Sumir kennarar eru hræddir við þessar umræður og 

forðast þær en þess vegna eiga þær sér ekki oft stað innan nemendahópsins 

(Nieto, 2007:47). Þetta er færni sem kennarar ættu að tileinka sér. Kennarinn 

þarf að geta leitt sanngjarnar umræður.  
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4.1 Uppbygging viðfangsefna 

 

Við byrjum á því að lýsa samvirku námi en það er aðferð sem er unnin í 

hópum til þess að þjálfa nemendur í að vinna saman. Talið er að gott sé að gefa 

nemendum kost á að vinna í hópum og læra svoleiðis að vinna í samvinnu við 

aðra. Þessi þjálfun getur haft áhrif á líf nemendanna á fullorðinsárum því 

líklegt er að þeir sem hafa fengið æfingu í samvinnu nýti sér hana seinna á 

lífsleiðinni til þess að komast að samkomulagi og leysa vandamál. Samvirkt 

nám þykir henta vel í blönduðum nemendahópum því þá gefst tækifæri á að 

þjálfa þá í að vinna með nemendum sem eru ólíkir (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:18-19). Það eru mörg verkefni sem byggjast á samvirku námi. Við 

fjöllum um CLIM og jafningjahópa. Því næst kennsluaðferðum og byrjum þá á 

söguaðferðinni. Stutt umfjöllun er um leikræna tjáningu í kennslu en hún getur 

reynst vel vegna þess að leiklist sem aðferð getur stuðlað að sterkari sjálfsmynd 

barna og unglinga. Það getur verið auðveldara að tjá tilfinningar sínar og 

skoðanir bak við grímu og er leikræn tjáning gott tækifæri til þess að gera það 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:8).  

Við ljúkum kaflanum á leikjasafni. Þar eru leiðbeiningar á nokkrum leikjum 

sem eiga að geta nýst vel í kennslu. Allir hafa þeir sameiginlegt markmið að 

nemendur verði meðvitaðir um fjölbreytileika og hvernig hann getur birst 

okkur í mismunandi myndum. 

 

4.2 Hugmyndir að viðfangsefnum  

 

4.2.1 Jafningjahópar  

 

Í nokkrum grunnskólum hafa verið búnir til svokallaðir jafningjahópar. 

Þessir hópar lýsa sér á þann hátt að nemendur aðstoða aðra nemendur við að 

komast inn í starfið í skólanum á góðan hátt. Kennarar eða annað starfsfólks 

skólans fá einn eða fleiri nemendur til þess að hjálpa nýja nemandanum að 

aðlagast skólastarfinu. Þegar notast á við þessa hópa má ábyrgðin á 

einstaklinginn ekki vera of mikil því þá er hætta á því að stuðningurinn gangi 
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ekki upp, einnig er gott að skoða áhugamál einstaklinga til þess að þeir eigi 

sem best saman og samveran sé ekki þvinguð. Kyn og aldur hafa líka mikið um 

málið að segja og verða nemendurnir að vera jafnir og tilbúnir í samstarf 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010:191-192).  

 

4.2.2 Samvirkt nám 

 

Yfirleitt skilar það litlum árangri að setja nemendur í hópa, gefa þeim 

verkefni og ætlast til þess að þau vinni saman. Markviss þjálfun í samvinnu er 

nauðsynleg og skilar betri árangri. Kennarar eiga að leiða umræður, hjálpa 

þeim að ræða saman og deila niður verkefnum (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:69). Samvirkt nám er 

nám þar sem hópur nemenda vinnur saman að einu markmiði. Allur hópurinn 

þarf að vera virkur í vinnu og það eiga allir að hafa jöfn tækifæri á þátttöku. 

Með samvirku námi læra nemendur að vinna saman og bera sameiginlega 

ábyrgð á verkefnum. Að bera sameiginlega ábyrgð þýðir að nemendur bera 

ábyrgð á því að allir vinni sitt verk og að allir í hópnum tileinki sér námsefnið 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010:200-201). Samvirkt nám 

getur skilað jákvæðum niðurstöðum á marga vegu til einstaklingsins ef unnið 

er rétt með það. Nemendur sem læra að nota samvirkt nám eru líklegri til þess 

að nota það utan skólastarfs og það getur hjálpað þeim mikið í framtíðinni. 

Með samvirku námi skapast vettvangur til þess að nemendur átti sig á því 

hversu lærdómsríkt það getur verið að vinna saman í hóp. Þau finna sjálf hvað 

það reynist vel að fá hjálp frá öðrum og bera sameiginlega ábyrgð á verkefnum. 

Markmiðið með samvirku námi er að fá nemendur til þess að njóta þess að læra 

og að þau hafi ánægju af því (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:70). Það hefur sýnt sig að samvirkt 

nám hefur reynst vel í fjölbreyttum nemendahópum vegna þess að þá vinna 

ólíkir nemendur að sama markmiði og nýta þar með ólíkan bakgrunn sinn í að 

leysa verkefnið. Einnig komast nemendur nær því markmiði að meta kosti 

fjölbreytileikans sem er eitt stærsta markmiðið með allri fjölmenningarkennslu 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003:18-20). Það sem samvirkt nám hefur fram yfir aðra 

hópvinnu er að oft kemur fyrir að ekki séu allir í hópnum virkir í vinnu og 
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nokkrir sem leysa öll verkefnin. Með samvirku námi er unnið markvisst að því 

að allir nemendur séu jafnvirkir og fái jafnmikinn lærdóm út úr 

verkefnavinnunni (Guðrún Pétursdóttir, 2003:23). 

 

4.2.2.1 Samvirkt nám – verkefni  

 

Almennt markmið með samvirku námi er að þjálfa nemendur í samvinnu. 

Hægt er að aðlaga samvirkt nám inn í skólastarfið þegar unnið er í flestallri 

hópvinnu. 

Í samvirku námi þurfa allir einstaklingar að bera ábyrgð. Allir þurfa að 

standa við sitt til þess að vinnan gangi upp. Hver nemandi fær eitthvert 

hlutverk. Dæmi um þessi hlutverk sem eru gefin upp í bókinni Allir geta 

eitthvað, enginn getur allt eftir Guðrúnu Pétursdóttur eru eftirfarandi:  1. 

Skipuleggjandi, 2. Kynnir, 3. Hvetjari, 4. Tímavörður, 5. Efnisaflari, 6. 

Fundarstjóri.  Öll hlutverkin hafa ákveðnar skyldur og merkingu sem þarf að 

huga að þegar þau eru notuð. Það er gott að hafa hlutverkin skráð niður á stað 

þar sem nemendur geta séð þau. Einnig skiptir máli að nemendur fái tækifæri á 

að skiptast á hlutverkum og finna út hvað henti þeim (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:29-30). 

 

Skyldur og merking á bak við hlutverkin: 

 

1. Skipuleggjandi – Hann passar að allir séu að vinna, skilji verkefnið, fái að 

koma sínum hugmyndum á framfæri og fleira sem kemur að skipulagi. 

  

2. Kynnir -  Skráir niðurstöður í verkefninu, skipuleggur kynningu og passar 

að allir eigi þátt í henni. 

 

3. Hvetjari – Hvetur alla hópmeðlimi áfram í vinnu, passar að allir taki þátt og 

að engum finnist hann útilokaður í verkefninu og að ekki sé gert lítið úr 

hugmyndum. 

 

4. Tímavörður – Útbýr tímaáætlun og fylgist með hvort að það sé verið að 

eyða of miklum eða litlum tíma í ákveðna hluti. 
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5. Efnisaflari – Passar upp á að allt efni sem hópurinn þarf sé til staðar, skilar 

því sem ekki þarf að nota og skilar einnig inn verkefninu í lokin. 

 

6. Fundarstjóri – Sér til þess að þátttakendur í hópnum séu virkir, stjórnar 

umræðum og passar upp á að ekki sé farið út fyrir efnið. Hann leitar eftir 

aðstoð frá kennara ef enginn í hópnum hefur lausn.    

(Guðrún Pétursdóttir, 2003:28-29).  

 

Markmið með samvirku námi er að þjálfa nemendur í að vinna saman í hóp 

og sýna þeim að oft gengur betur þegar margar hendur koma að verkefninu. 

Listinn með hlutverkunum hér að ofan er ekki tæmandi og er hægt að notast 

við önnur og fleiri hlutverk ef kennarinn kýs það frekar. 

 

4.2.3 CLIM 

 

CLIM er kennsluaðferð sem byggist á samvinnunámskenningum en CLIM 

stendur fyrir Cooperative Learning in Multicultural Groups. Á íslensku hefur 

hún verið kölluð SAFN-aðferðin sem stendur fyrir Samvinnunám í fjölbreyttum 

nemendahópi. Hún gengur út á að fá nemendur til þess að leysa verkefni í 

sameiningu. Talið er að markmið fjölmenningarlegrar kennslu geti náðst með 

CLIM-verkefnum því verkefnin miða að virkni nemenda og hafa allir jafnan 

aðgang að vinnu (Nína V. Magnúsdóttir, Guðjón R. Jónasson og Ingibjörg 

Ferdinandsdóttir, 2010:4-5). Hver nemandi fær sitt hlutverk og getur ekki leyst 

það sem einstaklingur, heldur þurfa allir að hjálpast að. Það reynir á 

nemendurna í samskiptum og aðferðirnar sem þeir vinna með kenna þeim að 

fagna fjölbreytileikanum og líta ekki á hann sem ókost. Nemendur nota 

styrkleika hvers annars. Verkefnin eru fyrirfram ákveðin og reyna á ólík 

áhugamál og styrkleika nemenda (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Þóra 

Melsted 2005; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007:85). Talið er að með því að nota 

CLIM-aðferðina aukist félagsfærni nemenda smám saman. Þeir fari að virða og 

meta hver annan, nýta þá hæfileika sem hver einstaklingur býr yfir og almennt 

læra að vinna saman (Guðrún Pértursdóttir, 2003:24). Hlutverk kennara í 
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verkefnavinnu CLIM er að vera leiðbeinandi en ekki stjórnandi. Hann skiptir 

nemendum upp í hópa og þarf hann að passa upp á að fjölmenning 

nemendanna skili sér í hópana (Nína V. Magnúsdóttir, Guðjón R. Jónasson og 

Ingibjörg Ferdinandsdóttir, 2010:4-5). 

 

4.2.3.1 CLIM - verkefni 

 

Hér fyrir neðan er dæmi um CLIM-verkefni sem var tekið úr 

kennsluleiðbeiningahefti sem fylgir bókinni Vinir í nýju landi eftir Guðjón 

Ragnar Jónsson og Nínu V. Magnúsdóttur. Spurningar sem komu fram í þeirra 

verkefnasafni voru beinar spurningar úr bókinni en hér að neðan er búið að 

útfæra þær sem almennar spurningar um fordóma, flóttamenn, vinskap og fleira 

sem viðkemur fjölmenningarlegri kennslu. 

 

Uppbygging CLIM-verkefnis er þannig háttað að byrja þarf á að kynna 

efnið sem á að fara í hverju sinni. Skipta þarf nemendunum upp í hópa og fær 

hver hópur mismunandi viðfangsefni. Endar svo vinnan á því að hóparnir 

kynna efnið fyrir hver öðrum. 

 

Hér koma dæmi um viðfangsefni hópanna: 

 

Hópur eitt – Fordómar leynast víða 

 Nemendur skoða upplifun erlendra nemenda á fordómum og svara 

spurningum. 

 Getur þú ímyndað þér að vera fyrir fordómum? 

 Hefur þú orðið vitni að fordómum í skólaumhverfinu? 

 Af hverju skiptir máli að þekkja einhvern í því samfélagi maður býr í?  

 Rökstyðjið svörin. 

 

Hópur tvö – Allir vilja eignast íslenska vini 

 Hvers vegna er mikilvægt að eiga góða vini? 

 Hvernig getum við hjálpað erlendum nemendum að líða vel á Íslandi?  

 Hverjir eru kostir þess að erlendir nemendur eigi íslenska vini? 
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Hópur þrjú – Mér eru allir vegir færir 

 Hvernig komum við í veg fyrir slæma framkomu í garð erlendra barna? 

 Hvernig haldið þið að tilfinningin sé að flytja í nýtt land og vera í skóla  

þar sem þið skiljið ekki tungumálið?  

 

Hópur fjögur – Líf á tveimur stöðum 

 Er mikilvægt að vera sterkur í móðurmáli sínu? Hvernig ætli það sé að  

vera óöruggur í sínu móðurmáli og/eða kunna það ekki?  

 Hvernig ætli það sé að búa í tveimur menningarheimum? Átt er við 

þegar sitthvor menning ríkir á heimili og í skóla. 

(Nína V. Magnúsdóttir, Guðjón R. Jónasson og Ingibjörg Ferdinandsdóttir, 

2010:6-7). 

 

4.2.4 Söguaðferðin  

 

Söguaðferðin eða story-line er skemmtileg og fjölbreytt aðferð. Það sem 

einkennir hana er að nemendur ráða alfarið ferðinni. Kennarinn er einungis til 

staðar sem aðstoðarmaður. Kennari getur byrjað á því að segja sögu um fólk. 

Hún leiðir umræðurnar út í opnar spurningar. Hvernig gæti þetta fólk litið út, 

hvernig eru húsin sem þau búa í? Nemendur svara þessu spurningum og 

kennari skráir upplýsingar á töfluna (Falkenberg, 1994:9-10). Þessar 

upplýsingar verða sjáanlegar á töflunni alla vikuna vegna þess að þangað geta 

nemendur leitað eftir verkefnum og þau geta einnig bætt upplýsingum við í 

gegnum allt verkefnið. Nemendur velja sér verkefni. Hver og einn útbýr sína 

persónu. Hann finnur áhugamál fyrir hana, fjölskylduhagi, menntun og hvað 

sem honum dettur í hug. Það má meira að segja ganga svo langt að ákveða vini 

og óvini innan samfélagsins. Í lok verkefnavinnunar má bjóða foreldrum og 

öðrum gestum á lokasýningu og kynna þeim fyrir samfélaginu sem nemendur 

hafa skapað (Falkenberg, 2000:19-20).  

Kjarni aðferðarinnar er ákveðin saga sem hefur sögusvið, persónur og 

atburðarás. Aðaláhersla í vinnu með söguaðferðinni er á virk vinnubrögð, 

skapandi starf, hugmyndaflug, fjölbreytni, upplýsingaleit og úrvinnslu, 
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samvinnu og samþættingu og til þess að aðferðin og vinnan gangi upp verða 

nemendur að vera virkir í að móta persónurnar og segja söguna. Nemendur 

setja sig í spor annarra til þess að leysa vandamál og skilja líf og starf 

viðfangsefnisins (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:152). Söguaðferðin getur verið 

góð leið til þess að gera nám skemmtilegt og áhugavert. Aðferðin gæti nýst vel 

í kennslu með fjölbreyttan nemendahóp vegna þess að vinnan getur verið 

margvísleg. Nemendum gefst tækifæri til þess að vinna saman og einnig geta 

verkefnin boðið upp á skapandi starf og ættu því allir að finna eitthvað við sitt 

hæfi.   

 

4.2.4.1 Söguaðferðin - verkefni  

 

Kennari ákveður sögusvið en engu að síður þarf hann að vera opinn fyrir 

hugmyndum nemenda sinna. Hann gæti til dæmis notað samfélagið sem þema. 

Hann setur fram opnar spurningar um hvað einkenni samfélag, hvað þurfi að 

vera til staðar, hverjir búi þar, við hvað þau starfi og fleiri þess háttar 

spurningar. Nemendur taka virkan þátt í að móta verkefnið með því að koma 

með hugmyndir að viðfangsefni til þess að vinna með. Það sem gerir 

söguaðferðina skemmtilega og spennandi fyrir nemendur er að öll verkefni sem 

í henni eru unnin eru gerð í samvinnu við þeirra hugmyndir. Verkefnin eru 

byggð á fyrri þekkingu og reynslu nemendanna (Eik, Fauskanger og Olsen, 

2004:11-12). 

Áður en vinnan hefst þarf kennari að vera búinn að setja fram ákveðin 

markmið sem hann vill að nemendur nái með verkefninu, í þessu tilfelli ætti 

það að vera fjölmenningartengt markmið. Hann leiðir svo nemendur áfram í 

vinnu í átt að þessum markmiðum.  

 

Lykilatriði sem kennari þarf að hafa í huga áður en vinna í söguaðferðinni 

hefst: 

 

Söguþráður: Fólkið í bænum okkar (nemendanna sem eru að vinna 

verkefnið). 
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Lykilspurningar: Hvað er í okkar samfélagi? Hvernig fólk býr í bænum? 

Hvað gerir það? Hvað þurfum við að hafa í samfélaginu okkar til þess að allt 

gangi upp? Og fleiri spurningar sem vakna hjá nemendum þegar vinnan hefst.  

 

Verkefni: Þankahríð, umræður, myndgerð, vettvangsferðir og margt fleira sem 

nemendur og kennari koma sér saman um. 

 

Skipulag: Bekkurinn sem ein heild, hópar og einnig einstaklingsvinna. 

 

Námsgögn: Blöð, litir, skriffæri, stór maskínupappír til þess að nota sem 

sögusvið og allur mögulegur föndurbúnaður sem að kennara og nemendum 

dettur í hug að nota við gerð verkefnisins.  

 

Námsmat: Fjölbreytt námsmat er mikilvægt í söguaðferðinni svo sem 

sjálfsmat, gátlistar og fleira. 

 

4.2.5 Leikræn tjáning 

 

Með leikrænni tjáningu þjálfast nemendur í að setja sig í spor annarra og 

spilar það þónokkuð stórt hlutverk í fjölmenningarkennslu. Við lærum að það 

óþekkta er ekki endilega verra, okkar menning er ekki endilega betri en 

menning annarra. Að setja sig í spor annarra getur hjálpað nemendum að fá 

dýpri skilning á ólíkum aðstæðum í lífi fólks og væri því hægt að setja upp 

sýningar sem þjálfa þessa hæfni. Börn búa yfir þeirri hæfni að leika sér, setja 

sig í spor annarra, fara í ímyndunarleiki og með leiklist sem kennsluaðferð 

getur kennarinn hjálpað nemendum að þróa þessa hæfni enn frekar (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:8-9).  

 

4.2.5.1 Hlutverkaleikur  

 

Nemendur setja sig í spor persóna sem búa í öðru landi en sínu eigin 

heimalandi. Þeir lifa sig inn í þeirra daglega líf. Mælt er með því að byrja á að 
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lesa sögu eða fræðast um efnið áður en leikræna ferlið fer af stað og leika svo 

persónur sem búa á staðnum. Sagan er góð kveikja að verkefninu. Nemendur 

geta með henni myndað sér skoðanir á aðstæðum og unnið frekar út frá þeim í 

leikrænu tjáningunni. Barnið notar eigin reynslu og reynslu af hlutverkaleik til 

þess að leika persónur. Með þessari aðferð fær barnið tækifæri til þess að prófa 

mismunandi hlutverk. Þegar nemendur setja sig í spor annarra getur það fengið 

þau til þess að fá dýpri skilning á ólíkar aðstæður í lífi fólks. Í hlutverkaleikjum 

getur kennari fengið innsýn í viðhorf nemenda til samfélagsins og kröfur þess.  

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:24). 

 

4.3 Leikir  

 

Það er til heilmikill fjöldi af námsleikjum sem henta vel í kennslu og finnst 

nemendum oft skemmtilegt og eftirsóknarvert að fara í leiki á skólatíma. Leikir 

sem hægt er að nota við kennslu geta verið allt frá útgefnum námsspilum til 

algengra barnaleikja sem breytt hefur verið þannig að markmið leiksins tengist 

markmiði námsefnisins (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:80). 

Á næstu síðum má finna leikjasafn með leikjum sem gegna því hlutverki að 

gera kennslu í íslenskum grunnskólum meira fjölmenningarlega. Leikirnir hafa 

það sameiginlegt að markmiðin með þeim snúa flestöll að fjölmenningarlegri 

kennslu. Leikirnir koma úr ýmsum áttum og hafa höfundar safnað þeim að sér 

á sinni skólagöngu bæði hérlendis sem og í öðrum Norðurlöndum. Einnig hafa 

hugmyndir kviknað við lestur skólabóka og frá samnemendum. 
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4.3.1 Leikur 1 

 

Viðfangsefni: Hvað eigum við sameiginlegt? 

 

Aðferð: Nemendur byrja á því að standa í beinni línu hlið við hlið. Stjórnandi 

stendur fyrir framan röðina og setur fram staðhæfingar sem tengjast lífi 

nemenda. Staðhæfingarnar geta tengst fjölskylduhögum eins og  „ég á 2 

systkini“, útliti nemanda „ég er með rautt hár“ eða í raun bara hverju sem 

stjórnandanum dettur í hug hverju sinni. Þegar staðhæfingin á við um nemanda 

stígur hann fram um eitt skref. Stjórnandi kemur með þrjár staðhæfingar í 

hverjum leik og eftir þær er röðin hjá nemendum ekki lengur bein. Að lokum 

stýrir stjórnandi umræðum um það hvort  það hafi komið nemendum á óvart 

hversu margt einstaklingarnir ættu sameiginlegt. 

 

Markmið: Aðalmarkmið leiksins er að sýna fram á að þó nemendur komi frá 

ólíkri menningu geta þeir engu að síður átt margt sameiginlegt. Einnig geta 

nemendur sem koma frá sama menningarheimi verið ólíkir. 

 

Gögn/skipulag: Í þennan leik þarf engin gögn. Það þarf einungis rúmgott pláss 

til þess að nemendur geti staðið hlið við hlið í beinni röð og stigið fram um þrjú 

skref. Stjórnandi þarf að koma með staðhæfingar sem henta hverju sinni. 

 

Mat: Stjórnandi metur hvernig nemendur bregðast við leiknum. Hann þarf að 

fylgjast skipulega með öllum nemendum og skrá punkta úr umræðum barnanna 

í lok leiksins hjá sér (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:88).  
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4.3.2 Leikur 2 

 

Viðfangsefni: Saga á móðurmáli. 

 

Aðferð: Nemendum er skipt upp í að minnsta kosti tvo hópa. Hver hópur fær 

spjöld með myndum. Skemmtilegt er að byrja vinnuna á því að nemendur 

útbúa spjöldin sjálf en þau þurfa að vera jafnmörg og fjöldi nemenda í hverjum 

hóp. Nemendur semja svo í sameiningu sögu til þess að segja með spjöldunum. 

Næst raða þeir sér upp í röð og hver og einn heldur á einu spjaldi. Nú byrjar 

nemandinn við vinstri endann á því að segja part úr sögunni sem passar við 

sína mynd á sínu eigin móðurmáli en svo tekur næsti við hliðina á honum við 

og gengur sagan þannig áfram þangað til hún er komin á hinn endann og er þar 

með búin. Þessi leikur hentar sérstaklega vel í nemendahópum þar sem mörg 

tungumál eru töluð. Hann eflir skilning. Þeir nemendur sem eru tvítyngdir geta 

jafnvel haldið á tveimur spjöldum og sagt tvær sögur.  

 

Markmið: Að styrkja sérstöðu nemanda og fá þá til þess að kynna móðurmál 

sitt fyrir skólafélögum sínum. Með þessu er sýnt fram á fjölbreytileika í 

hópnum. 

 

Gögn/skipulag: Myndaspjöld sem nemendur lýsa og segja söguna með. 

Kennari getur mætt með tilbúin spjöld eða þau unnin í samvinnu við nemendur 

áður en sagan er búin til og sögð. 

 

Mat: Kennari gerir reglulega virkniathuganir og skráir frammistöðu nemenda 

hjá sér í lok kennslustundar. Bera nemendur virðingu fyrir hver öðrum í 

framsögn? Hvernig er færni þeirra í að koma fram fyrir framan samnemendur. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:88). 
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4.3.3 Leikur 3 

 

Viðfangsefni: Treystir þú mér? 

 

Aðferð: Leikurinn getur farið fram hvar sem er í skólanum. Nemendur eru 

paraðir saman tveir og tveir. Bundið er fyrir augun á öðrum og hinn leiðir hann 

í gegnum herbergi/stofuna/salinn. Áður en leikurinn hefst þurfa nemendur að 

vera búnir að koma sér saman um merki sem þeir gefa hvor öðrum til þess að 

segja til um í hvaða átt á að fara, hvort það þurfi að beygja sig niður eða hoppa 

upp á eitthvað. Þessi merki gætu verið að banka á hægri öxl, bank á bak og svo 

framvegis. Nemendur ganga svo saman í gegnum herbergið/stofuna/salinn og 

eru ýmsar hindranir á leiðinni og þurfa þeir því að grípa í merkin til þess að 

vísa veginn. Það er alveg stranglega bannað að tala í þessum leik og eiga 

samskiptin að fara fram með merkjunum. Í lokin er gott að ræða við nemendur 

um hvernig þeim leið á meðan leikurinn var í gangi, hvernig var að einhver 

annar hefði stjórn á þeim og hvernig er að stjórna öðrum.   

 

Markmið: Að öðlast traust frá öðrum. 

 

Gögn/skipulag: Ákveða þarf hvort nemendur semji sjálfir merkin eða hvort 

þau séu ákveðin af öllum í upphafi og allir styðjist við sömu merki. Finna þarf 

staðsetningu sem hentar og koma fyrir hindrunum til þess að gera leikinn meira 

krefjandi. 

 

Mat: Kennari gerir reglulega virkniathuganir og skráir frammistöðu nemenda 

hjá sér í lok kennslustundar. Bera nemendur virðingu fyrir hvor öðrum? Bera 

þeir traust til hvors annars? Hér væri einnig hægt að láta nemendur taka 

sjálfspróf. Dæmi um slíkt sjálfspróf er að finna hér að aftan á bls. 46 (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:88). 
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4.3.4 Leikur 4 

 

Viðfangsefni: Að para saman 

 

Aðferð: Hver og einn fær hluta úr mynd. Fyrir yngstu nemendurna er 

myndinni aðeins skipt í tvo helminga en hægt er að skipta henni í fleiri hluta 

eftir þroska og aldri. Nemendur ganga svo um stofuna og finna myndirnar sem 

passa við sína mynd. 

 

Markmið: Leikurinn er gerður til þess að þjálfa grunnfærni í samvinnunámi. 

Nemendur þurfa að deila myndinni sinni með öðrum til þess að klára leikinn. 

 

Gögn/skipulag: Myndir til þess að para saman. 

 

Mat: Kennari skráir hjá sér færni nemenda í samskiptum. Hann þarf að vera 

með athyglina á öllum nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:88). 
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4.3.5 Leikur 5 

 

Viðfangsefni: Tjáning án orða. 

 

Aðferð: Nemendur vinna tveir og tveir saman. Leikurinn getur farið fram hvar 

sem er í skólanum. Áður en leikurinn byrjar þarf kennarinn að útbúa nokkrar 

skipanir, skrifa þær á blað og setja í skál. Þessar skipanir geta verið: Viltu opna 

gluggann? Hvað er klukkan? Viltu færa mér vatnsglas? Annar aðilinn dregur 

miða með skipun sem hann á að reyna að útskýra fyrir andstæðing sínum án 

þess að nota orð eða án þess að tala upphátt. Þessi leikur hentar sérstaklega vel 

með nemendum sem tjá sig ekki fullkomlega á íslensku. 

 

Markmið: Fá nemendur til þess að átta sig á því hversu stór hluti tungumálið 

er af okkur. Það þurfa allir að geta tjáð sig með einhvers konar tungumáli og 

það er erfitt að reyna að fá viðmælendur okkar til þess að skilja einfaldar 

skipanir ef við tölum ekki sama tungumálið. 

 

Gögn/skipulag: Skipanir á miðum sem nemendur draga úr skál. 

 

Mat: Færni nemenda í samskiptum. Hvernig tekst þeim að tjá sig án orða?  

Nemendur gætu fyllt út sjálfspróf að leik loknum um hvernig þeim leið á 

meðan leikurinn var. Hvernig það er að geta ekki tjáð sig án orða. Kennari 

fylgist með þátttöku nemenda. Sjá má dæmi um slíkt sjálfspróf á síðu 46 hér að 

aftan (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:89). 
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4.3.6 Leikur 6 

 

Viðfangsefni: Fylgir þú reglunum? 

 

Aðferð: Sextán nemendum er skipt niður í fjóra hópa, fjórir í hverjum hóp. Ef 

það eru fleiri nemendur í hópnum þá er þeirra hlutverk að fylgjast með.  

Nemendur eiga að spila lúdó. Hver hópur fær mismunandi leikreglur að spilinu 

Með því er átt við að það gilda aðrar reglur í hinum hópunum. Nemendur spila 

í 5 mínútur og vinningshafinn í hverjum hóp færir sig á næsta borð án þess að 

vita að þar gildi aðrar reglur.Nemendur mega ekki tala saman á meðan spilinu 

stendur. Þeir mega einungis tjá sig með leikrænum tilþrifum eða teikningum. 

Þegar spilið byrjar átta nemendurnir sig fljótlega á því að það gilda ekki sömu 

reglur og í fyrri hópnum. Þegar vinningshafarnir koma að næsta borði líður 

þeim vel og halda að sigurgangan haldi áfram. Sú tilfinning breytist hins vegar 

fljótlega þegar þeir átta sig á því að þeirra reglur gilda ekki á þessu borði. Það 

er líklegt að í stað þess að standa á skoðunum sínum reyni þeir að fylgja 

reglum hópsins án þess að þekkja þær. Þess má geta að leikurinn er mikil 

upplifun fyrir áhorfendur sömuleiðis þar sem þeir fara yfirleitt að hlæja að 

þeim sem gengur illa og skilur ekki reglurnar.  

 

Markmið: Fá nemendur til þess að átta sig á því að það er erfitt að reyna að 

koma sínum reglum á framfæri þegar aðrar reglur og hefðir gilda í 

samfélaginu. 

 

Gögn/skipulag: Í þennan leik þarf fjögur lúdóspil og fjórar mismunandi 

leikreglur fyrir hvert spil. 

 

Námsmat: Stýrðar umræður eftir leikinn um upplifun á meðan á leiknum stóð. 

Einnig væri gott að fá nemendur til þess að gera sjálfsmat um hvað þeir lærðu 

og þar gætu þeir lýst tilfinningunni að vera utangáta. Áhorfendur ættu einnig að 

ræða hvernig þeir brugðust við leiknum, hvort þeir hafi hlegið eða vorkennt 

þeim sem var að tapa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:89). 
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4.3.7 Leikur 7 

 

Viðfangsefni: Fordómaleikur - Að komast í hópinn. 

 

Aðferð: Allir nemendur byrja inni í skólastofunni. Kennari býður einum 

nemanda að fara út úr stofunni og hinir nemendurnir eru beðnir um að mynda 

hring með því að leiðast á miðju gólfinu. Þeim er sagt að nú verði þeim sem fór 

fram hleypt inn og að hann eigi að reyna að komast inn í hringinn. Einnig er 

nemandanum sem fór fram sagt að hann eigi að reyna að koma sér inn í 

hringinn þegar hann kemur inn í skólastofuna aftur. Ekkert annað er gefið upp 

en þetta. Sá sem fór fram kemur inn og reynir að koma sér í hringinn með 

hinum. Í flestum tilfellum fer leikurinn þannig að þeir sem eru í hringnum gera 

sitt besta til að koma í veg fyrir að aðilinn komist inn í hringinn. Þessi leikur 

vekur oft athygli fólks á hversu lokaðir hópar geta verið fyrir nýjum aðilum og 

hversu erfitt það getur verið að komast að í vinahópum. 

 

Markmið: Að vekja samkennd innan hópsins, að þau setja sig í spor annarra, 

þeirra sem koma nýir og reyna að komast inn í vinahópa og að átta sig á því 

hvernig það er að vera skilinn út undan. 

 

Gögn/skipulag: Skólastofan rýmd svo að pláss sé fyrir stóran hring á gólfinu. 

 

Námsmat: Í lokin er atburðarás leiksins rædd, til dæmis getur kennarinn spurt 

af hverju nemandanum sem fór fram hafi ekki verið hleypt inn í hringinn. Það 

er líklegt að svarið verði: ,,Af því að hann átti að reyna að komast inn í hann” 

og þá er það hlutverk kennarans að benda á að það sé rétt en að aldrei hafi 

verið tekið fram að það ætti hann ekki að geta eða að þau í hringnum hafi ekki 

mátt hleypa honum í hringinn. Einnig er mikilvægt að spyrja þann sem fór fram 

hvernig honum hafi liðið á meðan á leiknum stóð. Líklegt er að honum hafi 

ekki liðið vel þar sem hann var óvelkominn og þá er tilvalið að opna fyrir slíkar 

umræður með hópnum, hvernig það er að vera skilinn út undan og að vera einn. 
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4.3.8 Leikur 8 

 

Viðfangsefni: Hver er ég? 

 

Aðferð:  Skipta þarf hópnum upp svoleiðis að það séu tveir og tveir saman og 

auðvelt sé að skipta um félaga. Þeir eiga að tala við hvorn annan í eina mínútu í 

senn og skipta svo um hóp.  Hver og einn nemandi dregur ákveðið hlutverk. 

Hlutverkin gætu verið: frekja, móðir, kurteist barn, útlendingur, prakkari, 

amma o.s.frv. Þeir sýna hinum aðilanum ekki hlutverkið sitt. Því næst setjast 

nemendur á móti hvor öðrum og ræða saman. Stjórnandi gefur þeim 

umræðuefni og þeir eiga að leika hlutverkið sem þeir fengu. Í lok leiksins 

setjast nemendur í hring og eiga að giska á hlutverkin hjá hvor öðrum.  

 

Markmið:  Nemendur setji sig í spor annarra og öðlist dýpri skilning um ólík 

hlutverk fólks.  

 

Gögn/skipulag: Stjórnandi þarf að ákveða nokkur hlutverk, skrifa þau á miða 

og setja í skál. 

 

Námsmat: Kennari fylgist með vinnu nemenda og skráir hjá sér þátttöku, 

virkni og skilning nemenda á leiknum. Er nemandinn góður í því að setja sig í 

spor annarra? Ber hann virðingu fyrir félaga sínum á meðan hann tjáir sig? 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:88). 
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4.3.9 Leikur 9 

 

Viðfangsefni: Að setja sig í spor annarra. 

 

Aðferð: Nemendum er skipt í hópa og fær hver hópur ákveðnar aðstæður til að 

vinna með. Dæmi um slíkar aðstæður gæti verið að 8 ára stelpa komi heim í 

kvöldmatinn grátandi eftir að hafa verið strítt af krökkunum í götunni. Hvað 

segja mamma, pabbi, bróðir og/eða systir? Aðstæðurnar sem gefnar eru geta 

verið mjög margar og fjölbreyttar og þarf kennarinn að meta hvaða aðstæður 

honum finnst þurfa að vinna með í nemendahópnum. Hóparnir fá um það bil 

10-15 mínútur til að ræða um þær aðstæður sem þeim voru gefnar og æfa 

hvernig þeir ætla flytja það fyrir framan bekkinn. Hver hópur þarf að ræða 

viðbrögð persóna sín á milli. Hvernig líður þeim? Hvað eru þær að hugsa? 

Hvernig á að bregðast við og svo framvegis. Nemendur flytja atriðin fyrir 

bekkinn og að lokum stýrir kennarinn umræðum. 

 

Markmið: Leikurinn eflir og eykur samkennd meðal nemenda en þeir þurfa að 

setja sig í spor annarra sem auðveldar slíkan skilning. Leikurinn eflir mál- og 

hugtakanotkun og hentar því tvítyngdum nemendum vel. 

 

Gögn/skipulag: Skipta þarf hópnum upp og gefa þeim aðstæður. Kennari þarf 

að vera búinn að búa til rými til að hóparnir geti sýnt atriðin. Kennarinn þarf 

einnig að vera búinn að skipuleggja hvaða aðstæður hann setur upp.  

 

Námsmat: Í þessum leik er bæði hægt að notast á við virkniathugun þar sem 

kennari skráir hjá sér frammistöðu nemenda og sjálfsmat nemenda þar sem þeir 

svara spurningum um upplifun og reynslu. Sjá má dæmi um sjálfspróf á 

blaðsíðu 46 hér að aftan (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:88-89).  
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4.3.10 Leikur 10 

 

Viðfangsefni: Kærleikshringur. 

 

Aðferð: Nemendur standa í hring og leiðast. Gengið er hringinn og hver og 

einn segir fallega athugasemd um og við næsta mann og svo koll af kolli. Allir 

hlusta á þann sem talar og mikilvægt er að sá sem hrósar horfi í augun á þeim 

sem fær hrósið og öfugt. Reglur leikjarins eru að það má ekki segja neitt 

neikvætt eða niðrandi heldur eru einungis falleg orð leyfð í kærleikshringnum 

og virðing fyrir næsta manni er nauðsynleg. Gott er að fara fram á að nefna 

þurfi einhvern persónulegan eiginleika þess sem hrósið fær í stað þess að tala 

um hlutlæga hluti líkt og: ,,Þú ert í flottum skóm”. 

 

Markmið: Hvetur nemendur til jákvæðni og vináttu og til þess að hrósa og að 

kunna að taka hrósi. Hristir nemendahópinn saman og eykur kærleika og gleði 

innan bekkjarins.   

 

Gögn/skipulag: Kennslustofa rýmd svo pláss sé á gólfi fyrir kærleikshringinn. 

 

Námsmat: Við mælum með því að kærleikshringurinn eigi sér stað tvisvar í 

mánuði. Kennari skráir hjá sér færni einstakra nemenda eftir hvert skipti. Eftir 

önnina er kennari með góða yfirsýn yfir frammistöðu og bætingu nemenda 

sinna við að koma skoðunum sínum á framfæri.  
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4.4 Markmið og námsmat  

 

Í öllu skólastarfi þurfa að vera markmið og námsmat. Þessi atriði eru 

nauðsynleg þó svo að um óhefðbundar kennsluaðferðir sé að ræða eins og 

gefnar eru upp hér að ofan. Huga þarf vel að þessum hluta námsins og þarf  

námsmatið að vera áreiðanlegt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. 

Einnig þarf að skipuleggja námsmatið og markmiðin með hliðsjón af 

viðmiðum aðalnámskrár (Mennta– og menningarmálaráðuneytið 2011:40). Mat 

á verkefnum og markmið þurfa að vera nátengt því að með námsmati eru 

kennarar að athuga hvort að settum markmiðum hafi verið náð ásamt því að 

skoða hvar nemendur eru staddir hverju sinni (Guðrún Pétursdóttir, 2003:44). Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í 

skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur 

námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir 

geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig 

nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, 

stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir  til framfara og metið 

hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:52). 

 

Það getur reynst erfitt að skipuleggja námsmat þegar unnið er með 

óhefðbundnar kennsluaðferðir og þurfa því kennarar að vera með skýr 

markmið í upphafi verkefnisins og skipuleggja svo matið út frá þeim. Kanna 

ætti stöðu nemenda í upphafi verkefnisins, hvort að framför eigi sér stað á 

námsferlinu og við lok verkefnisins. Með matinu kemst kennarinn að þekkingu, 

færni, getu og skilningi nemenda en oft og tíðum er nauðsynlegt að athuga 

námstækni, hæfileika, áhugamál, viðhorf og væntingar nemendanna (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:86). Þó 

svo að erfitt geti verið að hafa námsmat á verkefnum sem eru óhefðbundin er 

námsmatið engu að síður jafn mikilvægt þar og í öðru námi (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir,  2004:62). Í óhefðbundnum námsleiðum eins og 

gefnar eru upp hér að framan getur verið mikilvægt að kanna það sem meta á 
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áður en formleg vinna með efnið hefst til þess að geta borið saman það sem 

nemendur vita og kunna fyrir og eftir að þeir ljúka við námsefnið sem á að 

meta (Guðrún Pétursdóttir, 2003:44-45). Hægt er að fara ýmsar leiðir þegar 

kanna á námsmat og má þar helst nefna aðferðir eins og óformlega athugun, 

formlega skráningu, símat, próf, viðvið og viðhorfskannanir (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:86-89). Í 

leikjasafninu hér að ofan eru fjölbreyttar námsmatsaðferðir nauðsynlegar til 

þess að komast að lærdómi barna. Stýrðar umræður af kennara eftir hvern leik 

gætu komið sér vel. Sjálfspróf og viðhorfskannanir gætu líka sýnt hvað 

nemendur lærðu af leikjunum. 
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4.4.1 Dæmi um námsmatsblað 

Tjáning án orða 

– matsblað nemanda – 

Sjálfsmat 

 

 

Nafn:________________________________________dags.:___________ 

 

 

Hvernig leið mér í leiknum? 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Hvernig fannst mér að tjá mig án orða? 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Hvað lærði ég af leiknum? 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Hvað var skemmtilegast í leiknum? 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Hvað var erfiðast í leiknum? 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(Anna Jeppesen og Lilja M. Jónsdóttir e.d.) 
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5. Samantekt og lokaorð 

 

Eins og við lýstum yfir í inngangi þá hefur þróun fjölmenningar á Íslandi 

síðustu ár verið hröð. Ef settri stefnu um skóla án aðgreiningar í grunnskólum á 

að nást þurfa menntastofnanir bregðast við henni á róttækan hátt. Það þarf ekki 

einungis að breyta viðhorfum í skólum heldur í öllu samfélaginu. Skortur á 

samskiptum getur myndað ágreining á milli hópa. Við viljum undirstrika 

mikilvægi þess að fjölmenningarleg kennsla sé ekki einungis tengd við 

þemavikur og matarhátíðir. Samkvæmt bókinni Fjölmenningarleg kennsla, 

forvörn gegn kynþáttahatri og fordómum eftir Guðrúni Pétursdóttir má skipta 

fjölmenningarlegri kennslu niður í fimm lögmál, en þau eru: Samkennd, 

samstaða, virðing fyrir annarri menningu, kennsla gegn þjóðernishyggju og 

kennsla gegn kynþáttahatri (Guðrún Pétursdóttir,1999:39).  Þessa þætti er hægt 

að vinna með í hvaða viðfangsefni sem er en eins og við höfum talað um þá er 

fjölmenningarleg kennsla þráður sem ætti að tvinna inn í öll fög sem kennd eru 

í skólum. Í almennum grunnskólum á Íslandi þyrfti að okkar mati að veita 

nemendum í meirihlutahópi tækifæri til að gagnrýna eigin menningu. Menntun 

í fjölmenningarsamfélagi ætti að hjálpa nemendum að skilja menningu og 

heimahaga sína (Banks, 2001:104). Þetta trúum við að sé mögulegt með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum sem hafa allar það sameiginlega markmið að 

gera nemendum ljóst að fjölmenning er eðlileg. Við teljum að besta leiðin til 

þess að láta nemendur af erlendum uppruna njóta sín sem best í grunnskólum 

sé sú að skólastjórnendur og kennarar skilji að fullu hvað fjölmenningarleg 

kennsla er og hvernig hún eigi að vera útfærð í skólum. Ef fjölmenningarlegri 

kennslu er komið á með réttum hætti og unnið með verkefni og aðferðir í 

tengslum við hana í skólastarfinu sem heild ættu nemendur af erlendum 

uppruna ekki að finna fyrir því að þau séu á einhvern hátt „öðruvísi“. 

Nemendur sem ganga í skóla þar sem mikið er um blandaðan nemendahóp og 

vel staðið að fjölmenningarlegri kennslu hafa þau forréttindi fram yfir aðra að 

fá að kynnast til dæmis fjölbreyttri menningu og ólíkum siðum í gegnum 

samnemendur sína. Talið er að þessir nemendur verði opnari fyrir 

fjölbreytileikanum og ekki eins þröngsýn á það óþekkta. Þess vegna er 

mikilvægt að nemendur sem ganga í skóla þar sem lítið er um minnihlutahópa 
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fái tækifæri á fjölmenningarlegri kennslu (Guðrún Pétursdóttir, 1999:38). Á 

skólaaldri myndast hugsunarháttur sem  getur einkennt okkur á fullorðinsárum. 

Með fjölmenningarlegri kennslu er unnið gegn því að nemendur verði 

þröngsýnir og fordómafullir í garð þess sem er ókunnugt þeim (Guðrún 

Pétursdóttir, 1999:45). 

Kennarar spila stórt hlutverk í uppeldi barna. Vandamál sem tengjast 

fjölbreytni munu aukast en ekki minnka (Banks, 2001:105). Þess vegna 

þörfnumst við kennara sem beita aðferðum sem hjálpa okkur til þess að mæta 

vandamálum á skapandi og árangursríkan hátt. Nemendur þurfa að læra að 

takast á við vandamál sem tengjast kynþáttum, menningum, trúarbrögðum og 

tungumálum og breyta aðstæðunum úr vandamáli yfir í tækifæri og styrkleika 

(Banks, 2001:106). Við erum öll ólík með mismunandi skoðanir. Okkur hentar 

ekki alltaf það sama og eru nemendahópar í grunnskólum engin undantekning á 

því. Kennarar þurfa að finna viðfangsefni sem henta áhugasviði nemenda sinna 

og efla skilning þeirra á hnattvæðingu í heiminum. Við förum yfir landamæri 

daglega með því að horfa á erlendar bíómyndir, hlusta á tónlist, vafra um á 

Internetinu og fleira til þess að fylgjast með því sem er að gerast úti í hinum 

stóra heimi. Hnattvæðing verður sífellt meiri og menntun þarf að fylgja í takt 

við þá þróun. Hér að framan var fjallað um hugtökin fjölmenningu og 

margmenningu. Þar kom fram að aðalmunurinn er að í fjölmenningarsamfélagi 

eiga íbúar í virkum samskiptum og virða skoðanir hvers annars en í 

margmenningu lifa einstaklingarnir hver í sínu horni og skipta sér lítið  af hver 

öðrum. Við erum sammála um að við viljum búa í samfélagi þar sem fyrrnefnt 

hugarfar ríkir. 

Þegar við skoðuðum stefnur skóla hér á landi sem þekktir eru fyrir 

fjölbreytta nemendahópa var aðeins einn þeirra sem nefndi sérstaka vinnu í 

fjölmenningarlegri kennslu. Sá skóli sagðist vinna markvisst með CLIM-

verkefni. Stefnur í hinum skólunum voru meira og minna um móttökuáætlanir 

og hvernig þeir ætla að koma „nýja“ nemandanum inn í skólastarfið. Það kom 

þó fram að skólarnir vilja koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og að námið 

skuli vera skipulagt með það í huga að nemendur eru á misjöfnum stöðum í 

náminu og stefna ekki að sömu markmiðum á sama tíma (Austurbæjarskóli, 

e.d.; Fellaskóli e.d.).  Aðlögun og kennsla fyrir nýbúa er aðeins lítið brot af 

fjölmenningarlegri kennslu. Það þarf einnig að leggja áherslu á að allir í 



 bls. 49 

skólanum aðlagist „nýju“ nemendunum og veita þeim tækifæri á því að læra af 

hvor öðrum (Guðrún Pétursdóttir, 1999:36). Samkvæmt aðalnámskrá eiga 

menntastofnanir að vinna gegn fordómum og þröngsýni. Þær mega alls ekki 

gera mun á „innfæddum“ og „erlendum“. Það þýðir að það á ekki að skipta 

máli hvort  nemandi er af íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:31). Við hefðum viljað sjá fleiri 

markmið um fjölmenningarlega kennsluhætti fyrir alla nemendur skólanna. Það 

er þó rétt að taka fram að við skoðuðum einungis upplýsingar á heimasíðum 

skólanna þannig að það getur vel verið að raunin sé önnur í skólastarfinu.  

Okkur finnst mikilvægt að erlendir nemendur taki þátt í verkefnum sem fara 

fram í bekkjarhópnum. Þeir græða ekkert á því að vera teknir út úr 

skólastofunni í hvert skipti sem nýtt verkefni er lagt fyrir bekkinn. Við viljum 

sjá virka samvinnu hjá nemendum, að þeir hjálpi hver öðrum þegar þeir skilja 

ekki alveg hvers er ætlast af þeim. Okkur hefur einnig þótt árangursríkt að 

kennari lesi sögur upphátt fyrir nemendur, til dæmis í byrjun dags eða í 

matartíma. Þessar næðisstundir hjálpa tvítyngdum nemendurm sérstaklega vel. 

Að heyra framburð tungumáls daglega veitir styrka hjálparhönd þegar málfræði 

og orðaforði eru að þroskast hjá einstaklingi. Við tókum fram kennsluaðferðir, 

verkefni og leiki til þess að vinna með í fjölbreyttum nemendahóp. Allar þessar 

aðferðir eiga það sameiginlegt að það þarf að vinna þær í hópum. 

Fjölmenningarleg kennsla er háð hóp af einstaklingum þar sem við erum að 

læra um okkur sjálf með hjálp frá öðrum. Við viljum læra að eiga jákvæð 

samskipti við hvert annað og þessar aðferðir eru góðar til þess að ná þeim 

markmiðum. Langar kyrrsetur henta nemendum oft mjög illa og þá sérstaklega 

þeim sem eiga í erfiðleikum með nám (Elín G. Ólafsdóttir, 2004:17). Því er 

tilvalið að nýta leiki og skapandi verkefni við hið hefðbundna skólastarf. Gott 

getur líka verið að nota leiki í hvaða fagi sem er í skólastarfinu vegna þess að 

fjölmenningarleg kennsla á ekki að vera afmörkuð og aðeins kennd eins og 

ákveðið fag heldur sem hluti af almennu skólastarfi (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:11). Meginniðurstaða okkar er sú að til þess að taka virkan þátt í 

lýðræðislegu samfélagi þurfa nemendur að búa yfir þeirri færni sem 

fjölmenningarkennsla getur veitt þeim til þess að skilja aðra og til þess að 

þrífast í síbreytilegum og fjölbreyttum heimi. Við trúum því að 

fjölmenningarleg kennsla sé árangursrík. Samúð og skilningur nemenda getur 
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víkkað og þeir geta orðið skilningsríkari gagnvart hver öðrum ef fjölmenning 

er kennd með markvissum hætti frá byrjun skólagöngu. Þess konar kennsla er 

dýpri og flóknari en þemavikur og þjóðarhátíðir. Að lokum viljum við vitna í 

Nieto (2007) sem hefur lengi rannsakað fjölmenningarlega kennslu. Hún segir 

að fjölmenningarleg kennsla nái aldrei takmarki sínu vegna þess að 

kennslumarkmið hennar eru í stöðugri þróun (Nieto, 2007:43). 
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