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Ágrip  

Í ritgerðinni munum við beina sjónum okkar að íslenskum börnum sem eiga báða foreldra 

íslenska og búið hafa erlendis. Við munum skoða stöðu þeirra eftir að þau flytja til 

Íslands og hefja nám í grunnskólum landsins. Þessi börn kölluðum við snúbúa.  

Ýmsar tölulegar upplýsingar sem tengjast skólamálum snúbúa voru skoðaðar sem og      

lög og reglugerðir. Einnig kynntum við okkur hvernig staðið væri að málefnum snúbúa í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Við vinnu ritgerðarinnar kom í ljós að hvergi var 

minnst á snúbúa í lögum og reglugerðum og mikið vantaði upp á aðstoð og skilning á því 

að mörg þessara barna þurftu á hjálp að halda og ættu við raunverulegan vanda að stríða. 

Misjafnt var hver staða þessara barna var og margt gat spilað þar inn í. Vakin var athygli 

á hvað allir þeir sem að málefnum snúbúa koma geta gert til þess að hjálpa og lausnir til 

úrbóta reifaðar.  
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Inngangur  

Eftir að hafa stundað nám við Kennaraháskóla Íslands síðastliðna vetur fórum við að 

íhuga efni sem kæmi til greina að fjalla um í lokaverkefni okkar til B.Ed.–gráðu. Þann 

tíma sem við höfum stundað nám hafa málefni tvítyngdra barna og nýbúa oft skotið upp 

kollinum og hefur okkur fundist allt sem þeim viðkemur áhugavert og þess virði að velta 

fyrir sér. Fólk sem stendur okkur nærri hefur flust aftur heim með börn sín eftir langa 

dvöl erlendis og hefur reynsla margra þeirra sýnt að oftar en ekki virðist ekki vera nógu 

vel staðið að málum þessara barna er varða stuðning í íslensku. Því vakti það hjá okkur 

áhuga að skoða hvernig grunnskólar landsins koma til móts við ólíkar þarfir þessara 

barna því staða þeirra er mismunandi hvað varðar t.d. námsgetu og það umhverfi sem þau 

koma úr eftir dvöl sína erlendis.  

Í þeim tölulegu upplýsingum sem liggja fyrir um fjölda barna með íslenskt ríkisfang 

sem hingað flytja ár hvert eru meðtalin þau börn sem eiga annað foreldri erlent. Það er þó 

ekki sá hópur barna sem við ætlum að fjalla um hér þar sem réttur þeirra á stuðningi er 

tiltekinn inn í íslenska skólakerfinu. Því ber að horfa á þær tölulegu upplýsingar sem fram 

koma með það til hliðsjónar.  

Þegar foreldrar flytja til útlanda með börn sín stunda þau vel flest nám í leik– og 

grunnskólum viðkomandi lands og þurfa því að læra að tileinka sér nýtt tungumál og oft 

nýja siði og venjur. Einnig fæðast nýir Íslendingar á erlendri grundu sem hefja þá 

máltöku sína í öðru málumhverfi en við flest hér á Íslandi eigum að venjast. Þessi börn 

lifa og hrærast í heimi þar sem tvö tungumál eru notuð og því má leiða að því líkur að 

það mál sem þessi börn tali heima sé ekki það sama og það mál sem þau tala mikinn hluta 

dagsins í við leik og störf. Sum þessara barna flytjast til Íslands með foreldrum sínum og 

hefja nám í íslenskum grunnskólum. Þetta getur verið eftir eins árs dvöl eða margra ára 

búsetu. Notað hefur verið orðið snúbúi um þennan hóp barna og það orð munum við 

notast við í þessari ritgerð. Finnst okkur það orð eiga vel við þar sem flest þessara barna 

eru að snúa aftur til Íslands. En orðið vísar ekki síður til þess að það verður heilmikill 

viðsnúningur á öllu þeirra lífi og tilveru. Eftir að hafa þurft að aðlagast nýju umhverfi í 

nýju landi virðist það vera viðkvæðið í þjóðfélaginu að þau eigi að geta fallið strax inn í 

samfélagið, þar sem þau séu Íslendingar. Deila má um hvort rétt þyki að tala um þessi 
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börn sem hóp og hvort yfirleitt sé rétt að fella fólk í ákveðna hópa og stuðla þannig að 

staðlaðri hugsun um fólk. En kannski er það efni í aðra ritgerð. Okkur þótti hins vegar 

nauðsynlegt að hafa eitthvert eitt orð sem við gætum notað í ritgerðinni um viðfangsefni 

hennar. Þess vegna völdum við að nota orðið snúbúi. Á sama hátt munum við tala um 

nýbúa þ.e. fólk af erlendum uppruna sem flutt hefur til landsins til að hefja búsetu og 

snúbúa og er það einlæg ósk okkar að notkun þessara orða særi engan eða móðgi.  

Áður en við hófumst handa við öflun efnis töldum við að alls ekki væri nógu vel 

staðið að málum snúbúa og að foreldrar lentu oft í vanda þegar þeir hyggðust leita eftir 

stuðningi í íslensku fyrir barn sitt. Oft virtist okkur sem þessi börn gleymdust þar sem 

snúbúar búa við þann skilgreiningarvanda að tilheyra hvorki flokki nýbúa, en málefni 

þeirra hafa verið ofarlega á baugi síðust misseri og réttur þeirra aukist til muna, né 

tilheyra þeir þeim nemendum sem þurfa á almennri sérkennslu að halda, þ.e. nemendum 

sem eiga við almenna og sértæka námsörðugleika og hegðunarvanda að stríða því 

vandamál snúbúa er oft af öðrum toga. Við telju að gott talmál snúbúa dylji oft vangetu 

þeirra er varðar málskilning og orðaforða á því máli sem notað er í skólum og því virðast 

vandkvæði tengd námi oft ekki koma í ljós fyrr en 2 til 3 árum eftir að þeir hefja nám í 

íslenskum grunnskólum. Því finnst okkur mjög mikilvægt að þeir sem að málum þessara 

barna koma inn í grunnskólunum séu strax meðvitaðir og vakandi fyrir því að snúbúar 

geti átt við raunveruleg vandamál að stríða, þó að það virðist ekki vera raunin við fyrstu 

kynni, þar sem snemmtæk íhlutun getur komið í veg fyrir eða dregið úr námserfiðleikum 

síðar meir. 

Ritgerðin skiptist í nokkra hluta. Í fræðilegri umfjöllun okkar munum við segja frá 

máltöku barna, hvernig það ferli fer fram þegar barn lærir móðurmál sitt. Einnig munum 

við ræða um tvítyngi og ýmsar gerðir þess og hversu ólík færni tvítyngds einstaklings 

getur verið á mismunandi sviðum tungumálsins. Við munu reyna að setja þetta allt í 

samhengi við snúbúann.  

Meginefni ritgerðarinnar fjallar svo um hvaða rétt snúbúar eiga á stuðningi í 

íslenskukennslu og hvernig staðið er að úthlutunum fjármagns til að koma til móts við 

þarfir þeirra. Einnig kynnum við okkur lög og reglugerðir sem ná yfir málaflokkinn til að 

átta okkur á stöðu þeirra og til að nálgast upplýsingar um það skoðuðum við 

úthlutunarreglur Jöfnunarsjóðs Sveitafélaga og viðmið sveitafélaga á 
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höfuðborgarsvæðinu. Við höfðum samband við fólk hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar, 

í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði sem við töldum að hefðu með málin að gera til að 

kanna hvernig staðið væri að málum snúbúa í viðkomandi sveitafélagi.  

Í lokin munu við reifa tillögur að því hvernig hugsanlega megi auðvelda snúbúum 

aðlögunina þegar heim er komið og hvernig koma mætti betur á móts við þarfir þeirra 

sem eru misjafnar og margbreytilegar eftir hverjum og einum.  
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1 Snúbúinn í fræðilegu samhengi 
 

Börn sem flytjast til útlanda með foreldrum sínum eða fæðast þar eru tvítyngd. Misjafnt 

er hvernig staða þeirra í íslensku er og helgast það af því að sum fá beina kennslu í 

íslensku í skólum, aðrir fá mikla kennslu og stuðning heima meðan aðrir búa við lítt 

örvandi íslenskt málumhverfi. Skilningur og orðaforði þess tungumáls sem talað er inni á 

heimilinu takmarkast oft við daglegar athafnir en aftur á móti skapast oft fjölbreyttari 

orðaforði á því tungumáli sem talað er utan heimilis, en það á einmitt oft við um snúbúa. 

Oft liggur vandinn í því að þeir sem skilgreindir eru með íslensku sem móðurmál eiga þar 

með að hafa ákveðna færni í íslensku en það er einmitt oft raunin með snúbúa. Orðaforði 

þeirra í íslensku einskorðast oft við það sem talað er um innan heimilisins og því getur 

vantað upp á skilning þeirra t.d á íslensku skólamáli. En þann skilning geta þau haft á 

öðru tungumáli sem þau geta litið á sem sitt annað móðurmál jafnhliða íslenskunni. Það 

getur svo verið breytilegt hvaða tungumál hver einstaklingur telur vera sín móðurmál.  

Hér á eftir munum við fjalla um hvernig máltaka barna fer fram og velta fyrir okkur 

hugtakinu móðurmál. Einnig munum við fjalla um hvað tvítyngi er og muninn á 

skólamáli og daglegu máli og reifa það hvernig þessi mál tengjast snúbúanum.  

 

1.1  Máltaka og móðurmál 
 

Tungumálið er okkur mikilvægur boðskiptamiðill og eitt helsta sérkenni mannsins. Með 

tungumálinu tjáum við tilfinningar okkar, hugsanir, skoðanir og fyrirætlanir. En hvernig 

lærum við tungumálið? 

Þegar börn byrja að læra sitt fyrsta mál er talað um að þau séu að tileinka sér 

móðurmál sitt og kallast það ferli máltaka (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Kenningar 

málkunnáttufræðinnar segja að börn hafi sérstakan hæfileika til máltöku sem auðveldar 

þeim að læra tungumálið nema að upp komi líffræðilegt vandamál hjá barninu (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2000:11).  

Allt frá því að barn fæðist er lagður grunnur að málþroska þess og því gríðarlega 

mikilvægt að börn heyri tungumál talað í umhverfi sínu á ákveðnum aldri en talað er um 

markaldur máltöku sem er frá fæðingu og að kynþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 
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Til eru rannsóknir sem sýna fram á að einstaklingar verði að læra móðurmál sitt innan 

þessa ákveðna markaldurs því annars er ekki hægt að tala um að hann eigi neitt 

móðurmál. Þegar barn er á máltökuskeiði lærir það móðurmál sitt svo til sjálfkrafa en ef 

fólk kemst ekki í kynni við tungumál fyrr en eftir að markaldri lýkur, þá á það erfitt með 

að ná valdi á málfræði þess og fyrir suma reynist það hreinlega ekki gerlegt. Þetta sýna 

rannsóknir á svokölluðum úlfabörnum, þ.e. börnum sem hafa alist upp án alls samneytis 

við aðra menn. Það sama á við heyrnarlaus börn sem ekki byrja að læra táknmál fyrr en 

eftir að þau verða kynþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001).  

Til að börn nái góðum tökum á máli er nauðsynlegt að þau heyri tungumálið talað í 

umhverfi sínu þegar þau eru á þessum máltökualdri. Talið er að börn skilji eitthvað af því 

sem sagt er í kringum þau þó svo að þau séu ekki farin að mynda nein orð sjálf þó erfitt 

hafi reynst að rannsaka það með einhverri vissu hve mikið það er í raun sem þau skilja. 

Börn hlusta og nema það sem sagt er í umhverfi þeirra og fara svo að tileinka sér orð sem 

þau síðan herma eftir. Smám saman eykst orðaforði þeirra og þau læra reglur málsins 

með því að hlusta á það sem sagt er. Hins vegar þarf ekki að hlusta lengi á ung börn tala 

til að heyra það að þau setja sér reglur sjálf og því má gefa sér að það sé eitthvað meira 

að gerast hjá börnunum en bara það að þau hermi eftir því sem þau heyra. Rannsóknir 

sýna að börn læra málið að mestum hluta sjálf og í grófum dráttum á svipaðan hátt og á 

það við um öll heilbrigð börn, óháð því hvaða mál þau læra og hvar þau eru stödd í 

heiminum. Börn læra tungumálið sitt án beinnar kennslu fullorðinna og svo virðist sem 

leiðréttingar hafi lítið að segja. Hvernig þau læra er nokkuð reglubundið og hverju stigi 

málþroskans fylgja stigbundin þróun og ákveðnar reglur (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Það er því ótrúlegt að hugsa til þess að flest börn skuli vera orðin altalandi um 4–5 ára 

aldur þegar maður veltir því fyrir sér hvað tungumálið er í raun flókið kerfi og til að 

mynda eru stálpaðir unglingar og fullorðnir mörg ár að ná valdi á erlendu tungumáli þótt 

þeir stundi strangt nám í viðkomandi máli (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Því er 

mikilvægt fyrir snúbúa, meðan á dvöl þeirra erlendis stendur, að talað sé við þau og lesið 

á íslensku til að þau nái að tileinka sér orð og læra reglur málsins.  

Aðalnámskrá grunnskólanna skilgreinir móðurmál svo: „Með móðurmáli er átt við 

það tungumál sem barn lærir fyrst, er því tamast og er talað á heimili þess, stundum 

aðeins af öðru foreldri“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:87). Miðað við 
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skilgreiningu Aðalnámskrár að móðurmál og fyrsta mál sé það sama og þau skrif um 

móðurmál sem hér fara að ofan þá gæti vandi snúbúa verið sá að þó mörg þessara barna 

finnist þau geta átt fleiri eða annað móðurmál en íslensku gerir Aðalnámskrá ekki ráð 

fyrir því þar sem fyrsta málið þeirra er íslenska sem þau læra. Því geta snúbúar ekki 

skilgreint sig sem börn með íslensku sem annað móðurmál og eiga því ekki rétt á þeim 

stuðningi sem sá hópur á sem nánar er sagt frá í kafla 3. Íslenskt barn sem t.d. flyst mjög 

ungt með foreldrum sínum á erlenda grundu og talar íslensku á heimili sínu en annað 

tungumál annars staðar í umhverfinu, s.s. í skóla, leikskóla og í samskiptum við vini, gæti 

með tímanum fundist eðlilegt að nota bæði málin en við misjafnar aðstæður. Þessi börn 

geta því orðið sterk í tveimur tungumálum og e.t.v. færi best á því að hver og einn gæti 

ákveðið hvað honum finnist vera sitt móðurmál út frá sinni tilfinningu og þekkingu í 

hverju máli fyrir sig þar sem með tímanum gæti tilfinning hvers og eins til móðurmálsins 

breyst. Hversu lengi viðkomandi einstaklingur hefur búið í landinu og þannig kynnst 

menningu þess og sérkennum getur spilað stórt hlutverk í því hvaða tungumál hann lítur á 

sem sitt móðurmál. Á ákveðnum tímapunkti í lífinu gæti því einstaklingur upplifað sig 

með tvö móðurmál.  

Það virðist líka vera á reiki hvernig fólk skilur hugtökin móðurmál og fyrsta mál. Við 

höfum rekið okkur á það í þessum vangaveltum okkar og umræðum við fólk og þá helst 

þegar talað er við foreldra eða aðstandendur barna, að mismunandi er hvaða skilningur er 

lagður í hugtökin móðurmál og fyrsta mál. Margir viðmælenda okkar eru þeirrar 

skoðunar að móðurmál sé það tungumál sem barn talar við upphaf máltöku og að fyrsta 

mál sé það mál sem barnið talar mest, það mál sem er ríkjandi í umhverfi þess. Okkar 

vangaveltur eru þær að þar sem hugtökin fyrsta mál og móðurmál eru notuð í lögum og 

reglugerðum er oft varða sömu málin, hvort ekki mætti velta því fyrir sér hvort 

heillavænlegra væri að nota orðin móðurmál, annað mál og svo ríkjandi mál. Eða sleppa 

því að tala um móðurmál þar sem sum börn alast ekki upp hjá móður sinni og fyrir því 

geta verið margar ástæður heldur tala um fyrsta mál, annað mál, þriðja mál, eftir því er 

við á og síðan ríkjandi mál sem er þá það mál sem viðkomandi er tamast að nota á 

ákveðnu tímabili í lífinu t.d. við upphaf skólagöngu. Það væri mjög mikilvægt fyrir 

skólakerfið að komast að því hver þekking barns er í öllum þeim tungumálum sem það 

kann til að sjá hvaða tungumál barninu er tamast að nota við mismunandi aðstæður. 
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1.2 Tvítyngi 
 

Á Íslandi hefur tvítyngi aukist mjög mikið á örskömmum tíma meðal barna og 

mismunandi er hvaðan skilning fólk leggur í hvað er að vera tvítyngdur. Algengar 

skilgreiningar fólks þegar það hefur verið spurt, hefur verið hvað það er sem gerir barn 

tvítyngt virðist vera að þau börn sem búa hjá foreldrum sem ekki tala sama tungumálið 

eða þau börn sem búa í landi þar sem talað er annað ríkismál en móðurmál foreldra 

þeirra, séu tvítyngd. Það síðarnefnda á oft við um snúbúa. Þó er ekki svo að til sé ein 

viðurkennd skilgreining á þessu hugtaki, heldur hefur það verið skilgreint með ýmsum 

hætti. Sumir fræðimenn vilja meina að börn séu tvítyngd þegar þau alast upp við tvö 

tungumál frá unga aldri eða læri eitt tungumál ung en annað mál ekki fyrr en við 

skólagöngu. Aðrir nota þessa skilgreiningu í mun víðari merkingu eða um alla þá sem 

náð hafa valdi á tveimur tungumálum þótt færnin í hvoru máli fyrir sig geti verið 

mismunandi (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11 og Elín Þöll Þórðardóttir 2007:102).  

 Sumir einstaklingar læra tvö tungumál eða fleiri samtímis frá fæðingu og er þá talað 

um jafnhliða tvítyngi, ef öll tungumálin eru notuð reglulega og málumhverfið býður upp á 

að hægt sé að nota þau (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11). Rannsóknir hafa sýnt að 

orðaforði þessara barna í hvoru málinu fyrir sig, þróast hægar en hjá eintyngdum börnum 

en ef samanlagður orðaforði þeirra á málunum tveimur er skoðaður kemur í ljós að hann 

er oft meiri en orðaforði eintyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:106). Talað er hins 

vegar um áunnið tvítyngi þegar annað málið er lært seinna á lífsleiðinni (Þórdís 

Gísladóttir 2004:148). Virkt tvítyngi kallast það þegar barn notar tvö eða fleiri tungumál í 

daglegu lífi, annað t.a.m. heima og hitt í skólanum eða á meðal félaga (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999:87). 

Okkur finnst að til að geta talist vera með virkt tvítyngi þarf einstaklingur að hafa náð 

nokkuð góðu valdi á tveimur tungumálum og heyra bæði tungumálin töluð í umhverfi 

sínu daglega. Það að lifa og hrærast í öðru málumhverfi en fjölskyldan talar heima við er 

það sem að okkar mati gerir einstaklinginn tvítyngdan. Að búa á Íslandi og læra annað 

tungumál t.d ensku í skóla, og teljast mjög góður í því máli, er ekki nóg til að teljast 

tvítyngdur því einstaklingurinn lifir ekki og hrærist í ensku málumhverfi eða heyrir það 

talað daglega af einhverju ráði. En erfitt getur verið að segja til um hversu lengi 
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einstaklingur teljist vera tvítyngdur eftir að hafa snúið heim eftir langa dvöl erlendis. Þó 

að menn haldi áfram að lesa og skrifa á erlenda málinu er líklegt að viðkomandi tapi 

niður færninni í því tungumáli. Þá er oft talað um óvirkt tvítyngi og helgast það helst af 

því að hann á ekki lengur í samskiptum við annað fólk á erlenda tungumálinu og verður 

því þannig af mikilvægri leið til að halda málinu við og þróa.   

 Barn sem lærir tvö tungumál samhliða virðist halda málunum að mestu aðskildum frá 

upphafi þó svo að þróun máltöku og orðaforða hvers máls fyrir sig sé seinni til en t.a.m. 

hjá eintyngdum börnum.  Hins vegar er samanlagður orðaforði þeirra á málunum tveimur 

oft mun meiri en orðaforði eintyngdra barna. Þegar máltaka annars máls hefst skiptir 

mjög miklu máli að viðhalda móðurmáli barnins, sér í lagi ef það er ungt þegar það byrjar 

að nema nýja tungumálið.  Hjá mjög ungum börnum vantar mikið upp á undirstöður 

móðurmálsins og ef móðurmálinu er ekki viðhaldið getur það haft neikvæð áhrif á þróun 

málþroskans, þá sér í lagi á þróun læsis sem leitt getur til erfiðleika í námi (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2000:11). Hins vegar ef móðurmálinu er vel við haldið nýtist 

málkunnátta móðurmálsins yfir á nýja tungumálið, því þekking og færni barns á einu 

tungumáli færist á milli. T.a.m. ef barnið er farið að lesa áður en það lærir nýtt tungumál 

færist sú þekking sem fyrir er yfir á nýja tungumálið og þarf því barnið ekki að byrja að 

læra að lesa upp á nýtt nema móðurmálið hafi annars konar stafróf en nýja tungumálið. 

Einnig ef orðaforðinn er góður í einu tungumáli á barnið auðveldara með að ná tökum á 

öðru. Tungumálin nærast því hvort af öðru svo framarlega sem umhverfið veitir aðgang 

að báðum málunum. Því er mikilvægt að barn leggi rækt við sitt móðurmál þó svo það sé 

að læra nýtt tungumál t.a.m. þegar það flytur á milli landa (Baker 2000:77). Því má segja 

sem svo að gríðalega mikilvægt er að vera sterkur í einu tungumáli til þess að geta náð 

góðum tökum á öðru. Meðan á dvöl erlendis stendur er því gríðalega mikilvægt fyrir 

snúbúa að halda við íslenskunni ekki einungis til að auðvelda heimkomu heldur einnig til 

að ná góðum tökum á erlenda tungumálinu. 

 Hvort heldur sem talað er um áunnið tvítyngi eða jafnhliða tvítyngi er mjög 

mikilvægt að hlúa að tungumálunum. Það getur verið mikill kostur að vera tvítyngdur og 

hafa rannsóknir sýnt að tvítyngdir nemendur sem gott vald hafa á tungumálunum standa 

oft framar í samskiptum en jafnaldrar, næmari í samskiptum, þeir hafa oft meira 

umburðarlyndi og minni fordóma, betri sjálfsmynd og meiri sjálfsþekkingu, virðist ganga 
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betur í námi og svona mætti lengi telja (Baker 2000:2). Þó svo að kostirnir séu mun fleiri 

en ókostirnir ber okkur að líta á þá líka. Ef undirstaða móðurmáls hjá barninu er ekki góð 

og henni ekki haldið við, getur það haft neikvæð áhrif á þróun málþroska og þá sér í lagi 

á þróun læsis hjá barninu (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11). Það getur leitt til þess að 

barnið nær hvorki almennilegum tökum á móðurmáli sínu né nýja tungumálinu og getur 

það leitt til mikilla námserfiðleika í framtíðinni.  

 Því er mikilvægt að samfélagið sé upplýst um mikilvægi móðurmálsins fyrir 

tvítyngda einstaklinga svo allir geti notið sín sem best í samfélaginu.  

 

1.3 Skólamál og daglegt mál 
 
Mikilvægt er að hafa í huga þegar talað er um tvítyngda einstaklinga að þeir eru eins 

misjafnir og þeir eru margir. Sumir tvítyngdir einstaklingar geta notast við tvö tungumál 

að staðaldri, t.a.m. börn sem tala bæði málin heima þar sem foreldrarnir eru af 

mismunandi þjóðerni. Algengara er þó að eiga auðveldara með að tjá sig á öðru málinu 

og er skýringin kannski helst fólgin í því að fólk litast af því umhverfi sem málið er lært í. 

Því á fólk, sem farið hefur utan t.d. til náms, oft auðveldara með að tjá sig um fræðasvið 

sitt á því máli sem það lærði á heldur en á sínu móðurmáli. Svipað er upp á teningnum 

hjá börnum sem tala eitt mál heima en annað í skólanum (Elín Þöll Þórðardóttir 

2007:103). Þau eiga auðveldara með að tjá sig á íslensku um allt sem viðkemur almennu 

heimilislífi en á erlenda tungumálinu þegar kemur að öllu tengdu skólanum t.d. 

heimanámi.  

 Oft hefur heyrst að það mál sem fólki er tamara að nota sé ráðandi málið, en miðað 

við það sem sagt er hér að ofan er það ekki alltaf svo að sama málið sé ráðandi við allar 

aðstæður og einnig það að hvort málið er ráðandi getur hæglega breyst í tímans rás. Með 

það að leiðarljósi er viðbúið að þó svo annað mál barnsins, sem það lærði við upphaf 

skólagöngunnar hafi verið því framandi til að byrja með, geti það vel orðið ráðandi mál 

þess eftir nokkurra ára skólagöngu. Það er þó ekki svo að fyrsta málið eigi engan sess 

lengur hjá barninu því oft á barnið auðveldara með að tjá sig á því máli þegar tala á um 

fjölskylduna (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:103). 
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 Snúbúar sem dvalið hafa erlendis eiga oft á tíðum afar erfitt uppdráttar þegar þeir 

koma inn í íslenska grunnskóla. Bæði vegna þess að notkun móðurmálsins hefur mjög oft 

einskorðast við heimilið og því er málsnið þeirra takmarkað við það og einnig er þeim 

tamara að nota annað tungumál en íslensku inn í skólakerfinu og hafa þeir því ekki 

nægilega kunnáttu í íslensku skólamáli. Þegar snúbúar hafa verið að tileinka sér nýtt 

tungumál hafa jafnaldrar þeirra á Íslandi verið að auka færni sína í íslensku, t.d hvað 

varðar málfræði, orðaforða og lestur. Á meðan verður það barn sem býr erlendis af 

þessari viðbót við skólamálið og við heimkomu gefur það því auga leið að snúbúar standa 

ekki jafnfætis jafnöldrum sínum hvað varðar íslenskukunnáttu. Strax við það að missa úr 

eitt til tvö ár í grunnskóla á Íslandi getur haft mikið að segja hvað þá ef árin hafa verið 

fleiri eins og oft er raunin með snúbúa. Oft og tíðum virðist sem snúbúar er hafa gott vald 

á íslenskum framburði, feli með því vankunnáttu sína. Þar sem þessi börn þá hljóma eins 

og þau hafi gott vald á íslensku taka kennarar hreinlega ekki eftir því að það vanti 

töluvert upp á, t.d hvað varðar skilning á orðum sem oft eru notuð í ritmáli. Sem dæmi 

um ritmálsorð sem gæti vafist fyrir þeim sem ekki hafa nógu góðan skilning á ritmáli má 

nefna orðið að rita í stað þess að skrifa. Þetta á auðvitað líka við um orðaforða í ýmsum 

greinum t.d. líffræði, eðlisfræði, samfélagsfræði. Því þarf skólinn að skoða þessa þætti 

vel. Þegar tvítyngt barn kemur inn í skóla þarf að veita barninu réttan stuðning til að 

stuðla að sem bestri þróun í málkunnáttu og málnotkun barnsins í skólamálinu.  

 

2 Fjöldi snúbúa á Íslandi 
 

Hér á eftir ætlum við að reyna að glöggva okkur á því hve mörg börn það eru sem flytja 

til landsins eftir að hafa búið erlendis. Til þess að nálgast þær upplýsingar kynntum við 

okkur vef Hagstofu Íslands þar sem finna má tölulegar upplýsingar um ýmis mál sem 

varða t.d. búferlaflutninga og skólamál.  

Á Íslandi eru 178 grunnskólar, þar sem árið 2007 voru 43.802 nemendur, sem 

stunduðu þar nám og þar af voru 26.250 nemendur á höfuðborgarsvæðinu (Skólamál – 

grunnskólar [án árs]). Erfitt er þó að gera sér grein fyrir fjölda snúbúa, þ.e. þeim sem eiga 

báða foreldra íslenska. Tölulegar upplýsingar liggja aðeins fyrir um þá sem eiga íslenskt 
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ríkisfang en undir það geta einnig fallið einstaklingar sem eiga annað foreldrið erlent. 

Þeir einstaklingar falla ekki í þann hóp sem við köllum snúbúa.  

Ef við lítum á mynd 1 fyrir tímabilið 1987–2007 sjáum við með 5 ára millibili fjölda 

aðfluttra barna á grunnskólaaldri með íslenskt ríkisfang. Þar kemur í ljós að þróun á 

fjölda þessara barna á grunnskólaaldri virðist hvorki benda til þess að fjölgun sé á 

aðfluttum börnum né fækkun heldur er þróunin nokkuð sveiflukennd milli ára.  Það má 

geta sér þess til að fjöldi aðfluttra íslenskra ríkisborgara tengist atvinnu– og 

efnahagsástandi hverju sinni. 
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Mynd 1: Búferlaflutningar aðfluttra barna með íslenskt ríkisfang á aldrinum 6–15 ára á 5 ára fresti 

frá árunum 1987–2007 (Mannfjöldi–búferlaflutningar [án árs]). 

 

Til að gefa okkur sem gleggsta mynd af stöðu mála í dag skulum við skoða hversu mörg 

börn með íslenskt ríkisfang hafa flust hingað til lands síðustu 4 ár. Eins og mynd 2 sýnir, 

um aðflutta íslenska ríkisborgara á aldrinum 6–15 ára á tímabilinu 2004–2007, óháð 

lengd dvalar á erlendri grundu, þá eru það 465 börn sem byrjað hafa í íslenskum 

grunnskólum árið 2007 og að okkar mati er það um talsverðan fjölda barna að ræða 

(Mannfjöldi - búrferlaflutningar [án árs]). Þar sést ennfremur að erfitt er að segja til um 

hvort þróunin sé sú að fjölgun aðfluttra barna eigi sér stað þar sem fjöldi þeirra eykst ekki 

með hverju ári heldur sveiflast fjöldi milli ára.  Þrátt fyrir þetta er það staðreynd að árið 
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2007 var met í fjölda aðfluttra barna á grunnskólaaldri með íslenskt ríkisfang þó ekki 

nema tveimur börnum fleiri en árið 2005.  
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Mynd 2: Heildarfjöldi aðfluttra barna með íslenskt ríkisfang á aldrinum 6–15 ára frá árunum 

2004–2007 (Mannfjöldi - búferlaflutningar [án árs]). 

 

Fjöldi aðfluttra barna með íslenskt ríkisfang virðist vera hlutfallslega hærri eftir því sem 

þau eru yngri eins og línurit í mynd 3 sýnir nánar.   
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Mynd 3: Sýnir hvernig dregur úr fjölda aðfluttra barna með íslenskt ríkisfang eftir 

því sem börnin verða eldri á tímabilinu 2004–2007 (Mannfjöldi – búferlaflutningar 

[án árs]). 
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Tafla 1: Tölulegt yfirlit yfir fjölda aðfluttra barna eftir aldri og eftir sérhverju 

ári á tímabilinu 2004–2007 (Mannfjöldi – búferlaflutningar [án árs]). 

Ár Aldur 
nemenda 

2004 2005 2006 2007 

Samtals 

6 ára 59 55 53 67 234 

7 ára 47 65 41 56 209 

8 ára 42 42 49 46 179 

9 ára 50 47 34 53 184 

        

10 ára 44 50 37 51 182 

11 ára 39 40 38 44 161 

12 ára 38 49 41 35 163 

        

13 ára 38 38 30 43 149 

14 ára 33 41 34 25 133 

15 ára 35 36 35 45 151 

        

Samtals 425 463 392 465 1.745 
 

 
Í töflu 1 má sjá frekari útlistun á tölulegum upplýsingum. Þar má sjá nánar fjölda hvers 

árgangs á hverju ári fyrir sig auk samanlagðs fjölda barna á því tímabili er um ræðir. Ekki 

er hægt að sjá annað en að fjöldi aðfluttra barna á grunnskólaaldri með íslenskt ríkisfang 

síðustu 4 árin haldist nokkuð jafn.  Þó segja tölurnar að flest þessara barna flytji til 

landsins þegar þau stunda nám á yngsta stigi grunnskólans. En ef fjöldi þessara barna, á 

tímabilinu 2004–2007, er lagður saman er hann 1.745 börn sem er töluverður hópur. 

Ekkert í tölunum segir til um lengd dvalar þeirra erlendis en þau börn sem hingað snúa 

eru á misjöfnum aldri og með misjafnar þarfir og getu sem vert er að taka eftir og sinna 

eftir þörfum.  
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3 Réttur snúbúa á Íslandi 
 
Eins og fram hefur komið getur kunnátta snúbúa í íslensku verið mismikil og standa þau 

því oft ekki jafnfætis jafnöldrum sínum hvað íslenskukunnáttu varðar. Misjafnt er hversu 

mikla þörf hver og einn hefur til aukinnar kennslu í íslensku og margt getur spilað þar inn 

í.  En hver er réttur snúbúa til aukinnar aðstoðar í íslenskukennslu? 

Við ætlum að skoða hvað segir í lögum og reglugerðum um sérkennslu, kynna okkur 

reglugerðir Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og Aðalnámskrár og hvar helst væri hægt að leita 

réttar á auknum stuðningi til handa snúbúum. Einnig ætlum við að skoða viðmið 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og reyna að átta okkur á því hvað þau gera til að 

koma til móts við snúbúa.  

 

3.1 Sérkennsla 
 

Oft er nauðsynlegt að nemendur fái stuðning eða breyttar áherslur í námi þar sem þroski 

og geta nemenda til náms geta verið mismunandi af mörgum ástæðum. Sérkennsla er ein 

af leiðum grunnskólans til að mæta mismunandi þörfum nemenda og felur hún í sér 

breytingu á námsaðstæðum, námsefni, námsmarkmiðum og/eða kennsluaðferðum. 

Sérkennsla er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir því sem við á og er mismunandi 

hvaða háttur er hafður á hvar sú kennsla fer fram.  

Í reglugerð 389/1996 um sérkennslu er sagt í 7. grein að forráðamenn, kennarar og 

sérfræðingar sérfræðiþjónustu skólans verði að vera sammála foreldrum um þörf á 

stuðningi við nemandann.  Í 14. grein sömu reglugerðar þarf sveitarstjórn að veita 

samþykki sitt á áætlun sérkennslunnar áður en til framkvæmda kemur og í 10. grein 

kemur fram að ef upp komi einhver ágreiningsmál megi vísa þeim til sveitarstjórnar til 

úrskurðar. Síðan segir í 12. grein reglugerðarinnar að það sé á ábyrgð umsjónarkennarans 

að halda utan um allar upplýsingar um námsframvindu nemenda, einnig þá kennslu sem 

fer fram hjá öðrum kennurum (Reglugerð um sérkennslu, 1996). 

Þó er ljóst að sveitafélögum er þröngt sniðinn stakkur er varðar sérkennslu þegar 

kemur að ráðstöfun fjármagns sem reiknast á hvern nemanda eins og segir í reglugerð um 

sérkennslu í grein 27.  
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Sveitarstjórn skal við gerð árlegrar fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins 

gera ráð fyrir fjárveitingum til sérkennslu í grunnskólum sem miðast 

við að til ráðstöfunar í hverri kennsluviku verði sem svarar 0,25 

kennslustundum á fyrstu 1.700 nemendur í sveitarfélagi og 0,23 

kennslustundum á hvern nemanda umfram 1.700. Þessu 

kennslumagni skal varið til sérkennslu í grunnskólum, kennslu í 

sérdeildum (sbr. 11.gr. c. lið) og til annarra starfa á þessu sviði eftir 

nánari ákvörðun sveitarstjórnar.  

 (Reglur um sérkennslu, 1996) 

 

Þessar reglugerðir um sérkennslu eiga við almenna sérkennslu, þ.e. fyrir nemendur með 

íslensku að móðurmáli er eiga við almenna og sérstæka námserfiðleika og 

hegðunarvandamál að stríða og í þeim tilfellum sem snúbúar fá aðstoð falla þeir í þennan 

hóp. Aftur á móti þegar kemur að nýbúum kemur annað fjármagn til. Það að hver skóli 

hafi til ráðstöfunar 0,25 kennslustundum á hvern nemanda í sérkennslu á fyrstu 1700 

nemendur er ekki mikill tími sem skólinn hefur úr að ráða til að mæta þörfum nemenda 

sem þurfa á sérkennslu að halda. 
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Tafla 2: Tölur frá Hagstofu Íslands um fjölda nemenda sem nutu sérkennslu og stuðnings 

skólaárið 2006–2007 (Skólamál – grunnskólar [án árs]). 

 

Aldur 
Heildarfjöldi 

barna í 
sérkennslu 

Heildarfjöldi 
barna í 

sérkennslu á 
hverju stigi 
fyrir sig 

Prósenta af 
heildarfjölda 

Prósenta 
hvers stigs 
fyrir sig af 

heild 

6 ára 838 8,0% 

7 ára 1.081 10,4% 

8 ára 1.114 10,7% 

Y
n
g
s
ta
 s
ti
g
 

9 ára 1.233 

4.266 

11,8% 

40,9% 

      

10 ára 1.156 11,1% 

11 ára 1.079 10,4% 

M
ið
 s
ti
g
 

12 ára 1.141 

3.376 

11,0% 

32,4% 

      

13 ára 954 9,2% 

14 ára 926 8,9% 

E
ls
ta
 s
ti
g
 

15 ára 896 

2.776 

8,6% 

26,6% 

      

Heildarfjöldi 
nemenda 10.418 10.418 100,0% 100,0% 

 

 

Heildarfjöldi nemenda í grunnskólum landsins árið 2006 var 43.875 og eins og tafla 2 

sýnir nutu 10.418 einstaklingar stuðnings og sérkennslu á skólaárinu 2006–2007, þ.e. 

23,7 % af heildafjölda nemenda (Skólamál – grunnskólar [án árs]). Inn í þessum tölum 

eru þeir sem hlutu stuðning og sérkennslu inni í bekk og veri, drengir og stúlkur á 

aldrinum 6 – 15 ára en ekki þeir sem fengu sína aðstoð í sérdeildum. Við getum ekki lesið 

annað út úr tölum Hagstofunnar en að tölurnar sýni ekki eingöngu fjölda þeirra nemenda 

er hljóta almenna sérkennslu heldur einnig nýbúa sem, eins og áður segir, eiga rétt á sér 

fjármagni til stuðnings. Því getur verið erfitt að áætla hversu margir nemendur deila því 

fjármagni sem grunnskólar fá úthlutað vegna sérkennslumála.  

 

 

 



 21 

3.2 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að veita sveitarfélögum framlög til jöfnunar á 

tekjumöguleikum þeirra og útgjaldaþörf ásamt því að greiða lögbundin framlög til 

samtaka og stofnana sveitarfélaga.  

Það fjármagn sem rennur til Jöfnunarsjóðsins er að langmestu leyti vegna yfirfærslu 

alls grunnskólakostnaðar frá ríki til sveitarfélaga og fer það í svokölluð almenn 

jöfnunarframlög. Þau eru reiknuð út frá grundvelli reiknilíkans sem ætlað er að lýsa sem 

best útgjaldaþörf sveitarfélaga og fer það eftir fjölda nemenda í hverju sveitarfélagi, 

stærðar þess eða þeirra skóla sem sveitarfélagið rekur eða nýtir. Hvað viðbótartekjur 

varðar, þ.e. almennt jöfnunarframlag, er tekið mið af útsvarstekjum sveitarfélaga vegna 

yfirfærslunnar og á þeim grundvelli er reiknuð út þörf hvers sveitarfélags fyrir sig.  

Í desember ár hvert fer fram útreikningur almennra jöfnunarframlaga fyrir næsta 

fjárhagsár og þurfa sveitarfélög ekki að sækja um þau sérstaklega. Framlögin eru greidd 

sveitarfélögum í lok hvers mánaðar og tekur hver greiðsla mið af staðgreiðsluskilum. 

Einnig veitir Jöfnunarsjóður framlög vegna ófyrirséðra tilvika við kennslu í 

grunnskólum og til reksturs þeirra, svokölluð önnur framlög. Til að sveitarfélag geti 

fengið slíkt framlag verður kostnaður þess að vera verulega íþyngjandi. Sveitarfélög eða 

rekstraraðilar grunnskóla sækja um slík framlög og eru þau greidd einu sinni á ári, eða á 

fyrri hluta árs fyrir árið á undan (Framlög [án árs]).  

Þá getur ráðgjafarnefnd sjóðsins í undantekningartilfellum veitt heimild til að veita 

framlög til annarra en sveitarfélaga fyrir tímabundin verkefni sem snerta grunnskóla á 

landsvísu (Framlög [án árs]). Í lögum og reglugerðum Jöfnunarsjóðsins er hvergi talað 

um snúbúa og því gerir sjóðurinn ekki ráð fyrir að hægt sé að sækja um aukið fjármagn til 

að mæta þörfum þeirra. Aftur á móti, eins og sjá má hér fyrir neðan, fundum við reglur 

um framlög vegna fræðslu nýbúa í lögum nr. 351/2002 5. grein, en þar segir: 
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5. gr. 

Framlög vegna nýbúafræðslu. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga skal greiða öðrum sveitarfélögum en 

Reykjavíkurborg framlög til nýbúafræðslu á grunnskólastigi þar sem 

um slíka fræðslu er að ræða. 

Á grundvelli samnings milli Reykjavíkurborgar, Jöfnunarsjóðs 

og Sambands íslenskra sveitarfélaga skal Reykjavíkurborg annast 

upplýsingaöflun vegna útreiknings framlagsins og láta í té 

kennsluráðgjöf fyrir sveitarfélög utan Reykjavíkurborgar.  

Í lok hvers skólaárs skal Reykjavíkurborg senda Jöfnunarsjóði og 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga skýrslu um þjónustu þessa.  

Jöfnunarsjóður skal fyrir hvert fjárhagsár gera áætlun um 

heildarframlög samkvæmt grein þessari. Hlutdeild hvers 

sveitarfélags í framlaginu tekur mið af þeim nemendafjölda sem 

kennsluráðgjafi upplýsir að njóti íslenskukennslu í sveitarfélagi og 

eiga lögheimili í sveitarfélaginu.  

Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs skal setja vinnureglur um nánari 

framkvæmd ákvæðis þessa.  

 

(Reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs 

grunnskóla, 2002) 
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Eins og segir í reglugerð nr. 351/2002, 5. grein hér að ofan fær Reykjavíkurborg ekki 

úthlutað fjármagni frá Jöfnunarsjóði til að nota við nýbúafræðslu á grunnskólastigi. Því 

var starfshópur sem Birna Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri á grunnskólaskrifstofu stýrði, 

fenginn til að fjalla um stöðu barna af erlendum uppruna í grunnskólum Reykjavíkur. 

Gerði hann m.a. tillögur um úthlutun á fé í kennslu í íslensku fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Þessi starfshópur starfaði á Menntasviði síðari hluta árs 2005 og skilaði skýrslu í 

janúar 2006. Hún var síðan lögð fram til kynningar á fundi menntaráðs í febrúar 2006. 

Úthlutað var síðan í fyrsta sinn skv. viðmiðunarreglum þeim sem þessi hópur vann, í 

október 2006. Þær reglur fara hér á eftir. 

 

Viðmið um úthlutun fjármagns vegna kennslu í íslensku fyrir 

nemendur af erlendum uppruna fyrir árið 2007 

 

Úthlutað er á einstaklinga óháð því hvort þeir eru í móttökudeild eða 

heimaskóla. 

 

1. Nemendur á fyrsta og öðru ári á Íslandi fá úthlutun til kennslu í 

íslensku sem öðru tungumáli að upphæð 314 þúsund kr. á ári. 

 

2. Nemendur á þriðja og fjórða ári á Íslandi og þeir nemendur á fimmta 

og sjötta ári á Íslandi sem hafa tónamál eða önnur fjarskyld mál 

íslenskunni sem fyrsta mál fá úthlutun til kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli að upphæð 157 þúsund kr. á ári. 
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3. Tvítyngd börn, þar sem annað foreldri er íslenskt, og búseta erlendis 

hefur varað fimm ár eða lengur fá úthlutun til kennslu í íslensku sem 

öðru tungumáli að upphæð 78.500 kr. á ári. 

 

(Starfshópur um úthlutun á fé í kennslu í íslensku fyrir nemendur af 

erlendum uppruna – tillögur og greinagerð 2006) 

 

Eins og sjá má er ekki hægt að sækja um aukna fjárveitingu til handa snúbúum og því er 

það sama upp á tengingum hjá Reykjavíkurborg líkt og nágrannasveitarfélögunum. Okkar 

hugmynd er sú að ef reglu nr 3 í viðmiðunarreglum jöfnunarsjóðs yrði breytt þannig að 

eða stæði í staðinn fyrir og yrði „Tvítyngd börn, þar sem annað foreldri er íslenskt, eða 

búseta erlendis hefur varað fimm ár eða lengur fá úthlutun til kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli að upphæð 78.500 kr. á ári“, þá horfðu hlutirnir öðru vísi við. Þá myndi opnast 

möguleikar að fella snúbúa sem eiga báða foreldra íslenska og hafa búið erlendis í 5 ár 

eða lengur undir þessar reglur. En undir þessar reglur falla þá ekki þau börn sem búið 

hafa skemur en 5 ár og því er ekki allur vandinn leystur þó að þessari reglu yrði breytt. 

Með þessari breytingu myndast þó svigrúm til að fá fjárveitingu til að sinna hluta af hópi 

snúbúabarna sem fallið geta undir reglu 3. 
 

3.3 Misræmi laga og reglugerða varðandi réttindi snúbúa 
 
Hulda Karen Daníelsdóttir hefur mikið með málefni nýbúa að gera og sendi hún okkur 

m.a. bréf sem hún, árið 2001, sendi til ráðgjafanefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Eftir 

að hafa kynnt okkur lög og reglugerðir Jöfnunarsjóðsins fannst okkur innihald bréfsins 

eins og talað út úr okkar hjarta. Þar bendir Hulda Karen á það misræmi sem er í lögum 

varðandi íslenskukennslu íslenskra barna sem dvalið hafa erlendis. Þar kemur m.a. fram 

að í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 segir: „Íslenska sem annað tungumál er námsgrein 

fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á íslensku til að geta stundað nám í 

íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur. Þetta á jafnt við um nemendur af 
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íslenskum og erlendum uppruna“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:83).  Þar er hnykkt á 

því að íslenska sem annað mál sé ekki bara fyrir börn af erlendum uppruna heldur einnig 

fyrir börn af íslenskum uppruna. En svo virðist þó ekki alltaf vera raunin hvað öll börn 

varðar. Í öðrum reglum eins og t.d. í 4. gr. reglugerðar um breytingu á 6. grein 

reglugerðar um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla nr. 

653/1997 er hvergi minnst á börn af íslenskum uppruna heldur aðeins rætt um fjárframlög 

til handa nýbúum. Einnig er ekki gert ráð fyrir þessum börnum í 4. gr reglugerðar nr. 

391/1996 um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. En samkvæmt 

henni fá þau börn stuðning í eina önn eftir að heim er komið og í flestum tilvikum í tvær 

kennslustundir á viku.  Þessi aðstoð er að sjálfsögðu oft ónóg (Hulda Karen Daníelsdóttir 

2008).  

Af orðum Huldu Karenar að dæma eru fleiri en við sem tekið hafa eftir því að mikið 

vantar upp á að lög og reglugerðir kveði skýrt á um eiginlegan rétt þessara barna, þ.e. 

snúbúa. Einungis virðist vera um vinnureglur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að ræða. Engu 

að síður er barnanna getið í Aðalnámskrá grunnskóla eins og fram kemur hér að ofan.  

Við höfðum samband við Hrund Logadóttur verkefnastjóra grunnskólaskrifstofu 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar og benti hún okkur á að í viðmiðunarreglum þeirra er 

eingöngu gert ráð fyrir að skólar fái úhlutað fjármagni vegna nemenda af erlendum 

uppruna og þeirra nemenda er eiga annað foreldri erlent, enda verið að tala um kennslu í 

íslensku sem öðru tungumáli. Gert er sem sagt ráð fyrir að nemendur með báða foreldra 

íslenska hafi íslensku sem fyrsta tungumál (Hrund Logadóttir 2008) og þá er væntanlega 

átt við fyrsta tungumál sem móðurmál. Þá erum við komin að vandamáli sem ákveðinn 

hópur snúbúa á í. Sumir þeirra gætu verið í þeirri stöðu að íslenskan sé ekki það mál sem 

þeim er tamast að nota. Mikið getur vantað upp á kunnáttu þeirra í íslensku og ættu þessi 

börn ekki síður að þurfa á sama stuðningi að halda og þeir nemendur sem eiga t.d. annað 

foreldri erlent til að geta stundað nám í íslenskum skólum til jafns við aðra. 

Í reglugerð 391/1996 um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku 

6. gr. segir: „Heimilt er að veita þessum nemendum undanþágu frá því að þreyta 

samræmt lokapróf í íslensku og leggja fyrir þá sérstakt lokapróf í íslensku.“ Höfum við 

heyrt nokkur dæmi þess að einnig virðist sem þessir nemendur fá lengri tíma í prófum og 

fái að nýta sér orðabækur og hugtakalista. En þar sem snúbúar falla ekki undir reglugerðir 



 26 

að eiga annað móðurmál en íslensku eiga þeir ekki rétt á því sem hér að ofan er talið. 

Barn sem búið hefur lengi erlendis og á annað foreldrið íslenskt á rétt á þessum 

undanþágum þegar það hefur nám í íslenskum grunnskóla en barn sem er í sömu sporum 

en á báða foreldra íslenska á ekki þennan rétt. Við gætum t.d. hugsað okkur barn, sem 

búið hefur á Íslandi fyrstu 5 ár ævi sinnar með báðum foreldrum en faðir barnsins er 

íslenskur ríkisborgari en ber erlent eftirnafn og það sama á við um barnið. Síðan flytur 

þessi fjölskylda utan, ekkert endilega í heimaland föðurins, og býr það fram á unglingsár 

barnsins og flytur þá aftur til Íslands. Okkar tilfinning er sú að þá, þar sem barnið hefur 

erlent eftirnafn, er mjög trúlegt að kennari þess gefi sér þær forsendur að barnið þurfi á 

aukinni aðstoð að halda og þá fari nánast sjálfkrafa ferli í gang til að gera sem mest til að 

nemandinn fái þá aðstoð og hjálp, sem þau telji að hann þurfi á að halda, þ.m.t. leyfi 

notkun hugtakalista og orðabóka í prófum. En það sama virðist ekki vera upp á 

teningnum hjá barni, sem á báða foreldra íslenska en hefur búið jafnlengi erlendis. Okkar 

tilfinning er sú að þá gefi kennari sér að barnið sé Íslendingur, með íslenskt eftirnafn, og 

því sé ekki jafnt auðsótt og í sumum tilfellum ógerlegt að fá aðstoð eftir þörfum. Því er 

svo gríðalega mikilvægt að kennarar kynni sér bakgrunn og hvernig málum er háttað hjá 

hverjum þeim nemanda sem búið hefur erlendis og hefur nám í íslenskum grunnskóla. 

Æskilegt er því að mál hvers og eins verði skoðuð í þaula og það sama verði látið gangi 

yfir alla hvort sem annað eða báðir foreldrar eru íslenskir.  

Ef allir geta verið með opinn huga fyrir því að börn geti upplifað sig og skilgreint sem 

einstakling sem á annað móðurmál eða haft annað ríkjandi mál en það mál sem það lærði 

við upphaf máltöku geta þær reglur um aukinn rétt á aðstoð átt við breiðari hóp nemenda 

þar sem allir sitja þá við sama borð.  

 

3.4 Viðmið sveitarfélaganna 
 
Við höfðum samband við Menntasvið Reykjavíkurborgar og í þeim svörum sem við 

fengum varðandi málefni snúbúa var okkur tjáð að réttindi þessara barna væri þau sömu 

og annarra íslenskra barna sem þyrftu á aðstoð að halda og reynt væri að aðstoða þau eins 

og hægt væri í skólunum. Bent var á þrjá skóla sem höfðu sérstakar nýbúadeildir sem 

opinberlega hafa verið lagðar niður þó að í raun starfi þær enn sem slíkar. Þeir skólar eru 



 27 

Austurbæjarskóli, Háteigsskóli og Breiðholtsskóli og þangað er reynt að koma þeim 

börnum sem eru mjög illa á vegi stödd en annars fara þau í sinn heimaskóla (Hafdís 

Gísladóttir 2008). Þegar við höfðum samband við móttökudeild Austurbæjarskóla 

fengum við þær upplýsingar að snúbúar fá þjónustu eins og nýbúar eftir þörfum en 

jafnfram var tekið fram að þeir þyrftu öðruvísi aðstoð en erlendir nemendur og pössuðu 

oft illa inn í fjölmenna móttökudeild. Jafnframt var tekið fram að skólinn fær úthlutað í 

almenna sérkennslu, vegna þeirra nemenda sem eiga við almenna og sértæka 

námsörðugleika að stríða og hegðunarvanda og fer sú úthlutun eftir nemendafjölda 

skólans (Nína V. Magnúsdóttir 2008).  

Frá Garðabæ voru svörin á þá leið að lögð væri áhersla á að koma þessum börnum 

upp á ásættanlegt stig varðandi skólamálin svo þau geti náð þeim árangri í námi sem 

eðlilegur geti talist fyrir hvern og einn. Í fjárhagsáætlun hvers árs er gert ráð fyrir 

fjármagni til að deila út til skóla samkvæmt skilgreindri þörf. Þessi þörf er afar breytileg 

milli ára og því er þetta fjármagn miðlægt á Skólaskrifstofu. Árið 2008 var aukning frá 

fyrra ári vegna aukinna krafna um að betur sé gert í sérstakri íslenskukennslu ný– og 

snúbúa (Oddný Eyjólfsdóttir 2008).  

Frá Hafnarfirði bárust þau svör að engar opinberar reglur væru til um þessi mál aðrar 

en þær sem gilda varðandi úthlutun úr Jöfnunarsjóði til nýbúakennslu auk almennra 

fyrirmæla í lögum um að skólinn eigi að mæta þörfum allra nemenda. Þegar sótt er um 

úthlutun úr Jöfnunarsjóði vegna nýbúa þá er m.a. sótt um vegna snúbúa. Skólarnir fá 

sérstaka úthlutun á tímum til íslenskukennslu fyrir útlendinga. Í heild er ákveðinn fjöldi 

kennslustunda til úthlutunar. Við úthlutun þeirra er reynt að koma til móts við þarfir 

skólanna, þ.e. hversu margir nýbúar og/eða Íslendingar sem búið hafa erlendis (báðir eða 

annað foreldri íslenskt) þurfa á viðbótakennslu að halda.  

Hjá Hafnarfjarðarbæ eru viðmiðunarreglur varðandi þessa úthlutun þannig að 

kennslumagn til hvers skóla vegna ákveðinna nemenda er reiknað út frá því hversu lengi 

nemandinn hefur dvalið á Íslandi og einnig hvort hægt sé að kenna fleiri en einum 

nemanda saman. Úthlutuðum tímum verði varið til viðbótarkennslu í íslensku og miðað 

er við að nemendur fái sem mesta íslenskukennslu í upphafi skólagöngunnar með þeim 

rökum að snemmtæk íhlutun komi í veg fyrir eða dragi úr námserfiðleikum síðar meir. 

Úthlutun er því hærri fyrir nemanda á fyrsta skólaári í íslenskum skóla en fyrir 



 28 

nemandann á öðru ári. Gert er ráð fyrir úthlutun fyrir nemanda í skóla í Hafnarfirði fyrstu 

2–3 ár skólagöngunnar. Þurfi nemandinn viðbótarstuðning eftir það telst það mál til 

sérkennslu viðkomandi skóla og tímar þá teknir af úthlutun til sérkennslu. 

Úthlutun er alltaf háð því fjármagni sem bæjarfélagið leggur til á fjárhagsáætlun 

viðkomandi árs. Af þessum svörum að dæma lítur Hafnarfjörður svo á að snúbúar 

flokkist sem nýbúar (Helgi Gíslason 2008).  

Einnig fórum við á fund Tómasar Jónssonar sérkennslufulltrúa Kópavogsbæjar þar 

sem við m.a. ræddum um viðmið Kópavogsbæjar sem gilda um aukna íslenskukennslu 

snúbúa. Þær viðmiðunarreglur sem gengið er út frá segja til um að hver nemandi eigi rétt 

á 2 tímum á viku í eina önn eða 1 tíma á viku í tvær annir í aukakennslu í íslensku 

(Tómas Jónsson 2008).  

En þar sem erfitt reynist að flokka snúbúa undir sérstakar reglur og þar sem snúbúar 

teljast varla vera viðurkenndur hópur getur skóli t.a.m. ekki sótt um styrk til Jöfnunarsjóð 

sveitafélaga um aukin fjárframlög til skólans vegna þeirra til að sinna þörfum þessara 

barna til íslenskukennslu og því er það undir skólunum komið að nýta fjármagnið sem 

þeir fá til sérkennslu sem skyldi.   

Allir þeir sem við höfðum samband við voru þó sammála um það að sama hver 

viðmiðin væru væri það alltaf undir stjórnendum hvers skóla fyrir sig komið hvernig þeir 

nýttu það fjármagn sem úthlutað er. 

 

3.5 Samantekt  
 
Aðalnámskrá grunnskólanna skilgreinir móðurmál svo: „Með móðurmáli er átt við það 

tungumál sem barn lærir fyrst, er því tamast og er talað á heimili þess, stundum aðeins af 

öðru foreldri“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:87). Miðað við skilgreiningu 

Aðalnámskrár eiga börn, sem hafa lært íslensku fyrst, íslensku að móðurmáli og á það 

oftast við um snúbúa. Snúbúar falla því undir þann hóp nemenda sem þurfa á almennri 

sérkennslu að halda og eiga þeir þá einungis rétt á stuðningi eins og hvert annað íslenskt 

barn sem alist hefur upp hér á landi alla sína ævi og gengið í íslenskan grunnskóla alla 

sína skólagöngu. Nemendur sem nutu sérkennslu og stuðnings skólaárið 2006–2007 voru 

23,7% af heildarfjölda nemenda. Skólar fá úthlutað fjármagni til almennrar sérkennslu 
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miðað við fjölda nemenda í hverjum skóla fyrir sig en ekki eftir þeim fjölda nemenda 

sem þurfa á sérkennslu að halda og eru því snúbúar hrein viðbót við þann fjölda, sem er 

þó nægur fyrir. Eins og fram hefur komið búa grunnskólar landsins við þröngan kost 

þegar að sérkennslumálum kemur. Við gætum t.d. hugsað okkur skóla með 400 

nemendur sem staðsettir eru í sveitarfélagi sem telur færri en 1700 nemendur þá er ekki 

nema um 100 kennslustundir í sérkennslu úr að spila í þessum skóla ef reiknað er með 

0,25 kennslustundum í sérkennslu á hvern nemanda. Ef þessi sami skóli er í sveitarfélagi 

með nemendur umfram 1700 lækkar þessi fjöldi kennslustunda í 0,23 kennslustundir á 

hvern nemdanda umfram 1700. Okkur þykir trúlegt að snúbúar stundi frekar nám og búi í 

stærri sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu þar sem úr fleiri störfum er hægt að velja 

fyrir fólk sem búið hefur erlendis og e.t.v. menntað sig í sérhæfðum greinum.  

Ef svigrúm væri fyrir snúbúa að skilgreina sig með annað móðurmál en íslensku gætu 

þeir fallið undir þann hóp barna sem á íslensku sem annað tungumál og þá myndi réttur 

þeirra til stuðnings aukast til muna. Í Aðalnámskrá árið 1999 var í fyrsta sinn sett inn 

ákvæði um sérstaka íslenskukennslu fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku og 

þar mætti ætla að aukið svigrúm hafi myndast fyrir skólana að sinna þeim nemendum. En 

með tilkomu þessa ákvæðis geta sveitarfélög, sem sjá um rekstur grunnskólanna, sótt um 

aukið fjármagn til handa nemendum með annað móðurmál en íslensku til Jöfnunarsjóðs. 

Ef hægt væri að sækja um sér fjármagn fyrir snúbúa t.d. til Jöfnunarsjóðs sveitafélaga, 

líkt og hægt er að gera fyrir nýbúa, horfðu málin öðruvísi við. Þá væri betur hægt að 

sinna þörfum þeirra því eins og staðan er í dag hefur hver skóli takmarkaða getu til að 

sinna sérkennslumálum vegna lítils fjármagns. Það er þó alltaf undir hverjum skóla fyrir 

sig komið hvernig hann síðan nýtir þetta fjármagn. Skiljanlegt er þegar starfsfólk 

skólanna þarf að meta nauðsyn á hverju tilfelli fyrir sig, hverjir njóta stuðnings og 

sérkennslu, að snúbúar lendi aftarlega í röðinni þar sem við fyrstu sýn virðast margir vera 

vel á vegi staddir þótt annað komi kannski í ljós þegar betur er að gáð.  
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4 Hvað er til ráða? 
 

Sem nemar á lokaári við Kennaraháskóla Íslands finnst okkur ótrúlegt að hafa lítið sem 

ekkert heyrt talað um vandamál snúbúa og því má leiða að því líkur að eins sé komið 

fyrir öðrum nemum og einnig nýútskrifuðum kennurum sem eru að stíga sín fyrstu spor í 

kennslu. Finnst okkur það mikið áhyggjuefni þar sem íslensk börn munu halda áfram að 

snúa til baka og hefja nám í grunnskólunum eftir að hafa dvalið erlendis. Mikilvægt er að 

viðurkenna þörf þessara barna á stuðningi og markvissri greiningu á stöðu þeirra í 

íslensku þegar þau hefja nám í grunnskóla en ekki horfa eingöngu á gott talmál og bíða 

eftir að í óefni sé komið. Snúbúar ættu að geta fengið úthlutað aukafjármagni, líkt og 

nýbúar, svo skólinn geti komið til móts við þörf þeirra á stuðningi í íslensku. Talað er um 

að snúbúar eigi rétt á stuðningi eins og hvert annað íslenskt barn sem á við almenna og 

sértæka námsörðugleika að stríða en teljum við það ekki endilega rétt að flokka snúbúa 

undir þann hóp. Eins og áður hefur verið sagt færi betur á því að skólar gætu sótt um auka 

fjármagn til handa snúbúum, líkt og nýbúum, þar sem fjöldi þessara barna getur verið 

breytilegu á milli skóla, landshluta og ára. Því er ekki sanngjarnt að skólar sem enga 

snúbúa hafa, fái úthlutað sama fjármagni miðað við nemendafjölda og þeir sem hafa 

snúbúa, til að setja í almenna sérkennslu. 

Nokkur atriði mætti nefna sem okkur finnst að gæti komið til greina til að auðvelda 

snúbúum að hefja nám í íslenskum grunnskólum. Höfum við rekið okkur á það, eftir að 

hafa talað við fólk sem býr erlendis, að margir geri sér ekki grein fyrir því að börnin 

þeirra gæti átt erfitt uppdráttar þegar til Íslands er komið. Það er eins og fólk hafi 

hreinlega ekki leitt hugann að því hve mikill viðsnúningur á lífi barns það er að flytja til 

Íslands eftir að hafa lifað og hrærst í öðru málumhverfi og menningu. Okkur þætti því 

góður kostur fyrir foreldra sem hyggjast flytja utan, að hafa aðgang að upplýsingabækling 

eða netsíðu til að fá ráðleggingar um hvað gott væri að gera til að viðsnúningurinn verði 

ekki jafn erfiður. Þar gæti komið fram nauðsyn þess að huga að hversu mikilvægt það er 

að lesa fyrir börn á íslensku, eins og segir frá í kafla 4.1 Lestur og íslenskunám erlendis 

hér á eftir, til að auka orðaforða og benda á bækur sem gætu gagnast til að halda við 

íslensku máli og hvar mætti þá nálgast þær. Einnig mætti benda á netsíður sem gagnlegar 

gætu verið fyrir snúbúa, t.d. vef Námsgagnastofnunar, þar sem hægt er að finna krakka- 
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og unglingasíður, Skólavefinn og heimasíðu Heimilis og skóla en þar eru margar 

áhugaverðar krækjur sem koma að málefnum barna og foreldra. Í þessum upplýsingum 

gæti einnig komið fram hvað Aðalnámskrá segi um áherslur í íslensku fyrir hvern 

aldurshóp fyrir sig. Í grein Lóu Aldísardóttur er komið á framfæri ráðleggingum Birnu 

Arnbjörsdóttur, sem sjálf hefur búið langdvölum erlendis með fjölskyldu sína, til fólks 

sem er á leið til útlanda með börn sín til lengri dvalar. Þar koma fram margir góðir 

punktar sem vert er að hafa í huga og segir þar m.a. að ef flytja á utan með barn sem er 

nýlega byrjað að læra að lesa á íslensku á endilega að leyfa því að halda áfram að læra að 

lesa á því tungumáli. Einnig að foreldrar kanni hvaða rétt barnið hefur til að fá aðstoð í 

erlenda málinu og í móðurmálin í landinu sem flytja á til, en oft þarf að ganga eftir því að 

börn fái aðstoð við hæfi (Lóa Aldísardóttir 2001:22). Þetta gæti einnig komið fram í 

upplýsingum til foreldra. Í ráðleggingum Birnu kom einnig fleira fram sem varðar 

undirbúning fyrir börn sem munu hefja skólagöngu erlendis en það verður ekki reifað hér.  

Málhæfni tvítyngdra barna dreifist með ýmsu móti á bæði málin á hverjum tíma. Því 

er mikilvægt fyrir kennara og aðra sem vinna með þessum börnum að hafa það hugfast að 

afar mikill einstaklingsmunur er á milli þessara barna hvað varðar málkunnáttu og 

málnotkun eftir því hvaða reynslu þau hafa að baki, þ.e. frá hvaða löndum þau flytjast og 

hversu lengi þau hafa dvalið þar. Mikilvægt er því að vekja athygli kennara á þessum 

börnum svo kennarinn, sem ber ábyrgð á sínum nemendahópi, kynni sér hvað gert hefur 

verið í íslenskukennslu viðkomandi einstaklings meðan á dvöl hans erlendis stóð, til að 

geta betur áttað sig á því hver raunverulega staða hans í íslensku er. Ekki láta bara 

blekkjast af góðum framburði snúbúans og gefa sér það að staða hans sé góð, heldur veita 

þann stuðning sem nauðsynlegur er. Góður framburður getur oft valdið því að 

vankunnátta snúbúa uppgötvast ekki fyrr en hugsanlega að nokkrum árum liðnum en oft 

koma erfiðleikar þeirra ekki í ljós strax. Því mætti e.t.v. útbúa upplýsingabækling fyrir 

kennara sem fá snúbúa inn í bekk til sín þar sem benda mætti á hvað væri til ráða til að 

auðvelda snúbúum að hefja nám á Íslandi. Þar mætti vekja athygli á að hver einstaklingur 

sé mismunandi og þarfir og geta hvers og eins, eins ólíkar og börnin eru mörg. Fyrir suma 

myndi e.t.v. henta að fá að notast við lista, sem á væri þýðingar á orðum sem algeng eru í 

íslenska skólamálinu, yfir á það erlenda tungumál sem við ætti hverju sinni. Væri hægt að 

kalla slíkan lista hugtakalista eða þýðingalista. Oft eru einnig notuð önnur merki í 
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stærðfræði eins og t.d. deilingarmerki í Bretlandi, sem oft geta valdið misskilningi hjá 

snúbúanum og því væri það gott fyrir kennarann að hafa það í huga. Einnig mætti benda á 

að fyrir suma gæti hentað að fá kennslu í íslensku, til að byrja með, á erlenda 

tungumálinu meðan snúbúinn væri að ná tökum á að yfirfæra erlenda skólamálið yfir á 

það íslenska. Hvað heimanám varðar þurfa kennarar að vera vakandi fyrir því að sá hluti 

námsins getur reynst snúbúum erfiður. Þó svo að getan sé til staðar vantar oft upp á 

skilning á fyrirmælum og því upplifir snúbúinn sig sem slakan námsmann þótt raunin sé 

önnur.  

Þegar til Íslands er komið finnst mörgum foreldrum þeir ekki hafa staðið sig í því að 

styðja við íslenskunám barna sinna. Þetta eru þau skilaboð sem mörgum finnst þeir hafa 

fengið, bæði frá þjóðfélaginu og skólakerfinu. Foreldrar skammast sín og finnst þeir ekki 

hafa gert nóg og þannig brugðist barninu sínu. Þetta getur orðið til þess að foreldrar veigri 

sér við að ræða erfiðleika barnins. Því er mikilvægt að kennarar og skólastjórnendur sýni 

fordómaleysi og jákvæðni í garð þeirra til að vandamálin komi strax upp á yfirborðið og 

hægt sé að bregðast við sem fyrst.   

Oft finna líka snúbúar fyrir fordómum, það er miklast yfir því að þau kunni ekki eða 

skilji ekki hluti sem öðrum þykja sjálfsagðir. Eftir því sem barnið er eldra getur verið 

erfiðara fyrir snúbúann að falla inn í hópinn vegna þess að hann vantar kannski upp á 

talmál jafnaldra og þekkingu á áhugasviði og menningu hvers aldurs fyrir sig þó 

sérstaklega þegar kemur á unglingastig. Þetta getur haft áhrif félagslega og getur stuðlað 

að  neikvæðni í garð skólans. Þá kemur kannski enn og aftur inn á mikilvægi kennarans 

að sýna fordómaleysi og fá nemendur sína til að sýna skilning og jákvæðni í garð 

snúbúans. Það mætti gera með því að vekja áhuga þeirra á að kynnast menningu og 

áhugasviði snúbúans og hvernig málum hafi verið háttað þar sem hann bjó áður og einnig 

að sýna fram á að það sem er öðruvísi er ekki endilega síðra en það sem þau búa við. Þó 

snúbúi sé Íslendingur getur hann búið yfir mörgu skemmtilegu til að miðla og segja frá 

sem nýst gæti í kennslu.  
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4.1 Lestur og íslenskunám erlendis 
 
Flestir geta verið sammála um mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Auk þess að vera 

skemmtileg samverustund foreldra og barna kenna bækur ýmislegt um lífið og tilveruna. 

Þannig tileinka þau sér einnig þá þætti sem þarf til að geta tjáð sig og málfærni barna 

eykst við lestur sem og orðaforði. Einnig eykst málþroski þeirra og þróun læsis verður 

hraðari fyrir vikið. Læsi felur í sér frumþætti tungumáls sem eru tal, hlustun, lestur og 

ritun og þegar börn hafa náð færni í öllum þessum þáttum teljast þau læs (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2000:24-25). Með lestri bóka læra börnin að hlusta á málið, blæbrigðin, 

tóninn og hreiminn sem styrkir þau í að viðhalda íslensku sinni þegar búið er í erlendu 

málumhverfi. Því er mikilvægt að foreldrar lesi fyrir börn sín og haldi að þeim íslenskum 

bókum. Íslenskunám fyrir þessi börn ætti einnig að vera góður kostur. Á sumum stöðum 

þar sem mikill fjöldi Íslendinga býr fá börn íslenskukennslu í beinu framhaldi af 

skyldunámi dagsins og að okkar mati væri það besti kosturinn að hafa þann háttinn á 

þegar því er við komið. Margir foreldrar snúbúa eru þó þeirra skoðunar að þegar heim er 

komið sé erfitt að bæta sérstakri íslenskukennslu við skóladag þeirra sem oft og tíðum er 

bæði langur og strangur. Foreldrar hafa þó nýtt sér það nám sem Íslenskuskólinn hefur 

starfrækt á internetinu. Í tillögum starfshóps Menntasviðs Reykjavíkurborgar frá janúar 

2006 um úthlutun á fé til kennslu í íslensku fyrir nemendur af erlendum uppruna, segir 

um íslenska nemendur sem dvalið hafa langdvölum erlendis: 

 

Komið hefur fram tillaga um að kanna hvort semja má við 

Íslenskuskólann sem hefur verið með verkefni fyrir íslenska 

nemendur sem búsettir eru erlendis um að þjónusta þennan hóp í 

fjarkennslu í stað þess að setja litlar upphæðir í hvern skóla vegna 

kennslu þessara nemenda. Þetta gæti t.d. gerst í tengslum við 

tungumálaver Laugalækjarskóla og nýtt fjarkennsluumhverfi í 

grunnskólum borgarinnar. Þessi kennsla falli undir íslenskukennslu í 

hverjum skóla.  
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(Starfshópur um úthlutun á fé í kennslu í íslensku fyrir nemendur af 

erlendum uppruna - tillögur og greinargerð 2006).  

 

En þessar tillögur hafa greinilega ekki náð fram að ganga því að Íslenskuskólinn á netinu 

liggur niðri vegna endurskoðunar á rekstri hans síðan haustið 2007 og liggur framtíð 

skólans til skoðunar í Menntamálaráðuneytinu. Benda má á þann möguleika að halda 

styttri íslenskunámskeið á sumrin fyrir þau börn sem hingað koma í sumarleyfi. Velta 

mætti hins vegar vöngum yfir því hvort það þyki góður kostur.  

 

4.2 Lestrargreining snúbúa 
 
Það hefur sýnt sig að snúbúar dylja oft vangetu sína vegna þess að þeir tala ágæta 

íslensku en svo kemur síðar í ljós að mikið getur vantað upp á orðaforða sem aftur kemur 

niður á skilningi þeirra í lesfögum og stærðfræði, þá sérstaklega varðandi orðadæmi. 

Ljóst er að íslensk börn sem búið hafa erlendis eru engan veginn einsleitur hópur heldur 

eru þau eins misjöfn og þau eru mörg. Margt getur spilað inn í hvernig barn stendur í 

lestri og málskilningi við heimkomu. Má þar nefna aldur barns þegar það flytur af landi 

brott, aldur þess þegar það snýr aftur heim, lengd dvalar í öðru landi, hversu mikla örvun 

í íslensku barnið hefur fengið, hversu sterkur námsmaður það er og fleira. Því er 

mikilvægt að kynna sér það sem hægt er að gera til að meta stöðu þessara barna. 

Tómas Jónsson sérkennslufulltrúi Kópavogsbæjar sagði okkur frá 

lestrargreiningarforritinu LOGOS og benti okkur á að skoða hvort það væri eitthvað sem 

nýst gæti við greiningu á stöðu snúbúa í íslensku. LOGOS er lesgreiningarforrit til þess 

að greina lestrarerfiðleika. Með LOGOS er hægt að greina og skrá nemendur með 

lesblindu og aðra lestrarerfiðleika. Prófinu fylgja tillögur að kennslufræðilegum úrræðum 

sem hægt er að nota til þjálfunar við að draga úr erfiðleikunum. Úrræðin eru byggð á 

nýjustu rannsóknum sem staðfesta hvaða kennslufræðilega íhlutun gefur besta árangur 

með tilliti til lestrarerfiðleika nemandans. Með LOGOS fylgja tillögur að 

þjálfunarverkefnum sem styðja við og efla lestrarfærnina. Má þar nefna úrræði sem efla 

hljóðkerfisvitund, nám orðmynda, leshraða, lesskilning og færni í hljóðtengingu. Þegar 
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niðurstöður hinna ýmsu prófþátta í LOGOS liggja fyrir, getur prófandinn gert 

námsáætlun fyrir hvern einstaka nemanda (einstaklingsnámskrá) (Um logos – úrræði [án 

árs]). 

Tilgangurinn með úrræðunum er að létta kennslufræðilegan undirbúning kennarans. Í 

LOGOS eru bæði tillögur að beinum æfingum og tilvísanir í nýtt námsefni og nýjustu 

fagbækur. Hægt er að flytja valin úrræði á ritvinnsluskjal (t.d. Word eða Work) og raða 

saman í tillögur að einstaklingsmiðaðri þjálfun. Það er mikilvægt að undirstrika að 

prófandinn túlki niðurstöður og ákveði til hvaða úrræða skal gripið til að efla 

lestrarfærnina (Um logos – úrræði [án árs]). 

Velta mætti því fyrir sér hvort þetta forrit gæti gagnast við mat á getu snúbúa og 

hjálpað til við að koma með tillögur að úrræðum sem gætu stutt við og eflt getu þeirra í 

íslensku strax frá upphafi því snemmtæk íhlutun er mikilvæg.  

 

4.3 Námsefni 
 
Eins og gefur að skilja eru þær kennslubækur sem fjalla um grunnhugtök málfræðinnar 

ætlaðar ungum börnum og allt það efni hugsað til þess að falla að þeirra áhugasviði og 

skilningi. Eldri nemendur sem hingað fluttust og vantaði upp á grunnhugtök 

málfræðinnar höfðu því aðeins þessar kennslubækur í málfræði til að styðjast við og 

hugsanlega voru þær ekki til að vekja áhuga þeirra. En nú hefur komið út námsefni og 

handbækur fyrir kennara sem ætlaðar eru fyrir nemendur sem læra íslensku sem annað 

mál og námsefni sem laga má að aldri nemenda. Þær bækur miðað þó sérstaklega að 

kennslu nýbúa en geta eflaust nýst vel í kennslu snúbúa. Eins hefur okkur verið bent á að 

e.t.v. gætu bækur fyrir unglinga með lesblindu gagnast snúbúum þar sem orðalag hefur 

verið einfaldað, þó svo efnið höfði til áhugasviðs þeirra sem eldri eru. En hvort hinn 

almenni bekkjarkennari sem fær snúbúa inn í sinn bekk viti af þessum kennslugögnum er 

hins vegar annað mál. Kennarar sem hafa sérstaka reynslu af málefnum tvítyngdra barna 

og tvítyngiskennslu virðast frekar starfa við nýbúadeildir en í almennri kennslu (Birna 

Arnbjörnsdóttir 1998:13). 
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5 Lokaorð 
 

Við vinnu okkar við þessa ritgerð um málefni snúbúa kom það í ljós að snúbúar eiga 

undir högg að sækja innan íslenska skólakerfisins. Þar virðist sem gert sé ráð fyrir að 

íslensk börn, sem alast upp að mestum hluta æsku sinnar erlendis, geti flust heim, hafið 

skólagöngu og staðið jafnfætis sínum jafnöldrum er varðar íslenskukunnáttu þ.e. að geta 

lesið, skrifað og skilið íslensku fullkomlega. Eftir að hafa rætt við foreldra, kennara og 

aðra sem við töldum að málið varðaði höfum við gert okkur betur grein fyrir að svo er 

alls ekki alltaf og er það að okkar mati óraunhæf krafa. Þessi börn hafa lifað í erlendu 

samfélagi þar sem oft og tíðum einu samskipti þessara barna á íslensku eru við fjölskyldu 

sína þar sem samræður snúast iðulega um daglegar athafnir og því takmarkast orðaforði 

og skilningur oft af því. Á meðan er erlenda tungumálið í aðalhlutverki utan heimilisins, 

bæði í leik og starfi. Því er það í mörgum tilfellum þannig að skólamáli þessara barna er 

oft ábótavant þegar hafið er nám í íslenskum grunnskólum.  Aðstæður og bakgrunnur 

þessara barna við heimkomu getur verið afar ólíkur, t.d. hvað varðar lengd búsetu 

erlendis, aldur við heimkomu, hversu vel var að íslenskukennslu staðið á meðan á dvöl 

erlendis stóð og svo mætti lengi telja. Bara við það eitt að skoða þessa þætti kemur það 

berlega í ljós að snúbúar eru ekki einsleitur hópur og því erfitt að segja til um hversu 

mikinn og hvers konar stuðning hver og einn einstaklingur þarf, til að geta staðið 

jafnfætis skólafélögum sínum. Vekja þarf athygli stjórnenda og starfsfólks skólanna á 

málefnum snúbúa svo viðkomandi aðilar geri sér grein fyrir því að þessi börn geti átt við 

raunveruleg vandamál að stríða og grípi strax inn í en leyfi ekki tímanum að líða án þess 

að ekkert verði að gert eins og oft og tíðum virðist því miður hafa verið raunin. Einnig 

þyrfti að koma málefnum snúbúa að í kennslu verðandi kennara við Kennaraháskóla 

Íslands því viðbúið er, að margir þeir sem í framtíðinni muni starfa við kennslu eigi eftir 

að koma að málum snúbúa, þar sem ekkert bendir til að fjöldi þesssara barna muni 

minnka í komandi framtíð. 

Erfitt er að skilgreina rétt snúbúa og enn erfiðara er að sjá hvort og þá hvaða hópi þeir 

tilheyra til þess að gera sér grein fyrir hver réttur þeirra er til aukins stuðnings. En ljóst er 

að ef þeir eigi að falla undir almenna sérkennslu eins og þeir virðast gera í dag, þarf að 

auka fjármagn til skólanna til muna svo snúbúar sitji ekki aftast í röðinni þegar kemur að 
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sérkennslumálum. Best væri ef lögum og reglugerðum yrði hagað þannig að grunnskólar 

landsins gætu sótt um aukið fjármagn, líkt og hægt er að gera fyrir nýbúa, til að koma til 

móts við þarfir snúbúa. Það þýðir að nauðsynlegt er að viðurkenna vandamál snúbúa og 

líta á þá sem hóp barna sem getur þurft á stuðningi að halda. 

Ýmislegt er til ráða til að bæta hag snúbúa í íslenska skólakerfinu og því nauðsynlegt 

að þeir sem koma að málum þeirra séu með opin huga fyrir því að nýta það námsefni sem 

til er á annan hátt en áður eins og þegar kemur að námsefni sem ætlað er lesblindum. 

Æskilegt væri að það góða fólk, sem inn í grunnskólunum starfar, leggist á eitt til að huga 

að því sem betur mætti fara til að gera snúbúum auðveldara að hefja nám í íslenskum 

grunnskólum. Nauðsynlegt er að bregðast við þessum nýja þjóðfélagshópi með snörum 

handtökum til að skapa þeim þær aðstæður er stuðla að því að snúbúar finni ekki til 

vanmáttar heldur öryggis og ánægju í skólastarfi.  
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