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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri vorið 2008. Verkefninu er ætlað að svara þeirri spurningu hvort til sé móttökuferli 
fyrir nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum. 

Kennsla nemenda af erlendum uppruna er sífellt veigameiri þáttur í starfsemi 
grunnskóla. Því skiptir verulegu máli að rétt sé haldið á málum við móttöku þessa 
nemendahóps og skipulagningu náms þeirra. Það er í höndum skólanna að efla kennslu 
nemenda með íslensku sem annað tungumál með því að samhæfa íslenskukennsluna við aðrar 
námsgreinar. Markmiðið með því er að nemendur geti náð þekkingar-, færni- og 
viðhorfamarkmiðum hverrar greinar fyrir sig. 

Í verkefninu beittum við megindlegum rannsóknaraðferðum. Spurningarlistar voru 
lagðir fyrir sex skólastjóra á norðanverðum Vestfjörðum sem gáfu okkur upplýsingar um 
bakgrunn skólanna, samstarf heimila og skóla og náms- og félagslegar aðstæður nemenda af 
erlendum uppruna. 
 Fyrst fjöllum við á fræðilegan hátt um þróun samfélagsins, aðlögun innflytjenda, 
viðhorf íbúa, fjölmenningu og menntun. Þá er greint frá spurningarlistum og samantekt úr 
þeim og að endingu greinum við frá niðurstöðum okkar ásamt því að setja fram okkar 
framtíðarsýn á móttöku nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum. 
 Helstu niðurstöður okkar eru að til sé móttökuferli fyrir nemendur af erlendum 
uppruna í flestum grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum. 

Abstract  

This thesis is made as a final assignment towards the B.Ed. degree at the faculty of education 
at the University of Akureyri in spring 2008. The goal of the thesis is to find out whether there 
is a process of accepting students of foreign origin in primary/secondary schools in the 
northern part of the Westfjords in Iceland. 
 Teaching students of foreign origin is an increasing part of the educational program in 
primary/secondary schools. For that reason it is very important to make them feel welcome 
and to organise the education for them in the right way. It is in the hands of the school to 
strengthen the teaching of students with Icelandic as a second language by adapting Icelandic 
lessons with other subjects. The objective by doing that is so students can reach the goals of 
knowledge, skills and sentiment in each subject.  
 In the assignment we apply quantitative research methods. Questionnaires were given 
to six principals in the northern part of the Westfjords; which gave us information about the 
background of the schools, cooperation between the schools and homes as well as educational 
and social situations of students of foreign origin. 
 First we cover the development of the society, adjustments of immigrants, views of the 
inhabitants, multiculturalism and education in a theoretical way along with numerical 
information. After that we address the questionnaires and an abstract from them and at the end 
we show our results along with giving our vision of accepting students of foreign origin in the 
primary/secondary schools. 
 Our main conclusion is that a process of accepting students of foreign origin does exist 
in most primary/secondary schools in the northern part of the Westfjord. 
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1 Inngangur  

Í aldanna rás hefur maðurinn staðið í búferlaflutningum. Ástæður búferlaflutninganna hafa 

verið margar og misjafnar en oftast tengst því að komast á nýjan stað sem gefur fyrirheit um 

betra líf en fyrri búseta gerði. Á síðustu áratugum hefur fólk átt mun auðveldara með að 

komast á milli landsvæða, landa og heimsálfa vegna aukinnar tækni í samgöngum, 

fjarskiptum og samskiptum þjóða. Það tekur mun styttri tíma að ferðast milli staða og 

atvinnusvæði hafa stækkað. Þjóðir hafa myndað varnarbandalög, verslunar– og 

viðskiptasambönd og samstarf milli þjóðanna hefur gefið fólki aukin tækifæri til að ferðast, 

vinna og flytjast á milli landa. 

Á Íslandi hefur fólki fjölgað undanfarna áratugi og ein ástæðan fyrir því eru 

búferlaflutningar fólks frá öðrum löndum sem er í atvinnuleit. Það hefur ýmist sest hér að til 

lengri eða styttri tíma. Frá 1. janúar 1998 til 1. janúar 2008 jókst fjöldi erlendra íbúa á Íslandi 

úr 5.635 í 21.434 sem er gífurleg fjölgun á ekki lengri tíma en heildarmannfjöldi á Íslandi 

jókst aðeins um 40.995 á þessum tíma eða úr 272.381 í 313.376.1 Með þetta í huga ákváðum 

við að skoða hvernig mannfjöldaþróunin hefði verið í þrem sveitarfélögum á norðanverðum 

Vestfjörðum en höfundar eiga heima á Ísafirði og í Bolungarvík. Heildarfjöldi íbúa í Súðavík, 

Ísafjarðarbæ og Bolungarvík var þann 1. janúar 2008 5.074 manns og af þeim fjölda voru 

erlendir íbúar 425 sem hafa 29 móðurmál. Talið er að þeir erlendu einstaklingar sem sest hafa 

að á Vestfjörðum séu aðallega barnafólk og einstaklingar sem tengjast Íslendingum 

fjölskylduböndum.  

Með tilliti til þess hve stutt er síðan Ísland varð að því fjölmenningarsamfélagi sem 

það er í dag fannst okkur það vera áhugavert að skoða hvernig grunnskólar á norðanverðum 

Vestfjörðum standa að skólagöngu nemenda af erlendum uppruna. Í okkar landsfjórðungi, 

Vestfjörðum, hefur orðið gífurleg breyting á íbúasamsetningu. Breytingin felst í því að 

einstaklingum af erlendum uppruna hefur fjölgað hér á sama tíma og Íslendingum hefur 

fækkað. 

Á tíu ára tímabili 1998 – 2007 fjölgaði nemendum af erlendum uppruna í grunnskólum 

landsins um 131,7%2 sem vakti með okkur þá spurningu hvort grunnskólar landsins væru 

tilbúnir til að taka á móti auknum fjölda nemenda af erlendum uppruna? Því ákváðum við að 

vinna lokaverkefnið okkar með þetta í huga og er rannsóknarspurningin: Er til móttökuferli 

                                                 
1 Hagstofan. 2008e  
2 Hagstofan. 2008f 
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fyrir nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum? Í 

framhaldi leituðum við einnig svara við spurningunum: Hvernig eru samskiptin við heimilin? 

Eru skólar með tengslanet til að styðja við nemendur af erlendum uppruna? Hvaða aðilar hafa 

umsjón og halda utan um nám nemenda af erlendum uppruna?  

Við ákváðum að gera spurningarlista sem lagður var fyrir skólastjóra sex skóla á 

norðanverðum Vestfjörðum til að svara rannsóknarspurningunni. Þessum spurningarlistum 

verða gerð skil í þessari ritgerð. Uppbygging lokaverkefnis okkar er að við skoðum 

byggðaþróun, samfélagsgerð og þróun íbúaflutninga ásamt því að skoða aðkomu heimila, 

ríkis og sveitarfélaga að skólastarfi. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Á tímum fjölmenningar á Íslandi og aukinna búferlaflutninga hefur nemendum af erlendum 

uppruna fjölgað í grunnskólum landsins. Farið verður yfir þær breytingar sem orðið hafa á 

þjóðfélagsskipan á síðustu árum, ásamt því að skoða hvort grunnskólar séu tilbúnir til að 

takast á við vaxandi fjölda nemenda af erlendum uppruna.  

Hér verður einnig skoðað hvaða kröfur ríkið setur fram á skólana með tilliti til 

menntunar barna og hvernig sveitarfélögum ber að framfylgja þeim. 

2.1 Breytingar á þjóðfélagsgerð 

Töluverðar breytingar hafa orðið á íslenskri þjóðfélagsgerð á síðustu árum. Um aldamótin 

1900 átti meirihluti íslensku þjóðarinnar enn heima í sveit en upp úr því bárust til landsins ný 

viðhorf og siðir. Tækni og framfarir hafa vaxið í takt við aukin samskipti við aðrar þjóðir og 

síðustu hundrað árin hefur þjóðfélagið breyst úr bændasamfélagi yfir í upplýsingatæknivætt 

fjölþjóðasamfélag. Á vef Hagstofunnar kemur fram að fólk frá um sextíu og níu löndum er 

búsett hér á landi í dag.3 

Það er ekki bara að þjóðfélagið hafi breyst heldur hefur einnig verið töluverð breyting 

á tengslum einstaklingsins við samfélagið. Þýski félagsfræðingurinn Ulrich Beck og breski 

félagsfræðingurinn Anthony Giddens settu fram þá kenningu að einstaklingurinn tilheyrði í 

minna mæli einhverjum sérstökum félagshópi eða menningarheimi heldur reyndi meira á 

frumkvæði þeirra þar sem þeir þurfi sífellt að vera að velja lífsstíl, taka afstöðu eða finna sinn 

farveg í lífinu.4  

2.1.1 Fólksflutningar 

Fólksflutningar á milli landa og landsvæða hafa aukist gífurlega á síðustu árum. Talið er að 

um 20-30 milljónir manna flytjist á milli landa á hverju ári. Margar ástæður eru fyrir því að 

fólk flytur s.s. erfiðar aðstæður heima fyrir og von um betri lífsskilyrði annars staðar, stríð, 

örbirgð, hungursneyð, náttúruhamfarir, pólitískar aðstæður og tilflutningur á vinnuafli. Þegar 

fólk á erfitt heima fyrir er ein leiðin sú að flytja í annað land til að leita sér að vinnu fyrir sig 

og sína. Tilflutningur á vinnuafli er ein ástæða fyrir uppbyggingu vestræns samfélags en á 

nýlendutímanum gerði þrælahald og nauðungarvinna í Afríku, Asíu og Suður- og Norður – 

                                                 
3 Hagstofan. 2008a 
4 Beck, Ulrich, o.fl. 1994:1-55 
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Ameríku iðnbyltinguna mögulega vegna tilflutninga á fjármagni til Vestur 

Iðnbyltingin leiddi svo til tilflutnings á vinnuafli, Írar voru ódýrt vinnuafl í Bretlandi en í 

Þýskalandi og Frakklandi urðu það Pólverjar og Ítalir. 

fjölmenningarsamfélaga séu afleiðingar flótta og tilflutnings á vinnuafli.

Einstaklingar sem flytja á milli landa til að búa þar og starfa kallast innflytjendur. Til 

að verða löglegur innflytjandi þarf einstaklingur leyfi frá stjórnvöldum viðkomandi lands til 

að setjast að. Ríkisstjórnir á Norðurlöndum veita innflytjend

fjölskyldusameiningar, ný atvinnuleyfi, flóttafólk og hæli, dvalarleyfi af mannúðarástæðum 

og EES dvalarleyfi. Flestir innflytjendur á Íslandi fá landvistarleyfi vegna 

en flótta og hælisleitendur eru frekar fáir. Breytingar á fjölda innflytjenda milli ára tengjast 

því framboði og eftirspurn á atvinnu. Þegar uppsveifla er í íslensku efnahagslífi er meiri 

eftirspurn eftir vinnuafli og sú þörf er uppfyllt

Fjölgun Íslendinga síðasta áratug má að stórum hluta rekja til innflytjenda

atvinnuleit. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands sést að fjöldi einstaklinga með erlent 

ríkisfang á aldrinum 0 – 110 ára hefur aukist frá 1998 til 2008 

einstaklingum með íslenskt ríkisfang hefur fjölgað úr

Mynd 1 Hlutfallsleg fjölgun milli áranna 1998 og 2008

Mynd 1 sýnir hlutfallslega fjölgun á milli erlendra og íslenskra 

og 2008. 

                                                 
5 Guðrún Pétursdóttir. 1999:26-28 
6 Guðrún Pétursdóttir. 2003:156-157
7 Hagstofa Íslands. 2008e 
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ðnbyltinguna mögulega vegna tilflutninga á fjármagni til Vestur 

Iðnbyltingin leiddi svo til tilflutnings á vinnuafli, Írar voru ódýrt vinnuafl í Bretlandi en í 

Þýskalandi og Frakklandi urðu það Pólverjar og Ítalir. Talið er að myndun 

rsamfélaga séu afleiðingar flótta og tilflutnings á vinnuafli.5 

Einstaklingar sem flytja á milli landa til að búa þar og starfa kallast innflytjendur. Til 

að verða löglegur innflytjandi þarf einstaklingur leyfi frá stjórnvöldum viðkomandi lands til 

ast að. Ríkisstjórnir á Norðurlöndum veita innflytjendaleyfi í ákveðnum tilfellum 

fjölskyldusameiningar, ný atvinnuleyfi, flóttafólk og hæli, dvalarleyfi af mannúðarástæðum 

og EES dvalarleyfi. Flestir innflytjendur á Íslandi fá landvistarleyfi vegna 

en flótta og hælisleitendur eru frekar fáir. Breytingar á fjölda innflytjenda milli ára tengjast 

því framboði og eftirspurn á atvinnu. Þegar uppsveifla er í íslensku efnahagslífi er meiri 

eftirspurn eftir vinnuafli og sú þörf er uppfyllt með erlendu vinnuafli.6  

Fjölgun Íslendinga síðasta áratug má að stórum hluta rekja til innflytjenda

. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands sést að fjöldi einstaklinga með erlent 

110 ára hefur aukist frá 1998 til 2008 úr 5.635 í 21.434 á meðan 

einstaklingum með íslenskt ríkisfang hefur fjölgað úr 266.746 í 291.942 á sama tíma.

Hlutfallsleg fjölgun milli áranna 1998 og 2008 

Mynd 1 sýnir hlutfallslega fjölgun á milli erlendra og íslenskra íbúa landsins á árunum 1998 
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ðnbyltinguna mögulega vegna tilflutninga á fjármagni til Vestur – Evrópu. 

Iðnbyltingin leiddi svo til tilflutnings á vinnuafli, Írar voru ódýrt vinnuafl í Bretlandi en í 

Talið er að myndun 

Einstaklingar sem flytja á milli landa til að búa þar og starfa kallast innflytjendur. Til 

að verða löglegur innflytjandi þarf einstaklingur leyfi frá stjórnvöldum viðkomandi lands til 

í ákveðnum tilfellum vegna 

fjölskyldusameiningar, ný atvinnuleyfi, flóttafólk og hæli, dvalarleyfi af mannúðarástæðum 

og EES dvalarleyfi. Flestir innflytjendur á Íslandi fá landvistarleyfi vegna nýrra atvinnuleyfa 

en flótta og hælisleitendur eru frekar fáir. Breytingar á fjölda innflytjenda milli ára tengjast 

því framboði og eftirspurn á atvinnu. Þegar uppsveifla er í íslensku efnahagslífi er meiri 

Fjölgun Íslendinga síðasta áratug má að stórum hluta rekja til innflytjenda í 

. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands sést að fjöldi einstaklinga með erlent 

úr 5.635 í 21.434 á meðan 

266.746 í 291.942 á sama tíma.7 

 

íbúa landsins á árunum 1998 

Hlutfallsleg fjölgun milli áranna 
1998 og 2008
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2.1.2 Aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 

Þann 1. janúar 2007 setti ríkisstjórn Íslands sér ákveðna stefnu um aðlögun innflytjenda að 

íslensku samfélagi. Stefna ríkistjórnarinnar í málefnum innflytjenda er að tryggja að allir íbúar 

landsins fái sem jöfnust tækifæri til að verða virkir þátttakendur á sem flestum sviðum 

mannslífsins. Hugtakið innflytjandi (e. immigrant) vísar til þess að viðkomandi sé fæddur 

erlendis, báðir foreldrar einstaklingsins séu fæddir erlendis eða hafi haft erlent ríkisfang. 

Áætlað er að um 10% fólks á vinnumarkaði hér á landi séu erlendir ríkisborgarar en nokkuð er 

um það að innflytjendur komi með fjölskyldur sínar og setjist hér að. Telja má að það sé 

íslensku samfélagi til gæfu að fá þetta fólk hingað til lands með sitt hugvit og hæfileika. En 

íslenskt samfélag þarf að vera í stakk búið til að taka við innflytjendum. Undirbúa þarf 

vinnumarkaðinn ásamt skólakerfinu, heilbrigðisþjónustunni og annarri velferðarþjónustu sem 

ríki og sveitarfélög veita.8 

Í markmiði ríkistjórnarinnar um menntamál kemur fram að ein meginstoð lýðræðis og 

undirstaða almennrar velferðar sé almenn menntun. Í samvinnu við heimilin þarf að leggja 

rækt við heilbrigt og hollt líferni, ábyrga umgengni við umhverfi og efla virðingu fyrir 

menningu annarra þjóða. Í skólastarfi þarf að bjóða nám og kennslu við hæfi þar sem 

verkefnin skulu höfða til allra. Grundvallarforsenda fyrir því að innflytjendur nái að aðlagast 

íslensku samfélagi er tungumálakunnátta. Mikilvægt er því að þeir sem flytji hingað til lands 

nái sem bestum tökum á íslensku.9 

Samþætting10 er ein af þeim meginleiðum sem valin er til að gera aðlögun auðvelda 

fyrir innflytjendur á Íslandi. Með því að láta innflytjendur halda í þjóðtungu sína eiga þeir 

auðveldara með að ná færni í íslenskri tungu og geta þannig náð að verða virkir í samfélaginu. 

Æskilegt er að allir þekki til þeirra siða og venja sem einkennir það samfélag sem komið er til 

en einnig er æskilegt að samfélagið athugi þá siði og venjur sem fylgja þeim sem koma. Við 

þurfum því að spyrja okkur að því hvað við getum boðið innflytjendum upp á en í leiðinni 

hvað hafa þeir að bjóða okkur. 

Í grein sinni „Tvítyngd leikskólabörn“ sem Elsa Sigríður Jónsdóttir ritaði í Uppeldi og 

menntun kemur fram að rannsóknir Cummings hafa leitt líkum að því að tvítyngi hafi góð 

áhrif á málfar og vitrænan þroska nemenda. Þegar borin eru saman tvítyngd og eintyngd börn 

höfðu tvítyngdu börnin yfirburði á uppbyggingu og hlutverki tungumálsins. Til að geta náð 
                                                 
8 Stefna ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. 2007:2-5 
9 Stefna ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. 2007:13 
10 Menntamálaráðuneytið. 1997:17 
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valdi á tveimur málkerfum þarf tvítyngda barnið að greina merkingu fleiri orða, það nær því 

betri hæfni til greiningar sem kemur barninu til góða í hugsun og námi. Tvítyngi er skilgreint 

sem „færni í að skilja, tala og síðar lesa og skrifa á tveimur tungumálum og búa í tveimur 

menningarheimum.“ Greinarmunur er á tvenns konar tvítyngi: A) Seinna mál bætist við fyrra 

mál, nemandinn nær góðu valdi á báðum málum í ræðu og riti. B) Seinna mál kemur í stað 

fyrra máls þ.e. nemandinn glatar hæfni í sínu móðurmáli en talið er að það sé af því að 

nemandinn fái ekki þann stuðning frá skólanum sem hann þarf til að verða læs á sitt 

móðurmál. Hætta er á að seinni tegundin af tvítyngi verði ofan á.11  

Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur kemur ennfremur fram að í Norður – Ameríku sé 

tvenns konar misskilningur í gangi í sambandi við tvítyngi. Annarsvegar er álitið að nemendur 

sem ekki hafa náð tökum á talmáli viðkomandi lands séu treggáfaðir og lítt færir um 

rökhugsun sem getur leitt til þess að lítils sé vænst af nemandanum og hann jafnvel settur í 

sérkennslu. Hinsvegar er litið svo á að ef nemendur tali tungumálið (daglegt mál) 

reiprennandi hafi þeir náð fullkomnu valdi á öllum þáttum tungumálsins. En ef þeim gengur 

illa í námi er skýringanna ekki leitað í málskilningi eða takmörkuðum orðaforða heldur er litið 

á þessa nemendur sem treggáfaða eða illa gefna.12 Spyrja má sig að því hvort sama 

misskilnings gæti hér á landi. 

Samkvæmt rannsóknum geta kennarar haft úrslitaáhrif á það hvernig tvítyngdum 

nemendum gengur í skólum. Ef væntingar kennara til tvítyngdra nemenda eru litlar eykur það 

líkur á lélegri frammistöðu þeirra í námi. Námskrá og kennsluaðferðir skólanna þurfa því að 

endurspegla mál og menningu tvítyngdra nemenda til þess að þeir upplifi sig ekki sem lítils 

virði og utangátta.13 

2.1.3 Viðhorf íbúa af íslenskum uppruna til innflytjenda 

Rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi sem kanna viðhorf íbúa af íslenskum uppruna til 

innflytjenda.  

Á árunum 1997 til 2004 var gerð rannsókn meðal nemenda í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi um viðhorf þeirra til innflytjenda. Í rannsókninni kemur fram að 

velvilji gagnvart innflytjendum hjá nemendum grunn- og framhaldsskóla sé frekar mikill. Því 

sterkari sem nemendurnir eru félagslega, námslega og með jákvæðara viðhorf til skólans, 

                                                 
11 Elsa Sigríður Jónsdóttir. 2000:99-102 
12 Elsa Sigríður Jónsdóttir. 2000:101 
13 Elsa Sigríður Jónsdóttir. 2000:103 
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framhaldsnáms og í betra sambandi við foreldra sína því jákvæðari eru þeir í garð 

innflytjenda.14  

Í könnun Félagsvísindastofnunar 1999 um lífsgildi á Íslandi er fjallað um afstöðu til 

innflytjenda á Íslandi. Niðurstöðurnar voru á þann veg að mjög lítillar óvildar gætti í garð 

innflytjenda hér á landi og í lang flestum tilfellum voru svarendur sáttir við þá.15 

2.1.4 Fjölmenning og menntun 

Í grein prófessors Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2007) veltir hann fyrir sér fjölmenningu og 

sjálfbærri þróun eða menntun til sjálfbærrar þróunar og hvernig þetta sjáist í þeirri skólastefnu 

sem ríkið og sveitarfélögin setja sér. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að yfirleitt séu þetta 

flott skjöl sem búið sé að margslípa orðalagið í, til þess að textinn hljómi sem best. Það sem 

snýr að innflytjendum er einna helst íslenskukennsla og aðlögun að samfélaginu, en lítið er til 

fyrir kennara að fara eftir nema þeir lesi sér til og finni eitthvað út sjálfir. Hann telur að 

kennarar og skólar þurfi „leiðsögn við að smala saman upplýsingum um skyldur sínar og 

væntingar sem til þeirra eru gerðar á þessum sviðum.“16 

 Talið er að víða um heim þróist samfélög í auknum mæli í átt til fjölmenningar og 

hefur íslenskt samfélag ekki farið varhluta af því. Í grein sinni „Grunngildi skólastarfs í 

fjölmenningarsamfélagi“ veltir Hanna Ragnarsdóttir (2007) fyrir sér þessari hugsun. Hún 

segir að Parekh sé einn af þeim fræðimönnum sem haldi fram þeirri hugmynd „að hugmyndin 

um þjóðmenningu passi illa inn í mynstur hnattvæðingar og að hugmyndir um sameiginlega 

menningu sem mörg fyrri samfélög og öll nútímasamfélög hafa byggt á séu tæplega 

raunhæfar lengur.“ Menningarlegur fjölbreytileiki sé því sameiginlegt alþjóðlegt verkefni 

nútímans. Parekh telur að ef móta á nýja sjálfsmynd í samfélagi og skóla þurfi að gæta þess að 

nýja sjálfsmyndin verði ekki menningarlega hlutlaus og því sé brýnt að hvert 

fjölmenningarlegt samfélag finni sitt jafnvægi með þátttöku ólíkra hópa í samfélaginu. 

Gundara J. S. leggur mikla áherslu á að skólar gegni mikilvægu hlutverki í því að fjalla um 

sameiginleg gildi í hinu nútíma fjölmenningarsamfélagi. Ekki nægir samt að kenna þau heldur 

þurfi nemendur að geta rætt þau og notað í lífi og starfi. Gundara leggur einnig áherslu á að 

líta þurfi gagnrýnum augum á það sjónarmið sem hvert samfélag stjórnast af. Gundara telur 

nauðsynlegt að hvert samfélag byggi ramma utan um sameiginleg gildi sem feli í sér virðingu 

fyrir mannlegri reisn og mannréttindum, menningu og menningarlegum fjölbreytileika og 
                                                 
14 Rauði kross Íslands. 2005a 
15 Rauði kross Íslands. 2005b 
16 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. 2007 
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virðingu fyrir jörðinni. En mest er þó um vert það grundvallaratriði að skóli og samfélag 

tengist á marga vegu og styðji hvert annað. En hvað þýðir þetta fyrir þróun skólastarfs og gildi 

menntunar? Hanna Ragnarsdóttir segir að svarið sé „að lykilhugtök og grundvallargildi í 

skólastarfi í fjölmenningarsamfélagi séu mannréttindi, virðing og fjölbreytileiki.“ En einnig 

víðsýni, umburðarlyndi, samkennd og ábyrgð. Nemendur þurfa að temja sér virðingu fyrir 

fjölbreytileikanum, gagnrýna hugsun, ábyrgð, lýðræðislega þátttöku og samkennd. En 

mikilvægast er þó að virkja alla nemendur til þátttöku í fjölmenningarsamfélaginu.17 

2.2 Menntamál 

Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn allra málefna sem lög um grunnskóla taka til og hefur 

jafnframt eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lögin, reglugerðir við þau 

og Aðalnámskrá grunnskóla segja til um. Menntamálaráðherra setur grunnskólum 

aðalnámskrá þar sem fram kemur uppeldishlutverk, meginstefna í kennslu og kennsluskipan í 

samræmi við skólann. Ráðherrann sér einnig um að gera Alþingi grein fyrir framkvæmd 

skólastarfs í öllum grunnskólum á þriggja ára fresti. Ríkinu er einnig skylt samkvæmt 33. gr. 

laga að leggja til og kosta kennslu- og námsgögn sem eiga að fullnægja ákvæðum 

Aðalnámskrár grunnskóla en leiki vafi á að það sé gert má vísa málinu til 

menntamálaráðuneytisins til úrskurðar.18 

2.2.1 Rekstur sveitarfélaga á grunnskólum 

Sveitarfélög eru skyldug að halda skóla fyrir börn á aldrinum 6-16 ára sem hafa lögheimili í 

tilheyrandi sveitarfélagi. Sveitarstjórnir bera alla ábyrgð og kostnað á rekstri skólans og þurfa 

að gera menntamálaráðuneytinu grein fyrir framkvæmd skólahaldsins á hverju ári. Ríkið setur 

fram leiðbeiningar til sveitarfélaganna í formi laga og reglugerða en einnig í námskrám sem 

grunnskólum er skylt að fara eftir. Í hverju sveitarfélagi skal starfa skólanefnd (13.gr.) sem fer 

með málefni skóla. Skólanefnd sér um að öll börn í sveitarfélaginu njóti lögboðinnar fræðslu, 

hún skal staðfesta starfstíma nemenda og fylgjast með framkvæmd kennslu og náms. 

Skólanefnd er kosin í upphafi hvers kjörtímabils af hlutaðeigandi sveitarstjórn. Kosning í 

skólanefnd fer fram samkvæmt sveitarstjórnarlögum (nr. 8/1986) og samþykkt viðkomandi 

sveitarfélags.19  

                                                 
17 Hanna Ragnarsdóttir. 2007b:109-111 
18 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
19 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
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Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 66/1995 reglugerð 391/1996 kemur fram að nemendur 

með annað móðurmál en íslensku skuli fá kennslu í eigin móðurmáli ef því verður við komið 

og með samþykki viðkomandi sveitastjórnar. Með kennslunni skal stefnt að virku tvítyngi 

nemenda og þeir hvattir til að viðhalda móðurmáli sínu og rækta það.20 

2.2.2 Stjórn grunnskóla 

Skólastjóri er sá sem stjórnar, veitir faglega forystu og ábyrgð á starfi skóla gagnvart 

sveitarstjórn. Við hvern skóla skal starfa foreldraráð (16.gr.) þar sem þrír foreldrar sem ekki 

eru starfsmenn skólans sitja. Það fjallar um og gefur umsögn til skólans og skólanefndar um 

skólanámskrá og áætlanir sem varða skólahaldið, gefur umsögn og fylgist með að foreldrum 

séu kynntar þær. Einnig skal starfa við skólann nemendaráð (17.gr.) sem nemendur velja 

sjálfir a.m.k. einn fulltrúa í hverjum árgangi (6.-10. bekk). Nemendaráðið skal vinna að 

hagsmuna-, félags- og velferðarmálum nemenda. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þessara 

ráða og skal sjá til þess að þau fái aðstoð eftir þörfum. Skólastjóri skal sjá til þess að gefin sé 

út skólanámskrá (14.gr.) þar sem nánari útfærsla á Aðalnámskrá grunnskóla tekur á sérstöðu 

skólans og aðstæðum. Hverjum grunnskóla er það í sjálfsvald sett hvernig hann framkvæmir 

það sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla en hann þarf að sýna fram á það með 

skólanámskrá sem gefin er út á hverju ári. Skólinn þarf að gera sjálfsmat sem tekur á kennslu- 

og stjórnunarhætti, samskiptum innan skólans og tengslum við aðila utan hans en 

menntamálaráðuneytið kallar eftir matinu á fimm ára fresti (49.gr.).21  

2.2.3 Lög um grunnskóla 

Núverandi lög um grunnskóla voru sett 8. mars 1995 og tóku gildi þann 13. mars sama ár. Í 

lögunum hefur verið sett fram ákvæði um sérstaka íslenskukennslu fyrir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku.22 Nemendur með íslensku sem annað tungumál eru misjafnlega í stakk 

búnir til að takast á við nám í íslenskum skólum. Þeir hafa ólíkan menningarlegan, mállegan 

og námslegan bakgrunn þegar þeir koma í skólann og þekking þeirra er önnur en nemenda 

sem alist hafa upp í íslenskri menningu. Íslenska sem annað tungumál felur því í sér þátttöku 

og þjálfun í íslenskri menningu ásamt viðhaldi læsis og eflingu námsþroska. Grunnskólinn 

þarf því að samhæfa íslenskunámið við aðrar námsgreinar með það að markmiði að nemendur 

geti náð þekkingar-, færni- og viðhorfamarkmiðum hverrar greinar fyrir sig.23 

                                                 
20 Lög um grunnskóla nr. 66/1995. Rg. 391/1996 
21 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
22 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 L48/2001 6. gr 
23 Aðalnámskrá grunnskóla-íslenska. 1999:85-86 
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2.2.4 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er sett fram af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir. 

Aðalnámskráin útfærir ákvæði laga um kjarnagreinar og segir til um áherslu og vægi allra 

skyldunámsgreina. Í henni er sett fram sú meginstefna um kennslu og kennsluskipan sem 

uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans kveður á um og er einnig ætlað að samræma 

nám og kennslu til að tryggja rétt nemenda til lágmarksmenntunar. Hún er ákveðið stjórntæki 

sem fylgir eftir ákvæðum laga, er safn sameiginlegra markmiða í skólastarfi, gefur 

fræðsluyfirvöldum fyrirmæli um að framfylgja ákveðinni skólastefnu og um leið upplýsing og 

viðmið fyrir foreldra til að fylgjast með vinnubrögðum og árangri skólastarfs með tilliti til 

líðanar og velferðar nemenda. Aðalnámskráin gerir ráð fyrir að flestir nemendur eigi að geta 

náð markmiðum námskrárinnar en markmiðin eigi samt ekki að skoðast sem hámark eða 

lágmark en skylda hvers skóla er að fá nemendum viðfangsefni sem hæfa námsgetu þeirra og 

hæfni. 24  

2.2.5 Kennsluhættir og hlutverk grunnskóla 

Hafsteinn Karlsson telur að kennsluhættir í grunnskólum séu mismunandi eftir stærð skóla. Í 

minni skólum er oftast unnið í samkennslu á meðan í stærri skólum er 

árgangaskipt/bekkjarskipt.25 Í þessum kafla skoðum við samkennslu, 

bekkjarkennslu/árgangakennslu og fjölmenningalega kennslu. 

Samkennsluskólar eru eins ólíkir og þeir eru margir. Skólastarfið mótast af nemendum, 

kennurum, foreldrum og því umhverfi sem skólinn er í. Í litlu samfélagi er meiri líkur á að 

allir séu virkir, enginn verður útundan. Nemendur verða virkari í félagslífinu, minni 

agavandamál og nemendur sýna meiri ábyrgð. 26  

Í fjölmennum skólum er nemendum oftast skipt eftir árgöngum eða bekkjum. Oftast 

eru kennsluaðferðirnar byggðar á innlögn27 og hópakennslu og þá með hópum sem ráðast af 

getu eða færni nemenda. Talið er að flestir í dreifbýli sem þéttbýli telji að árgangaskipt 

bekkjarkennsla sé eðlilegri kostur við skipulag kennslu en samkennsla. Samkennslan væri 

meira fyrir fámenna skóla.28 

                                                 
24 Aðalnámskrá grunnskóla. 2006:10-11 
25 Hafsteinn Karlsson. 2001 
26 Hafsteinn Karlsson. 2001 
27 Ingvar Sigurgeirsson. 1999:68-69 
28 Miller, Bruce. 2001 
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Í bók Guðrúnar Pétursdóttur Allir geta eitthvað, enginn getur allt, eru nokkrar kennsluaðferðir 

sem hægt er að nota í fjölmenningarlegri kennslu en ein þeirra er kölluð Margþætt fyrirmæli 

eða MF (Complex instruction). Prófessor Elizabet Cohen, félagsfræðingur við Stanford 

háskóla hefur þróað þessa aðferð síðastliðin 20 ár sem ákveðna tegund samvinnunáms. 

Aðferðin byggir á því að tryggja fulla þátttöku og virkni allra nemenda í bekknum, en 

fjölgreindarkenning Gardnes er grundvallarhugmyndin á bak við þessa kennsluaðferð. Þegar 

kennt er eftir þessari aðferð breytist hlutverk kennarans í það að örva og hvetja nemendur með 

það að markmiði að hafa meiri áhrif á virkni þeirra innan bekkjar en aðferðin gerir ráð fyrir að 

mestur lærdómur fari fram þegar nemendur eru sem virkastir.29  

Í fjölmenningarlegri kennslu er áhersla lögð á gagnkvæman lærdóm þar sem nemendur 

læra hver af öðrum. Í kennslunni eiga sér stað áherslubreytingar sem ná til allra greina innan 

skólans þar sem beitt er kennsluaðferðum sem skoða námsefnið út frá nýjum sjónarhornum.30  

2.2.6 Samvinna heimilis og skóla 

Það eru þrír hópar sem mynda hvert skólasamfélag, nemendur, starfsfólk skóla og foreldrar og 

forráðamenn nemenda. Foreldrar og forráðamenn bera ábyrgð á uppeldi, sjá um að börnin 

sæki skólann og að þau séu móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn annast.31  

Í lögum um grunnskóla (15.gr.) kemur fram að starfsmönnum sé „skylt að efla 

samstarf skóla og heimila“ meðal annars með því að miðla fræðslu og veita upplýsingar um 

skólastarf.32 Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson telur að eitt af mikilvægustu atriðum í 

samstarfi skóla og heimila sé undirbúningur að upphafi skólagöngu barna. Skólinn þarf að 

gera sér grein fyrir mismunandi þörfum foreldra í því sambandi. Sumir foreldrar eru að koma 

með sitt fyrsta barn í skólann á meðan aðrir hafa meiri reynslu og þekkingu. Ein leið til þess 

að tengja saman heimili og skóla væru heimsóknir starfsmanna skólans á heimili nemenda í 

byrjun skólaárs. Í heimsókninni væri farið yfir allt sem lýtur að skólanámi og skólagöngu 

barnsins og foreldrar gætu spurt að vild um það sem þeim liggur á hjarta á sínum heimavelli. 

Talið er að þessi aðferð hafi fleiri kosti en ókosti en virða ber friðhelgi heimilisins ef foreldrar 

vilja ekki fá heimsókn. Sú leið að starfsmenn fari í heimsókn til foreldra og nemenda og kynni 

þeim skólastarfið ætti að veita meiri nánd á milli heimila og skóla. Ef foreldrar taka þátt í 

viðfangsefnum tengdum námi og kennslu hefur það mun meiri áhrif á námsárangur og þroska 

                                                 
29 Guðrún Pétursdóttir. 2003:21 
30 Guðrún Pétursdóttir. 2003:11-12 
31 Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti. 2006:20-21 
32 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
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nemenda. En skólinn þarf að gera foreldrum ljóst með skýrum hætti til hvers hann ætlast af 

þeim í sambandi við fjarvistir, hvíld, hegðun, námsgögn og fatnað. Það getur hann gert með 

hverskonar fræðslu um uppeldi barna.33 

Í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir gerði um Börn og fjölskyldur í fjölmenningarlegu 

samfélagi og skólum kemur fram að víða vanti þekkingu og skipulag til að mæta þörfum 

barnanna í hinum fjölmenningarlega veruleika almennt. Kennara skortir meðal annars 

þekkingu og skilning á aðstæðum, menningu, trúarbrögðum og tungumáli nemenda þótt til 

séu undantekningar þar á. Skólar mæta nemendum á ólíkan hátt sem virðist fara eftir þekkingu 

og reynslu kennara og stjórnenda fremur en heildarsýn eða skólastefnu. Skólarnir virðast hafa 

þann háttinn á að aðgreina nemendur af erlendum uppruna í upphafi með því að kenna þeim í 

sérstökum deildum þar sem þeir eiga lítil samskipti við íslenska nemendur. Þessi aðgerð getur 

reynst nemendum erfið með tilliti til að tengjast innbyrðis síðar. Segja má því að almennt sé 

skortur á hugmyndafræðilegri þekkingu á fjölmenningarlegri menntun í grunnskólum.34 Þegar 

litið var til samstarfs heimila og skóla kom fram í rannsókninni að mikið skorti á 

upplýsingaflæði á milli heimila og skóla og þá sérstaklega frá skólunum en þetta var samt 

mismunandi eftir kennurum. Rof virtist vera í samskiptum við heimilin þar sem samskipti og 

gagnkvæmur skilningur er takmarkaður. Segja má að ólíkar hugmyndir um ábyrgð, hlutverk 

og reglur eða viðteknar venjur, annars vegar í skólum og hins vegar á heimilum, stangist á. 

Skólarnir ætlast gjarnan til að fjölskyldur nemenda og nemendur sjálfir aðlagist nýju 

samfélagi og skóla sem fyrst og þá gjarnan með einhliða aðlögun. Til að flýta fyrir aðlögun fá 

foreldrar nemenda af erlendum uppruna hins vegar lítinn stuðning frá skólum og samfélagi. 

Þeir taka áhættu á að ýmis gildi víki fyrir nýjum kröfum og aðstæðum en með því kemur los á 

samskipti þeirra við börnin. Það lýsir sér í því að börnin neita að sinna þeim hlutverkum og 

ábyrgð sem þau höfðu áður og þóttu eðlileg. 35 

Talið er að nokkrir þýðingarmiklir þættir ættu að einkenna skólastarf til að nemendum 

af erlendum uppruna gangi vel í skóla. Þessir þættir eru m.a. „góð og traust þekking 

starfsfólks á ýmsum þáttum fjölmenningarlegs samfélags, frumkvæði, víðsýni og sveigjanleiki 

í skólastarfinu.“36 Með gagnkvæmu trausti, virðingu og sveigjanleika í samskiptum heimila og 

skóla ættum við að geta skapað skólastarf á traustum grunni. 

                                                 
33 Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson. 2001 
34 Hanna Ragnarsdóttir. 2007a:262-263 
35 Hanna Ragnarsdóttir. 2007a:264 
36 Hanna Ragnarsdóttir. 2004:150 
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2.3 Tölulegar upplýsingar 

Í þessum kafla munum við fara yfir tölur frá Hagstofu Íslands til að átta okkur á þeirri 

hreyfingu sem er á fólki sem kemur til Íslands og þá sér í lagi til Vestfjarða. Við munum 

einnig skoða fjölgun erlendra nemenda í grunnskólum á Íslandi og íbúasamsetningu á 

Vestfjörðum.  

2.3.1 Fjöldi erlendra íbúa á Íslandi 1998 - 2008 

Til að skoða aukningu nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum þurfum við að líta á 

hlutfall erlendra ríkisborgara af mannfjölda. Þann 1. janúar 2008 var hlutfall erlendra 

ríkisborgara af heildarfjölda 6,8% á móti 6% 1. janúar 2007 (sjá mynd 2).37 Tölunum ber þó 

að taka með fyrirvara því dregist getur að skrá dvalarleyfi útlendinga hjá þjóðskrá og eins 

getur dregist að fella út úr íbúaskrá einstaklinga sem flytjast af landi brott. 

Mynd 2 Hlutfall erlendra ríkisborgara af mannfjölda frá 1. janúar 1998 – 1. janúar 2008 

 

Á meðan erlendum ríkisborgurum fjölgar fer Íslendingum fækkandi miðað við 

heildarmannfjölda (sjá mynd 3). 

                                                 
37 Hagstofa Íslands. 2008b 
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Mynd 3 Hlutfall Íslendinga af mannfjölda 1. janúar 1998 – 1. janúar 2008 

 

Árið 1998 var hlutfall erlendra ríkisborgara af mannfjölda á Íslandi um 2,1% en 2008 var 

hlutfallið komið í 6,8%.  

2.3.2 Samanburður á fjölda grunnskólanema 1998 og 2007 

Þegar skoðuð er samsetning nemenda af erlendum uppruna og nemenda af íslenskum uppruna 

í grunnskólum annars vegar árið 1998 og hins vegar árið 2007 sjáum við að nemendum af 

erlendum uppruna hefur fjölgað mikið. Árið 1998 var heildarfjöldi grunnskólanema á Íslandi 

42.421 og árið 2007 voru þeir orðnir 43.802. Heildarfjölgun nemenda var því 1.381 á þessu 

árabili. Árið 1998 voru 747 nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum en árið 2007 voru 

þeir orðnir 1.731 og hafði þeim fjölgað um 984. Með því að bera þetta saman getum við séð 

að á meðan nemendum með íslensku að móðurmáli fjölgaði um 397, fjölgaði nemendum af 

erlendum uppruna um 984.38  

                                                 
38 Hagstofan. 2008f 
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Mynd 4 Fjöldi nemenda af erlendum og íslenskum uppruna

Ef miðað er við heildarfjölda nemenda á Íslandi hefur nemendum af erlendum uppruna 

fjölgað úr 1,75% í 3,95% á þessum tíu árum. 

nemenda á milli þessara ára sjáum við að nemendu

hefur fjölgað um 131,7% á móti um 1% fjölgun á íslenskum 

þessi öra fjölgun grunnskólanemenda af erlendum 

skólayfirvalda og ríkisins. 

2.3.3 Íbúasamsetning á norðanverðum Vestfjörðum

Í Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi bjuggu 5

af voru 425 íbúar frá þrjátíu þjóðlöndum eða 8,38% af heildarfjölda íbúa í þessum þrem 

bæjarfélögum. Ef við berum saman tölur frá 1998, 2007 og 2008 sjáum við að íbúum af 

erlendum uppruna fjölgar en á sama tíma fækkar íbúum af íslenskum uppruna.

                                                 
39 Hagstofan. 2008c 
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Fjöldi nemenda af erlendum og íslenskum uppruna 
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4
1

.6
7

4

4
2

.0
7

1

3
9

7

7
4

7

1
.7

3
1

9
8

4

4
2

.4
2

1

4
3

.8
0

2

1
.3

8
1

1998 2007 Fjölgun 
nemenda á milli 

1998 og 2007

Ár

Fjöldi nemenda af erlendum og íslenskum 
uppruna

íslenskir nemendur

erlendir nemendur

heildarfjöldi nemenda

Velkominn sértu vinur! 

 

við heildarfjölda nemenda á Íslandi hefur nemendum af erlendum uppruna 

hlutfallsleg fjölgun 

af erlendum uppruna á grunnskólaaldri 

nemendum. Segja má því að 

uppruna kalli á aðgerðir bæði af hálfu 

.074 íbúar þann 01. janúar 2008 þar 

af voru 425 íbúar frá þrjátíu þjóðlöndum eða 8,38% af heildarfjölda íbúa í þessum þrem 

bæjarfélögum. Ef við berum saman tölur frá 1998, 2007 og 2008 sjáum við að íbúum af 

en á sama tíma fækkar íbúum af íslenskum uppruna.39  

Fjöldi nemenda af erlendum og íslenskum 

íslenskir nemendur

erlendir nemendur

heildarfjöldi nemenda



Lokaverkefni við HA 2008 

Mynd 5 Íbúar af erlendum uppruna í %

Mynd 6 Fjöldi íbúa af erlendum uppruna

Mynd 7 Íbúaþróun 1. janúar 1998 til 1. janúar 

Á norðanverðum Vestfjörðum hefur 

sveitarfélaga þar hefur að mestu verið í sjávarútvegi en með tilkomu 

hafa umsvif í sjávarútvegi minnkað

fækkun íbúa verið mest á Íslandi

Vestfjörðum en víða annars

norðanverðum Vestfjörðum er fjöldi erlendra innflytjenda talsvert meiri e

Árið 1998 voru 8,05% íbúa í Bolungarvík af erlendum uppruna og 5,56% í Ísafjarðarbæ. Ef 

                                                 
40 Hagstofan. 2008d 

8
,0

5

5
,5

6

2
,2

1

0,00

5,00

10,00

15,00

1998

Prósentur

Íbúar af erlendum uppruna í %

8
8 2

4
6

6

0

200

400

1998

Mannfjöldi

Fjöldi íbúa af erlendum uppruna

1
0

9
3

4
4

2
3

2
7

1
5

7
8

7

0

2000

4000

6000

8000

1998

Íbúafjödi

Íbúaþróun  1. jan. 1998 til 1. jan. 2008

  Velkominn sértu 

18 

Íbúar af erlendum uppruna í % 

Fjöldi íbúa af erlendum uppruna 
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skoðaðar eru svo tölurnar fyrir árið 2008 kemur í ljós að í Bolungarvík eru íbúar af erlendum 

uppruna orðnir 11,49% og í Ísafjarðarbæ 7,94%. Súðavík er með mun lægra hlutfall íbúa af 

erlendum uppruna bæði þessi ár eða 2,21% 1998 og 3,27% 2008 (sjá mynd 5 og 6). Á sama 

tíma er landsmeðaltalið 2,1% árið 1998 og 6,8% árið 2008 (sjá mynd 2). 

 Í viðhorfskönnun sem Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða lét vinna í samstarfi við 

Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða kemur fram að brottfluttir Vestfirðingar eru ekki fráhverfir því 

að vinna og búa á Vestfjörðum ef þeir fá vinnu við hæfi. Helstu störfin sem brottfluttir 

Vestfirðingar sóttust eftir voru tengd þjónustu á einhvern hátt, fáir höfðu áhuga á að flytja 

vestur til að vinna í fiski. Launin skiptu líka máli. Til að fá fólk til að koma aftur heim þyrftu 

launin að vera samkeppnisfær við þau laun sem bjóðast á höfuðborgarsvæðinu.41 

2.4 Samantekt 

Í kaflanum hér að framan fórum við yfir þróun samfélagsins, aðlögun innflytjenda, viðhorf 

íbúa, fjölmenningu og menntun ásamt tölulegum upplýsingum um íbúaflutninga. 

Breytingar á þjóðfélagsgerð á Íslandi hafa verið miklar á síðustu áratugum. 

Þjóðfélagið á norðanverðum Vestfjörðum hefur breyst úr sjávarútvegssamfélagi yfir í 

tæknivætt fjölþjóðasamfélag með breyttum tengslum einstaklingsins við þjóðfélagið. 

Alþjóðasamfélagið hefur líka orðið fyrir miklum breytingum á síðustu árum með tilkomu 

hnattvæðingarinnar. Fólksflutningar hafa aukist gífurlega á milli landa, í Evrópu og jafnvel 

heimsálfa. Samhliða þessari þróun hefur nemendum af erlendum uppruna fjölgað hér á landi 

um 131,7% eða um 984 nemendur á meðan íslenskum nemendum hefur fjölgað um 1% eða 

397 nemendur.42  

Til að innflytjendur nái að laga sig sem best íslensku samfélagi þarf samfélagið 

jafnframt að aðlagast þeim. Þetta felur í sér að íbúar landsins viðurkenni sérkenni 

innflytjandans um leið og hann tileinkar sér menningu og tungu landsins. Í markmiði 

ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda kemur fram að grundvallarforsenda þess að 

innflytjendur nái að aðlagast íslensku samfélagi sé að þeir nái sem bestum tökum á íslensku.43  

Íslenska grunnskólakerfið er bundið af lögum um grunnskóla nr. 66/1995. Grunnskólarnir 

vinna eftir aðalnámskrá sem menntamálaráðherra setur þeim. Hann er æðsti maður 

                                                 
41 Ólafur Örn Eiríksson. 2000:27 
42 Hagstofa Íslands.  2008f 
43 Menntamálaráðuneytið. 2007:17 
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menntamála en sveitarfélögin í landinu sjá um og bera ábyrgð á rekstri grunnskólanna. 

Aðalnámskráin er stjórntæki ríkisins til að framfylgja þeirri skólastefnu sem fram kemur í 

lögunum. Í henni koma fram réttindi og skyldur einstaklingsins til náms. Stjórnun 

grunnskólans er svo á hendi skólastjóra sem er ábyrgur á starfi skólans gagnvart 

sveitarstjórn.44 Grunnskólar landsins leggja grunninn að menntun þjóðarinnar og þeirra 

hlutverk er að stuðla að náms- og félagsþroska nemenda eins vel og þeir geta. Grunnskólinn 

þarf að leggja áherslu á að samhæfa kennslu í íslensku sem annað tungumál við aðrar 

námsgreinar til að ná þeim markmiðum sem aðalnámskrá grunnskóla setur.45 

Samvinna heimila og skóla þarf að ganga út frá gagnkvæmu trausti, virðingu og 

sveigjanleika í samskiptum. Henni er líka ætlað að auka námsárangur nemenda, þroska þeirra 

og vellíðan í skólanum.46 

Þegar litið er á gildi skólastarfs má segja að lykilhugtök og grundvallargildi í 

fjölmenningarsamfélagi séu mannréttindi, virðing og fjölbreytni.47 

  

                                                 
44 Lög um grunnskóla nr.66/1995 
45 Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska. 1999:85-86 
46 Kristinn Breiðfjörð. 2001 
47 Hanna Ragnarsdóttir. 2007b:109-111 
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3 Könnun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir könnun sem lögð var fyrir skólastjórnendur sex skóla á 

norðanverðum Vestfjörðum. Tilgangurinn var að kanna hvort til væri móttökuferli fyrir 

nemendur af erlendum uppruna og varpa ljósi á stöðu þeirra. Skýrt verður frá þátttakendum, 

framkvæmd og niðurstöðum úr spurningarlistunum og þeim gerð skil. 

3.1 Aðferð 

Sú aðferð sem við notum telst til megindlegra rannsóknaraðferða. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á mælingum, tölum, afleiddum rökum og tilraunum þar sem 

aðstæðum er stjórnað og hagrætt.48 Könnuninni var skipt í þrjá hluta. Fyrsti hluti er um 

bakgrunn skólanna s.s. fjölda nemenda, kennara og annarra starfsmanna ásamt því hvernig 

kennslufyrirkomulag er í skólunum. Í öðrum hluta er verið að leita upplýsinga um samskipti 

skóla og heimila, bæði íslenskra nemenda og nemenda af erlendum uppruna. Og í þriðja hluta 

var kannað hvað skólinn gerir fyrir nemendur af erlendum uppruna. Svarendur gátu valið um 

fjóra til átta svarmöguleika í fyrsta hluta, í öðrum hluta gátu þeir valið um fjóra til fimm og í 

þriðja hluta gátu þeir valið um tvo til fjóra. Þeir áttu kost á að svara einu eða fleiri atriðum ef 

við átti.  

3.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru sex skólastjórnendur í skólum á norðanverðum Vestfjörðum. Valið var 

byggt á því að á Vestfjörðum er frekar hátt hlutfall nemenda af erlendum uppruna í 

grunnskólum ásamt því að höfundar eru búsettir á svæðinu. Skólarnir í rannsókninni eru ólíkir 

að stærð. Þeir eru einsetnir með nemendur í 1. – 10. bekk. 

3.1.2 Mælitæki 

Notaður var spurningarlisti til að kanna bakgrunn og aðstæður í hverjum skóla. Listanum er 

skipt upp í þrjá hluta, bakgrunnsupplýsingar skóla, samstarf skóla og heimila og móttökuferli 

nemenda af erlendum uppruna. Í fyrsta hluta eru þrettán spurningar sem gefa 

bakgrunnsupplýsingar um skólann sjálfan, í öðrum hluta eru átta spurningar sem tengjast 

samvinnu heimila og skóla og í þriðja hluta eru fjórtán spurningar sem fjalla um nemendur af 

erlendum uppruna í skólanum. Spurningarlistarnir eru samdir þannig að erfitt sé að lesa úr 

svörunum hvaða skóli eigi hlut að máli. Spurningarlistarnir voru ekki auðkenndir á nokkurn 

hátt (sjá fylgiskjal 2). 
                                                 
48 McMillan. 2002:9-10 
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3.1.3 Framkvæmd 

Spurningar voru samdar í samráði við leiðs

Ákveðið var að senda bréf ásamt spurningarlistum til skólastjórnen

spurningunum væri ætlað að varpa ljósi á 

á norðanverðum Vestfjörðum, gætt yrði fyllstu nafnleyndar og að gögnum yrði eytt að 

rannsókn lokinni (sjá fylgiskjal 1)

Samband var haft við Persónuvernd sem sagði að þar sem engar persónulegar

upplýsingar kæmu fram væri spurningarlistinn hvorki tilkynningar

3.1.4 Úrvinnsla 

Til að vinna úr könnuninni 

niðurstöður. Upplýsingarnar eru síðan settar fram í texta og myndritum til að gefa sem 

gleggstar niðurstöður. Við lok úrv

3.1.5 Niðurstöður úr spurningarlistum

Niðurstöðurnar eru birtar í þeirri röð sem þær koma fyrir í spurningarlistunum en nokkrar eru 

settar saman í myndrit til að fá gleggri niðurstöðu. 

Mynd 8 Fjöldi nemenda í skóla 

Mynd 8 sýnir að þrír skólar hafa færri en fimmtíu nemendur. Einn skóli hefur 50 til 100 

nemendur. Einn skóli hefur 101 til 300 nemendur og einn skóli hefur 301 eða fleiri nemendur. 
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Spurningar voru samdar í samráði við leiðsögukennara okkar, Önnu Guðrúnu Ed

Ákveðið var að senda bréf ásamt spurningarlistum til skólastjórnenda. Í bréfinu kom fram að

spurningunum væri ætlað að varpa ljósi á stöðu nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum 

á norðanverðum Vestfjörðum, gætt yrði fyllstu nafnleyndar og að gögnum yrði eytt að 

(sjá fylgiskjal 1). 

Samband var haft við Persónuvernd sem sagði að þar sem engar persónulegar

ram væri spurningarlistinn hvorki tilkynningar- né skráningarskyldur.

 var hún sett upp í exelforrit til að fá fram tölfræðilegar 

niðurstöður. Upplýsingarnar eru síðan settar fram í texta og myndritum til að gefa sem 

ggstar niðurstöður. Við lok úrvinnslu verður öllum gögnum eytt. 

Niðurstöður úr spurningarlistum 

Niðurstöðurnar eru birtar í þeirri röð sem þær koma fyrir í spurningarlistunum en nokkrar eru 

til að fá gleggri niðurstöðu.  

sýnir að þrír skólar hafa færri en fimmtíu nemendur. Einn skóli hefur 50 til 100 

nemendur. Einn skóli hefur 101 til 300 nemendur og einn skóli hefur 301 eða fleiri nemendur. 

1 1 1
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Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur. 

Í bréfinu kom fram að 

nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum 

á norðanverðum Vestfjörðum, gætt yrði fyllstu nafnleyndar og að gögnum yrði eytt að 

Samband var haft við Persónuvernd sem sagði að þar sem engar persónulegar 

skráningarskyldur. 

til að fá fram tölfræðilegar 

niðurstöður. Upplýsingarnar eru síðan settar fram í texta og myndritum til að gefa sem 

Niðurstöðurnar eru birtar í þeirri röð sem þær koma fyrir í spurningarlistunum en nokkrar eru 

 

sýnir að þrír skólar hafa færri en fimmtíu nemendur. Einn skóli hefur 50 til 100 

nemendur. Einn skóli hefur 101 til 300 nemendur og einn skóli hefur 301 eða fleiri nemendur.  

Fjöldi nemenda
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Mynd 9 Fjöldi nemenda af erlendum uppruna í skólanum

Mynd 9 sýnir að þrír skólar hafa færri en 10 nemendur af erlendum uppruna. Tveir skólar hafa 

11 til 20 nemendur af erlendum uppruna og einn skóli hefur 21 til 30 nemendur af erlendum 

uppruna.  

Mynd 10 Kennsluform skóla 

Mynd 10 sýnir að í tveimur skólum er árgangakennsla

kennt saman og í þremur skólum er bekkjarkennsla og/eða samkennsla. 
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Fjöldi nemenda af erlendum uppruna í skólanum 

sýnir að þrír skólar hafa færri en 10 nemendur af erlendum uppruna. Tveir skólar hafa 

11 til 20 nemendur af erlendum uppruna og einn skóli hefur 21 til 30 nemendur af erlendum 

í tveimur skólum er árgangakennsla, í fjórum skólum er fleiri árgöngum 

kennt saman og í þremur skólum er bekkjarkennsla og/eða samkennsla.  
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sýnir að þrír skólar hafa færri en 10 nemendur af erlendum uppruna. Tveir skólar hafa 

11 til 20 nemendur af erlendum uppruna og einn skóli hefur 21 til 30 nemendur af erlendum 

 

í fjórum skólum er fleiri árgöngum 

Fjöldi nemenda 
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Mynd 11 Fjöldi bekkja/hópa í skólanum er

Mynd 11 sýnir að fjórir skólar hafa 5 eða færri bekki/hópa í skólanum. Einn skóli hefur 6 

bekki/hópa í skólanum og einn skóli hefur 16 eða fleiri bekki/hópa í skólanum.

Mynd 12 Fjöldi nemenda af erlendum uppruna ef

Mynd 12 sýnir að á yngsta stigi hafa þrír skólar 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna

einn skóli er með 4 – 6 nemendur, einn skóli er með 7 

eða fleiri. Á miðstigi eru þrír skólar með 3 eða færri 

skóli með 4 – 6 nemendur og einn skóli með 7 

með 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna og tveir skólar með 7 
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skólanum er 

sýnir að fjórir skólar hafa 5 eða færri bekki/hópa í skólanum. Einn skóli hefur 6 

bekki/hópa í skólanum og einn skóli hefur 16 eða fleiri bekki/hópa í skólanum.

Fjöldi nemenda af erlendum uppruna eftir stigum 

sýnir að á yngsta stigi hafa þrír skólar 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna

nemendur, einn skóli er með 7 – 10 nemendur og einn skóli er með 11 

eða fleiri. Á miðstigi eru þrír skólar með 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna, einn 

6 nemendur og einn skóli með 7 – 10 nemendur. Á efsta stigi eru fjórir skólar 

með 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna og tveir skólar með 7 – 10 nemendur.
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sýnir að fjórir skólar hafa 5 eða færri bekki/hópa í skólanum. Einn skóli hefur 6 – 10 

bekki/hópa í skólanum og einn skóli hefur 16 eða fleiri bekki/hópa í skólanum. 

 

sýnir að á yngsta stigi hafa þrír skólar 3 eða færri nemendur af erlendum uppruna, 

10 nemendur og einn skóli er með 11 

nemendur af erlendum uppruna, einn 

10 nemendur. Á efsta stigi eru fjórir skólar 

10 nemendur. 
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Mynd 13 Sá aðili sem sér um kennslu nemenda af erlendum uppruna í skólanum er

Mynd 13 sýnir hvaða starfsmenn skóla sjá um kennslu nemenda af erlendum uppruna. 

skólunum er það kennari sem sér um kennslu nemenda af erlendum uppruna. Í tveimur 

skólum sjá sérkennarar einnig

sem sér um kennsluna auk kennarans og í einum 

sérkennari eða stuðningsfulltrúi) auk kennara sem sér um kennsluna.

Mynd 14 Fjöldi starfsmanna af erlendum uppruna sem starfa við skólann

Mynd 14 sýnir að í öllum skólunum eru starfandi starfsmenn af erlendum uppruna. F

skólar hafa 3 eða færri starfs

starfandi við skólann.  
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um kennslu nemenda af erlendum uppruna í skólanum er 

sýnir hvaða starfsmenn skóla sjá um kennslu nemenda af erlendum uppruna. 

skólunum er það kennari sem sér um kennslu nemenda af erlendum uppruna. Í tveimur 

skólum sjá sérkennarar einnig um kennslu auk kennarans, í einum er það stuðningsfulltrúi 

sem sér um kennsluna auk kennarans og í einum skóla er það annar starfsmaður (

sérkennari eða stuðningsfulltrúi) auk kennara sem sér um kennsluna. 

starfsmanna af erlendum uppruna sem starfa við skólann 

í öllum skólunum eru starfandi starfsmenn af erlendum uppruna. F

skólar hafa 3 eða færri starfsmenn en einn hefur 4 – 5 starfsmenn af erlendum uppruna 
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skólunum er það kennari sem sér um kennslu nemenda af erlendum uppruna. Í tveimur 
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er það annar starfsmaður (ekki 

 

í öllum skólunum eru starfandi starfsmenn af erlendum uppruna. Fimm 
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Mynd 15 Aðilar sem hafa umsjón með kennslu nemenda af erlendum uppruna

Mynd 15 sýnir hvaða aðili/ar hafa umsjón með kennslu nemenda af erlendum up

skólanum og er það algengast að hinn almenni kennari sinni því.

Mynd 16 Heildarfjöldi starfsmanna skólans er

Mynd 16 sýnir að fjórir skólar hafa 15 eða færri starfsmenn. Einn skóli hefur 16 

starfsmenn og einn skóli hefur 51 eða fleiri. 
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Aðilar sem hafa umsjón með kennslu nemenda af erlendum uppruna 

sýnir hvaða aðili/ar hafa umsjón með kennslu nemenda af erlendum up

skólanum og er það algengast að hinn almenni kennari sinni því. 

Heildarfjöldi starfsmanna skólans er 

sýnir að fjórir skólar hafa 15 eða færri starfsmenn. Einn skóli hefur 16 

starfsmenn og einn skóli hefur 51 eða fleiri.  
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sýnir hvaða aðili/ar hafa umsjón með kennslu nemenda af erlendum uppruna í 

 

sýnir að fjórir skólar hafa 15 eða færri starfsmenn. Einn skóli hefur 16 – 30 
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Mynd 17 Fjöldi starfsmanna við skólana eru

Mynd 17 sýnir fjölda starfsmanna 

starfsmenn skólanna eru þeir sem koma að kennslu nemenda. 

skólana eru 142 þar af er fjölmennasti

starfsmönnum, þá leiðbeinendur

sérgreinakennarar eru 16 talsins eða rúmlega 1/9 af starfsmönnum 

15 eða tæplega 1/9 af starfsmönnum.
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skólana eru 

fjölda starfsmanna við skólana eftir því hvaða störfum þeir gegna.

þeir sem koma að kennslu nemenda. Heildarfjöldi starfsmanna við 

skólana eru 142 þar af er fjölmennasti hópurinn almennir kennarar 53 eða rúmlega 1/3 af 

þá leiðbeinendur 25 talsins eða rúmlega 1/6 af starfsmönnum

eru 16 talsins eða rúmlega 1/9 af starfsmönnum og stuðningsfulltrúar

1/9 af starfsmönnum. 
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Mynd 18 Samvinna á milli heimilis og skóla

Mynd 18 sýnir að samvinna á milli skóla og heimila

mikil í fjórum skólum en frekar lítil í tveimur. Sa

erlendum uppruna er frekar mikil í tveimur skólum en frekar lítil í fjórum. 

Mynd 19 Fyrirkomulag samskipta skóla og heimilis

Mynd 19 sýnir fyrirkomulag samskipta skóla og heimila

erlendum. Samskipti skóla við íslensku heimilin skiptast þannig að oftast eru bein samskipti, 

þá samskipti í gegnum síma, svo í gegnum tölvur, skrifleg samskipti og an

skóla og heimila nemenda af erlendum uppruna eru oftast bein eða símleiðis, annað

skrifleg/tölvusamskipti. Skólarnir höfðu val um að merkja við fleiri en eitt atriði.
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Samvinna á milli heimilis og skóla 

mvinna á milli skóla og heimila nemenda af íslenskum uppruna er frekar 
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nemenda af erlendum uppruna eru oftast bein eða símleiðis, annað

skrifleg/tölvusamskipti. Skólarnir höfðu val um að merkja við fleiri en eitt atriði.
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Mynd 20 Frumkvæði skóla að samskiptum við heimili

Mynd 20 sýnir frumkvæði skóla að samskiptum við heimili. Samskipti skóla við heimili 

nemenda af íslenskum uppruna voru þannig að tveir skólar höfðu mjög mikið frumkvæði, 

fjórir frekar mikið og einn frekar lítið. Samskipti skóla við heimili nemenda af erlendum 

uppruna voru þannig að tveir skólar höfðu mjög mikið frumkvæði, þrír frekar mikið og tveir 

frekar lítið.  

Mynd 21 Frumkvæði heimila að samskiptum við skóla

Mynd 21 sýnir frumkvæði heimila að samskiptum við skóla. Samskipti íslenskra h

skóla var þannig að einn skóli taldi það vera mjög mikið, fjórir skólar töldu það frekar mikið 

og tveir skólar frekar lítið. Samskipti erlendra heimila við skóla var þannig að tveir skólar 

töldu það vera frekar mikið, fjórir skólar töldu það ver
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Frumkvæði skóla að samskiptum við heimili 

sýnir frumkvæði skóla að samskiptum við heimili. Samskipti skóla við heimili 

nemenda af íslenskum uppruna voru þannig að tveir skólar höfðu mjög mikið frumkvæði, 

fjórir frekar mikið og einn frekar lítið. Samskipti skóla við heimili nemenda af erlendum 

runa voru þannig að tveir skólar höfðu mjög mikið frumkvæði, þrír frekar mikið og tveir 
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og tveir skólar frekar lítið. Samskipti erlendra heimila við skóla var þannig að tveir skólar 

töldu það vera frekar mikið, fjórir skólar töldu það vera frekar lítið og tveir skólar mjög lítið.
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Mynd 22 Er til áætlun/ferli sem nemendur af erlendum uppruna fara í gegnum?

Mynd 22 sýnir að fjórir skólar eru með áætlun eða ferli sem nemendur af erlendum uppruna 

geta farið í gegnum. Tveir skólar eru ekki með slíka áætlun eða ferli. 

móttökuferli kemur fram að notast er við túlk og í einu tilfelli kemur fram að S

fjölskylduskrifstofa Ísafjarðabæjar sjái um móttökuferlið.

Mynd 23 Hver heldur utan um nám nemenda af erlendum uppruna í skólanum

Mynd 23 sýnir hverjir halda utan um nám nemenda af erlendum uppruna í skólum. Í einum 

skóla heldur skólastjórinn utan um nám nemenda af erlendum uppruna. Í þremur halda 

umsjónakennararnir utan um námið. Í tveimur halda sérkennarar utan um námið og í tveimur 

halda aðrir starfsmenn en skólastjóri, umsjónarkennari eða sérkennari
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Er til áætlun/ferli sem nemendur af erlendum uppruna fara í gegnum? 

sýnir að fjórir skólar eru með áætlun eða ferli sem nemendur af erlendum uppruna 

geta farið í gegnum. Tveir skólar eru ekki með slíka áætlun eða ferli. Í þeim skólum sem hafa 

móttökuferli kemur fram að notast er við túlk og í einu tilfelli kemur fram að S

fjölskylduskrifstofa Ísafjarðabæjar sjái um móttökuferlið. 

Hver heldur utan um nám nemenda af erlendum uppruna í skólanum 

sýnir hverjir halda utan um nám nemenda af erlendum uppruna í skólum. Í einum 

heldur skólastjórinn utan um nám nemenda af erlendum uppruna. Í þremur halda 

umsjónakennararnir utan um námið. Í tveimur halda sérkennarar utan um námið og í tveimur 

skólastjóri, umsjónarkennari eða sérkennari utan um námið.
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Mynd 24 Hvernig er námsferli nemenda af erlendum uppruna byggt upp í skólanum?

Mynd 24 sýnir hvernig námsferli nemenda af erlendum uppruna er byggt upp. Í einum skóla 

er verklegt nám 0 - 25% en í fimm skólum er verklegt nám 26 

bóklegt nám 26 – 50% og í fjórum skólum er bóklegt nám 51 

Mynd 25 Félagsleg tengsl milli íslenskra nemenda og nemenda af erlendum uppruna

Mynd 25 sýnir hvernig félagsleg tengsl eru milli nemenda af íslenskum og erlendum uppruna. 

Í einum skóla eru félagslegu tengslin mjög mikil. Í fjórum eru þau frekar mikil en í einum eru 

þau frekar lítil.  
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Hvernig er námsferli nemenda af erlendum uppruna byggt upp í skólanum? 

sýnir hvernig námsferli nemenda af erlendum uppruna er byggt upp. Í einum skóla 

25% en í fimm skólum er verklegt nám 26 – 50%. Í 

50% og í fjórum skólum er bóklegt nám 51 – 75%.  
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Mynd 26 Hefur skólinn tengslanet fyrir nemendur af erlendum uppruna 

Mynd 26 sýnir að engin skólanna sex hefur tengslanet fyrir nemendur af erlendum uppruna.

Mynd 27 Íslenskukennsla nemenda af erlendum uppruna

Mynd 27 sýnir fjölda kennslustunda í íslensku sem neme

fimm skólum er boðið upp á 7 

eða fleiri. Í fjórum skólum er íslenskukennsla nemenda af e

4 - 6 kennslustundir en í tveimur skólum eru þær 7 

kennslustundir í sérkennslu á viku.
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rir nemendur af erlendum uppruna  

sýnir að engin skólanna sex hefur tengslanet fyrir nemendur af erlendum uppruna.

Íslenskukennsla nemenda af erlendum uppruna 

sýnir fjölda kennslustunda í íslensku sem nemendur af erlendum uppruna fá á viku. Í 

7 - 9 kennslustundir í íslensku á viku og í einum skóla eru þær 10 

eða fleiri. Í fjórum skólum er íslenskukennsla nemenda af erlendum uppruna innan bekkjar    

en í tveimur skólum eru þær 7 - 9 stundir. Í sex skólum fá nemendur 1 

kennslustundir í sérkennslu á viku. 
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Mynd 28 Stuðlar skólinn að aukinni félagsfærni nemenda af erlendum uppruna utan skóla

Mynd 28 sýnir hvernig skólinn stu

Þrír skólar stuðla frekar mikið að aukinni félagsfærni nemenda a

skóla, einn skóli stuðlar frekar lítið að aukinni félagsfærni og tveir skólar mjög lítið.

Mynd 29 Býður skólinn nemendum af erlendum uppruna kennslu í sínu móðurmáli?

Mynd 29 sýnir móðurmálskennslu nemenda af erlendum uppruna í skólunum. Þrír skólar 

bjóða upp á frekar litla kennslu í móðurmáli nemenda af erlendum uppruna og þrír bjóða upp

á mjög litla móðurmálskennslu. 
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Stuðlar skólinn að aukinni félagsfærni nemenda af erlendum uppruna utan skóla 

sýnir hvernig skólinn stuðlar að aukinni félagsfærni nemenda af erlendum uppruna. 

Þrír skólar stuðla frekar mikið að aukinni félagsfærni nemenda af erlendum uppruna utan 

stuðlar frekar lítið að aukinni félagsfærni og tveir skólar mjög lítið.

Býður skólinn nemendum af erlendum uppruna kennslu í sínu móðurmáli? 

sýnir móðurmálskennslu nemenda af erlendum uppruna í skólunum. Þrír skólar 

á frekar litla kennslu í móðurmáli nemenda af erlendum uppruna og þrír bjóða upp

kennslu.  
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Mynd 30 Kröfur af hendi skólans til nemenda af erlendum uppruna

Mynd 30 sýnir hvernig kröfur skólinn gerir til nemenda af erlendum uppruna. Skólarnir gátu 

svarað fleiri en einu atriði. Fimm skólar ge

erlendum uppruna og tveir frekar litlar. Einn skóli gerir mjög miklar námslegar kröfur, þrír 

frekar miklar og þrír frekar litlar.

Mynd 31 Munur á námsferli nemenda af erlendum 

Mynd 31 sýnir mun á námsferli nemenda af erlendum uppruna eftir aldri. Tveim

finnst vera mjög mikill munur á námsferli nemenda eftir aldri og fjórum finnst frekar mikill 

munur. 

3.1.6 Samantekt 

Þegar niðurstöður eru teknar 

hafa móttökuáætlun eða fjórir af sex skólum, en ekki kom fram hvort farið var eftir henni
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Kröfur af hendi skólans til nemenda af erlendum uppruna 

sýnir hvernig kröfur skólinn gerir til nemenda af erlendum uppruna. Skólarnir gátu 

svarað fleiri en einu atriði. Fimm skólar gera frekar miklar félagslegar kröfur til nemenda af 
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Tengist það eingöngu boðunar- og skráningarferli nemandans inn í skólann? Hvað gerir 

skólinn ef móttökuferlið fer fram annar staðar? Er móttökuferlið eingöngu til þess að sýna 

foreldrum og nemendum skólann og segja þeim út á hvað námið gangi en ekkert fyrir 

kennarana um það hvernig þeir eigi að kenna nemendum? Er þá ekkert ferli í gangi sem 

nemendur fara í þegar þeir koma í skólann? Er það alveg á hendi kennara eða þeirra sem sjá 

um nám nemenda af erlendum uppruna? Þetta eru ansi margar spurningar sem vakna og 

sjálfsagt efni í aðra ritgerð en skólarnir virðast ekki vera með neitt ákveðið námsferli sem 

nemendur fara í við komu í skólann nema þá kannski í bóklegri kennslu í íslensku. 

Skólarnir bjóða frekar lítið eða mjög lítið upp á kennslu í móðurmáli nemenda af 

erlendum uppruna og þeim finnst að það sé mjög mikill eða frekar mikill munur á námsferli 

nemenda af erlendum uppruna eftir því á hvaða aldri þeir byrja í skólanum. Skólarnir gera þó 

frekar miklar kröfur til nemenda af erlendum uppruna er varðar námslegar- og félagslegar 

kröfur. Þó að enginn skóli hafi tengslanet á sínum vegum í skólanum fyrir nemendur af 

erlendum uppruna virðist helmingur þeirra samt telja sig stuðla frekar mikið að aukinni 

félagslegri færni þeirra. Flestir skólanna telja einnig að mjög mikil eða frekar mikil félagsleg 

tengsl séu á milli nemenda af erlendum uppruna og nemenda af íslenskum uppruna að jafnaði 

í skólunum. Sé litið til samvinnu heimila og skóla er oftast frekar mikil samvinna á milli 

íslenskra heimila en frekar lítil samvinna á milli skóla og heimila nemenda af erlendum 

uppruna. Skólar hafa oftast frumkvæði að samskiptum við heimilin og þá beint eða símleiðis. 

Í skólunum er hlutfall réttindakennara rúmlega 75%. 
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4 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður úr spurningarlistum okkar og túlkun 

okkar á þeim sett fram. Við leitumst við að svara rannsóknarspurningunni: Er til móttökuferli 

fyrir nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum? Við 

munum styðjast við niðurstöður úr spurningarlistum og öðrum fræðilegum heimildum. 

 Við munum einnig leitast við að setja fram hugmyndir um áherslur og leiðir í móttöku 

nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum. 

4.1 Niðurstöður túlkaðar 

Þegar við skoðum niðurstöður úr spurningarlistunum kom í ljós að fjórir af skólunum teljast 

til fámennra skóla,49 það eru skólar með færri en 100 nemendur. Miðað við fjölda nemenda í 

skólunum kemur það okkur því ekkert á óvart að samkennsla50 eigi sér stað í fimm af 

skólunum sex. Þessi fjöldi fámennra skóla á svæðinu teljum við að sé kominn til vegna 

mikilla fólksflutninga barnafólks af svæðinu (sjá kafla 2.3.3). 

 Til að geta séð fjölda nemenda af erlendum uppruna í skólunum fengum við tölur frá 

Hagstofu Íslands en samkvæmt þeim voru 787 nemendur í skólunum sex árið 2007. Miðað 

við lægsta og hæsta gildi svara í okkar könnun er það 43 nemendur í lægsta gildinu og 100 

nemendur í hæsta gildinu. Það segir okkur að hlutfall erlendra nemenda í skólunum sex sé á 

bilinu 5,5% - 12,7% og meðalgildið sé því 9,1%. Miðað við hlutfall erlendra íbúa af 

mannfjölda (sjá mynd 2) er þetta frekar hátt hlutfall nemenda af erlendum uppruna. 

Í fjórum skólum af sex kemur fram að til sé móttökuferli. Þeir skólar sem segja 

hvernig það ferli fer fram tala um að notaður sé túlkur og farið yfir ýmsa þætti skólastarfsins. 

Skóla- og fjölskylduskrifstofa Ísafjarðabæjar sér um móttökuferlið fyrir einn skólann.51 Við 

spurðum sérstaklega eftir því í spurningunum okkar hvernig móttökuferlið færi fram og 

fengum þau svör í einum skóla að ekki væri til fastmótuð stefna heldur tekið á málefnum 

hvers nemanda fyrir sig, í öðrum skóla er notast við túlkaþjónustu, í þriðja skólanum sá Skóla- 

og fjölskylduskrifstofa um móttökuferlið og í fjórða skólanum kom eingöngu fram að til væri 

móttökuferli. 

                                                 
49 Samtök fámennra skóla. 2008 
50 Þorbjörg Arnórsdóttir. 2001 
51 Ísafjarðarbær. 2005 
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Það vakti athygli okkar að í flestum skólanna er námsferli nemenda af erlendum uppruna 

byggt upp þannig að vægi bóklegrar kennslu er sagt meira en verklegrar, en í tveimur skólum 

er hlutfallið sagt vera 50% á milli verklegrar og bóklegrar kennslu. Það var trú okkar áður en 

við byrjuðum á þessu verkefni að nemendur með litla eða enga íslenskukunnáttu væru frekar 

látnir vera í verklegum greinum í skólum á meðan þeir væru að kynnast samnemendum sínum 

og komast inn í daglegt mál. Þessi skoðun okkar bygðist á þeirri forsendu að frjálslegra 

yfirbragð væri á kennslu verklegra greina, meiri samskipti væru á milli nemenda og þeir væru 

virkari í kennsluferlinu en ef þeir sætu yfir kennslubókum sem þeir skildu lítið eða ekkert í. 

Með því að virkja nemendur í námi og starfi teljum við að þeir verði jákvæðari og viljugri til 

að læra og taka þátt í því starfi sem fram fer í skólanum. 

Í öllum skólunum er nemendum af erlendum uppruna boðið upp á íslenskukennslu 

innan bekkjar og líka í sérkennslu (sjá mynd 27). Þetta er gert samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla-íslenska en þar er tilgreint að lágmarks kennslustundafjöldi í 1.-4. bekk sé 6 

kennslustundir á viku og í 5.-10. bekk 5 kennslustundir.52 Miðað við þetta buðu meirihluti 

skólanna upp á fleiri kennslustundir í íslensku (sjá mynd 27) fyrir nemendur af erlendum 

uppruna í öllum skólunum en lágmark aðalnámskrárinnar segir til um. Þó nemendur fái 

þennan fjölda kennslustunda og flestir nái talfærni í daglegu máli og nokkurn skilningi á því 

teljum við að auka þurfi íslenskukennsluna því þá virðist vanta aukinn skilning á hugtökum til 

að geta tekist á við frekara nám sem byggir á fræðilegum texta (sjá kafla 2.1.2). 

Eitt af því sem skólarnir gera frekar lítið eða mjög lítið af er að bjóða nemendum af 

erlendum uppruna upp á kennslu í móðurmáli þeirra. Samkvæmt reglugerð með 

grunnskólalögum eiga nemendur rétt á kennslu í móðurmáli en það er hverju sveitarfélagi í 

sjálfsvald sett hvort það býður upp á þennan möguleika eða ekki.53 Samkvæmt rannsókn sem 

kemur fram í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur má telja að með því að hvetja til 

móðurmálskennslu innflytjenda í skólum muni málhæfni þeirra í nýja málinu aukast. Þeim 

tíma sem varið yrði í móðurmálskennslu þeirra væri vel varið því hugtakaskilningur á einu 

máli hjálpar til við skilning á öðru máli. Telja má að lestur og iðkun á móðurmálinu auðveldi 

þeim nám á seinna máli.54 Í Aðalnámskrá grunnskóla-íslenska segir að íslenska sem annað 

tungumál ætti að vera samræmd og samhæfð öllum námsgreinum.55 Með það í huga ætti að 

                                                 
52 Aðalnámskrá grunnskóla-íslenska. 1999:5 
53 Lög um grunnskóla nr. 55/1995 Rg. 391/1996 
54 Elsa Sigríður Jónsdóttir. 2000:102 
55 Aðalnámskrá grunnskóla- íslenska. 1999:85 
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athuga hvort fjölmenningarlegar kennsluaðferðir hentuðu ekki betur í skólum sem hafa marga 

nemendur af erlendum uppruna í sínum röðum.  

Með fjölmenningarlegri kennslu er leitast við að undirbúa ólíka hópa til að lifa og 

starfa saman í fjölmenningarlegu samfélagi. Ein leið til þess er að nota virkt samvinnunám, 

leiki og æfingar sem stuðla að fjölmenningarlegri hæfni.56  

Þegar við skoðuðum hverjir halda utan um og sjá um kennslu nemenda af erlendum 

uppruna kom í ljós að í lang flestum tilfellum eru það kennarar eða sérkennarar sem kenna og 

hafa umsjón með kennslunni. Í könnuninni kom í ljós að heildarfjöldi starfsfólks með 

kennsluréttindi í skólunum sex eru 85 á móti 25 leiðbeinendum og það var frekar í 

undantekningartilfellum sem aðrir en menntaðir kennarar koma að kennslu og umsjón 

nemenda af erlendum uppruna. Við teljum að skólarnir sinni þessum nemendum eins vel og 

þeim er unnt, hvað íslenskukennslu varðar. Við teljum einnig að réttindakennarar eigi að sjá 

um og halda utan um kennslu og nám nemenda af erlendum uppruna svo bregðast megi sem 

fyrst við þeim vandamálum sem upp kunna að koma á faglegan hátt. Sérkennarar ættu, í 

samstarfi við umsjónarkennara, að skipuleggja námsferli og ákveða hvaða námsefni eigi að 

nota við kennslu nemenda af erlendum uppruna. Með samstarfi þessara aðila í teymum ætti að 

vera auðveldara að halda utan um nám þeirra. Við teljum einnig að þeir sem sjá um kennslu 

nemenda af erlendum uppruna þurfi að fara á námskeið eða kynningu í fjölmenningarkennslu. 

En samkvæmt rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur kemur fram að ekki sé til staðar í grunnskólum 

þekking á hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar.57 

Eitt af því sem hefur áhrif á skólagöngu barna er samstarf heimila og skóla. Við teljum 

að samskipti heimila og skóla nemenda af erlendum uppruna skipti miklu máli. Í könnuninni 

kemur fram að samskipti á milli heimila og skóla eru oftast frekar mikil hjá heimilum 

nemenda af íslenskum uppruna en oftast frekar lítil hjá heimilum nemenda af erlendum 

uppruna sem fara að mestu leyti fram með beinum samskiptum eða símleiðis. Frumkvæðið að 

samskiptum kemur oftast frá skólunum hvort sem um heimili íslenskra nemenda eða nemenda 

af erlendum uppruna er að ræða. Við við leggjum til að skólarnir efli samskipti við heimili 

með það í huga að fá upplýsingar um þær venjur og þær hugmyndir sem foreldrar hafa um 

ábyrgð, hlutverk og reglur. Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur kom fram að „skólarnir ætlast 

gjarnan til að fjölskyldurnar lagi sig sem fyrst að nýju samfélagi og skólanum og er þá í raun 

                                                 
56 Guðrún Pétursdóttir. 2003:18-19 
57 Hanna Ragnarsdóttir. 2007a:263 
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reiknað með einhliða aðlögun.“58 Ástæðan fyrir því að samskiptin eru oftast af hendi skólans 

má ef til vill rekja til þess að skólinn er faglegi aðilinn í samstarfinu og heimilin líti á hann 

sem ráðandi aðila sem ætti að hafa meira vit á þeim málefnum sem tengjast afskiptum 

heimilanna. Samkvæmt lögum um grunnskóla (15. gr.) kemur fram að starfsmönnum 

grunnskólans „sé skylt að efla samstarf milli skóla og heimila.“59 Því má kannski búast við að 

heimilin haldi að allt sem tengist samstarfi heimila og skóla eigi að koma frá skólanum.  

Flestir skólarnir telja að félagsleg tengsl milli nemenda af erlendum uppruna og 

íslenskra sé mjög mikil og flestir þeirra gera frekar miklar námslegar og félagslegar kröfur til 

nemenda af erlendum uppruna. Þá telja skólarnir að frekar eða mjög mikill munur sé á 

námsferli nemenda af erlendum uppruna eftir aldri og hvenær þeir byrja í skólanum. En þegar 

við horfum á þann þátt að skólarnir auki félagslega færni nemenda af erlendum uppruna utan 

skóla telur helmingur þeirra að þeir stuðli frekar mikið að því þrátt fyrir að enginn skólanna sé 

með tengslanet utan skólans fyrir nemendur af erlendum uppruna. Við teljum að ef virkt 

tengslanet væri til staðar fyrir alla nemendur skólans myndi félagsleg tengsl og samstaða 

þeirra aukast. Með skipulögðu tengslaneti milli bekkjarfélaga, einstaklinga, heimila og skóla 

má ná árangusríku samstarfi milli þessara aðila. Tilgangur tengslanetsins ætti að vera sá að 

efla og styrkja samstöðu nemenda, hagsmuni þeirra og félagsfærni.  

Við teljum að grunnskólarnir á svæðinu hafi ekki verið tilbúnir til að taka á móti þeim 

aukna fjölda nemenda af erlendum uppruna sem komið hafa undanfarin ár, þar sem fæstir 

kennarar hafa þann grunn sem þarf til að kenna íslensku sem annað tungumál. Skólarnir þurfa 

líka á mun meira fjármagni að halda til að veita nemendum af erlendum uppruna þá kennslu 

sem þeim ber samkvæmt aðalnámskrá og þeir þurfa á að halda til að öðlast þann grunn sem 

þarf til að geta tekist á við framhaldsnám og þátttöku í íslensku samfélagi að loknum 

grunnskóla. Þeir hafa heldur ekki haft tíma til að laga sig að breyttu fjölmenningarlegur 

umhverfi, þar sem sveitarfélögin hafa ekki sett sér ákveðna stefnu í aðlögun innflytjenda. Við 

teljum einnig að sveitarfélögin hafi ekki verið í aðstöðu til þess að marka sér stefnu í þessum 

málum þar sem mjög stutt er síðan ríkistjórnin setti fram stefnu í aðlögun innflytjenda.  

Okkar niðurstaða við rannsóknarspurningunni: Er til móttökuferli fyrir nemendur af 

erlendum uppruna í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum? er því sú að helmingur 

skólanna er með móttökuferli fyrir nemendur af erlendum uppruna innan skóla en í einu 

                                                 
58 Hanna Ragnarsdóttir. 2007a:264 
59 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
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tilfelli er það Skóla- og fjölskylduskrifstofa sem heldur utan um móttökuferli nemenda af 

erlendum uppruna. Í tveimur skólanna er ekki talin þörf á móttökuferli vegna fárra nemenda 

af erlendum uppruna. Þegar við hins vegar lítum nánar á móttökuferlið sem notað er á Skóla- 

og fjölskylduskrifstofu, virðist sem það miði eingöngu að því að kynna ytri þátt skólastarfsins 

það er að segja hvernig skólinn lítur út að innan, stundaskrá, fjölda kennara o.s.frv., en komi 

lítið að innri þættinum sem snýr að kennslu og kennsluháttum. 

4.2 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn okkar er sú að skólar hafi tilbúið ákveðið ferli sem nemendur af erlendum 

uppruna fara í við komuna í skólann. Ferlið byrji á því að kanna námslegan bakgrunn 

nemenda, viðhorf til skólans, nýju heimkynnanna og áhugasviðs nemenda og að foreldrar 

þeirra séu með í þessu ferli. Næsta skref sé að finna nemendum leið sem á við hans/hennar 

áhugamál og þá með tilkomu íþróttafélaga eða annarrar félagastarfsemi. Mikilvægt er að finna 

nemandanum farveg sem hentar þeim með félagsleg jafnt og námsleg tengsl í huga.  

Til að gera aðlögun nemenda af erlendum uppruna sem auðveldasta þurfum við að 

þekkja þá siði og venjur sem einkenna þau samfélög sem þeir koma úr. Skólinn þarf að vera 

opinn fyrir ólíkum þörfum nemenda til að takast á við menntun þeirra. 

4.2.1 Hugmyndir að aðlögun nemenda af erlendum uppruna 

Okkar hugmyndir að aðlögun eru þær að: 

1. Skólar séu með tengslanet sem virka þannig að nemendur af íslenskum uppruna verði 

virkjaðir sem „vinir“ þess nýkomna hvort sem hann er af erlendum uppruna eða ekki í 

ákveðin tíma. 

2. Skólar byrji sitt skólaár með því að „hrista“ nemendur saman fyrstu dagana með 

leikjum, útikennslu, útiveru o.s.frv., á meðan nemendur eru að finna sig í skólanum. 

3. Skólar noti fjölmenningarlegar kennsluaðferðir.60 

4. Íþróttafélög, félagsmiðstöðvar og aðrir aðilar sem eru með tómstundastarf fyrir börn 

og unglinga kynna með markvissum hætti sína starfsemi á hverju hausti og vori. Eins 

ættu foreldrar viðkomandi félaga að vera með kynningu á sínu starfi fyrir foreldra 

nemenda af erlendum uppruna. 

                                                 
60 Guðrún Pétursdóttir. 2003 
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Með því að byrja skólaárið á því að hrista nemendur og starfsfólk saman ætti að myndast 

samkennd og samstaða sem ætti að verða góður grunnur inn í starf vetrarins. Jafnvel væri 

hægt að hafa fjölþjóðlegan dag þar sem fjölskyldur nema af erlendum uppruna kynna sitt land 

og sína menningu, auk Íslendinga. Til að tengja saman heimili og skóla er hægt að hafa 

foreldraskóladag þar sem foreldrar mæta í skólann og nemendur kenna foreldrum það sem 

þeir hafa lært. 

4.2.2 Hvernig getur samfélagið komið að aðlögun nemenda af erlendum uppruna 

Afrískt máltæki segir að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og finnst okkur það vera nærri 

sanni. Samfélagið þarf að koma að uppeldi barna með skipulögðum hætti. Félagsstörf sem 

skipulögð eru af fullorðnum veita börnum aðhald og gefa þeim gott fordæmi. Til dæmis eru 

Slysavarnadeildir með ungliðastarf sem tilvalið er að kynna fyrir öllum unglingum, þar sem 

þeir starfa saman á vettvangi við ýmis verkefni tengd björgun.  

Við teljum að sveitarfélög þurfi að vera með heildstæða stefnu í móttöku íbúa. Þar þarf 

að koma fram hvað sveitarfélagið hefur upp á að bjóða s.s. heilsugæslu, skóla, íþróttahús og 

sundlaugar, íþróttafélög, félagsheimili, hvaða fyrirtæki eru í bænum og hvað þau starfa, helstu 

símanúmer um það hvert íbúar geti leitað við hinar ýmsu aðstæður og íbúum sé gert ljóst hver 

réttarstaða þeirra er og hvaða væntingar sveitarfélagið geri til nýrra íbúa. Vel upplýstir íbúar 

eru líklegri til að verða virkari í samfélaginu og gera sér betur grein fyrir stöðu sinni.  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur kom fram að skóla skorti þekkingu á hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar.61 Við teljum mikilvægt að skólar hafi þá þekkingu og 

skipulag sem þarf til að takast á við þarfir nemenda í fjölmenningarlegu samfélagi. 

Sveitarfélög þurfa því að bjóða starfsfólki sínu sem vinnur í leik- og grunnskólum upp á 

námskeið í fjölmenningarlegri fræðslu.  

 

  

                                                 
61 Hanna Ragnarsdóttir. 2007a:263 



Lokaverkefni við HA 2008  Velkominn sértu vinur! 

42 

Lokaorð 

Í rannsókn okkar spurðum við að því hvort til væri móttökuferli fyrir nemendur af erlendum 

uppruna í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum. Einnig vildum við vita hver sæi um 

málefni nemenda af erlendum uppruna innan skóla, hvort skólarnir væru með tengslanet og 

hvernig samstarfi skóla og heimila væri háttað. En áhugi okkar á þessum málum kviknaði 

þegar við áttuðum okkur á hversu mikil fjölgun hafði orðið á innflytjendum á norðanverðum 

Vestfjörðum. 

Við töldum að grunnskólar á norðanverðum Vestfjörðum væru með móttökuferli sem 

tæki á móttöku-, aðlögun- og kennsluferli nemenda af erlendum uppruna en komumst að því 

að ýmislegt má betur fara hvað varðar þessa þætti og kennslu nemenda af erlendum uppruna í 

þessum sex skólum á norðanverðum Vestfjörðum.  

Skólar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu í dag. Þeir þurfa að finna leiðir til að 

ná til ólíkra hópa með það að markmiði að virkja nemendur til þátttöku í því 

fjölmenningarlega samfélagi sem hér er. Við teljum það því mikilvægt að til sé heildstæð 

áætlun við móttöku nemenda af erlendum uppruna sem tekur á boðun, skráningu og námsferli 

þeirra til að auðvelda þeim að taka þátt í leik og starfi í íslensku samfélagi. Hver einstaklingur 

hefur sínar þarfir og mikilvægt er því að taka á móti honum af fagmennsku og þekkingu með 

fjölbreytileika að leiðarljósi. 

Eins og staðan er í dag þurfa skólar að tileinka sér hugmyndafræðilega þekkingu á 

fjölmenningarlegri menntun en talið er að góð og traust þekking starfsfólks á 

fjölmenningarlegu samfélagi ásamt víðsýni, trausti, virðingu og frumkvæði nái að skapa 

skólastarf á traustum grunni sem stuðlar að framförum í menningar- og menntamálum og bæti 

aðstæður einstaklinga með ólíkar þarfir í þjóðfélaginu. 

Okkar von er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar leiði til þess að skólar auki 

hugmyndafræðilega þekkingu sína á fjölmenningarlegri menntun. 
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Fylgiskjal 1 Bréf til skólastjóra 
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Kæri skólastjóri 

 

 

Við undirrituð Auður Hanna Ragnarsdóttir kt:041162-5629 og Elfar Reynisson kt:110465-

4249 nemendur á lokaári við kennaradeild Háskólans á Akureyri förum þess vinsamlegast á 

leit við þig að þú svarir eftirfarandi spurningum sem eru í tengslum við lokaverkefni okkar.  

Spurningunum er ætlað að varpa ljósi á stöðu nemenda (nýbúa) af erlendum uppruna í 

grunnskólum á norðan- og vestanverðum Vestfjörðum. 

Við munum gæta fyllstu nafnleyndar með því að hafa spurningalistana ómerkta og 

þeim verður eytt eftir að svörin verða slegin inn í tölfræðigrunn svo ekki sé hægt að rekja þau 

til svarenda. Við höfum tilkynnt verkefni okkar til Persónuverndar til að uppfylla skilyrði 8., 

og eftir atvikum 9. gr. laga um persónuvernd. 

 

 

Í þessari ritgerð er nemandi af erlendum uppruna skilgreindur sem einstaklingur þar 

sem báðir foreldrar eru af erlendum uppruna. 

 

 

Með fyrirfram þökk 

 

 

Auður Hanna Ragnarsdóttir 

 

Elfar Reynisson 
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Fylgiskjal 2 Spurningarlisti 
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Heimilt er að krossa við fleiri en eitt svar ef það á við. 

Bakgrunnsupplýsingar: 

1. Hver er heildarfjöldi nemenda í skólanum 

O Færri en 50 
O 50-100 
O 101-300 
O 301 eða fleiri 

2. Hver er heildarfjöldi nemenda af erlendum uppruna í skólanum 

O Færri en 10 
O 11-20 
O 21-30 
O 31 eða fleiri 

3. Hvernig er kennsluforminu háttað í skólanum? 

O Einn árgangur 
O Fleiri árgangar saman 
O Bekkjarkennsla og/eða samkennsla 
O Annað 

4. Fjöldi bekkja/hópa í skólanum er 

O 0-5 
O 6-10 
O 11-15 
O 16 eða fleiri 

5. Fjöldi nemenda af erlendum uppruna á yngsta stigi er 

O 0-3 
O 4-6 
O 7-10 
O 11 eða fleiri 

6. Fjöldi nemenda af erlendum uppruna á miðstigi er 

O 0-3 
O 4-6 
O 7-10 
O 11 eða fleiri 

7. Fjöldi nemenda af erlendum uppruna efsta stigi er 

O 0-3 
O 4-6 
O 7-10 
O 11 eða fleiri 
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8. Sá aðili sem sér um kennslu nemenda af erlendum uppruna í skólanum er 

O Sérkennari 
O Kennari 
O Stuðningsfulltrúi 
O Annar  

9. Fjöldi starfsmanna af erlendum uppruna sem starfa við skólann 

O Færri en 3 
O 4-5 
O 6-7 
O 7 eða fleiri 

10. Sá aðili sem hefur umsjón með kennslu erlendra nemenda í skólanum er 

O Skólastjóri 
O Aðstoðarskólastjóri 
O Sérkennari  
O Almennur kennari 
O Stigstjóri 
O Fagstjóri 
O Annað  

11. Heildarfjöldi starfsmanna skólans er 

O Færri en 15 
O 16-30 
O 31-50 
O 51 eða fleiri 

12. Fjöldi stjórnenda við skólann eru 

― Skólastjóri 
― Aðstoðarskólastjóri 
― Deildarstjóri 
― Stigstjóri 
― Fagstjóri 

13. Fjöldi kennara við skólann eru 

― Almennir kennarar 
― Sérgreinakennarar 
― Sérkennarar 
― Leiðbeinendur 
― Stundakennarar 
― Stuðningsfulltrúar 
― Skólaliðar 
― Aðrir 
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Heimilt er að krossa við fleiri en eitt svar ef það á við. 

Samvinna heimilis og skóla 
1. Samvinna á milli heimilis nemenda af íslenskum uppruna og skóla er 

O Mjög mikil 
O Frekar mikil 
O Frekar lítil 
O Mjög lítil 

2. Samvinna á milli heimilis nemenda af erlendum uppruna og skóla er 
O Mjög mikil 
O Frekar mikil 
O Frekar lítil 
O Mjög lítil 

3. Fyrirkomulag samskipta á milli heimila nemenda af íslenskum uppruna og skóla eru 
O Bein samskipti 
O Skrifleg samskipti 
O Síma samskipti (Tal og/eða texti) 
O Tölvu samskipti 
O Annað  

4. Fyrirkomulag samskipta á milli heimilis nemenda af erlendum uppruna og skóla eru 
O Bein samskipti 
O Skrifleg samskipti 
O Síma samskipti (Tal og/eða texti) 
O Tölvu samskipti 
O Annað  

5. Skólinn hefur frumkvæði að samskiptum við heimili nemanda af íslenskum uppruna 
O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

6. Skólinn hefur frumkvæði að samskiptum við heimili nemanda af erlendum uppruna 
O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

7. Heimili nemenda af íslenskum uppruna hefur frumkvæði að samskiptum við skóla 
O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

8. Heimili nemenda af erlendum uppruna hefur frumkvæði að samskiptum við skóla 
O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 
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Heimilt er að krossa við fleiri en eitt svar ef það á við. 

Móttökuferli nýbúa af erlendum uppruna 

1. Er til áætlun eða ferli í skólanum þínum sem nemendur af erlendum uppruna fara í 
gegnum? 
O Já 

� Hvernig fer það ferli fram? 
O Nei 

� Af hverju ekki? 
2. Hver heldur utan um nám nemenda af erlendum uppruna í skólanum 

O Skólastjóri 
O Umsjónarkennari  
O Sérkennari 
O Annar/aðrir 

3. Hvernig er námsferli nemenda af erlendum uppruna byggt upp í skólanum þínum? 

a. Verklegt 

O 0 - 25% 
O 26 - 50% 
O 51 - 75% 
O 76 - 100% 

b. Bóklegt? 

O 0 - 25% 
O 26 - 50% 
O 51 - 75% 
O 76 - 100% 

4. Hvernig eru félagsleg tengsl milli íslenskra nemenda og nemenda af erlendum uppruna 

að jafnaði í skólanum 

O Mjög mikil 
O Frekar mikil 
O Frekar lítil 
O Mjög lítil 

5. Hefur skólinn tengslanet fyrir nemendur af erlendum uppruna á sínum vegum 

O Já  
o Stuðningsfjölskylda 
o Bekkjafélagatengsl 
o Einstaklingstengsl 
o Annað? 

O Nei 

6. Hvað fá nemendur af erlendum uppruna að jafnaði margar kennslustundir í íslensku á 
viku (heildar fjöldi kennslustunda)? 

O 1-3 
O 4-6 
O 7-9 
O 10 eða fleiri 
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7. Hvað fá nemendur af erlendum uppruna að jafnaði innan bekkjar/hóps margar 
kennslustundir í íslensku á viku 
O 1-3 
O 4-6 
O 7-9 
O 10 eða fleiri 

8. Hvað fá nemendur af erlendum uppruna að jafnaði margar kennslustundir í íslensku í 
sérkennslu á viku? 
O 1-3 
O 4-6 
O 7-9 
O 10 eða fleiri 

9. Stuðlar skólinn að aukinni félagsfærni nemenda af erlendum uppruna utan skólans til 
þess að auðvelda þeim að ná betri tökum á íslenskunni 
O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

10. Nýtir skólinn sér túlkaþjónustu í skólanum 

O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

11. Býður skólinn nemendum af erlendum uppruna kennslu í sínu móðurmáli? 

O Mjög mikið 
O Frekar mikið 
O Frekar lítið 
O Mjög lítið 

12. Eru gerðar námslegar kröfur af hendi skólans til nemenda af erlendum uppruna? 

O Mjög miklar 
O Frekar miklar 
O Frekar litlar 
O Mjög litlar 

13. Eru gerðar félagslegar kröfur af hendi skólans til nemenda af erlendum uppruna? 

O Mjög miklar 
O Frekar miklar 
O Frekar litlar 
O Mjög litlar 

14. Er munur á námsferli nemenda af erlendum uppruna eftir því á hvaða aldri nemandinn 
er þegar hann byrjar í skólanum? 

O Mjög mikill 
O Frekar mikill 
O Frekar lítill 
O Mjög lítill 


