
 

 

 

Aðlögun innflytjendabarna 
Upplifun umsjónarkennara og hlutverk í aðlögun 

nemenda að grunnskóla  

 
 
 
 
 
 

Harpa Friðriksdóttir 

 
 
 
 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2015 





 
 

Aðlögun innflytjendabarna 
Upplifun umsjónarkennara og hlutverk í 

aðlögun nemenda að grunnskóla  
 
 
 

 
Harpa Friðriksdóttir 

 
 

30 eininga lokaverkefni  

sem er hluti af  

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði  

 

Leiðsögukennari  

Hermína Gunnþórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Aðlögun innflytjendabarna: upplifun umsjónarkennara og hlutverk 

í aðlögun nemenda að grunnskóla  

Stuttur titill: Aðlögun innflytjendabarna  

30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-

prófi í menntunarfræði  

 

Höfundarréttur © 2015 Harpa Friðriksdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Harpa Friðriksdóttir, 2015, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 76 bls. 

 

Prentun: Stell 

Akureyri, júní, 2015 

 



 

Ágrip 

Umfjöllunarefni rannsóknarinnar sem lýst er í þessari ritgerð er aðlögun 

innflytjendabarna að grunnskóla og hlutverk umsjónarkennara í því 

samhengi. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig aðlögunin fer 

fram og hvernig umsjónarkennarar upplifa sitt hlutverk í aðlögunarferlinu. 

Rannsóknin er eigindleg og byggist á hálfstöðluðum viðtölum við íslenska og 

danska umsjónarkennara og kennsluráðgjafa í hvoru landi. Við val á 

þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purpose sampling) og valdir 

voru þátttakendur sem höfðu innflytjendabarn í sínum umsjónarbekk. Tekin 

voru viðtöl við fjóra umsjónarkennara, kennsluráðgjafa og „kontaktlærer“ 

(tengiliður við móttökubekk). Kennsluráðgjafi og „kontaktlærer“ sérhæfa sig 

í kennslu innflytjendabarna og aðlögun þeirra. Tekin voru þrjú viðtöl á 

Íslandi og þrjú í Danmörku. Áhersla er lögð á íslensku gögnin en notast er 

við dönsku gögnin til að fá innsýn í það hvernig aðlögun er háttað á meðal 

danskra kennara. 

Niðurstöður gáfu til kynna að reynsla umsjónarkennara hafði áhrif á 

aðlögun nemenda og að í grunnskólanum sem til rannsóknar var á Íslandi 

hefðu umsjónarkennarar ekki treyst sér í þetta verkefni án hjálpar 

kennsluráðgjafa. Dönsku gögnin gefa ákveðna innsýn í hversu margslungið 

verkefni það er að taka á móti innflytjendabörnum. Þau gögn hjálpa til þess 

að átta sig á hvað er mikilvægt í aðlögun grunnskólabarna að skólakerfinu. 

Niðurstöður gefa til kynna að það þurfi að veita kennurum meiri stuðning, 

tíma og aðstoð við aðlögunina. Niðurstöður sýna einnig að kennarar sem hafa 

fengið menntun í fjölmenningarlegri kennslu eru öruggari og eiga auðveldara 

með að takast á við öll þau verkefni sem fylgja aðlögun innflytjendabarna. 

 



 

Abstract 

The subject of this research is to investigate how well immigrant children are 

adapting to the elementary school system and the role of the classroom 

teacher in that process. The purpose is to assess how the adaptation process is 

conducted and how the classroom teachers view their role in the process. 

This is a qualitative research based upon semi-standard interviews with 

classroom teachers and guidance counsellors. The method of purpose 

sampling was used when selecting candidates. The participants all had an 

immigrant child or immigrant children in their class. Four classroom 

teachers, guidance counsellors and “kontaktlærer” (contact persons for 

immigrant children) were interviewed. The guidance counsellor and the 

“kontaktlærer” specialize in the adaptation process and teaching of immigrant 

children. Three interviews were conducted in Iceland and three in Denmark. 

Emphasis is put on the Icelandic data and the Danish data is used to compare 

how the adaptation process is carried out by Danish teachers. 

The findings indicate that classroom teachers’ experience was a factor and 

that in Iceland the classroom teachers were not ready to take on such a task if 

they did not have the support of a guidance counsellor. The Danish data 

provided some insight into how complex this task really is, i.e. the adaptation 

of immigrant children into the school system. The data also points out the 

important elements in the adaptation process. The results show that more 

support, time and help are needed for the teachers. Also, those teachers who 

have received training in multicultural education are more able to meet the 

challenges of adapting immigrant children into the school system. 
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1. Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um af hverju rannsakandi valdi þetta 

viðfangsefni, fræðilegt gildi og samhengi rannsóknarinnar, markmið og 

hagnýtt gildi hennar. Þá er rannsóknarspurning sett fram og að lokum er farið 

yfir uppsetningu ritgerðarinnar.  

1.1 Val á viðfangsefni  

Við val á viðfangsefni ákvað rannsakandi að velja eitthvað sem honum er 

hugleikið og væri spennandi að gera rannsókn um. Þegar rannsakandi hóf 

nám til M.Ed. gráðu tók hann áfanga um fjölmenningu og ákvað síðar að 

velja sér annan áfanga um sama efni. Í þeim áfanga gerði rannsakandi litla 

rannsókn á því hvernig kennarar taka á móti innflytjendabarni, sem gaf 

honum innsýn í hversu margslungið það verkefni getur verið og hversu stóran 

þátt kennarar eiga í að það gangi vel. 

Rannsakandi flutti nýverið til Danmerkur og var sonur hans að hefja nám í 

grunnskóla. Þá vaknaði forvitni um hvernig Danir taka á móti 

innflytjendabörnum þar sem Danmörk er mikið fjölmenningarsamfélag. 

Rannsakandi hélt dagbók um hvernig aðlögun hófst og hvernig fyrstu 

skrefum var háttað. Þá fór rannsakandi að velta fyrir sér öllum þeim þáttum 

sem þarf að huga að og hverjir það eru sem koma að aðlöguninni. Í framhaldi 

velti rannsakandi fyrir sér hvert hlutverk umsjónarkennara væri í þessu ferli 

og hvernig þessu væri háttað á Íslandi. Hlutverk kennara er margþætt og 

upplifun rannsakanda á fyrstu skrefunum í Danmörku gerði hann enn 

forvitnari um hvernig tekið væri á móti innflytjendabörnum á Íslandi. Þó má 

gera ráð fyrir því að Danir séu reyndari í að taka á móti innflytjendabörnum. 

Það er því spennandi að sjá hvernig ferlið er á Íslandi, en með aukinni 

fjölmenningu hérlendis er mikilvægt að skólar séu í stakk búnir til að geta 

tekið á móti innflytjendabörnum og veitt þeim þann stuðning og aðhald sem 

þau þurfa. Í ritgerðinni vísar „innflytjendabarn“ til barns sem er fætt erlendis 
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og hefur nýverið flust búferlum til annars lands með foreldrum sínum (sjá 

frekar kafla 3.2). 

1.2 Fræðilegt gildi og samhengi 

rannsóknarinnar 

Á Íslandi er það mismunandi eftir sveitarfélögum hvernig skólarnir taka á 

móti innflytjendabörnum. Í Aðalnámskrá grunnskóla sem og í 16. grein 

grunnskólalaga nr. 91/2008 kemur fram að skólar og sveitarfélög eigi að hafa 

ákveðna móttökuáætlun sem felur í sér að veita foreldrum allar upplýsingar 

um skólastarfið. Veita þarf foreldrum túlkaþjónustu ef þörf þykir. 

Móttökuáætlunin þarf að taka mið af tungumálafærni, bakgrunni barnsins og 

færni þess á öðrum námsviðum. Með því að kenna íslensku sem annað 

tungumál er stefnt að virku tvítyngi og til að það geti átt sér stað er æskilegt 

að það standi börnunum til boða að fá móðurmálskennslu. Grunnskólum er 

einnig heimilt að meta móðurmál nemenda sem skyldunám við skólann og 

leyfa því þar með að koma í staðinn fyrir erlend tungumál (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

106–107). Innflytjendabörn eiga rétt á að byrja að stunda nám í sínum 

hverfisskólum og er mikilvægast að koma þeim sem fyrst inn í skólakerfið. 

Í ljósi þessara upplýsinga þótti rannsakanda áhugavert að skoða hvernig 

skipulaginu er háttað í Danmörku í þeim tilgangi að dýpka þekkingu sína á 

viðfangsefninu.  

Menntamálaráðuneytið í Danmörku setur upp ákveðin sameiginleg 

markmið (d. Fælles mål) sem stefnt er að þegar danska er kennd sem annað 

mál. Þar er kennurum gefinn upp ákveðinn rammi sem má líkja við 

aðalnámskrá á Íslandi. Grunnstoðin er að nemendur hlusti á og skilji það sem 

á sér stað. Þegar verið er að kenna byrjendum er mikilvægt að vinna með 

hluti sem börnin þurfa að takast á við daglega og er raunhæft fyrir þau að 

læra. Það þarf að höfða til ímyndunarafls þeirra til að virkja þau í máltöku 

annars máls. Þau þurfa að hafa ánægju af að læra tungumálið svo þau vilji 

nota það. Þannig læra þau að skilja, tala og skrifa á dönsku. Þegar börnin eru 

komin inn í daglegt skólastarf þarf að veita þeim þann stuðning að skilja, tala 

og skrifa dönsku. Þannig skilja þau menningu landsins og verða hluti af 

samfélaginu (Undervisningsministeriet, 2009, bls. 26). 
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Sameiginleg markmið í Danmörku voru fyrst sett fram árið 1995 og 

mörkuðu upphafið að dönsku sem annað mál. Danska sem annað mál varð 

þar með tungumálafag (Holm og Laursen, 2004, bls. 58–59). Sameiginlegu 

markmiðin hafa þann tilgang að auðvelda skólum að skipuleggja 

kennslufyrirkomulag við að kenna dönsku sem annað mál enda standa 

fjölmargir kennarar víðsvegar um Danmörku frammi fyrir því að þurfa að 

skipuleggja dönskukennslu fyrir innflytjendabörn (Holm og Laursen, 2004, 

bls. 10).  

Árið 2009 var íslensk málstefna gefin út (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009). Í henni kemur fram að á meðal markmiða 

málstefnunnar sé að hlúa vel að börnum innflytjenda í skólakerfinu og sjá 

þeim fyrir viðunandi málörvun. Með þessu er ekki einungis átt við eflingu 

íslensku heldur einnig eflingu móðurmáls barnanna. Verði þessu ekki fylgt 

eftir gæti það breytt stöðu læsis á Íslandi til að mynda gæti staðan versnað ef 

börn sem eru tvítyngd fá ekki menntun við hæfi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, 

bls. 1). Á tímabilinu 2000–2012 hafa fyrstu kynslóða innflytjendur meira en 

fjórfaldast og hlutfall þeirra sem hafa íslensku sem annað mál tvöfaldast. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að það þurfi að halda vel utan um 

innflytjendabörn til þess að þau nái tilskildum árangri (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012, bls. 60). 

Innflytjendur teljast til fyrstu kynslóðar þegar bæði innflytjendabarnið og 

foreldrar þess hafa fæðst erlendis. Það er því brýnt að hlúa vel að 

innflytjendabörnum frá upphafi skólagöngu. 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er í stuttu máli að: 

 Rannsóknin gefur innsýn í hvernig tekið er á móti 

innflytjendabörnum í skólakerfinu.  

 Hún gefur vísbendingar um hvaða reynslu kennarar hafa af 

aðlögun innflytjendabarna.  

 Hún gefur upplýsingar um samskipti heimila og skóla.  

 Hún eykur skilning og varpar ljósi á hlutverk umsjónarkennara í 

aðlögunarferlinu.  

1.3 Markmið og hagnýtt gildi  

Markmiðið með rannsókninni er fyrst og fremst að auka þekkingu og skilning 

á því hvernig aðlögun innflytjendabarna fer fram, hvert hlutverk 
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umsjónarkennara er í tengslum við aðlögun og hvernig má gera hana sem 

farsælasta. Áhersla er lögð á íslensku gögnin og niðurstöðurnar en líta má á 

dönsku gögnin sem fræðilegan spegil. Skoða má niðurstöður með þau til 

hliðsjónar og fá þannig fram nýtt sjónarhorn á íslensku gögnin og 

niðurstöðurnar. Rannsakandi hafði áhuga á að vita hvernig kennarar eru 

undirbúnir fyrir að takast á við þetta verkefni, og hvort það sé menntun 

og/eða reynsla sem undirbýr þá. Eftirfarandi atriði voru meðal annars 

kveikjan að þessari rannsókn:  

 Að fá innsýn í aðlögunarferlið.  

 Að vita hvert hlutverk umsjónarkennara er í aðlöguninni og hvernig 

þeir upplifi sitt hlutverk.  

 Að fá aukna innsýn í hvaða þættir hjá innflytjendabarninu hafa áhrif 

á aðlögun þeirra, til dæmis menning.  

 Að efla skilning á þeim þáttum sem þarf að huga vel að þegar 

innflytjandabarn kemur í nýjan bekk. 

 Að dönsku gögnin geti veitt innsýn í hvernig þetta er gert á öðrum 

stöðum og gefið nýtt sjónarhorn á móttöku innflytjendabarna.  

 Að fá innsýn í starf umsjónarkennara, vita hvaða væntingar þeir hafa 

til barnsins og hvort þeim þyki það vera kostur eða galli að hafa 

innflytjendabarn í bekknum. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi: 

Hvernig er staðið að aðlögun innflytjendabarna í grunnskólum og hvernig 

koma umsjónarkennarar að þeirri aðlögun?  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla; inngang, fræðilega umfjöllun, rannsóknina 

sjálfa, niðurstöður, umræður og lokaorð. Öðrum kafla, fræðilegri umfjöllun, 

er skipt niður í umfjöllun um fjölmenningu, aðlögun barna í grunnskóla, 

mikilvægi tungumáls, heimili og skóla og að lokum samantekt. Í kaflanum 

um rannsóknina, þriðja kafla, er farið yfir meginmarkmið hennar, 

rannsóknaraðferðina, þátttakendur, úrvinnslu gagna og loks nokkur 

siðferðileg atriði sem geta haft áhrif á rannsóknina. Fjórða kafla, 

niðurstöðukaflanum, er skipt niður í undirkafla sem bera heiti þeirra þema 

sem hægt var að greina úr niðurstöðunum. Þemun eru: kennarar,reynsla og 

bakgrunnur, fyrstu skrefin/móttakan, aðlögun/staða nemandans og stuðningur 
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og að lokum tungumál. Í fimmta kafla eru niðurstöður ræddar og 

rannsóknarspurningunni svarað. Í sjötta kafla og síðasta kaflanum er farið 

yfir hvað rannsóknin leiddi i ljós, eigin reynsla rannsakanda sem foreldri 

innflytjendabarns og að lokum vangaveltur um niðurstöður og frekari 

rannsóknir sem áhugavert væri að framkvæma.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Gert 

verður grein fyrir þáttum sem lúta að því ferli að aðlagast nýju landi og skóla. 

Farið verður yfir fjölmenningu og hvað fjölmenningarleg menntun felur í sér. 

Þá verður farið yfir aðlögunarferli innflytjendabarna í grunnskóla, mikilvægi 

tungumáls og svo hlutverk heimilis og skóla. Að lokum verður samantekt á 

öllu ofantöldu. 

2.1 Fjölmenning  

Á Íslandi hefur fjöldi innflytjenda aukist ört undanfarin ár. Með orðinu 

innflytjandi (e. immigrant) er átt við útlending sem er fæddur erlendis eða 

báðir foreldrar fæddir erlendis. Árið 1994 voru 1,7% af heildarmannfjölda á 

Íslandi innflytjendur, árið 2006 var fjöldinn kominn í um 6% og í árslok 2014 

í 8,1%(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 3; Hagstofan, 2013). Í Danmörku 

hefur þessi fjöldi aukist jafnt og þétt yfir árin. Talan stendur núna í um 11,7% 

og búist er við að árið 2050 hafi hún hækkað í 17,6%. Fjölgun innflytjenda 

hefur átt sér stað á mun skemmri tíma á Íslandi en í Danmörku. Bæði löndin 

eiga það sameiginlegt að fjöldi innflytjenda eykst og með þeirri innflytjenda 

verður samfélagið margbreytilegra hvað varðar menningu, uppruna, 

trúarbrögð og tungumál. Samfélagið verður því fjölmenningarsamfélag 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 17–18).  

Fjölmenning er hugtak sem notað er um samfélög og staði þar sem ólíkt 

fólk með ólíkan bakgrunn býr og starfar á jafnréttisgrundvelli. Fjölmenning 

vísar til breytileika fólks, sem býr yfir ólíkri reynslu og hæfni, á sviði 

kynþáttar, þjóðernis og menningar innan tiltekins svæðis (Banks, 2010, bls. 

1–3; Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). Í kjölfar aukinnar fjölmenningar hafa 

rannsóknir á því sviði aukist í nágrannalöndum okkar og einnig á Íslandi, það 

er rannsóknir sem snerta innflytjendur í löndunum, reynslu þeirra og 

skólaþróun (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 17). Þrátt fyrir að Ísland sé lítil 
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eyja í norður Atlantshafi þurfa Íslendingar að vera meðvitaðir um 

fjölmenningu þar sem hnattvæðingin hefur gert það að verkum að Ísland telst 

sem fjölmenningarlegt samfélag (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 20; 

Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). Í evrópskum samfélögum koma oft saman 

fjölbreyttir menningarheimar, sem meðal annars má rekja til breytinga á 

pólitískum landamærum í gegnum árin. Það er ekki eina ástæðan fyrir 

fjölbreytileika heldur má einnig rekja hann til fólksflutninga vegna breyttra 

aðstæðna, stríða eða annarra aðstæðna. Þegar hópur fólks flytur á nýjan stað 

tekur það með sér hluta af eigin menningu sem blandast inn í nýja samfélagið 

(Council of Europe, 2009, bls. 4–5). Í umfjöllun Hönnu Ragnarsdóttur 

(2007a) kemur fram að Bhikhu Parekh, prófessor í stjórnmálafræði í Bretland 

hefur haldið því fram að fjölbreytileiki nútímasamfélaga sé þrennskonar. 

Fyrst má nefna að þrátt fyrir að íbúar samfélags eigi að mestu sameiginlega 

menningu geti skoðanir þeirra verið mismunandi hvað varðar venjur og siði, 

og þar með geta þeir þróað með sér mismunandi lífsstíl. Í öðru lagi þurfa 

íbúar samfélagsins ekki alltaf að vera sammála um gildi ríkjandi menningar, 

þeir geta verið gagnrýnir á gildandi grundvallarreglur og reynt að 

endurskipuleggja þær í samræmi við eigin viðhorfog gildi. Í þriðja lagi má 

nefna að innan flestra nútímasamfélaga má finna ýmis minni samfélög sem 

lifa samkvæmt eigin trú, gildum og/eða skoðunum, og á það oft á tíðum við 

um innflytjendur (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 19). Í stuttu máli 

einkennist því fjölmenningarlegt samfélag af ólíkum bakgrunni, hæfni og 

reynslu, ýmist vegna ólíkrar menningar eða trúar (Banks, 2010, bls. 1–3; 

Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137).  

Fjölmenningarleg menntun - hlutverk skóla og kennara 

Skólinn gegnir einu af stærstu hlutverkunum í uppbyggingu samfélags þar 

sem stuðla verður markvisst að því að viðhorf, trúfrelsi eða trúleysi og 

menningarlegur fjölbreytileiki njóti virðingar (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 26). Hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar byggir á því að á öllum stigum skólakerfisins 

sé áhersla á jöfnuð og félagslegt réttlæti. Markmið fjölmenningarlegrar 

menntunar er að fá nemendur til þess að vera fjölmenningarlega hæfa, að 



9 

nemendur átti sig á fjölbreytileikanum og hvernig hann endurspeglast í 

þjóðfélaginu almennt, að nemendur læri að kunna að meta hann og þar með 

skilja þá kosti sem fylgja honum (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 26; Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 19). Þó ber að taka fram að 

menningarlegur fjölbreytileiki þarf ekki einungis að vera til staðar ef 

innflytjendabarn er í bekknum. Ekki skal líta á menningarlegan 

fjölbreytileika sem tímabundið ástand sem muni hverfa með tímanum, þar 

sem hann er ekki eingöngu tengdur innflytjendum Engir tveir einstaklingar 

eru eins og mótast þeir af mismunandi bakgrunni, uppeldi, efnahag, 

áhugamálum og ólíkri getu til náms. Það er þetta sem fjölmenningarleg 

kennsla á að leggja áherslu á og felur hún í sér miklar áherslubreytingar í 

kennslu (Banks, 2010, bls. 25; Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, 

bls. 18; Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11–12).  

Í rannsókn sem Bic Ngo (2010) framkvæmdi í fjölmenningarlegum skóla 

skoðar hann hvernig nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn takast á við 

fjölmenningu innan skólans. Til dæmis var fylgst með því hvernig komið var 

til móts við nemendur af mismunandi uppruna. Skólinn samanstóð af um það 

bil 1500 nemendum og voru 41 tungumál töluð innan hans af bæði 

nemendum og starfsfólki skólans (bls. 476–477). Áhersla var lögð á að heiðra 

merkisdaga og hefðir hverrar menningar og stofnaðir voru klúbbar fyrir 

nemendur með því markmiði að allir gætu fundið sér stað innan skólans þar 

sem þeir „ættu heima“ og myndu ekki verða utanvelta og einir og þar að 

leiðandi verða fyrir einhverjum fordómum (Ngo, 2010, bls. 484–486). 

Hinsvegar varð raunin önnur, þrátt fyrir að mikið væri reynt til að hafa 

skólann fjölmenningarlegan og tryggja að allir bæru virðingu hver fyrir 

öðrum. Ngo komst að því að flestir urðu fyrir einhverjum fordómum, hvort 

sem það var vegna félagahóps, litarháttar, lyktar af mat eða af öðrum 

ástæðum (Ngo, 2010, bls. 484–486). Helsti vandinn við fjölmenningarlega 

kennslu, að mati Bic Ngo, er sá að brúa þarf bilið á milli þess sem við vitum 

og ætlumst til að fá út úr fjölmenningarlegri kennslu og svo þess sem gerist í 

skólanum og innan bekkjarins. Spyrja þarf hvernig menntun kennara gæti 

búið þá undir að takast á við þann margbreytileika sem býr innan skólans, 

þannig að nemendur geti allir verið í sátt og samlyndi (Ngo, 2010, bls. 490–

492). 

Árið 2007 gerðu Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir (2007) rannsókn á því hversu vel kennarar í 
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Noregi, á Íslandi og í Kanada væru undirbúnir til þess að kenna 

innflytjendabörnum (bls. 137). Þegar rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar 

kemur í ljós að enginn af þeim átján kennurum sem tóku þátt höfðu fengið 

kennslu um hvernig ætti að kenna í fjölmenningarlegum bekk í sínu 

kennaranámi. Þekking þeirra á fjölmenningarlegri kennslu var einungis 

byggð á þeirra eigin reynslu (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur 

Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 144). Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að á þeim tíma hafi vantar mikið upp á 

menntun kennaranema í fjölmenningarlegri kennslu og að ekki er hægt að 

áætla að allir kennarar geti byggt á eigin reynslu.. Það er mikilvægt að 

kennarar hljóti menntun um fjölmenningu til að geta tekist á við þær 

áskoranir sem fylgja henni. Í grein Rósu Guðbjartsdóttur og Hönnu 

Ragnarsdóttur (2010) um kennara og kennarastarf í fjölmenningarlegu 

samfélagi sýndu niðurstöður fram á að almennt voru kennarar jákvæðir þegar 

kom að kennslu innflytjendabarna. Stuðst var við fjölbreytta kennsluhætti og 

reynt eftir bestu getu að koma til móts við hvern og einn. Misjafnt var þó eftir 

skólum hve mikið var lagt upp úr fjölmenningarstefnu, sumir skólar voru að 

móta slíka stefnu og aðrir höfðu ekki enn lagt grunn að henni. Kennarar voru 

sammála um að styrkur skólanna fælist í góðum og áhugasömum kennurum 

sem og vilja stjórnenda til að koma til móts við innflytjendabörn. Ein ástæða 

þess að nemendum vegnar illa í námi virðist oft á tíðum tengjast félagslegri 

stöðu foreldranna (bls. 83–87). Þau börn sem teljast til lægri stétta 

samfélagsins eiga oft erfiðara uppdráttar í námi en önnur börn. 

Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar felur í sér að koma í veg 

fyrir að félagsleg staða nemanda hafi áhrif á tækifæri hans til náms. Hún 

hefur því áhrif á allt lærdómsumhverfið en ekki einungis á námskrárnar og 

uppbyggingu námsins. Markmið hennar er að veita öllum nám við hæfi og 

koma í veg fyrir að nemendum sé mismunað. Fjölmenningarleg menntun er 

því í stöðugri þróun. Mikilvægt er að kennarar kenni nemendum sínum að 

takast á við samfélagsleg vandamál og vinna bug á þeim. Aðalverkefni 

skólanna er að fá nemendur til að vinna sama að lausnum og vera vakandi 

yfir öllum þeim þáttum sem tilheyra því að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Allir nemendur eiga jafnan rétt á menntun óháð þjóðerni, 

kynþætti eða öðrum menningarlegum þáttum sem geta á einn eða annan hátt 

haft áhrif (Banks, 2010, bls. 3–5). 
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2.2 Aðlögun innflytjendabarna í grunnskóla  

Þegar fólk flytur á milli landa er mikilvægt að það aðlagist því umhverfi sem 

flutt er í. Stærsti áhrifavaldurinn í árangursríkri aðlögun er menning. 

Menning felur í sér þá þætti sem þarf til þess að geta orðið virkur 

þjóðfélagsþegn, siði, reglur, skilning og viðhorf. Þegar börn aðlagast nýju 

landi eru nokkrir þættir mikilvægir til þess að aðlögunarferlið gangi vel fyrir 

sig. Það skiptir máli hvernig aðlöguninni er háttað . Skilgreindar hafa verið 

fjórar leiðir í aðlögunarferlinu. Sú fyrsta er samlögun (e. assimilation), sem 

felst í því að innflytjendur tileinki sér menninguna sem ríkir í því landi sem 

þeir setjast að í án þess að taka sína upprunamenningu með í þá jöfnu. Önnur 

leiðin er samþætting (e. integration), sem felur í sér að innflytjendur tileinki 

sér nýja menningu en hugi samt sem áður að sinni eigin upprunamenningu. 

Þriðja leiðin er aðskilnaður (e. separation), sem felur í sér líkt og nafnið gefur 

til kynna að innflytjendur taki ekki þátt í menningu móttökulandsins heldur 

komi með sína menningu úr heimalandinu. Fjórða leiðin er síðan 

jaðarstaða/einangrun (e. marginalization/marginality), en þá tileinka 

innflytjendur sér hvoruga menninguna. Mikilvægasti þátturinn í aðlögun er 

því hverja af þessum leiðum innflytjendur kjósi sér (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007a, bls. 332–334; Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 6). Hugmyndir um 

samþættingu falla í góðan jarðveg í dag þar sem fjölbreytileiki er 

viðurkenndur. Þá á sér stað gagnkvæm aðlögun innflytjenda og 

móttökulandsins þar sem framlag allra er viðurkennt í samfélaginu. Það eru 

ekki allir fræðimenn sammála um að þetta sé rétta leiðin og deila um ákveðna 

þætti innan hennar. Til að mynda er hægt að spyrja sig hvað sé hægt að 

samþætta og hvað ekki, til að mynda trúarbrögð. Líklegt þykir að 

innflytjendur haldi í ákveðnar hefðir frá heimalandi sínu, sem auðgar 

fjölbreytileika samfélagsins. Rannsóknir hafa sýnt að það er mikilvægt fyrir 

innflytjendur að halda tengslum við sína upprunamenningu en að þátttaka 

þeirra í menningu móttökulandsins sé ekki síður mikilvæg fyrir farsælt líf 

þeirra þar (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 3). Það 

þarf að huga að mörgu við aðlögun innflytjenda og ekki síst þegar 

innflytjendabarn hefur sína skólagöngu. 

Í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir framkvæmdi á Íslandi á árunum 

2002–2005, þar sem fylgst var með aðlögun innflytjendabarna í grunnskóla, 

kom fram að því sem var helst ábótavant var þekkingu starfsfólks á 
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innflytjendabörnunum og þeirra högum, á hvernig ætti að skipuleggja 

kennslu með þau í huga og svo samstarf skóla og heimilis (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 249–250). 

Innflytjendabörn geta verið óróleg og kvíðin gagnvart því að byrja 

skólagöngu sína í landi þar sem ríkja ólíkar hefðir, venjur og trúarbrögð. Það 

má leiða líkur að því að ástæðan sé sú að þau kunni ekki tungumálið og eigi 

þar með erfitt með að tjá sig við kennara, starfsfólk eða aðra nemendur 

(Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 203). Þegar innflytjendabörn hefja 

grunnskólanám sitt þurfa þau að fá stuðning, þar sem þau hafa ekki vald á 

tungumálinu. Það skiptir máli að barninu líði vel og að það finni til öryggis. 

Ef skólar eru opnir fyrir þeirri reynslu og hæfni sem nemendur búa yfir er 

mun líklegra að áhugi, virkni og þátttaka þeirra eflist. Sumir kennarar reyna 

að stuðla að góðri aðlögun með því að mynda jafningjahópa á meðal 

nemenda svo að nemendur hafi stuðning frá jafnöldrum til þess að auðvelda 

aðlögunina. Mörgu þarf að huga að áður en kennarar mynda slíka hópa því að 

þeir mega ekki standa yfir í of langan tíma þar sem það getur aukið álagið á 

börnin innan hópsins (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, 

bls. 190–191). Það er margt undir kennurum komið í aðlöguninni en skólinn 

þarf að vera tilbúinn til að skoða innra starf sitt til þess að þekkja sína 

styrkleika og veikleika þegar kemur að aðlögun innflytjendabarna. Huga þarf 

að velferð allra nemenda, sjá til þess að þeim líði vel og þörfum þeirra sé 

sinnt í skólanum (Björk Ólafsdóttir, 2011, bls. 4–5).  

Markmið fyrstu daganna í aðlögun er að fá yfirsýn yfir bakgrunn barnanna 

áður en þau hefja skólagöngu sína. Fulltrúar skóla, kennarar og aðrir 

starfsmenn skólans verða því að kynna sér aðstæður innflytjendabarnanna, 

fjölskylduhagi þeirra, menningu, trú og aðra þætti sem þykja mikilvægir, 

áður en samstarf við fjölskylduna hefst. Mikilvægt er að kennarar skapi 

andrúmsloft sem einkennist af væntingu, virðingu og um leið áhuga á 

menningu barnanna. Heimili og skóli skulu vinna saman að því markmiði að 

börnunum líði vel í sínu skólaumhverfi. Skólinn verður að vera í góðu 

samstarfi við fjölskylduna og fá að vita hvaða væntingar fjölskyldan hefur til 

menntunar barnanna. Erfitt er að hafa staðlaða verkferla fyrir það, þar sem 

engin fjölskylda er eins en mikilvægt er að skipuleggja þennan hluta vel. Ein 

möguleg leið er að gera einhverskonar samning um það hvernig samskiptum 

heimila og skóla skuli vera háttað og tryggja þar með gott upplýsingaflæði. 
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(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 255–256; Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2014, bls. 18–19).  

Í rannsókn sem framkvæmd var af Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttir 

árið 2012 og ber heitið Einstæðir foreldrar af erlendum uppruna á Íslandi: 

Reynsla af daglegu lífi og skólagöngu barna þeirra kom í ljós að margir 

þættir hafa áhrif á hvernig aðlögunarferlið fer fram. Mikilvægasti þátturinn er 

að hafa móttökurnar góðar. Það þarf að veita börnunum stuðning í skólanum, 

vera í góðu sambandi við foreldrana og kennarar þurfa að tileinka sér 

kennsluhætti sem koma til móts við menningarlegan fjölbreytileika. Þessi 

þrjú atriði gegna lykilhlutverki í skólaaðlögun innflytjendabarna og stuðla að 

því að þau nái góðum námsárangri (bls. 5–6). Niðurstöður gáfu einnig til 

kynna að mikilvægt væri fyrir innflytjendabörn að mynda tengsl við aðra frá 

sama landi eða aðra innflytjendur þar sem það hjálpi þeim að aðlagast (Fuhui 

Chen og Hanna Ragnarsdóttir, 2012, bls. 10). Þegar huga þarf að aðlögun 

innflytjendabarna hættir kennurum til að setja öll innflytjendabörn undir 

sama hatt. Innflytjendabörn eru eins og önnur börn og ber að varast slíka 

flokkun þar sem hvert barn er einstakt og á sinn sess innan skólakerfisins 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 255–256). Meginmarkmið skóla- og 

frístundastarfs er að stuðla að því að nemendur öðlist færni og þekkingu til að 

ná árangri bæði námslega og félagslega. Það gerist síður ef börn þróa ekki 

með sér virðingu fyrir sinni eigin menningu og menningu annarra. Mikilvægt 

atriði sem stuðar að því að nemendur öðlist þessa færni er móttökuáætlun 

skólans, en samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er grunnskólum 

skylt að vinna að slíkri móttökuáætlun vegna innflytjendabarna (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 7).  

Móttökuáætlun 

Öllum skólum á Íslandi er skylt að hafa móttökuáætlun fyrir 

innflytjendabörn. Áætlunin miðast við bakgrunn barnanna, tungumálafærni 

þeirra auk færni á öðrum sviðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 106).  

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur gaf nýverið út bækling (2014) um 

stefnu sviðsins varðandi fjölmenningu í skóla- og frístundastarfi. 

Megináherslur stefnunnar eru að hafa fjölbreytta kennslu- og starfshætti, 

bjóða upp á íslensku sem annað mál, stuðla að virku tvítyngi og svo 



14 

foreldrasamstarf. Leiðarljós skóla- og frístundunarsviðs er að „öll börn og 

ungmenni nái árangri í námi og leik, standi vel að vígi félagslega og verði 

skapað tækifæri til að vera stolt af bakgrunni sínum og menningu“ (2014, 

bls. 6). Það er því mikilvægt að líta á fjölbreytileika samfélagsins sem 

tækifæri fyrir alla til að þroskast (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, 

bls. 8).  

Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum (Eyþing) gaf út 

handbækur árið 2009 um móttökuáætlun barna innflytjenda fyrir skóla og 

einnig um fjölmenningarlegra stefnu. Í handbókinni um fjölmenningarlega 

stefnu er lögð áhersla á að tekið sé vel á móti öllum nýjum íbúum og að öll sú 

þjónusta sem er í boði sé samþætt við þarfir þeirra. Einnig skal gæta þess að 

allar grunnupplýsingar séu tiltækar á einum stað svo auðveldara sé fyrir 

einstaklingana að aðlagast hinu nýja samfélagi. Reynt er eftir bestu getu að 

láta íbúa finna að þeir séu velkomnir og að þeir geti búið við öryggi og í sátt 

og samlyndi við aðra íbúa sveitarfélagsins (Eyþing, 2009, bls. 5–6).  

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 106) sem og í 

16. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 skal hver skóli móta sér áætlun um 

innritun og móttöku innflytjenda og jafnframt styðjast við fjölmenningarlega 

kennslu. Jákvætt viðhorf starfsmanna í garð innflytjenda verður að vera 

ríkjandi, einnig þurfa nemendur skólans að vera móttækilegir fyrir 

fjölmenningarlegri kennslu og sýna nýjum nemendum virðingu og skilning. 

Upplýsingar um námið þurfa að vera aðgengilegar og þarf skólinn að útbúa 

aðlögunarferli sem auðveldar nemandanum að komast inn í hið nýja 

skólakerfi. Móttökuáætlunin leggur grunninn að því sem gera þarf þegar nýr 

nemandi kemur inn í skólann og þurfa kennarar að gæta þess að góð 

samskipti séu við foreldra og að foreldrar fái þá aðstoð sem þeir þurfa til að 

geta tekið sem mestan þátt í námi og skólastarfi barna sinna (Eyþing og 

Reykjavíkurborg, 2009, bls. 3–4).  

Í nútímasamfélagi er mikilvægt að innflytjendabörn geti orðið virkir 

þátttakendur í lýðræðissamfélagi og forsenda þess er að efla kunnáttu þeirra í 

tungumáli móttökulandsins. 

2.3 Mikilvægi tungumáls  

Þegar innflytjendabörn koma í nýjan grunnskóla er ein af stærri hindrunum 

þeirra nýja tungumálið. Tungumál er leið til þess að tjá sig og þess vegna 
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skiptir máli að börnin fái réttan stuðning til þess að tjá sig á markmálinu (þ.e. 

tungumálinu sem stefnt er að) (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 163; Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 190–191). Við máltöku 

annars máls þarf að hlúa að móðurmáli innflytjendabarna þar sem það stuðlar 

að virku tvítyngi þeirra. Börnin eiga að geta verið stolt af móðurmáli sínu. 

Tengsl á milli móðurmáls og annars máls skipta máli þegar börn læra nýtt 

tungumál og geta haft áhrif á það hversu vel innflytjendabörnum gengur að 

tileinka sér markmálið (Holm og Laursen, 2004, bls. 30 og bls. 173).  

Móðurmál og tvítyngi 

Móðurmál er meðal annars skilgreint sem það tungumál sem börn nota í 

daglegu tali heima hjá sér. Börn geta haft fleiri en eitt móðurmál, til dæmis. 

þegar foreldrar tala hvort sitt tungumálið og í þeim tilvikum teljast börnin 

tvítyngd (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 14; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 

bls. 101–104; Holm og Laursen, 2004, bls. 12; Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, 

bls. 29). Skilgreining á tvítyngi er ekki einhlít og ekki eru allir fræðimenn 

sammála um eina ákveðna skilgreiningu (Þórdís Gísladóttir, 2006, bls. 6). Í 

víðum skilningi mætti segja að tvítyngi sé þegar einstaklingur hefur vald á 

tveimur tungumálum og getur það átt sér stað hvenær sem er á lífsleiðinni 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1; Kohnert, 2008, bls. 10). Börn læra svo 

annað eða þriðja tungumálið í málumhverfi þar sem ríkjandi tungumál er 

annað en móðurmál þeirra. Innflytjendabörn falla undir þessa skilgreiningu, 

þ.e. að læra annað mál utan heimilis, en tungumálinu verður að vera 

viðhaldið til þess að þau geti verið skilgreind sem tvítyngd (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 14). Það þýðir þó ekki að þau hafi jafngott vald á 

báðum tungumálum og getur færni þeirra verið misjöfn eftir því hvaða 

tungumál er talað oftar (Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, bls. 14–15).  

Virkt tvítyngi er sá hæfileiki að hafa vald á tveimur tungumálum þar sem 

bæði tungumálin eru virk hjá einstaklingnum. Slík börn hafa því yfirsýn yfir 

bæði tungumálin. Barn sem hefur ekki vald á báðum tungumálum getur orðið 

hálftvítyngt. Hálftvítyngi á sér stað þegar barn hefur ekki tök á móðurmáli 

sínu, á í erfiðleikum með að skilja ýmis hugtök og hefur slakan lesskilning. 

Huga þarf að móðurmálinu þegar markmálinu (þ.e. nýja tungumálinu) er bætt 

við, þar sem það má ekki koma í staðinn fyrir móðurmálið. Það er dýrmætt að 

hafa tök á að tala fleiri en eitt tungumál en þó er nauðsynlegt að staða 
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móðurmálsins sé sterk hjá nemandanum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1; 

Björg Árnadóttir, 1993, bls. 35; Eyþing og Reykjavíkurborg, 2009; Fuhui 

Chen og Hanna Ragnarsdóttir, 2012, bls. 9; Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2014, bls. 12). Það getur hinsvegar haft neikvæð áhrif á náms- 

og vitsmunaþroska ef barnið er á viðkvæmum aldri þegar það tekur upp 

annað mál því það getur leitt til slæmrar námsframvindu og aukið líkur á 

málskiptum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1; Lightbown og Spada, 2006, 

bls. 25). Þó svo að barnið læri móðurmál sitt og nái tökum á því í æsku er 

ekki sjálfgefið að barnið viðhaldi og auki leikni sína þegar það vex úr grasi. 

Innflytjendabörn geta oft átt auðvelt með að læra að tala, lesa og skrifa 

tungumálið sem talað er í móttökulandinu. Einnig vill oft verða svo að börnin 

læri nýja tungumálið betur en móðurmálið. Í nýlegri rannsókn sem gerð var 

við þróun málkönnunarprófs Milli mála kemur fram að til að máltaka annars 

máls verði sem farsælust þurfi innflytjendabarnið að vera í málumhverfi 

markmálsins 50% af vökutíma sínum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 

2014, bls. 12). Mikilvægt er að stuðla að virku tvítyngi þar sem það gefur 

betri líkur á góðum náms- og félagslegum árangri.  

Móðurmálskennsla  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að það sé mikilvægt fyrir sjálfsmynd 

nemenda að tekið sé tillit til færni þeirra og þekkingar á sínu eigin móðurmáli 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106) og í skýrslu 

Velferðarráðuneytis (þáverandi Félagsmálaráðuneytis) kemur fram mikilvægi 

þess að viðhalda móðurmálinu (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 4). 

Reynslan hefur sýnt að ef að innflytjendabörn nái aukinni færni í móðurmáli 

sínu séu þau líklegri til að ná góðum námsárangri (Oddný G. Sverrisdóttir, 

2007, bls. 29). Sum börn hafa ekki nægilega mörg tækifæri til að nota 

móðurmál sitt og nota það jafnvel einungis heima hjá sér. Með 

móðurmálskennslu fá þau tækifæri til að auka orðaforðann og læra að lesa og 

skrifa, á sama tíma og þau læra annað mál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

102–104). 

Ef það er ekki hægt að bjóða upp á kennslu í móðurmálinu verður að hlúa 

að því með öðrum hætti og það er hægt að gera á ýmsa vegu. Ekki er talið 

gott að börn fái þau skilaboð að móðurmálið sé eitthvað sem þau þurfi að fela 

og ekki er æskilegt að banna þeim að tala móðurmálið sitt. Það getur haft 
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þveröfug áhrif á hæfni þeirra í markmálinu, það getur valdið því að málþroski 

barnanna í móðurmálinu staðni og að þau notist ekki við móðurmálið til að 

styðja við áframhaldandi nám í markmálinu. Boð og bönn hafa því ekki góð 

áhrif á málþroska tvítyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121–

122).  

Það er máltöku annars tungumáls til góðs að stuðla að virku tvítyngi. 

Móðurmálið hefur veigamikið hlutverk í félagsmótun barna og er 

þýðingarmikið fyrir persónuleika þeirra. Hvernig börn nota móðurmál sitt og 

annað mál er þó einstaklingsbundið (Holm og Larsen, 2004, bls. 27–30).  

Í áðurnefndri rannsókn sem Fuhui Chen og Hanna Ragnarsdóttir (2012) 

framkvæmdu á Íslandi árið 2012 kom í ljós að foreldrar tvítyngdra barna 

höfðu áhyggjur af móðurmáli barnanna sinna og hvernig ætti að viðhalda því. 

Þeim þótti samt sem áður mikilvægara að börnin þeirra lærðu markmálið, í 

þessu tilviki íslensku, og þá eins hratt og auðið var. Ein af hindrunum þess að 

læra móðurmálið var viðhorf barnanna, þar sem þau fengu ekki tækifæri til 

þess að læra málið utan heimilis. Sum börn áttu það til að gefast upp þar sem 

tungumálið var einungis notað til þess að tala við foreldrana (bls. 9). Viðhorf 

barna og foreldra til móðurmálsins getur því skipt máli þar sem móðurmálið 

er stór þáttur í að viðhalda fjölskyldutengslum, sjálfsmynd barnanna og 

samfélagslegri tengingu. Það þarf því að finna leiðir til þess að virkja 

móðurmál barna og fræða þau um mikilvægi þess. Þekking starfsfólks skóla á 

gildi móðurmáls í námi er mikilvæg til að stuðla að virku tvítyngi barna og 

farsælli skólagöngu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106; Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2014, bls. 13). 

Annað mál  

Annað mál er skilgreint sem það tungumál sem börn læra á eftir móðurmáli 

sínu á málsvæði markmálsins. Það er því ekki móðurmál barnanna og þau 

læra það utan heimilis. Þá læra þau annað mál yfirleitt ekki á sama tíma og 

móðurmálið heldur nokkru síðar. Börn læra annað mál í leik eða grunnskóla 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135). Annað mál þarf ekki endilega að vera 

tungumál númer tvö, það getur verið númer þrjú eða fjögur, eftir því hversu 

mörg tungumál barnið tileinkar sér (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 15; 

Holm og Laursen, 2004, bls. 12). Margir umhverfisþættir hafa áhrif á það 
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hversu vel innflytjendabörnum gengur við máltöku annars máls. Mikilvægt er 

að huga að því hvort börnin hafi leikfélaga sem tala tungumálið sem stefnt er 

að. Með þeim hætti læra börnin að nýta sér tungumálið við mismunandi 

aðstæður sem virkjar tungumálið betur (Holm og Laursen, 2004, bls. 40).  

Annað mál á mikið sameiginlegt með erlendu máli þar sem það lærist á 

eftir móðurmálinu. Erlent mál er oftast einungis lært í skóla og er ekki 

móðurmál landsins þar sem viðkomandi barn hefur búsetu. Annað mál er 

ekki einungis til staðar í skólastofunni heldur líka utan hennar og því þarf 

kennari sem kennir annað mál að vera meðvitaður um hver tilgangur þess er. 

Til þess að kenna annað mál þarf kennarinn að vera opinn fyrir því að nota 

fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir. Þannig eykur hann líkur á að 

nemandinn nái betri tengingu við málið (Holm og Laursen, 2004, bls. 12; 

Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 136–137).  

Að læra annað mál er ferli sem getur tekið mörg ár, það er mjög 

persónubundið hversu langan tíma það tekur hvern einstakling og fer eftir 

aldri, getu og vilja hans hvernig tekst til hverju sinni (Holm og Laursen, 

2004, bls. 173).  

Kennarar sem kenna annað mál þurfa að skipuleggja kennslu með það í 

huga hvernig best er að virkja vitsmunalegan og félagslegan þroska barnanna 

þegar þau eru að tileinka sér annað mál. Kennarar þurfa þar af leiðandi að 

vera meðvitaðir um málþroska nemenda sinna í öðru máli (Holm og Laursen, 

2004, bls. 40–42).  

Rannsóknir hafa sýnt að mjög misjafnt er hvort börn séu sterkari í 

móðurmáli eða markmáli. Hlúa þarf því vel að tvítyngdum börnum, muna að 

tvítyngið er ekki eini kostur þeirra heldur einn af mörgum, og varast ber að 

beita þau þrýstingi. Það þarf að gefa þeim tíma og næði en einnig þurfa þau 

hvatningu til þess að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 121–125).  

 Íslenska sem annað mál  

Líkt og hefur komið fram er mikilvægt að hlúa vel að nemendum sem hafa 

annað móðurmál en íslensku og efla íslenskukunnáttu þeirra svo þeir geti lagt 

stund á nám innan íslenskra grunnskóla. Þetta er krefjandi verkefni þar sem 

innflytjendabörn hafa mismunandi bakgrunn. Sumir hafa móðurmál sem er í 

ætt við íslensku og er því auðveldara fyrir þá að tileinka sér tungumálið en 
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aðrir hafa gjörólíkan grunn og getur móðurmál þeirra haft rittákn sem eru 

frábrugðin íslenskunni. Grunnskólakennarar og kennaranemar þurfa því 

menntun í því að kenna íslensku sem annað mál. Það þarf að kenna hvernig 

eigi að nálgast nemendur og þá sérstaklega með tilliti til menningarfærni 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 250–

251 og 262; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106). 

Mikilvægur hluti af námi innflytjendabarna er að móðurmál þeirra sé metið 

að verðleikum sem þekking og færni. Það er ávinningur af því að búa að fleiri 

en einu tungumáli, það er auður sem þarf að rækta og gæta. Það er hagur fyrir 

einstaklinginn og samfélagið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 106; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 12). 

Þegar kennsla er skipulögð fyrir nemendur sem eru með íslensku sem 

annað mál þarf að huga að þörfum hvers og eins. Innflytjendabörn geta verið 

mismunandi stödd og tengist námsárangur þeirra ekki aldri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 107). Ennfremur er mikilvægt að 

nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til að nýta það 

mál og viðhalda því. Þetta getur grunnskólinn ef til vill stutt með því að bjóða 

upp á tungumálatíma í skólanum, verkefnavinnu þar sem nemandinn getur 

nýtt móðurmál og fleira (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

106). 

Tungumálakunnátta er mikilvægur hluti þess að vera þátttakandi í 

samfélaginu og að aðlögun innflytjenda gangi sem skyldi. Mikilvægt er að ná 

góðum tökum á ríkjandi tungumáli til þess að verða hluti af heildinni, 

menningunni og samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13).  

2.4 Heimili og skóli  

Mikilvægur þáttur til að stuðla að velferð nemenda er að samband á milli 

skóla og heimilis byggist á virðingu, samábyrgð, trausti og gagnkvæmu 

upplýsingaflæði (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 15; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45). Það eru margir þættir sem spila inn 

í velgengni nemenda og þarf að ná ákveðnu jafnvægi á milli þekkingar- og 

færniþátta og á milli persónulegra og félagslegra þátta. Rannsóknir sýna að 

erfitt er að finna jafnvægi á milli þessara þátta án aðkomu foreldra að 

skólastarfinu (Nanna Kristín Christensen, 2010, bls. 18). Þátttaka foreldra er 

því mikilvæg og kennarar geta styrkt samstarfið með því að hvetja til tengsla 
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við heimili tvítyngdra barna. Foreldrar þurfa að líta á það sem sameiginlegt 

verkefni foreldra og kennara að börnunum þeirra vegni vel í skólanum. Það 

skiptir máli hvernig foreldrar takast á við þann ágreining sem getur komið 

upp og að þeir axli ábyrgð á því að börnin þeirra nái árangri í skóla. Góðir 

foreldrar skipa því hærri sess í skólagöngu barna en bestu skólar geta gert 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 15; Nanna Kristín Christensen, 2010, bls. 

23–25;).  

Skólastjórnendur og umsjónarkennarar bera meginábyrgð á því að halda 

uppi virku foreldrasamstarfi sem fer fram á jafnréttisgrundvelli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 71). Kennarar þurfa að fá foreldra með 

sér í lið til þess að nemendur eigi sem besta möguleika á góðri og 

árangursríkri menntun. Til þess að þetta geti átt sér stað verður nemendum að 

líða vel í skólanum. Þannig ná þeir betur að sinna náminu. Það er mikilvægt 

að kennarar séu meðvitaðir um þau úrræði og þá aðstoð sem standa bæði 

kennurum og nemendum til boða og að þeir séu tilbúnir að nýta sér þau. Eins 

og Hanna Ragnarsdóttir sagði í rannsókn sinni frá árinu 2007 er mikilvægt að 

kennarar séu upplýstir og hafi lágmarksþekkingu á högum nemenda svo þeir 

geti skipulagt kennslu með það í huga (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 

249–250). Umsjónarkennari er í sumum tilfellum eini tengiliður foreldra við 

skólann og er hlutverk hans því mikilvægt (Nanna Kristín Christensen, 2010, 

bls. 19). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var af Hönnu Ragnarsdóttur á 

árunum 2002–2005 og fjallaði um reynslu innflytjendabarna í upphafi 

skólagöngu sinnar gefa til kynna að margt sé ábótavant hvað varðar þá 

þekkingu og skipulag sem þarf að vera til staðar í fjölmenningarlegri kennslu. 

Það kemur fram að það þurfi að huga betur að samskiptum á milli heimila og 

skóla þar sem þau geti verið flókin og gagnkvæmur skilningur jafnvel ekki til 

staðar (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 250). Skýrsla sem var gerð á vegum 

menntamálaráðuneytisins í Danmörku um kennslu tvítyngdra barna styður 

þessar niðurstöður um mikilvægi þess að hafa virkt samstarfs heimila og 

skóla. Í skýrslunni er getið um rannsókn þar sem gerð var úttekt á sex skólum 

víðsvegar í Danmörku. Tekin voru viðtöl við kennara um þeirra upplifun á 

kennslu tvítyngdra barna. Niðurstöður gáfu til kynna að ef foreldrar og skóli 

vinna ekki saman sé aðlögunin mun erfiðari og ólíklegra sé að hún muni 

ganga sem skyldi (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, bls. 27–29). 

Það þarf því að huga að mörgum þáttum í samskiptum heimila og skóla. 

Hafa þarf í huga að fjölskylduaðstæður geta verið eins misjafnar og 
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fjölskyldurnar eru margar. Það er ekki hægt að nota sömu viðmið og áætlanir 

fyrir allar fjölskyldur eða alla nemendur. Starfsfólk skóla þarf að hlúa að 

samstarfinu og koma á samskiptum við foreldra innflytjendabarna þar sem 

þátttaka þeirra er mikilvæg fyrir nám og aðlögun barnanna sem og 

skólastarfið í heild. Það er svo aftur á móti annað sem getur haft áhrif á 

þátttöku foreldra, en ef skilningi þeirra á tungumálinu er ábótavant getur 

verið erfitt fyrir þá að taka þátt þótt þeir vilji það (Fuhui Chen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2012, bls. 10; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 253 og 255). 

Innflytjendabarn – staða nemandans 

Í Aðalnámskrá grunnskóla hefur verið lögð aukin áhersla á að efla 

félagsfærni nemenda sem teljast má jákvæð þróun. Grunnurinn að 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings felst í félagsfærni hans (Kristín 

Elfa Guðnadóttir, 2011, bls. 18–21; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 37). Það eru margir þættir sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar 

barna og geta þeir verið ýmist félagslegir eða persónulegir. Sjálfsmynd er sú 

hugmynd sem einstaklingur hefur um sig sjálfan. Þegar talað er um félagslega 

hlið sjálfsmyndar er átt við þann hluta sem tengist félagslegum samskiptum 

barna og þátt þeirra í þeim. Félagsleg sjálfsmynd er mikilvæg fyrir 

innflytjendabarn þar sem hún tengist þörfinni til að vera þátttakandi í stórri 

heild og tilheyra samfélaginu. Persónulega sjálfsmyndin er upplifun barnsins 

á sjálfu sér og huglægt mat þess á því hvar það stendur sem einstaklingur 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b, bls. 79–81). Það er mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd innflytjendabarna að tekið sé tillit til þekkingar þeirra á sínu 

móðurmáli og lögð meiri áhersla á það en vankunnáttu þeirra á því tungumáli 

sem stefnt er að (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13). Heilbrigð sjálfsmynd 

nemenda er grundvöllur fyrir félagsfærni þeirra. Börn sem búa að góðri 

félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði þegar kemur að samskiptum við 

aðra og viðhalda þeim samskiptum. Einnig gengur þeim betur að aðlaga sig 

að aðstæðum og takast á við breytingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 137).  

Fordómar og staðalímyndir hafa áhrif á sjálfsmynd og félagsfærni barna. 

Staðalímyndir eru oftar en ekki grundvöllur fordóma, þegar fólk myndar sér 

skoðanir með því að heimfæra gerðir eins einstaklings upp á ákveðinn hóp. 

Fordómar geta því myndast hjá börnum þegar þau freistast til þess að alhæfa 
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út frá einu tilteknu atriði. Það ber því að varast staðalímyndir og með því að 

brjóta þær niður er ef til vill hægt að koma í veg fyrir fordóma og losna við 

það böl sem fylgir þeim (Toma, 2007, bls. 57–67).  

Í rannsókn sem Ulrike Shubert (2010) gerði á Íslandi kom í ljós að 

innflytjendabörn eru frekar einangruð frá íslenskum samnemendum og 

samskipti á milli hópa eru oft á tíðum ekki mikil. Niðurstöður Ulrike Shubert 

benda til þess að börn virðast vilja einangra sig og fylgja sínum samlöndum 

þar sem þau eiga auðveldara með að tjá sig og gagnkvæmur skilningur ríkir 

innan hópsins (bls. 313). 

Mikilvægast er þó að gæta þess að nemendur einangrist ekki félagslega, 

en þegar nemendur koma í skóla þar sem önnur menning, tungumál og venjur 

eru ríkjandi er hætt við að þeir verði utanvelta og nái ekki að kynnast 

bekkjarfélögum sínum. Þetta getur haft slæm áhrif á námsárangur þeirra og 

síðar þátttöku þeirra í samfélaginu (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 19). Til þess að innflytjendabörn nái að aðlagast sem skyldi er 

mikilvægt að þau nýti frítíma sinn í íslensku málumhverfi. Frístundir skipa 

stóran sess hjá börnum þar sem þátttaka þeirra er valfrjáls og á þeirra eigin 

forsendum. Þátttaka í einhverskonar frístundastarfi eykur þroska og gefur 

færi á aukinni lífsfyllingu og málörvun sem erfitt er að öðlast á skólatíma. 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, bls. 29; Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2014, bls.10). 

Kennarar 

Opinber skólastefna og heildarsýn skóla hafa áhrif á það hvernig starfi sem 

viðkemur innflytjendabörnum er háttað og oftast ræðst það af þekkingu og 

reynslu ákveðinna stjórnenda eða kennara innan skólans (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007c, bls. 263). Í Aðalnámskrá grunnskóla er litið svo á að 

umsjónarkennarar séu í forystuhlutverki, þeir eigi að vera leiðtogar í námi 

nemandans, hlúa að samstarfi við aðra kennara og vinna með þeim að 

menntun nemandans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). 

Það er undir kennaranum komið hvernig nemendum líður í skólanum og 

hvort eða hvernig þeim gengur að sinna námi sínu. Það er því mikilvægt að 

kennarar séu meðvitaðir um þau úrræði og þá aðstoð sem standa bæði 

kennurum og nemendum til boða og að þeir séu tilbúnir til að nýta sér þau. 

Ennfremur er mikilvægt að sinna samstarfi við foreldra og fá þá með sér í lið 
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til að nemendur hafi sem besta möguleika á góðri og árangursríkri menntun 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 249–250). 

Heimili og skóli, landssamtök foreldra, hafa sett saman lista yfir hlutverk 

umsjónarkennara og telja hann vera einn af mikilvægustu þáttum 

skólastarfsins. Umsjónarkennarinn er tengiliður við heimilin og er sá 

starfsmaður skólans sem veit hvað mest um hagi nemenda, til að mynda hvað 

varðar námsárangur, félagslega stöðu og andlega líðan (Heimili og skóli – 

landssamtök foreldra, 2008, bls.19). 

Niðurstöður úr rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2010) gefa vísbendingar 

um að á Íslandi skortir kennara almennt menntun og reynslu til að hafa 

umsjón með innflytjendabarni í almennum bekk. Kennarar höfðu ekki 

þekkingu á málefnum innflytjenda ásamt því að skortur var á námsefni fyrir 

nemendur með íslensku sem annað tungumál. Þetta virðist haldast í hendur 

við að munur er á milli kennara og þeirra frumkvæði og þekking hefur mikið 

að segja þegar hugað er að menntun innflytjendabarna (bls. 263–264). 

Kennarinn og menntun hans gegna lykilhlutverki í öllu tungumálanámi. 

Kennari þarf að huga vel að skipulagningu kennslunnar og vera meðvitaður 

um hvaða námsefni á að nota. Til þess að kennsla verði skilvirkari þarf 

kennari að vera meðvitaður um þróun hugmynda og kenninga á því sviði sem 

fjallað er um (Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 9) 

Algengast er að kennarar vinni sjálfstætt og hugi einir að því sem gerist í 

skólastofunni en rannsóknir sína að með samstarfi er hægt að tryggja meiri 

árangur. Aukin fjölmenning gerir samstarf nauðsynlegt. Starfshættir kennarar 

ættu því að byggja á samvirkri fagmennsku en hún felur í sér að kennarar 

vinni saman að aukinni þekkingarleit sem er hluti af skólastarfinu. Bestur 

árangur næst með samvinnu allra aðila sem koma að skólastarfi, bæði 

kennara og starfsfólks skóla (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 22; Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Mel West., 2005, bls. 53). 

 

 Kennslufræðileg nálgun, mismunandi leiðir að settu marki  

Kennsluhættir kennara gera verið mismunandi og mikilvægt er að nýta 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsmat til þess að koma til móts við 
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fjölbreytilegan nemendahóp. Kennari er í lykilhlutverki í skólastofunni og 

hefur mikið vald sem felst meðal annars í að velja réttar kennsluaðferðir, en 

einnig fasi hans, framkomu við nemendur og raddbeitingu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 12–13). Kennarar ættu að reyna eftir bestu getu að 

nota fjölbreytta kennsluhætti sem eru styðjandi og hvetjandi fyrir nemendur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 91). Við val á 

kennsluaðferð er mikilvægt að íhuga hvort hún henti bæði nemendum og 

námsefni. Það er úr mörgum aðferðum að velja og kennarar þurfa að kynna 

sér fjölmargar kennsluaðferðir til þess að finna þá sem hentar markmiðunum 

sem lagt er upp með. Hver aðferð hefur sína kosti og galla þar sem þær 

byggja á ólíkri hugmyndafræði og hafa mismunandi markmið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 14). Þær aðferðir sem taldar hafa verið 

árangursríkastar fyrir nám innflytjendabarna ganga út á þátttöku allra 

nemenda, jafnrétti til náms og virkt lýðræði. Til að hægt sé að framfylgja 

þessu er mikilvægt að það eigi sér stað ákveðin valddreifing innan 

skólastarfsins (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 8). 

Ein leið er samvinnunám þar sem lögð er áhersla á að nemendur tileinki 

sér samkennd, jákvæð samskipti og jákvætt viðhorf til annarra svo eitthvað sé 

nefnt. Samvinnunám felur í sér marga mikilvæga þætti, þar sem nemendur 

læra að vinna saman og finna sameiginlega lausn, þeir styrkja félagatengslin 

og verði næmari fyrir skoðunum og viðhorfum annarra. Öll slík vinna styrkir 

sjálfsmynd þeirra og eflir sjálfstraust (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 137–

138). 

Til eru fjölmargar kennsluaðferðir og erfitt er að tilgreina eina frekar en 

aðra. Skólar eru mismunandi, hafa mismunandi hefðir og nota mismunandi 

kennsluaðferðir. Má þá til dæmis nefna opinn skóla, einstaklingsmiðað nám, 

hefðbundna kennslu, teymiskennslu og fleira (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 13). Það getur reynst gott að nýta einstaklingsmiðað nám fyrir 

innflytjendabörn og láta þau hafa námsefni sem hæfir getu þeirra og 

áhugasviði. Mikilvægt er að muna að sporna gegn einangrun nemendanna og 

gæta þess að þeir aðgreini sig ekki frá bekkjarfélögunum. Að mörgu er að 

hyggja við kennslu innflytjendabarna og er oft talinn kostur að gera 

einstaklingsnámskrá. Einstaklingsnámskrá getur hentað vel í sumum tilvikum 

en jafnframt þarf að gefa innflytjendabörnum tækifæri á að læra með og af 

bekkjarfélögum sínum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, 

bls. 191). 
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2.5 Samantekt  

Við lifum í fjölmenningarsamfélagi en eins og komið hefur fram er 

fjölmenning ekki einungis tengd innflytjendum og ekki eitthvað sem við 

eigum að hræðast. Samfélagið er fjölmenningarlegt þar sem engir tveir 

einstaklingar eru eins. fjölgun innflytjenda felur í sér að skólakerfið þarf að 

vera undirbúið fyrir að takast á við margbreytileikann með 

fjölmenningarlegri kennslu. Fjölmenningarleg kennsla hefur þann tilgang að 

gera nemendur fjölmenningarlega hæfa og auka víðsýni þeirra. Markmiðið er 

einfalt, að tryggja öllum menntun við hæfi.  

Aðlögun innflytjenda að nýja landinu er stór þáttur í því hvernig gengur 

að koma til móts við þarfir innflytjendabarna í skólakerfinu. Til þess að 

aðlögun nái fram að ganga verða foreldrar innflytjendabarna að vera tilbúnir 

til að samlagast landinu sem flutt er til. Það þarf að leita leiða til þess að 

innflytjendur samlagist móttökulandinu. Þá er ekki átt við að þeir þurfi að 

útiloka sínar hefðir og venjur en þeir þurfa að vera opnir fyrir menningu 

móttökulandsins og tilbúnir til að aðlagast samfélaginu. Virk hlutdeild 

foreldra í skólastarfinu er mikilvæg og getur auðveldað innflytjendabörnum 

að aðlagast.  

Hlutverk kennara í aðlögunarferlinu er veigamikið þar sem þeirra þekking 

og reynsla skiptir máli til þess að ferlið verði sem skilvirkast. Þeir þurfa að 

hafa áhuga á að kynnast innflytjendabörnunum, högum þeirra og fjölskyldu. 

Ef kennarar eru tilbúnir í samstarf með fjölskyldunni er líklegra að barnið nái 

árangri og það sé sé fljótara að tileinka sér tungumálið.  

Kennarar eru alls ekki einir með þessa ábyrgð heldur er það einnig á 

ábyrgð fjölskyldunnar og skólans að stuðla að farsælli aðlögun. Skólum á 

Íslandi er skylt að vera með móttökuáætlun fyrir innflytjendabörn. Það má 

leiða líkur að því að slík áætlun auðveldi kennurum að skipuleggja kennslu 

innflytjendabarna og hjálpi við aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Fyrstu 

skrefin í aðlöguninni er að hjálpa börnunum að skilja málið og gera sig 

skiljanleg. 

Kennarar þurfa jafnframt að huga að móðurmáli barnanna ef ef þau eru 

ekki sterk í því máli. Móðurmálið er góður grunnur til þess að byggja 

markmálið á. Það er tenging barnsins við heimaland sitt og fjölskyldu. Það 

þarf að leita leiða til þess að styrkja virkt tvítyngi innflytjendabarna og ein 

leið er að bjóða upp á móðurmálskennslu. Ef sú leið er ekki fyrir hendi 
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verður að hvetja foreldrana til að sinna kennslu móðurmáls. Mikilvægt er að 

gera börnunum ljóst að það er kostur að vera tvítyngdur þó það sé alls ekki 

eini kosturinn sem þau hafa. Til þess að farsæl aðlögun geti átt sér stað er 

mikilvægt að samstarf heimilis og skóla sé fyrir hendi. Þegar samstarf gengur 

vel er mun líklegra að börnunum líði vel í skólanum og upplifi skólakerfið á 

jákvæðan hátt.  

Umsjónarkennarar eru í sumum tilfellum einu tengiliðir við heimilin og er 

mikilvægt fyrir þá að vera í góðu sambandi við foreldrana. Þannig ná þeir að 

tryggja rétt upplýsingaflæði og stuðla að jákvæðu viðhorfi barna gagnvart 

skólanum. 

Við kennslu annars máls er eitt af fyrstu skrefunum að finna 

kennsluaðferð og er mikilvægt að finna aðferð sem byggir á fjölbreytileika 

nemendanna. Þar sem engir tveir einstaklingar eru eins er ekki hægt að ganga 

út frá því að ein kennsluaðferð henti öllum innflytjendabörnum. 

Það er að mörgu að huga við kennslu innflytjendabarna en sífellt meiri 

áhersla er lögð á að barninu líði vel í skólanum og að það eigi í félagslegum 

samskiptum við bekkjarfélaga. Innflytjendabörn eru líklegri til að vera 

félagslega einangruð og má álykta að því fyrr sem þau upplifi sig sem hluta 

af bekkjarheildinni, því fyrr aðlagist þau skólakerfinu.  
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3.  Rannsóknin  

Markmiðið með rannsókninni var fyrst og fremst að auka þekkingu og 

skilning á því hvernig aðlögun innflytjendabarna fer fram, hvert hlutverk 

umsjónarkennara er í aðlögunarferlinu og hvernig má gera það sem 

farsælast.Tekin voru þrjú viðtöl á Íslandi og þrjú í Danmörku. Áhersla er lögð 

á íslensku gögnin en notast er við dönsku gögnin til að fá innsýn í það 

hvernig aðlögun er háttað í danska skólakerfinu. Rannsóknin einblínir því 

aðallega á Ísland en það getur hjálpað að sjá hvernig önnur lönd taka á móti 

innflytjendabörnum og þá sérstaklega þau sem hafa reynslu líkt og Danmörk.  

Í þessum kafla verða helstu þættir rannsóknarinnar til umfjöllunar svo sem 

rannsóknaraðferð, þátttakendur og umhverfi, gagnasöfnun og úrvinnsla 

gagna, siðferðileg álitamál og réttmæti rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsakandi notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Þar sem markmiðið rannsóknarinnar er að skoða hvernig aðlögun fer fram í 

grunnskóla og hlutverk umsjónarkennara lá beinast við að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknar snúa að félagslegum aðstæðum 

með tilliti til tilfinninga þeirra einstaklinga sem tengjast þeim aðstæðum. 

Eigindlegar rannsóknir gera rannsakendum kleift að nálgast viðfangsefni sín 

á persónulegan máta og fá þannig ítarlegar upplýsingar á skömmum tíma. 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221–223). 

Ákveðið var að notast við viðtöl til að fá upplýsingar um reynslu og 

þekkingu umsjónarkennara og kennsluráðgjafa á aðlögun innflytjendabarna 

og hlutverk þeirra í því ferli. Rannsakandi taldi viðtöl vera öflugustu leiðina 

til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með og 

hentar markmið rannsóknarinnar (Doody og Noonan, 2013, bls. 28; Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Einn af meginkostum viðtala er aðlögunarhæfni 

þeirra. Viðtal getur gefið viðfangsefninu meiri dýpt en staðlaðir 

spurningalistar. Þar sem þessi rannsókn snýst um reynslu og þekkingu 

umsjónarkennara á því hvernig aðlögun fer fram og þátttöku þeirra í ferlinu 
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þótti þessi aðferð henta best (Bell, 2005, bls. 157). Viðtöl gefa rannsakanda 

betri yfirsýn þar sem hann getur fylgt ákveðnum spurningum eftir þegar við á 

og dýpkað þannig skilning sinn. Ókostir viðtala eru ef til vill þeir að 

rannsóknin getur verið tímafrek og einnig geta þau leitt til hlutdrægni ef 

spurningar litast af eigin viðhorfum rannsakanda (Bell, 2005, bls. 157; 

Creswell, 2012, bls. 218). 

3.2 Þátttakendur og umhverfi  

Í þessari rannsókn eru innflytjendabörn skilgreind sem börn fædd erlendis 

sem hafa nýverið flust búferlum til annars lands með foreldrum sínum. Það 

eina sem börnin eiga sameiginlegt er að hafa komið til landsins með lítinn 

sem engan grunn í tungumáli landsins og hafa annað mál en íslensku/dönsku 

sem móðurmál (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2;Hanna Ragnarsdóttir, 

2007b, bls. 250–254 og 262). 

Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purposive 

sampling). Rannsakandi hafði fyrst samband við skóladeild sveitarfélags á 

Íslandi til þess að finna viðmælendur sem hentuðu í rannsóknina. Þegar leyfi 

var fyrir hendi sendi rannsakandi tölvupóst á tvo kennara sem hann hafði 

valið og fékk samþykki þeirra fyrir viðtali. Skilyrðin sem rannsakandi setti 

var að viðmælendur væru umsjónarkennarar 0.–9.bekk, ynnu í sama skóla og 

hefðu tekið á móti innflytjendabarni í bekkinn. Einnig tók rannsakandi viðtal 

við kennsluráðgjafa sem sér um að ráðleggja umsjónarkennurum við móttöku 

innflytjendabarna og aðstoðar við aðlögunarferlið. Rannsakanda þótti 

mikilvægt að ræða við kennsluráðgjafann til þess að fá heildarsýn yfir 

aðlögunarferlið. 

Í Danmörku var haft samband við skólastjóra grunnskóla og beðið um 

leyfi fyrir því að taka viðtöl við tvo umsjónarkennara sem höfðu tekið á móti 

innflytjendabarni auk „kontakt lærer“ (tengiliður við móttökubekk). Starf 

„kontakt lærer“ svipar til starfs kennsluráðgjafa á Íslandi og hlutur hans í 

rannsóknnni þótti setja hann í samhengi við íslenska hlutann, auk þess sem 

hann gaf heildarmynd af aðlögunarferlinu í dönskum grunnskóla. Þegar 

jákvætt svar og leyfi bárust frá skólastjóra kom í ljós að annar kennarinn sem 

rannsakandi sóttist eftir gat ekki komið í viðtal, svo hafin var leit að öðrum. 

Það reyndist ekki vera vandamál þar sem flestir kennararnir höfðu tekið á 
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móti innflytjendabarni.Rannsóknin fór því fram í tveimur grunnskólum, 

einum á Íslandi og einum í Danmörku.  

Í grunnskólanum á Íslandi er skipulag móttöku innflytjendabarna sett upp 

þannig að nemendur byrja í sínum hverfisskólum þar sem kennsluráðgjafi 

hjálpar umsjónarkennurum að skipuleggja kennsluna. Stuðst er við ákveðna 

móttökuáætlun sem sveitarfélagið vinnur eftir samkvæmt fyrirmælum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis. Grunnskólar gera sína eigin 

móttökuáætlun út frá þeirri sem sveitarfélagið hefur. Kennsluráðgjafi er því 

hægri hönd kennara í upphafi kennslu og fylgir nemandanum þangað til hann 

telur tímabært að draga sig til baka. 

Í Danmörku jafnt sem á Íslandi er það undir grunnskólum komið hvernig 

aðlögunarferlinu er háttað. Í grunnskólanum þar sem rannsóknin var gerð er 

starfrækt móttökudeild fyrir nemendur sem koma frá Norðurlöndunum, 

Færeyjum og Grænlandi. Núna eru í skólanum nemendur frá Grænlandi og 

Íslandi.  

Bakgrunnur þátttakenda 

Í þessum kafla verður farið yfir bakgrunn þátttakenda. 

1. Kennsluráðgjafi á Íslandi: Er grunnskólakennari að mennt, hefur unnið 

sem skólastjóri í skóla þar sem móttökudeild var starfrækt. Hefur starfað 

sem kennsluráðgjafi í um tvö og hálft ár. Starf ráðgjafans felst meðal 

annars í ráðgjöf til kennara, varðandi kennslu, kennsluefni, aðlögun 

kennsluefnis og önnur tengd verkefni. Ráðgjafinn sér líka um kennslu 

innflytjendabarna, oftast þeirra sem eru nýkomin til landsins. 

Kennsluráðgjafanum fylgir í raun hreyfanleg kennslustund og getur hann 

fært sig á milli skóla eftir því hvar þörfin er mest.  

2. Umsjónarkennari á Íslandi: Er grunnskólakennari og umsjónarkennari í 

6.bekk 

3. Umsjónarkennari á Íslandi: Er grunnskólakennari og umsjónarkennari í 

3. bekk.  

4. „kontaktlærer“ (tengiliður við móttökubekk) í Danmörku: Er 

grunnskólakennari að mennt með sérhæfingu í að vinna með börnum 

með þroskafrávik og málgalla. Er umsjónarkennari nemenda með 

dönsku sem annað tungumál (d. DSA. dansk som andetsprog) í 0.–3. 

bekk. Hún hefur yfirumsjón með kennslu dönsku sem annars tungumáls 

og hefur aðra kennara sér til aðstoðar.  
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5. Umsjónarkennari í Danmörku: Er leikskólakennari sem sér um kennslu 

0. bekkjar (sem samsvarar 1. bekk á Íslandi). 

6. Umsjónarkennari í Danmörku: Er grunnskólakennari með sérhæfingu í 

að kenna dönsku sem annað tungumál. Hún er umsjónarkennari 

móttökubekkjar fyrir nemendur í 3.–9. bekk.  

Raunverulegum nöfnum viðmælenda hefur verið breytt en í rannsókninni er 

notast við nöfnin Hildur, Arna, Herdís, Mette, Helle og Dorthe. Til að 

auðvelda skilning á niðurstöðunum ákvað rannsakandi að hafa sýnilegan mun 

á nöfnum dönsku kennaranna og íslensku kennaranna. Rannsóknin fór fram 

með nafnleynd og trúnaði samkvæmt 7. gr. laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga frá árinu 2000. Til þess að tryggja persónuvernd 

eru gögnin dulkóðuð og hvergi koma fram raunveruleg nöfn þeirra sem tóku 

þátt í rannsókninni.  

 

Hér er nöfnin sett upp í töflu til þess að auðvelda lestur á niðurstöðum  

 

Land  Ísland  Ísland  Ísland Danmörk  Danmörk Danmörk 

Nr. 1 2 3 4 5 6 

Nafn Hildur Herdís Arna Mette Helle Dorthe 

Starfsheiti  Kennslu-

ráðgjafi 

Umsjónark 

6.bekkjar  

Umsjónark 

3. bekkjar 

 

Kontakt 

lærer, 

umsjónark. 

0.–3. 

bekkjar  

Umsjónark. Umsjónark. 

móttökubekkjar 

í 3.–9.bekk  

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna  

Tekin voru viðtöl við sex viðmælendur, eitt við hvern þeirra. Viðtölin voru á 

bilinu 25 – 40 mínútur. Þar sem rannsóknarspurningin sem lagt var upp með 

fjallar um persónulega reynslu kennara var notast við hálfstöðluð viðtöl (e. 

semi-structured) til þess að ná fram upplifun viðmælenda og persónulegum 

skoðunum þeirra. Í slíkum viðtölum er notast við hálfstaðlaðan viðtalsramma 

sem innihélt 12–16 meginspurningar. Ástæðan fyrir vali á hálfstöðluðum 

viðtalsramma var sú að hann býður upp á dýpkun einstakra spurninga þegar 
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við á (Creswell, 2012, bls. 131; Doody og Noonan, 2013, bls. 28–30; Sóley 

Bender, 2013, bls. 300 og 303). Að mati rannsakanda hentaði það einkar vel 

við gerð rannsóknarinnar þar sem reynt var að ná fram ákveðnum 

upplýsingum og skoðunum viðmælenda. 

Viðtölin fóru fram á stað þar sem kennararnir þekktu til, annaðhvort á 

skrifstofu þeirra, í kennslustofu eða fundarherbergi. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að betra er að taka viðtöl þar sem viðmælendur þekkja til umhverfisins 

(Sóley Bender, 2013, bls. 303). Mikilvægt er að viðmælendum líði vel í 

viðtali og hóf rannsakandi viðtölin með almennu spjalli svo að bæði 

rannsakanda og viðmælanda myndi líða vel. Áður en rannsakandi tók viðtöl 

við viðmælendur sína tók hann prufuviðtöl (e. pilot). Það getur reynst gott að 

taka prufuviðtöl til að koma auga á augljósa galla á viðtalsrammanum (Bell, 

2005, bls. 161). Það sem rannsakandi hafði hugfast við gerð rannsóknarinnar 

er að oft telur fólk að það þarfnist minni þekkingar og kunnáttu til þess að 

framkvæma eigindlegar rannsóknir heldur en megindlegar rannsóknir, en við 

framkvæmd þessarar rannsóknar komst rannsakandi að því að allt innan 

aðferðafræðinnar krefst mikillar þekkingar, fyrst og fremst á fræðunum 

sjálfum.  

Þegar viðtölum var lokið var næsta skref að greina og túlka gögnin. Fyrst 

voru viðtölin skrifuð upp orðrétt til að fá sem nákvæmasta mynd af þeim 

(Creswell, 2012, bls. 7). Næst voru gögnin kóðuð Þá var textinn skoðaður, 

setningu fyrir setningu og jafnvel orð fyrir orð, til þess að rannsakandi gæti 

áttað sig á því hvað viðmælandi væri að segja (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013, bls. 365). til þess að leita eftir þemum en þemagreining er ein aðferð til 

að lýsa eigindlegum gögnum (Creswell, 2012, bls. 243–245; Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013, bls. 365). ). Með þemagreiningu er átt við endurtekin 

atriði eða mynstur í svörum viðmælenda sem gefa til kynna ákveðnar 

vísbendingar um svar við rannsóknarspurningunni. Þemagreining byggist því 

að einhverjum hluta á tilfinningu rannsakanda fyrir efninu og á þeim atriðum 

sem tengist rannsóknarspurningunni (Braun og Clarke, 2006, bls. 8). 

Þemagreiningin leiddi í ljós að fjögur meginþemu komu helst fram í 

viðtölunum: kennarar, reynsla og bakgrunnur, fyrstu skrefin/móttakan, 

aðlögun/staða nemandans og stuðningur, og að lokum tungumál. Nánar 

verður fjallað um þemun í niðurstöðukaflanum. 
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Niðurstöður voru túlkaðar með hliðsjón af tilgangi rannsóknarinnar með 

það markmið í huga að svara rannsóknarspurningunni (Creswell, 2012, bls. 

236). 

Gagnagreining tók töluverðan tíma þar sem unnið var með tvö tungumál. 

Niðurstöður gefa innsýn í hvernig tekið er á móti innflytjendabörnum og 

hlutverki umsjónarkennara í því ferli.  

3.4 Siðferðileg álitamál og réttmæti rannsóknar 

Rannsóknir þurfa ekki einungis að uppfylla aðferðafræðilegar kröfur heldur 

einnig siðferðilegar kröfur (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Í upphafi 

viðtala var farið yfir hver tilgangur rannsóknarinnar væri og tekið var skýrt 

fram að þátttakendur væru aldrei þvingaðir til þátttöku og gætu hvenær sem 

er dregið þátttöku sína til baka ef þeir óskuðu þess. Þátttakendum var einnig 

gert ljóst að þeim bæri ekki skylda til að svara öllum spurningum 

rannsakanda og að þeim væri alveg frjálst að sleppa spurningum (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 73). Rannsakandi fékk þar með fullt traust 

viðmælenda sinna og má á engan hátt bregðast því (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 86). Í rannsókninni er unnið með persónulega reynslu og var því 

gengið úr skugga um það að ekki væri hægt að persónugera gögnin á neinn 

hátt. Þau voru því gerð ópersónuleg og uppfylla þar með kröfur um 

persónuvernd (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82–83). 

Þessi rannsókn fjallar einungis um reynslu grunnskólakennara í einu 

bæjarfélagi á Íslandi með hliðsjón af reynslu danskra kennara og þar af 

leiðandi er erfitt að alhæfa um aðlögun allstaðar á Íslandi út frá gögnum 

rannsóknarinnar. Mikilvægt er að hafa það hugfast að þettta er einungis einn 

hluti af heildarmyndinni. Það má hinsvegar áætla að dönsku gögnin veiti 

aukinn skilning á aðlögunarferlinu og þátttöku umsjónarkennara í því 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 222). Þessi 

rannsókn getur því gefið okkur dæmi um það stóra verkefni sem er kennurum 

fyrir höndum. Litið er á flestar niðurstöður eigindlegra rannsókna sem 

ákveðið þekkingarframlag, en það er svo einungis tíminn sem getur leitt í ljós 

hvort þær séu marktækar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 224). 
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4. Niðurstöður 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á það hvernig aðlögun 

innflytjendabarna fer fram og hvert hlutverk umsjónarkennara er í þeirri 

aðlögun. Til að finna svar við rannsóknarspurningunni var leitast eftir því að 

fá sjónarmið þeirra sem koma að aðlögun innflytjendabarna: 

umsjónarkennara, kennsluráðgjafa og „kontaktlærer“ (tengiliður við 

innflytjendabörn). Upplýsingar um þeirra persónulegu og faglegu reynslu 

getur gefið hugmynd um það hvaða þættir eru mikilvægir í aðlögun 

innflytjendabarna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið greindar í fjögur meginþemu 

samkvæmt þeim þáttum sem helst komu fram í viðtölunum: kennarar - 

reynsla og menntun, fyrstu skrefin/móttakan, aðlögun/staða nemandans og 

stuðningur, og að lokum tungumál. Fyrst verður fjallað um kennarana og 

þeirra upplifun af kennslu innflytjendabarna og því næst hvað viðmælendur 

höfðu að segja um fyrstu skrefin í móttöku innflytjendabarna. Í framhaldi af 

því er litið á það hvernig aðlögun fer fram. Þá verður skoðað hvernig 

nemendur standa og hvaða stuðning þeir hafa og loks er samantekt á því sem 

viðmælendur sögðu um mögulegar áskoranir nemenda varðandi tungumál.  

Í lok kaflans verða niðurstöðurnar dregnar saman og auk þess verður farið 

yfir það sem kennurum þótti að mætti betur fara og hvað þeir töldu 

mikilvægasta þáttinn í farsælli aðlögun. Í umfjöllun um niðurstöður er jafnan 

vísað í viðmælendur sem kennara til hægðarauka, þó svo að tveir þeirra sé í 

sérstöku hlutverki sem kennsluráðgjafi og „kontaktlærer“.  

4.1 Kennarar - reynsla og bakgrunnur  

Kennararnir höfðu mjög ólíkan bakgrunn í vinnu með innflytjendabörnum. 

Sumir höfðu unnið með þeim töluvert og aðrir voru nýgræðingar í þeim 

efnum. Áður en Hildur tók við starfi sem kennsluráðgjafi vann hún á 

móttökudeild og hefur því töluverða reynslu af vinnu með 
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innflytjendabörnum. Í námi sínu hafði hún auk þess tekið áfanga tengda 

fjölmenningu sem hún telur að hafi hjálpað sér mikið við undirbúning í starfi.  

Herdís umsjónarkennari tók á móti sínu fyrsta innflytjendabarni haustið 

2014. Herdís tók það fram að þó ekkert í námi hennar hafi undirbúið hana 

fyirr þetta verkefni þá ætti það líka við um svo margt tengt kennarastarfinu.  

Arna umsjónarkennari var einnig að taka á móti sínu fyrsta 

innflytjendabarni þó svo að hún hafi starfað sem kennari í 22 ár. Á þessum 

árum hefur hún þó kennt börnum sem eru fædd á Íslandi en eiga foreldra með 

erlent ríkisfang, sem hefur gefið henni innsýn í starf með 

innflytjendabörnum. Í því tilviki átti Arna samskipti við foreldrana með 

táknmáli í heilt ár, þar sem foreldrarnir kunnu ekki stakt orð í íslensku. Sú 

fjölskylda hafði verið á Íslandi í átta ár. Grunnskólinn þar sem hún starfar 

hefur einnig tekið á móti innflytjendabörnum og hefur hún fengið að fylgjast 

með því hvernig þeim gengur að aðlagast. 

Mette („kontaktlærer“) hefur í kringum tólf ára reynslu af móttöku 

innflytjendabarna svo hún þekkir mikið til viðfangsefnisins. Hún er menntuð 

í kennslu dönsku sem annars máls og hefur starfað á núverandi vinnustað í 

tvö ár, þá fyrst í móttökubekk fyrir eldri nemendur. „Kontaktlærer“er staða 

sem var fyrst búin til í ár og er því ekki komin nægileg reynsla á 

fyrirkomulagið til að sjá árangurinn en Mette þykir það ganga vel. Hún 

vinnur með yngri börnunum í aðlöguninni og ákveður hvenær þau fara að 

fullu inn í umsjónarbekkina sína. Mette vinnur mikið með 

umsjónarkennurum og svipar starfi hennar til stöðu kennsluráðgjafa á Íslandi. 

Helle hefur þónokkra reynslu af því að taka á móti innflytjendabörnum þó 

að hún sé ekki menntuð í því. Á hennar kennsluferli, sem spannar meira en 

tíu ár, hefur hún alltaf haft eitt eða fleiri börn sem tala dönsku sem annað 

tungumál. 

Dorthe er umsjónarkennari móttökubekkjar og þóttu henni spurningar um 

reynslu hennar og menntun undarlegar þar sem hún kennir móttökubekk og 

þótti augljóst að hún hefði menntun í að kenna dönsku sem annað mál. 

Dorthe hefur unnið með innflytjendabörnum í þrjú ár og sérhæfir sig í starfi 

með innflytjendabörnum sem hafa dönsku sem annað mál. 

Kennararnir voru allir sammála því að reynsla væri mikilvæg og að þeir 

myndu læra eitthvað nýtt með hverju barni sem þeir tækju á móti, því ekkert 

barn þarf eins aðlögun.  
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Upplifun kennara á skipulagi kennslu 

Íslensku kennararnir segja báðir að þeir hefðu aldrei treyst sér í þetta verkefni 

án þess að hafa stuðning frá Hildi kennsluráðgjafa. Bæði Arna og Herdís 

segja að án þátttöku Hildar í aðlögunarferlinu hefði skipulag kennslunnar 

aldrei orðið eins áhrifaríkt og raun bar vitni. Hún hjálpi þeim að byrja 

aðlögunina og fari vel yfir fyrstu skrefin í aðlögunarferlinu. 

 

Herdís segir:  

 
Án Hildar kennsluráðgjafa hefði ég aldrei getað treyst mér í að taka við 

innflytjendabarni. Ég hefði ekkert vitað hvað ég væri að gera. Hildur 

kemur hingað með sína Mary Poppins tösku og hefur flest öll 

hjálpargögn sem þarf á að halda til þess að geta unnið með 

innflytjendabörnum. 

 

Samkvæmt Hildi gengur fyrirkomulagið vel en starfið hennar er alltaf að 

stækka og verða umfangsmeira. Hún hafði þetta að segja um starfið:  

 
Það er eðlilegur þáttur af framþróuninni að starfið mitt breytist með 

tímanum. Ísland er ekki enn búið að slíta barnsskónum í því ferli að 

taka á móti innflytjendabörnum. Ástæðan fyrir því er að það er svo 

stutt síðan að innflytjendur fóru að setjast að á Íslandi. Þegar litið væri 

til Norðurlandanna eða Mið-Evrópu hafa innflytjendur verið 

sístækkandi þáttur í þjóðfélaginu síðastliðin 30–40 ár. Ísland hefur því 

haft rosalega lítinn tíma til þess að aðlagast þar sem innflytjendur eru 

enn fáir, þegar ég byrjaði að kenna fyrir um 15 árum síðan var varla 

eitt innflytjendabarn innan skólans.  

 

Arna bætir við að hún hefði viljað hafa Hildi lengur sér til aðstoðar,Hildur 

sæi hinsvegar um alla grunnskóla bæjarfélagsins og væri því með marga 

nemendur semhún þyrfti að sinna. Hún yrði að velja hverjir þyrftu mest á 

henni að halda hverju sinni, þar sem hún væri ein í þessu starfi. Arna segir að 

hún hefði haft aðstoð Hildar í um það bil fimm mánuði þar sem nemandinn 

hennar hefði verið fljótur að ná tungumálinu. Hún getur þó alltaf ráðfært sig 

við Hildi sem er ómetanlegt.  

Í Danmörku er skipulagið ólíkt eftir bæjarfélögum og einnig skólum. 

Mette sér um yngri börnin og segir það vera mjög mismunandi hvernig 

kennslunni er háttað. Yngri nemendur eru í tveimur bekkjum, þeir eru 50% af 

skólatíma í sínum umsjónarbekk og 50% í móttökubekk. Það fer svo eftir því 
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hversu fljótir nemendur eru að ná tungumálinu hvenær tíma þeirra í 

móttökubekknum lýkur. Það er þó aldrei hægt að vera lengur en tvö ár í 

móttökubekk. 

 

Þegar Mette er spurð út í skipulagið hefur hún þetta að segja:  

 
Þetta er fyrsta árið sem við höfum skipulagið svona og þykir okkur 

þetta vera skref í rétta átt. Það er svo einstaklingsbundið hvenær 

nemendur eru tilbúnir að fara í sinn umsjónabekk og vera 100% með 

sínum dönsku jafnöldrum. Ég er t.d. með einn nemanda hann Jens sem 

hefur búið hér í sjö mánuði og er orðinn fullfær í tungumálinu. Hann er 

því kominn alfarið í sinn bekk. Það sem hafði úrslitavaldið í þeirri 

ákvörðun minni er hversu vel hann aðlagast félagslega. Það er 

mikilvægur þáttur í því hvort að nemendur séu tilbúnir að fara í sína 

umsjónarbekki. Aðalatriðið er að koma nemendunum inn í allar 

félagslegar athafnir innan bekkjarins líkt og afmælisveislur 

bekkjarfélaga. Þegar þeir hafa myndað ákveðin vinasambönd innan 

bekkjarins er mun auðveldara fyrir þau að ná fullum tökum á 

tungumálinu. Ég fylgist svo með gangi máli í samráði við 

umsjónarkennara. Aðrir nemendur mínir eru svo engan veginn tilbúnir 

til að fara 100% í sinn umsjónarbekk og því finnst mér þetta 

fyrirkomulag koma vel út. Það er hægt að vinna með einstaklingana á 

þeirra hraða (eigin þýðing). 

  

Dorthe sem sér um móttökubekk 3.–9. bekkjar er sammála Mette um að 

núverandi fyrirkomulag sé gott. Hún talar einnig um að mikilvægasti 

þátturinn sé að fá nemendur til að taka þátt í félagslegum viðburðum og 

markmiðið sé að gera þá að fullgildum meðlimum í heimabekknum. 

Heimabekkur er sá umsjónarbekkur sem börnunum er úthlutað í upphafi og 

unnið er að því að þau komist í hann þegar tíma þeirra í móttökubekknum 

lýkur. Dorthe talar um að aðlögunarferlið sé flóknara fyrir eldri nemendur þar 

sem yngri börn eiga oft auðveldara með að ná tungumálinu. Hún segir líka að 

einstaklingsmunur á nemendum geti verið gífurlegur, sumir þeirra séu þrettán 

ára og hafi aldrei verið í skóla áður. Skipulag kennslunnar er mismunandi 

eftir aldri barnanna. Það fer svo eftir einstaklingum, kennurum og vilja 

barnanna til þess að aðlagast hvernig til tekst.  

Allir kennararnir voru ánægðir með hvernig skipulaginu er háttað. 

Íslensku kennararnir tala um að það sé best að nemandi byrji í sínum 

hverfisskóla.  

 

Hildur segir:  
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Uppeldisfræðilega og kennslufræðilega þá hugnast mér betur að hafa 

þetta eins og þetta er í dag. Þessir krakkar eiga að njóta nákvæmlega 

sama réttar og allir aðrir nemendur og vera í sínum hverfisskólum, 

aðlagast þar og verða hluti af sínum hóp, heldur en að safna þeim 

saman í eina móttökudeild. Móttökudeild hefur samt sína kosti... það er 

styrkur falinn í því að vera með sínum samlöndum. Kennarar eiga að 

vera viðbúnir því að fá erlendan nemanda í bekkinn alveg eins og 

heyrnaskertan, íslenskan, haltan eða eitthvað annað.  

 

Þegar rannsakandi spurði hvort að kennarar kysu frekar að nemendur 

byrjuðu strax í sínum hverfisskóla eða í móttökudeild kom í ljós að 

umsjónarkennarar á Íslandi töldu það mikilvægt fyrir innflytjendabörnin að 

byrja strax í sínum hverfisskóla og kynnast krökkunum í sínum bekk. 

Dönsku kennararnir eru ánægðir með skipulagið eins og það er og Mette 

er sammála Hildi í að það sé styrur fyrir börnin að hafa samlanda sína nálægt. 

Allir íslensku kennararnir voru sammála um að skipulagið væri mjög gott 

eins og það er, en að þeir hefðu aldrei treyst sér í þetta verkefni án Hildar.  

Tækifæri eða hamlanir 

Þegar rætt var við kennara um viðhorf þeirra til þess að hafa innflytjendabarn 

í bekknum þau tækifæri eða hamlanir sem fylgdu því kom í ljós að allir 

kennararnir litu á það sem kost að hafa innflytjendabarn í bekknum. Arna 

segir:  

 
Ég tel það vera mikinn kost fyrir skólastarfið að hafa fjölbreyttan bekk, 

það eru engir tveir einstaklingar eins, ég tel að með því að hafa 

innflytjendabarn í bekknum stuðlum við að víðsýni nemenda strax í 

grunnskóla, og þau átti sig á fjölbreytileika samfélagsins. Inn við 

beinið eru við öll eins... það er búið að ganga mjög vel þar sem ég 

hafði góða aðstoð, leiðsögn og námsefni sem Hildur kennsluráðgjafi 

lagði upp í hendurnar á mér... Ég hefði samt sem áður ekki lagt í það 

að fá hann beint í bekkinn án aðstoðar Hildar, ég hefði aldrei getað 

það, ég hef ekki hugmyndaflug í að búa það til. 

 

Dorthe hefur aðeins innflytjendabörn í sínum bekk og telur það stundum vera 

ókost þar sem þau séu mismunandi stödd bæði námslega og félagslega. Hún 

fái stundum til sín danska jafnaldra þeirra og láti þá vinna með sínum 

nemendum. Dorthe talar einnig um að stundum ætti hún í erfiðu sambandi 
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við umsjónarkennara heimabekkjanna (þ.e. umsjónarbekkja sem 

innflytjendabörnum er úthlutað): 

 
Ég á stundum í vandræðum með samstarf við umsjónarkennara 

heimabekkja nemendanna vegna afstöðu þeirra til þeirra. Sumir 

kennarar líta á þau sem auka vesen, sem þurfi sérúrræði. Það er 

stundum erfitt að fá fagkennara með sér því auðvitað þurfa þau meiri 

stuðning en þau eru ekki sérþarfa börn þau eru tvítyngd. Fagkennarar 

eiga það til að áætla að þeirra faglega starf sé í hættu og þau nái ekki 

að sinna því sem skyldi ef þau þurfa líka að sinna innflytjendabarni. 

Okkar versti óvinur er tímaskortur. Það er samt meira um gott samstarf 

en það er alltaf einn og einn (eigin þýðing). 

 

Hildur tekur undir orð Dorthe og segir:  

 
Yfirleitt eru kennarar jákvæðir og líta á þetta sem tækifæri, langflestir 

allavega, við þurfum að finna leiðir. Þetta er bara fjölbreytileiki sem 

blessunarlega flestir vilja hafa, þó þeim finnist þetta kannski svolítið 

erfitt, sérstaklega fyrir þá þegar nemendur koma á aldrinum 12–13 ára. 

Þá hafa fagkennarar áhyggjur þar sem það er massívur texti á íslensku 

og vefst alveg fyrir hluta íslensku krakkanna, hvað þá þeim erlendu.  

 

Helle sagðist ekki geta séð neina galla þar sem enginn munur væri á 

innflytjendabarni og barni. Hún talar reyndar um það sem ókost að börnin eru 

50% hjá henni og þar af leiðandi væri hún með fleiri nemendur í bekk eða um 

30 nemendur. Það setur faglegt starf hennar í hættu að vera með svona marga 

nemendur þegar hún getur ekki sinnt öllum nemendum sínum og veitt þeim 

þá jafn mikla athygli og hún myndi vilja. 

Það má því segja að kennararnir séu allir sammála því að það fylgi fleiri 

tækifæri því að hafa innflytjendabarn í bekknum.  

4.2 Fyrstu skrefin/móttakan 

Í íslenska grunnskólanum er kerfinu miðstýrt og hefur kennsluráðgjafi 

samband við þann skóla sem barnið fer í og lætur vita að erlendur nemandi sé 

væntanlegur. Fyrsta skrefið eru að halda fund með foreldrum, kennurum, 

skólastjórnendum og barninu. Á fundinum er túlkur til þess að allir séu á 

jafnréttisgrundvelli. Farið er yfir allt skólastarfið og foreldrar fá að vita allt 

sem þeir þurfa að vita um það sem fram fer í skólanum.  
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Herdís segir: 

 
Ég og Hildur byrjum á að hittast, hún er með upplýsingar, svo er 

fundur með túlki og foreldrum svona til að fara yfir fyrstu skrefin. Það 

er held ég bara í rauninni samræmt líkt og Hildur leiddi okkur rosalega 

í gegnum þetta og til að byrja með, er hún alltaf með kennslu sjálf og 

hún er bara með mann í handleiðslu í þessu og það er rosalega gott að 

hafa hana, hún er náttúrulega með mikla reynslu. Hún kom alltaf í tíu 

tíma á viku með nemandann og er enn að hitta hann einu sinni á dag. 

Það hefur gengið hægt. Fyrst var það hugsað að hún yrði fram að jólum 

og svo myndi hann flæða inn í. 

 

Þegar Arna var spurð um móttökuáætlun segir hún:  

 
Já, kennsluráðgjafi er minn tengiliður, hún sér um nýbúa í 

sveitarfélaginu og kom með þessar fréttir. Við fengum tíma saman og 

hún hitti okkur óformlega til þess að spjalla og um leið og þeir komu í 

skólann þá hélt hún fund, með foreldrum og kennurum og fór yfir 

ákveðna þætti og þá fékk ég betri upplýsingar um nemandann. 

  

Hvorug þeirra talar um móttökuáætlun skólans heldur segja það vera Hildi 

kennsluráðgjafa sem hjálpaði við fyrstu skrefin. Það væri móttökuáætlun hjá 

sveitarfélaginu. Það er þó ekki hægt að alhæfa að það sé hjá öllum 

sveitarfélögum en hjá sveitarfélaginu sem rannsóknin er gerð er það þannig.  

Í Danmörku er þetta ólíkt þar sem skólarnir ráða sjálfir hvernig þeir haga 

sínum málum. Í grunnskólanum þar sem rannsóknin var gerð er fyrsta skrefið 

fundur með kennurum og foreldrum þar sem boðið er upp á túlk ef þörf 

þykir.  

 

Mette segir:  

 
Fyrstu skrefin eru alltaf fundur, þá viljum við kynnast barninu, hvar 

áhugasvið þeirra liggur, hvað þeim finnst skemmtilegt og ef það er 

eitthvað sem við þurfum að vita, sem sagt ef þau þurfa einhverja meiri 

aðstoð en ella. Það er farið yfir allt það sem getur haft áhrif á aðlögun 

barnsins að skólakerfinu. Það eru svo ekki fleiri fundir en við reynum 

eftir fremsta megni að koma til móts við foreldra og ef þeir vilja fund 

þá reynum við að verða við því, en tímaskortur er alltaf okkar helsti 

óvinur (eigin þýðing).  
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Það má því segja að fyrstu skrefin lýsi sér eins, þar sem innflytjendabarnið 

og foreldrar hitta starfsmenn skólans og fá upplýsingar sem varðandi 

skólagöngu barnsins.  

Áhrif menningar á aðlögun 

Þegar kennarar voru spurðir út í menningarmun og aðlögun voru svör þeirra 

nokkuð ólík. Herdís segir að hún hafi ekki nógu mikla reynslu til þess að 

meta það hvort menning hafi áhrif á aðlögun. Hún segir:  

 
Nei, pabbi hans var búinn að búa hér í tíu, tólf ár áður en fjölskyldan 

kemur, þannig hann er inni í menningu sem er hér áður en fjölskyldan 

kemur. Allt sem ég hef spurt þau út í, trúarbrögð, hátíðir og annað þá 

vilja þau að hann taki þátt í öllu. Það er þeirra stefna, þau eru Búddistar 

en þau eru ekki með neitt að hann megi ekki taka þátt í litlu jólum, þau 

vilja bara að hann samlagist og sé ekkert sér. Ég finn ekki fyrir mun á 

því, hann er ekki í fríi á hátíðum sem eru hjá þeim, tekur þátt í öllu.  

 

Arna finnur heldur ekki fyrir áhrifum og bætir við:  

 
Ekki eins ég átti von á, nei, ótrúlega litlum, þetta eru gerólík lönd en í 

þessu tilviki held ég að það hafi skipt máli. Móðirin var svo ákveðin í 

að aðlagast Íslandi og vill að hann geri það líka. Loftslagið er til dæmis 

gjörólíkt en þau komu í þreföldum úlpum þar sem hitamunur er um 40-

50 gráður. Í öðru tilviki sem var ekki í mínum bekk, en 

samstarfskennari minn vann með, þar var fólk sem var ákveðið í að 

taka sitt land til Íslands og fann samstarfskona mín þá fyrir gífurlegum 

menningarmun... Hér var það allt annað, hann átti að læra íslensku og 

laga sig að landinu, það hafa því ekki orðið neinir hagsmunaárekstar. 

 

Hildur segir að þó að hún hafi á þessum árum tekið á móti fjöldanum 

öllum af innflytjendabörnum muni hún ekki eftir neinu tilviki þar sem 

menningarmunur hafi valdið einhverjum erfiðleikum. Nemendur hafi allir 

sína heimamenningu en það hefðu íslenskir samnemendur þeirra líka. Arna 

hefur átt erfiðara með að fá nemanda sinn til þess að tala um heimalandið og 

menninguna þar, en hann vill ekkert tjá sig um það. Hún veit einnig til þess 

að fjölskylda hans haldi hátíðir tengdar menningu upprunalandsins, þar sem 

hún hafi heyrt það frá nágrönnum sem hafi séð til þeirra í garðinum heima hjá 

sér. Hún finni samt ekki fyrir því að það hafi önnur en jákvæð áhrif á 

nemandann. Arna talar um að í skólanum sem hún vinnur í hafi 

samstarfskennari hennar upplifað mikinn menningarmun þegar innflytjendur 
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komi og ætli sér ekki að aðlagast heldur að flytja sitt land til Íslands. Það sé 

alltaf erfitt að eiga við það og það þurfi mikla hugarfarsbreytingu hjá 

foreldrunum til þess að aðlögunin takist. Það hefur sýnt sig í þessum tilvikum 

að aðlögun gengur ekki vel og framfarir hjá barninu verða nánast engar.  

Kennararnir í Danmörku höfðu svipaða sögu að segja. Helle segir: 

„Ég segi nemendum mínum að nú séu þau komin til Danmerkur og þau 

þurfi nú að samlagast menningunni sem er hér“. Hún hefur reyndar verið 

aðallega að vinna með Íslendinga og Færeyinga þó svo að hún hafi kennt 

fleiri þjóðum.  

 

Dorthe segir:  

 
Það fer aðallega eftir því frá hvaða landi þau koma hvort ég finni fyrir 

einhverjum mun eða ekki. Ég finn ekki mun þegar ég kenni 

Íslendingum því þeirra menning er svo lík okkar, þeir eru afslappaðir 

og opnir og auðvelt að eiga samskipti við þá. Þegar ég tek á móti 

Grænlendingum skiptir hinsvegar höfuðmáli hvaðan frá Grænlandi þeir 

koma. Þeir eru mjög lokaðir og erfitt að komast að þeim. Það getur 

verið erfitt fyrir mig að fá þá til þess að tala þar sem þeir eru ekki vanir 

að eiga í léttum samskiptum um t.d. veðrið. Sumir koma úr svo 

einangruðu umhverfi að þeir hafa jafnvel ekki stigið fæti inn í skóla 

áður.. Foreldrasamstarfið getur orðið brösótt, þá sérstaklega ef að þeir 

eru með fordóma fyrir Dönum, sem hefur komið fyrir (eigin þýðing). 

 

Mette segir að hún hafi upplifað menningarmun upp að litlu marki. Hún er 

sammála Helle með það að innflytjendur þurfi að aðlagast menningunni í 

móttökulandinu og ef þeir vilji það ekki sé ekki hægt að hjálpa þeim.  

Á heildina litið má segja að kennararnir séu sammála um það að þeir finni 

ekki fyrir neinum marktækum menningarmun. Það skipti þó höfuðmáli 

hvernig foreldrar barnsins eru og hvort að þeir séu yfirhöfuð tilbúnir til þess 

að aðlagast landinu sem flutt er í. Foreldrasamstarf sé mikilvægt til að 

aðlögun gangi eftir og ef menningarmunur sé til staðar velti það á 

foreldrunum hvort gangi vel eða illa.  

Foreldrasamstarf  

Líkt og hefur komið fram þá skiptir þátttaka foreldra miklu máli 

aðlögunarferlið gengur mun betur ef foreldrar vilja vera í samstarfi við 

skólann. Þetta á við um alla nemendur, ekki einungis foreldra 
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innflytjendabarna. Arna nefnir dæmi um nemanda sinn sem fæddist á 

Íslandi.. Ef foreldrasamstarf er ekki fyrir hendi reynist aðlögun illmöguleg og 

næstum óhugsandi. Það gerir það í það minnsta erfitt að ná sama árangri og 

hægt er þegar foreldrar eru viljugir að aðlagast samfélaginu. Það sem þarf 

alltaf hafa í huga er barnið sjálft og hvað það þarf til þess að ná árangri. Líkt 

og Helle segir þá þarf barnið að vera glatt og ánægt í skólanum, annars muni 

það hvorki ná árangri í námi né félagslífi. 

4.3 Aðlögun, staða nemandans og stuðningur 

Þar sem öll börn eru ólík þarf að huga að mörgu við aðlögun þeirra í 

skólakerfið. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á stöðu barnsins, svo sem 

aldur þess og námslegir eða félagslegir erfiðleikar. Það hjálpar kennaranum 

mikið að vita eitthvað um bakgrunn barnsins.  

Fyrri skólaganga 

Þegar kennarar voru spurðir hvort að þeir hefðu einhverja vitneskju um fyrri 

skólagöngu barnsins virtust þær upplýsingar vera af skornum skammti. 

Arna segir: „Fyrstu upplýsingarnar sem ég fékk var að hann hefði verið í 

einkaskóla, ég hugsaði frábært þá þarf ég ekki að hafa miklar áhyggjur en 

einkaskóli eins og ég ímyndaði mér var svo allt annað“. Herdís hafði ekki 

fengið neinar upplýsingar um fyrri skólagöngu en svo fékk hún að vita hjá 

foreldrunum að skólagangan hefði ekki gengið vel. Hún sá það strax þar sem 

að aðlögun hans gengur mjög hægt og erfitt er fyrir hann að komast inn í 

tungumálið. Helle hafði enga vitneskju um fyrri skólagöngu, en hún er að 

kenna 0. bekk svo að hennar mati er ekki þörf á því. 

 

Hún segir:  

 
Núna í ár gerðist þetta svo hratt, ég fékk að vita það í upphafi skólans 

að það væru að koma fjögur börn sem eru orðin fimm núna... Ég sé það 

núna hvað þau eru rosalega misjafnlega stödd, námslega og félagslega.  

 

Dorthe talar einnig um að hún myndi vilja fá meiri upplýsingar um fyrri 

skólagöngu, hún kennir eldri börnum og telur þær upplýsingar nauðsynlegar 

til að meta hvernig hún eigi að skipuleggja nám þeirra.  
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Hún segir:  

 
Ég ræði við foreldra og fæ stundum upplýsingar frá þeim um fyrri 

skólagöngu eða fæ hjálp frá þeim til að nálgast þær upplýsingar. Það 

fer allt eftir hvaðan börnin koma hvort mér þyki nauðsynlegt að nálgast 

þessar upplýsingar. Börn sem koma frá Íslandi eru oftast mjög vel 

stödd eða á svipuðum stað og Danir námslega. Það er aftur á móti ólíkt 

með Grænland, þar getur komið þrettán ára barn sem hefur aldrei verið 

í skóla og er því með getu á við sex ára barn. Það fer þá eftir hvaðan 

frá Grænlandi barnið kemur, það er ekki sjálfgefið að þau fari í skóla 

þar... Getumunur í bekknum hjá mér er mikill þar sem ég sé um 

nemendur frá 3. til 9. bekk... Eins og staðan er núna er ég einungis með 

þrjá nemendur, einn frá Íslandi og tvo frá Grænlandi. Ég get veitt þeim 

allan þann stuðning sem þau þurfa (eigin þýðing).  

 

Upplýsingar varðandi fyrrum skólagöngu virðast liggja hjá foreldrum og 

það er þá umsjónarkennara að sækjast eftir þeim. Þetta gætu verið 

upplýsingar sem eru mikilvægar til þess að meta námslega stöðu nemandans. 

Staða nemenda  

Innflytjendabörn geta því verið á mjög misjöfnum stað námslega. 

Umsjónarkennararnir, Arna og Herdís, tala um að þær myndu vilja hafa meiri 

stuðning í bekknum, þar sem þeir gætu ekki veitt innflytjendabörnunum eins 

mikla athygli og þær vilja og sinnt öllum hinum börnunum á sama tíma.  

 

Herdís segir: 

 
Ég verð að viðurkenna það að ég get ekki alltaf sinnt öllum og verið 

með yfirsýn yfir alla nemendur í bekknum mínum, þegar ég þarf að 

sinna honum líka. Mér finnst leiðinlegt að geta ekki eytt meiri tíma 

með honum, það kemur stuðningsfulltrúi og tekur hann út úr tíma til 

þess að tala við hann og lesa með honum. Ég myndi vilja eiga kost á 

því líka en ég hef ekki tök á því. 

 

Arna talar einnig um að hún myndi vilja eiga meiri tíma með 

nemandanum en er þakklát fyrir að fá stuðningsfulltrúa þrisvar í viku til þess 

að fara yfir efni vikunnar, láta nemandann lesa og sinna honum.  

Arna segir einnig:  
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Ég hefði verið til í að hafa Hildi kennsluráðgjafa lengur í vinnu með 

minn nemanda, þá er ég ekki endilega að meina í tungumálakennslunni 

heldur að hjálpa honum og fjölskyldunni að aðlagast samfélaginu, 

kynna fyrir þeim tómstundir og annað sem er jafn mikilvægt og 

námslegur stuðningur.  

 

Umsjónarkennararnir í Danmörku hafa stuðningsfulltrúa en þó talar 

Dorthe um að nú væru einungis þrír nemendur í móttökubekknum og þar af 

leiðandi hefði hún misst sinn stuðningsfulltrúa. Hann bættist aftur á móti við 

hjá Mette með yngri, börnin þar sem þau eru fleiri.  

 

Mette segir:  

 
Ég er með yfirumsjón yfir 0.-3. bekk, í 0. bekk skipulegg ég kennsluna 

en það eru Magnus og Peter sem sjá um að kenna þeim. Ég kenni svo 

1.-3. bekk saman og hef stuðningsfulltrúa með mér í þeirri vinnu. Þau 

eru helminginn af tímanum í DSA (dansk som andetsprog) bekkjunum 

sínum og er því stuðningur við þau mikill. Ég get ekki kvartað yfir því 

(eigin þýðing).  

 

Helle bætir við: 

 
Ég tel að innflytjendabörn hafi góðan stuðning en mig vantar ef til vill 

stuðning í bekkinn þar sem ég hef fleiri börn í bekknum, því DSA börn 

eru einungis helminginn af tímanum hjá mér. Mér finnst ég ekki ná að 

sinna þeim eins og ég myndi vilja (eigin þýðing).  

 

Viðmælendur eru allir sammála um að tímaskortur væri þeirra helsti 

óvinur, en íslensku kennararnir fá ekki meiri undirbúningstíma þó að 

innflytjendabarn sé í bekknum. Það er öðruvísi í Danmörku þar sem 

nemendur eru í tveimur bekkjum og eru þar af leiðandi með fleiri kennara. 
 

Kennararnir eru allir sammála um mikilvægi þess að nemendur kynnist 

öðrum nemendum utan skólatíma og einn þáttur í því er að styðja börnin 

félagslega. Arna tekur það fram að þar sem börnin hafa mismunandi 

persónuleika er oft erfiðara að aðlaga barn sem á erfiðara með að falla inn í 

hópinn. Börn eru jafn mismunandi og þau eru mörg og getur reynst erfitt að 

skapa jafningjatengsl ef persónuleiki barnsins er gjörólíkur persónleika hinna 

barnanna.  
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Félagslegur stuðningur og samskipti  

Í sveitarfélaginu á Íslandi segja kennararnir að það sé enginn beinn 

félagslegur stuðningur við börnin.  

 

Hildur kennsluráðgjafi segir:  

 
Börn sem eru í 1.-4. bekk fá tækifæri á að koma í frístund eftir skóla. 

Þau fá þá að koma gjaldfrjálst í ákveðinn tíma tvisvar sinnum, einn og 

hálfan tíma á viku. Það er góður vettvangur til þess að efla samskipti 

innflytjendabarna við íslenska jafnaldra og flestir sem eiga börn á 

þessum aldri nýta sér það. Eina sem ég hef orðið vör við er að 

innflytjendabörn eiga það til að einangrast, vegna þess að frístund 

kostar og oftar en ekki er annað foreldrið heimavinnandi, þá fara 

börnin heim strax eftir skóla og það er erfiðara fyrir þau að ná að 

tengjast jafnöldrum sínum. 

 

Í Danmörku er ekki heldur beinn félagslegur stuðningur, en Mette segir: 

 
Öll innflytjendabörn í þessum skóla eru í SFO (frístund). Það er vegna 

þess að sveitarfélagið býður efnaminni foreldrum og þeim foreldrum 

sem stunda nám upp á þennan kost. Það styrkir börnin mikið að vera í 

frístund, þar sem þau fá tækifæri til þess að kynnast jafnöldrum sínum í 

leik. Það flýtir mjög fyrir máltöku annars máls (eigin þýðing). 

 

Það má því segja að allir kennararnir telji mikilvægt að nemendur séu í 

tengslum við íslenska/danska jafnaldra, þar sem það auðveldi þeim að komast 

inn í tungumálið. Hildur kennsluráðgjafi bætir við: 

  
Ég hef verið að taka einingar á vegum menntavísindasviðs um kennslu 

íslensku sem annars tungumáls og þar er ég oft í verkefnum þar sem ég 

þarf að spyrja krakkanna á unglingastigi: „Hvað það er sem við megum 

gera betur?“ Og ég gleymi aldrei stelpunni sem sagði „kennarar verða 

hjálpa nemendum betur að eignast vini“...já þannig að ég held að það 

sé mjög mikilvægt að koma þeim inn félagslega og jafnframt það 

erfiðasta.  

 

Dorthe talar um að það sé í forgangi hjá henni að koma eldri nemendum 

sínum í félagsstarf eða íþróttir með dönskum jafnöldrum. Það hafi gefið góða 

raun að koma þeim sem fyrst inn í hóp danskra samnemenda því það stuðli að 

betri námsárangri og styrki þau í að öðlast virkt tvítyngi.  
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Hlutverk umsjónarkennaranna er því fyrst og fremst að koma 

nemendunum inn í samfélagið og auðvelda þeim að upplifa sig sem hluta af 

hópnum. Helle nefnir að hennar hlutverk sé að láta nemendum sínum líða vel 

og hún sé mjög sátt svo lengi sem börnin séu glöð. Með því að stuðla að 

vellíðan er innflytjendabörnum auðveldað að aðlagast nýjum aðstæðum.  

 

Arna segir einnig:  

 
Það er mikilvægt að nemendum líði vel í tímum og séu örugg. Friðrik 

(dulnefni) hefur verið mjög feiminn við mig og það hefur verið erfitt 

fyrir mig að brjóta niður þann múr. Hann fellur vel inn í hópinn hjá 

hinum nemendunum og það er aðalatriðið. Hann fellur vel að hópnum, 

hann er mjög blíður og góður. Hann er búin að vera í bekknum núna í 

sex mánuði og hann opnaði sig fyrst núna síðasta mánudag í 

helgarkróknum. Þá segir hann: „þið eruð heppin, í skólanum sem ég 

var í var maður laminn af kennaranum, þið eruð aldrei lamin“. Það var 

auðvita ekki löglegt en það var gert.  

 

Með þessum orðum fékk Arna útskýringu á því af hverju drengurinn hefði 

verði svona feiminn við hana, því fyrir honum var hún einhver sem mátti 

lemja hann.  

Allir kennararnir voru sammála um að það þyrfti að veita 

innflytjendabörnum félagslegan stuðning jafnt sem námslegan stuðning. Það 

flýtti mikið fyrir aðlögunarferlinu að þau væru hluti af jafningjahópi.  

4.4 Tungumál  

Að mati kennaranna var mikilvægasti þátturinn í farsælli aðlögun tungumálið 

og því mikilvægt að hjálpa innflytjendabörnum að tileinka sér tungumálið. 

Mismunandi var eftir kennurum hvaða aðferð þeir notuðu til þess að kenna 

innflytjendabarninu nýja tungumálið. Allir kennararnir voru á sama máli um 

að almennur grunnorðaforði væri mikilvægastur í byrjun, svo að börnin næðu 

að gera sig skiljanleg sem fyrst.  

 

Dorthe segir:  

 
Í fyrstu þá reyni ég að kenna þeim grunnorðaforða og eitthvað sem þau 

þurfa að kunna til þess að komast í gegnum daginn. Eftir það fer ég svo 

í að kenna þeim að spjalla og eiga í léttum samskiptum á dönsku svo 
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þau geti sem fyrst reynt að eiga félagsleg samskipti við aðra nemendur 

skólans (eigin þýðing). 

 

Á Íslandi telja Hildur, Herdís og Arna að það séu ekki ein ákveðin 

kennsluaðferð sem hentar best, hægt væri að nota mismunandi 

kennslufræðilegar nálganir til að ná settu marki. 

 

Hildur segir:  

 
Ég nota mikið myndaspil, byrjum með kannski almennum orðum um 

skóla og heimili. Við fikrum okkur svo áfram og færum okkur yfir í 

bækur. Þetta vandast alltaf þegar barnið er eldra þegar það kemur til 

landsins. Það er mikilvægt að um leið og við kennum þeim íslensku þá 

séum við líka að kenna þeim eitthvað í samfélagsfræði, sögu, 

grenndarkennslu og fleiri fögum... það má ekki svíkja þau með kennslu 

í öðrum fögum á kostnað málsins.  

 

Dorthe sem kennir eldri innflytjendabörnum notar mjög svipaðar 

kennsluaðferðir og Hildur.  

 

Hún segir einnig:  

 
Markmiðið er fyrst og fremst að gera þau félagslega hæf til þess að þau 

nái að samlagast samfélaginu og skólakerfinu. Það er ekki hægt að 

segja að ein aðferð henti, vegna þess að nemendur sem koma hingað 

geta verið á svo misjöfnum stað og mismunandi fljót að ná tökum á 

tungumálinu. Ég vinn því mikið með einstaklinginn (eigin þýðing).  

 

Mette sem sér um kennslu yngri barnanna segir að það sé nauðsynlegt að 

kenna þeim ekki með bókum til að byrja með. Hún vill að þau skynji 

tungumálið og noti skynfæri sín til þess. Hún fer með nemendur í 

vettvangsferðir, þau gróðursetja blóm og fara í gönguferðir þar sem hún lýsir 

umhverfinu fyrir þeim og endurtekur orðin í sífellu.  

Mette skipuleggur sína kennslu sjálf og þarf ekki að fara eftir neinum 

ramma. Menntamálaráðuneytið setur upp ákveðin sameiginleg markmið , en 

hún notarð það sem hentar hennar börnum. Hún notar ýmiskonar hjálpartæki 

í sinni kennslu og má þá helst nefna að hún hefur fengið spjaldtölvur fyrir 

alla sína nemendur. Þær eru merktar með nafni viðkomandi og eru mikið 

notaðar í kennslunni. Mette hefur sett fyrir margvísleg verkefni í 

spjaldtölvunum og ber þá helst að nefna þegar nemendur fara með þær heim 
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og vinna verkefni þar sem foreldrar fá að vera þátttakendur. Hún telur sína 

nemendur vera heppna að því leyti að þeir fá mikla einstaklingskennslu þar 

sem nemendahópurinn er ekki mjög stór. Mette sér um kennsluna en hefur 

tvo stuðningsfulltrúa sér innan handar til þess að námið skili sem bestum 

árangri. 

Kennararnir eru því allir sammála um að við kennslu annars tungumáls sé 

mikilvægt að huga að einstaklingsbundnum þörfum nemandans. Börn eru 

mismunandi fljót að læra og Helle og Herdís nefna það báðar að börn geta 

verið mjög fær í að plata kennara með því að þykjast skilja meira en þau gera. 

Þau vilja að sjálfsögðu falla inn í hópinn sem getur gert það erfitt að meta 

stöðu þeirra.  

Móðurmál og móðurmálskennsla  

Viðmælendur eru allir á sama máli um að móðurmál barnanna sé mikilvægt 

en ekki eru allir sammála um hvenær innflytjendabörn eigi að fá að tala sitt 

móðurmál.  

 

Helle segir:  

 
Ég geri mínum nemendum ljóst að ef þau þurfa þá megi þau tala 

móðurmálið fyrstu tvær vikurnar, hefur stundum dregist í mánuð en 

svo ekki meir. Þá eiga þau ekki að tala sitt móðurmál, þá eiga þau að 

byrja að tala dönsku. Það er mikilvægt að þau byrji sem fyrst að reyna 

að tala dönsku. Ég hef samt stundum tíma þar sem ég spyr kannski 

hvernig teljum við upp að tíu á íslensku, þá mega þau segja það. Það 

má tala móðurmálið við vissar aðstæður en lítið innan 

kennslustofunnar. Þau fá næg tækifæri til þess í móðurmálskennslu, 

frímínútum og SFO (frístund) (eigin þýðing).  

 

Aðrir kennarar telja að það sé mikilvægt fyrir börnin að tala móðurmál 

sitt. Herdís talar um að hún setji nemanda sínum ekki fyrir heimanám þar sem 

hún vilji að hann tali móðurmál sitt heima og sinni því þar. Hún hvetur 

foreldra til þess að tala móðurmál sitt heima.  

Mette og Hildur tala báðar um mikilvægi móðurmáls og hversu sorglegt 

það sé þegar nemendur missi tök á því. Þeir nemendur sem hafa íslensku sem 

annað tungumál fá móðurmálskennslu í skólanum en þeir sem hafa til dæmis 

grænlensku eða færeysku að móðurmáli hafa ekki tök á því. Ástæðan er sú að 

Íslendingafélagið sótti um að fá móðurmálskennslu til bæjarins þar sem 
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skólinn er staðsettur og skylt er að verða við slíkum beiðnum. Mette segir 

hinsvegar að sveitarfélagið þeirra sé ólíkt öðrum innan Danmerkur að því 

leyti að fyrir um tíu árum síðan hafi verið ákveðið að hætta að bjóða upp á 

móðurmálskennslu, en fyrir það var boðið upp á móðurmálskennslu í öllum 

tungumálum nemenda. Ákveðið var að ef óskað væri sérstaklega eftir 

móðurmálskennslu yrði orðið við þeim beiðnum en yrði ekki lengur 

sjálfgefin. Mette þykir þetta slæm þróun. Íslensku börnin eru því ein um að fá 

móðurmálskennslu í skólanum á skólatíma.  

 

Herdís bætir við:  

 
Það er hrikalega sorglegt þegar börn hafa ekkert móðurmál og hefur 

það mikil áhrif á námsgetu einstaklings. Ég veit um einn strák sem er 

fæddur á Íslandi, á móður sem hefur annað tungumál og íslenskan 

föður. Hann talar ekki móðurmál sitt heldur einungis íslensku. Það 

hlýtur bara að vera skrítið mæðgnasamband þar sem hún er ekki góð í 

íslensku. Það hlýtur bara að útiloka tengsl hans við móðurfjölskyldu 

sína.  

 

Hildur talar um að skólinn myndi gjarnan vilja geta boðið upp á 

móðurmálskennslu en vegna þess hversu fáir nemendur tali hvert mál væri 

það erfitt. Hún tekur dæmi um að það sé kennsla í tveimur tungumálum innan 

sveitarfélagsins, pólsku og kínversku. Pólsku nemendurnir fá kennslu á 

laugardögum og hefur pólski skólinn verið vinsæll af yngri nemendum. 

Skólinn myndi reyna að styðja það með því að bjóða upp á kennsluaðstöðu. 

Það væri þó því miður ekki komið inn á fjárhagsáætlun. Hildur veit um 

marga sem séu í móðurmálskennslu í fjarnámi frá upprunalandi sínu og sagði 

að það væri á stefnuskránni að meta það sem valfag fyrir elstu nemendurna. 

Kennararnir voru allir sammála því að það væri á valdi foreldra að nemendur 

hefðu sterkt móðurmál og þeir myndu hvetja foreldra til þess að sinna 

móðurmálinu og halda því við svo hægt væri að stuðla að virku tvítyngi 

barnanna.  

4.5 Samantekt  

Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að reynsla kennara segir 

mikið til um hvernig þeir takast á við aðlögun og kennslu innflytjendabarna. 

Umsjónarkennararnir á Íslandi segja að án Hildar kennsluráðgjafa hefðu þeir 
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ekki lagt í þetta verkefni. Það gefur til kynna að auka megi þekkingu kennara 

á fjölmenningarlegri kennslu en hvorugur kennaranna hafði fengið fræðslu 

um kennslu innflytjendabarna í sínu námi. Dönsku kennararnir höfðu meiri 

reynslu og sérþekkingu á því að kenna innflytjendabörnum. Einn þeirra, 

Helle, er ekki menntuð í fjölmenningu en reynsla hennar er töluverð. 

Viðmælendur voru sammála um að reynsla sé mikilvæg og að þeir lærðu 

eitthvað nýtt með hverju einasta barni. Á heildina litið þá finnst kennurum 

það kostur að hafa innflytjendabarn í bekknum og líta á það sem tækifæri til 

að efla víðsýni allra nemenda. 

Fyrstu skrefin í aðlögunarferlinu eru sambærileg á milli landa og sýnir það 

hversu fljótt Ísland hefur náð að aðlagast aukningu innflytjenda. Það sem 

helst vekur upp spurningar er þekking umsjónarkennara á móttökuáætlun, en 

þó kom fram að kennsluráðgjafi hefði kynnt fyrir þeim móttökuáætlun 

bæjarins og fara þeir þá að öllum líkindum eftir henni.  

Viðmælendur voru sammála um að aðlögun væri mjög persónubundin og 

færi eftir einstaklingum, aldri og fleiri þáttum í lífi innflytjendabarnanna. Það 

væri kennurum nauðsynlegt að fá upplýsingar um börnin til þess að 

skipuleggja kennsluna. Viðmælendur voru á sama máli um mikilvægi 

félagslegs stuðnings en gerðu sér grein fyrir því að hann væri ekki alltaf 

sjálfgefinn, þó það sé algengara í Danmörku að innflytjendabörn taki þátt í 

frístundastarfi (SFO). Það flýtir fyrir máltöku annars máls að vera í umhverfi 

þar sem málið er talað.  

Allir voru sammála um mikilvægi tungumáls og mikilvægi móðurmáls þó 

áherslumunur geti verið á framkvæmdinni. Það myndu allir vilja bjóða upp á 

móðurmálskennslu þó það sé ekki hægt í öllum tilfellum. 

Niðurstöður segja okkur því að kennarar þurfi stuðning og menntun í 

fjölmenningarlegri kennslu, einkum vegna þess að það veitir þeim öryggi og 

auðveldar þeim að takast á við öll þau verkefni sem fylgja aðlöguninni.  
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5. Umræður 

Líkt og áður hefur komið fram er þessari rannsókn ætlað að varpa ljósi á 

hvernig aðlögun innflytjendabarna í skólakerfið fer fram og upplifun og 

hlutverk kennara í þeirri aðlögun. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp 

með: Hvernig er staðið að aðlögun innflytjendabarna í grunnskóla og hvernig 

koma umsjónarkennarar að þeirri aðlögun? Í þessum kafla verða helstu 

niðurstöður ræddar í ljósi þeirra fræða sem tengjast viðfangsefninu.  

5.1 Kennarar - reynsla og bakgrunnur  

Þegar kennarar voru spurðir út í bakgrunn sinn kom í ljós að þeir höfðu 

ólíkan bakgrunn og höfðu þrír af sex hlotið einhverja menntun í kennslu 

innflytjendabarna. Það verður að hafa til hliðsjónar að tekin voru viðtöl við 

fjóra umsjónarkennara og tvo kennara sem sérhæfa sig í móttöku 

innflytjendabarna. Það voru því þrír af fjórum umsjónarkennurum sem höfðu 

ekki hlotið slíka menntun og var fjórði kennarinn umsjónarkennari 

móttökubekkjar. Það má því segja að kennararnir í þessari rannsókn hafi ekki 

hlotið slíka menntun í sínu kennaranámi nema þeir hafi valið sér það sem 

sérsvið. Þetta er í samræmi við rannsókn sem framkvæmd var af Kristínu 

Aðalsteinsdóttur, Guðmundi Engilbertssyni og Ragnheiði Gunnbjörnsdóttur 

árið 2007. Sú rannsókn hafði það markmið að kanna hversu vel kennarar eru 

undirbúnir fyrir að kenna innflytjendabörnum (bls. 137). Í ljós kom að enginn 

af þátttakendunum hafði fengið kennslu í því hvernig ætti að kenna 

fjölmenningarbekk (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls.144).  

Menntun kennara í fjölmenningarlegri kennslu er mikilvægt þar sem 

stærsta hlutverk skóla er að huga að velferð allra nemenda og stuðla að því að 

menningarlegur fjölbreytileiki njóti virðingar (Björk Ólafsdóttir, 2011, bls. 

4–5; Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013, bls. 26). 
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Það hefur komið fram í þessari ritgerð að menningarlegur fjölbreytileiki 

snýr ekki einungis að innflytjendabörnum innan skólans, heldur því að engir 

tveir einstaklingar eru eins. Fjölmenningarleg menntun felur í sér að 

nemendur átti sig á fjölbreytileikanum í samfélaginu og fagni honum, læri að 

meta hann og skilja kostina sem fylgja honum (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls. 18–19; Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 19); 

Þar sem rannsókn Kristínar o.fl. var gerð árið 2007 og þar sem 

viðmælendur í þessari rannsókn voru ekki nýútskrifaðir kennarar má álykta 

að staðan gæti verið öðruvísi í kennaranámi í dag. Rannsakandi mun bráðlega 

útskrifast úr fimm ára kennaranámi og telur sjálfur að það þurfi að leggja 

meiri áherslu á fjölmenningarlega kennslu þar sem Ísland telst núna til 

fjölmenningarlegs samfélags (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a bls 20; Kristín 

Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 

2007, bls. 137).  

Fjölmenning felur í samansafn einstaklinga sem eru ólíkir hvað varðar 

kynþátt, þjóðerni, menningu, hæfni og reynslu. Menntun kennaranema í 

fjölmenningarlegri kennslu styrkir þá á fjölmörgum sviðum og þá sérstaklega 

til þess að takast á við það verkefni að taka á móti innflytjendabarni og veita 

því nauðsynlegan stuðning (Ngo, 2010, bls. 490–492). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er mikill munur á 

sjálfsöryggi kennara sem hafa menntun í kennslu innflytjendabarna og þeirra 

sem hafa hana ekki. Helle hefur ekki fengið menntun, en reynsla hennar er 

mun meiri en beggja íslensku umsjónarkennaranna, Herdísar og Örnu. Þær 

segja báðar að þær hefðu aldrei treyst sér í þetta verkefni án Hildar 

kennsluráðgjafa sem veitti þeim ákveðið öryggi og faglegan stuðning með 

því að vera þeim innan handar.  

Af öllu ofantöldu má leiða líkur að því að þeir sem fá kennslu í 

fjölmenningarlegri menntun séu betur í stakk búnir til þess að takast á við 

þann mikla fjölbreytileika sem er í hverjum einasta bekk. Það er því 

mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaðir um hvernig kenna eigi 

fjölmenningarlegum bekk (Banks, 2010, bls. 3–5; Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls 18).  

Niðurstöður sýna jafnframt fram á mikilvægi reynslunnar og tala allir 

kennararnir um að reynsla skili þeim árangri og þann lærdóm sem fylgir 

hverju barni. Skólastefna skólans hefur áhrif á hvernig starfinu er háttað og er 

það alltaf þekking og reynsla starfsfólks sem skiptir máli (Hanna 
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Ragnarsdóttir, 2007c, bls. 263). Af þessu má ráða að þörf sé á ákveðnu 

samspili þekkingar og reynslu til þess að ná árangri í aðlögun 

innflytjendabarna.  

Hlutverk umsjónarkennara 

Umsjónarkennarar eiga að vera í forystuhlutverki og vera leiðtogar í námi 

nemandans. Það er undir þeim komið að hlúa að samstarfi við heimilin ásamt 

öðru starfsfólki sem kemur að aðlöguninni. Af niðurstöðum má draga þá 

ályktun að í íslenska grunnskólanum sé samstarf við kennsluráðgjafa 

lykillinn að velheppnaðri aðlögun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 44).  

Þegar litið er yfir dönsku gögnin má áætla að samstarfið milli kennaranna 

sé gott þar sem nemendur skipta tíma sínum til helminga á milli 

móttökubekkjar og DSA-bekkjar (danska sem annað tungumál). Eldri 

nemendur hafa umsjónarkennara í móttökubekk sem starfar með 

umsjónarkennara heimabekkjar þeirra. Kennsla sem byggir á samvinnu er 

líklegri til árangurs. Aðspurð sagðist Arna ekki hafa verið ánægð þegar henni 

var tilkynnt að hún myndi ekki lengur njóta stuðnings frá Hildi en þessa 

fimm mánuði, þar sem aðrir nemendur þyrftu meira á henni að halda. Það má 

þó leiða líkur að því að samvirk fagmennska sé ákjósanleg leið til þess að 

auka þekkingu kennara og allir vinni saman að því markmiðið að 

innflytjendabarn aðlagist skólakerfinu (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, 

Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel 

West, 2005, bls 53). 

Umsjónarkennararnir á Íslandi bera þannig mikið traust til Hildar 

kennsluráðgjafa og má velta fyrir sér hvort að það traust hamli hugsanlega 

þeirra eigin faglegu þróun hvað varðar móttöku og kennslu innflytjendabarna. 

Umsjónarkennarar verði þannig óöruggir um sína eigin þekkingu þar sem 

Hildur sérhæfir sig í aðlögun innflytjenda og hefur meiri þekkingu á högum 

þeirra og þörfum.  

Það er töluverður munur á hlutverki umsjónarkennara í Danmörku og á 

Íslandi þar sem skipulag er ólíkt og má álykta að reynslan gefi Dönum 

ákveðið forskot í þessu ferli. Gera má ráð fyrir að allir danskir kennarar muni 

á einhverjum tímapunkti taka á móti innflytjendabarni. Á Íslandi hafði Arna 

starfað sem kennari í 22 ár og var fyrst núna að taka á móti innflytjendabarni.  
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Kennarar virðast almennt vera ánægðir með skipulagið eins og það er og 

eru almennt jákvæðir gagnvart kennslu innflytjendabarna. Viðmælendur voru 

allir sammála um að áhugi á barninu væri mikilvægur til þess að ná árangri, 

sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Rósu Guðbjartsdóttur og 

Hönnu Ragnarsdóttur þar sem kom í ljós að kennarar voru almennt sammála 

um að styrkur hvers skóla fælist í áhugasömum kennurum (2010, bls 83–87). 

5.2 Fyrstu skrefin/móttakan  

Á Íslandi má gera ráð fyrir að fyrsta skrefið í móttöku innflytjendabarna sé 

fundur með kennurum, skólastjórnendum, foreldrum og barninu. Á þeim 

fundi fá foreldrar upplýsingar um skólastarfið og kennarar að kynnast barninu 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 18–19). Fyrsta skrefið í 

Danmörku er sambærilegt, en þar er haldinn fundur án barnsins. Dönsku 

kennararnir tala um mikilvægi þess að kynnast börnunum, vita hvað þeim 

finnist skemmtilegt og hverju þau hafi áhuga á.  

Samkvæmt 16.grein laga um grunnskóla 91/2008 skal hver skóli móta sér 

áætlun um innritun og móttöku innflytjenda. Það kemur einnig fram í 

aðalnámskrá að allir skólar á Íslandi séu skyldugir til þess að hafa 

móttökuáætlun fyrir innflytjendabörn. Sveitarfélög hafa móttökuáætlanir sem 

grunnskólar vinna sínar áætlanir eftir. Móttökuáætlun á að taka mið af 

bakgrunni barnanna og tungumálafærni þeirra sem og færni á öðrum sviðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106).  

Aðspurðir virtust íslensku kennararnir líta á það sem hlutverk Hildar 

kennsluráðgjafa að koma með móttökuáætlun sem unnið er eftir.Hvorugur 

þeirra kannaðist við móttökuáætlun sem slíka, að öðru leyti en sem 

fyrirkomulagið sem Hildur kynnti fyrir þeim og leiddi þá í gegnum. Það má 

þó álykta að ábyrgðin sé ekki alfarið á herðum umsjónarkennara þar sem að 

skólanum er skylt að vera með móttökuáætlun og er ljóst að skólastjórnendur 

bera ábyrgð á því að hún sé sýnileg og kennarar skólans þekki til hennar. 

Einnig má álykta að það sé hluti af fagmennsku kennara að fylgjast vel með 

hvað á sér stað innan skólans.  

Það kemur bersýnilega í ljós að starf Hildar er ómetanlegt, en rannsakandi 

veltir fyrir sér hvort of mikil ábyrgð sé á henni að sjá einsömul um aðlögun 

allra innflytjendabarna á grunnskólastigi í sínu sveitarfélagi. Hildur 

kennsluráðgjafi segir að hún sé bæði að ráðleggja umsjónarkennurum og 
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kenna, en miðað við svör íslensku umsjónarkennaranna virðist 

kennsluráðgjafi aðallega sjá um íslenskunám nemandans. Það sem 

rannsakandi veltir fyrir sér, sökum þess að umsjónarkennarar fá ekki meiri 

undirbúningstíma þó þér séu með innflytjendabörn í bekknum, er hvort að 

málið snúist frekar um tímaskort. Arna tók það fram að hún hefði aldrei getað 

þetta ein og mögulega hafa umsjónarkennararnir ekki tíma til að sinna 

þessum börnum eins vel og þeir myndu vilja. Rannsakanda finnst það mjög 

skiljanlegt þar sem innflytjendum hefur fjölgað hratt hérlendis og eru 

Íslendingar enn að leita bestu leiðanna til að bregðast við þeirri þróun. Í þessu 

samhengi veltir rannsakandi líka fyrir sér rétti barnsins í þeim tilvikum þar 

sem kennsluráðgjafi getur ekki verið umsjónarkennurum innan handar lengur 

og þarf að sleppa hendinni af börnunum. Þó að Arna umsjónarkennari hefði 

viljað hafa stuðning Hildar kennsluráðgjafa lengur fékk hún þær útskýringar 

eftir fimm mánuði að það væru önnur börn sem þyrftu meira á Hildi að halda. 

Hins vegar felur aðlögun svo miklu meira í sér en einungis tungumáliðog þó 

að nemandi Örnu hafi verið móttækilegur fyrir málinu hefði þurft stuðning á 

öðrum sviðum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106–107). Rannsakandi gerir sér grein 

fyrir því að Hildur kennsluráðgjafi myndi aldrei hætta að sinna barni ef það 

væri ekki tilbúið til þess og að aukinn stuðningur stuðli að auknum árangri 

barnanna. Rannsakandi veltir þá fyrir sér hvort nóg sé að hafa einn 

kennsluráðgjafa fyrir bæjarfélagið, samanborið við grunnskólann í Danmörku 

þar sem var „kontaktlærer“ (tengiliður við innflytjendabörn) við skólann í 

fullu starfi. Það er að mörgu að huga og þurfa skólar að vera tilbúnir til að 

skoða sitt innra starf, vera opnir fyrir gagnrýni, tilbúnir til að endurskoða 

verklag sitt og meta hverjir eru veikleikar þeirra og styrkleikar í móttöku 

innflytjendabarna. Huga þarf að þörfum og velferð allra nemenda skólans 

(Björk Ólafsdóttir, 2011, bls.4). Móttökuáætlun skólans þarf því að vera skýr 

og leggja grunn að því sem gera þarf þegar nýr nemandi kemur í skólann 

(Eyþing og Reykjavíkurborg, 2009, bls. 3–4). 

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2002–2005) kom í ljós að þekkingu 

starfsfólks skóla á málefnum innflytjendabarna væri ábótavant Mikilvægt er 

að bæta úr þessu og bjóða upp á slíka fræðslu. Það má leiða líkur að því að 

margir grunnskólakennarar á Íslandi hafi aldrei tekið á móti 

innflytjendabarni. Eftir því sem innflytjendum fjölgar aukast líkurnar á því að 

kennarar þurfi að takast á við það verkefni, þrátt fyrir að hafa aldrei fengið 



56 

neina fræðslu um fjölmenningarlega kennslu, móttöku innflytjendabarna eða 

kennslu íslensku sem annars máls.  

Áhrif menningar á aðlögun 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist kennararnir vera sammála 

um að menning hafi ekki haft afgerandi áhrif á það hvernig 

innflytjendabörnunum gengur að aðlagast skólakerfinu. Hinsvegar nefna 

dönskukennararnir mun á íslenskum og grænlenskum börnum sem má rekja 

til menningarmunar. Hann hefur þó ekki afgerandi áhrif í aðlöguninni. Líkt 

og komið hefur fram er talað um fjórar leiðir sem einkenna aðlögunarferli 

innflytjenda að nýju samfélagi; samlögun, samþættingu , aðskilnað eða 

jaðarstöðu. Meðvitað val innflytjenda í þessum aðstæðum er mikilvægt. Helle 

talar um að hún aðhyllist samlögun sem felur í sér að innflytjendur samlagist 

menningu móttökulandsins. Mette er á sama máli og Dorthe talar um að hún 

finni ekki fyrir menningarmun, sérstaklega ekki hjá Íslendingum þar sem 

menning landanna sé svipuð en aðeins erfiðara sé fyrir Grænlendinga að 

aðlagast (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls 332–334). 

Á Íslandi virðast kennararnir aðhyllast samþættingu þar sem að þeir vilja 

hvetja til þess að menningu heimalandsins sé haldið við. Arna segist vilja 

kynnast menningu nemanda síns, en hann sé aftur á móti tregur til þess að 

kynna sína menningu.  

Það má leiða líkur að því í fyrstu hafi samlögun verið algengari form í 

aðlögun innflytjenda, en eftir að fleiri rannsóknir hafi verið gerðar má áætla 

að samþætting sé sú leið sem gagnist innflytjendum og móttökulandinu best. 

Það styrkir samfélagið að hafa fjölbreytileika og hafa rannsóknir sýnst að 

mikilvægt er fyrir innflytjendur að viðhalda eigin menningu ásamt því að 

aðlagast menningu nýja landsins (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga 

Ólafsdóttir, 2010 bls. 3). 

Það má áætla að með leið samþættingar sé líklegra að nemendur beri 

virðingu fyrir sinni eigin menningu jafnt sem annarra (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 7).  
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Foreldrasamstarf 

Mikilvægt er að kennarar kynnist ekki einungis börnunum heldur einnig 

foreldrum þeirra til að stuðla að góðu foreldrasamstarfi. Aðlögunin gengur 

betur ef skólinn veit hvaða væntingar foreldra hafa til menntunnar barna 

sinna (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 18–19).  

Líkt og kom fram í rannsókn Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttur árið 

2012 geta margir þættir haft áhrif á aðlögunarferlið og eru góð samskipti við 

foreldra einn af þeim (2012, bls. 5–6). Niðurstöður þeirra rannsóknar eru í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem allir viðmælendur voru 

sammála um að þátttaka foreldra væri forsenda þess að allt gengi vel. Það 

ætti þó ekki einungis við um innflytjendabörn heldur foreldra allra 

grunnskólabarna. Ef -foreldrasamstarf er ekki fyrir hendi er farsæl aðlögun 

illmöguleg og næstum óhugsandi. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar sem framkvæmd var af danska menntamálaráðuneytinu þar sem 

fram kom að þátttaka foreldra í námi barna sinna stuðli að farsælu skólastarfi 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, bls. 27–29; Félagsmálaráðuneytið, 

2007, bls. 15; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45). 

Það má leiða líkur að því að ef foreldrar vilji ekki aðlagast samfélaginu 

geti það komið það í veg fyrir að börnin þeirra geri það. Góð samskipti við 

foreldra eru því grunnforsenda aðlögunar, til að foreldrar fái þá aðstoð sem 

þeir þurfa til að taka sem mestan þátt í námi og skólastarfi barna sinna 

(Eyþing og Reykjavíkurborg, 2009, bls. 3–4). Það er þó undir 

skólastjórnendum og umsjónarkennurum komið að halda foreldrastarfinu 

virku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 71) og stuðla að jákvæðri 

upplifun foreldra og innflytjendabarna á skólakerfinu. 

5.3 Aðlögun, staða nemandans og stuðningur 

Þegar grunnskólaganga innflytjendabarna hefst þarf að veita þeim stuðning 

og stuðla að því að þeim líði vel og þau finni til öryggis (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 190–191).  

Þessi rannsóknin gefur til kynna að erfitt sé að nálgast upplýsingar um 

fyrri skólagöngu barnanna. Í sumum tilvikum virðist það ekki skipta máli en 

eftir því sem börnin eru eldri er líklegra að þetta hafi áhrif á námsframvindu. 

Kennarar eru þá á byrjunarreit í stað þess að geta byggt á þekkingu sem er 
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þegar til staðar um börnin. Eitt af mikilvægustu skrefum kennara í aðlögun er 

að kynna sér bakgrunn barnsins (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 255–256).  

Félagslegur stuðningur og samskipti 

Í nútímasamfélagi er mikilvægt fyrir einstakling að vera félagslega sterkur 

(Kristín Elfa Guðnadóttir, 2011, bls. 18–21). Þessi rannsókn leiddi í ljós að á 

Íslandi fengu börnin engan beinan félagslegan stuðning í skólanum. Það væri 

skref í rétta átt að bjóða yngri börnum á Íslandi upp á reglulegt frístundastarf. 

Frístundastarf eykur líkurnar á því að börn nái að auka samskipti, mynda 

vinasambönd og tengist jafnöldrum sínum. Það gefur þeim tækifæri til 

málörvunar sem erfitt er að verða við á skólatíma (Skóla- og frístundasvið, 

Reykjavíkur, 2014, bls. 10). Frístundastarf fyrir eldri nemendur er öðruvísi 

háttað og gefur vísbendingar um þess að það sé ekki eins sterkbyggður rammi 

utan um það líkt og fyrir yngri börnin og er því erfiðara að veita þeim 

félagslegan stuðning. Þessi hópur er þó þeir nemendur sem ekki síst þurfa á 

félagslegum stuðningi að halda. Hildur kennsluráðgjafi vitnar í orð nemanda 

síns á unglingastigi sem segir að kennarar verði að hjálpa nemendum að 

eignast íslenska vini. Það er mikilvægt að nemendur lendi ekki í félagslegri 

einangrun, en innflytjendabörn eiga það sérstaklega á hættu (Börkur Hansen 

og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 19; Danmarks Evalueringsintitut, 2007, 

bls 29).  

Í Danmörku er frístund hins vegar endurgjaldslaus fyrir efnaminni 

fjölskyldur og fjölskyldur þar sem foreldrar eru í námi. Frístund er líkt og á 

Íslandi í boði fyrir börn á aldrinum 6–10 ára og öll innflytjendabörn á þeim 

aldri eru öll í frístund. . Dorthe talar einnig um að það reynt sé eftir fremsta 

megni að koma eldri nemendum sem falla ekki í þann hóp í íþróttir eða 

félagsstarf með dönskum jafnöldrum það er oftar en ekki endurgjaldslaust.. 

Það er mikilvægt fyrir öll börn að upplifa sig sem hluta af heildinni en jafnvel 

mikilvægara fyrir innflytjendabörn (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b, bls. 79–

81). Viðmælendur eru sammála um það að félagslegi stuðningurinn sé jafn 

mikilvægur og sá námslegi. Það má álykta að ef hlúð er vel að félagslegum 

stuðning nemenda sé líklegra að þau séu fyrri til að ná tungumáli og upplifa 

sig sem þátttakanda í samfélaginu. 
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5.4 Tungumál  

Þrátt fyrir að hvert barn sé einstakt og ekki sé hægt að alhæfa um líðan 

innflytjendabarna má gera ráð fyrir að mörg þeirra upplifi kvíða í upphafi 

skólagöngu. Ein af aðalástæðunum er líklega sú að þau geta ekki tjáð sig við 

kennara eða aðra starfsmenn skólans (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 

203). Mikilvægt er þess vegna að huga að virku tvítyngi barnanna, sem felur í 

sér að þau læri nýja tungumálið en styrki jafnframt móðurmál. Þetta er 

líklegra til að stuðla að góðum námsárangri og félagslegri færni (Holm og 

Laursen, 2004, bls. 30 og Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, bls. 29).  

Niðurstöður leiddu í ljós að viðmælendur telja móðurmál nemenda 

mikilvægt fyrir virka tvítyngi þeirra en hins vegar mátti greina mismunandi 

áherslur viðmælanda á notkun þess. Það sem rannsakanda þótti miður var að 

Helle átti það til að banna þeim að tala móðurmálið en rannsóknir gefa til 

kynna að boð og bönn hafa ekki góð áhrif á málþroska og tileinkun annars 

máls. Áætla má að þekkingarleysi á þeim áhrifum sem þetta getur haft sé 

aðalástæðan fyrir þessu. Með því að stuðla að menntun kennara í kennslu 

tvítyngdra barna má gera ráð fyrir að hægt sé að koma í veg fyrir misskilning 

líkt og þetta (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121–122).  

Herdís segist hafa ákveðið að hafa ekkert heimanám hjá sínum nemanda 

þar sem hún vilji að hann einbeiti sér að móðurmálinu heimavið. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að mikilvægt sé fyrir sjálfsmynd 

nemenda að tekið sé tillit til færni þeirra og þekkingu á móðurmáli (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106; Félagsmálaráðuneytið, 2007, 

bls. 13). Börn sem missa tök á móðurmáli sínu getur orðið hálftvítyngd. 

Hálftvítyngi er í stuttu máli þegar börn hafa hvorki sterkt móðurmál né 

markmál og getur það haft neikvæð áhrif á málþroska þeirra (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1; Björg Árnadóttir, 1995 bls. 35).  

Þegar íslenskir viðmælendur voru spurðir um móðurmálskennslu kom í 

ljós að það er erfitt að bjóða upp á slíkt , þar sem það eru fáir sem tala hvert 

tungumál. Hildur nefnir að með frumkvæði foreldra sé tungumálakennsla í 

boði fyrir pólsku börnin einu sinni í viku, þar sem hópurinn sé nógu stór. Í 

Danmörku er boðið upp á móðurmálskennslu, sem kennurunum þykir vera 

kostur. Allir kennarar voru sammála um að það væri á ábyrgð foreldranna að 

fylgja móðurmálinu eftir og stuðla að virku tvítyngi barna sinna. Það þarf 

þess vegna að gera foreldrum grein fyrir mikilvægi þess að rækta 
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móðurmálið til að auðvelda börnunum að ná tökum á markmálinu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 13).  

Annað mál  

Mismunandi var eftir kennurum hvaða aðferðir þeir notuðu við kennslu 

annars máls. Hildur talar um blöndu af mismunandi aðferðum og segist hafa 

safnað saman töluverðu magni af kennslugögnum sem hún nýtir sér í starfi. 

Hún sér einnig um að láta umsjónarkennara fá þau gögn sem þeir þurfa. 

Kennararnir töluðu ekki um neinar ákveðnar kennsluaðferðir.  

Allir viðmælendur voru sammála um að grunnorðaforði væri það sem 

þyrfti fyrst og fremst að leggja áherslu á í byrjun og byggja svo á þeim grunni 

með tímanum. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þróun hugmynda um 

kennslu annars máls þar sem þeir gegna veigamiklu hlutverki í 

tungumálanáminu. Þeir þurfa því að leita sér þekkingar á námsefni sem er í 

boði og velja það sem hentar nemandanum þeirra, það getur verið mjög 

mismunandi kennsluefni eftir einstaklingum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 9).  

Það er til hafsjór af kennsluaðferðum sem hægt er að nýta og er 

samvinnunám ein af þeim sem gefið hefur góða raun í kennslu 

innflytjendabarna. Samvinnunám gengur út á að efla félagatengsl og getur 

þar með hjálpað við aðlögunarferlið og gert það að verkum að 

innflytjendabörnin upplifi að þau séu þátttakendur í bekknum og að skoðanir 

þeirra og viðhorf skipti máli. Það eflir sjálfstraust þeirra og getur haft jákvæð 

áhrif á skólagönguna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 137–138).  

Niðurstöðurnar gefa það til kynna að dönsku kennurunum standi fleiri 

úrræði til boða og má þar nefna að allir nemendur eru með sína eigin 

spjaldtölvu, sem notuð er í kennslu, til dæmis til þess að auka orðaforða 

þeirra og efla samvinnu við heimilin. Einstaklingskennsla er því algeng hjá 

dönsku kennurunum. Það er þó ekki hægt að alhæfa að það sé ekki í 

einhverjum grunnskólum á Íslandi þó það hafi ekki verið í þeim sem 

rannsóknin var gerð.  

Kennarar þurfa ekki einungis kennslu í fjölmenningarlegri menntun heldur 

einnig sérstaka kennslu í að kenna annað mál. Samkvæmt Örnu fékk hún 

kennslugögn frá Hildi kennsluráðgjafa, sem undirbjó jafnframt íslenskunám 
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nemandans með námsefni sem Arna segist aldrei hafa haft hugmyndaflug í að 

gera sjálf. Þetta sýnir hversu mikilvægt er fyrir kennara og kennaranema að 

fá menntun í kennslu annars máls (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 250-251 

og 262; Félagsmálaráðuneytið 2007, bls. 2; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.106). 

5.5 Samantekt  

Hér hefur verið gerð grein fyrir því hvaða þemu endurspeglast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar og hvernig þau tengjast fræðunum. Rannsóknarspurningin 

sem lagt var upp með var: Hvernig er staðið að aðlögun innflytjendabarna í 

grunnskólum og hvernig koma umsjónarkennarar að þeirri aðlögun?  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að bæði reynsla og þekking 

kennara hafi áhrif á það hvernig aðlögun innflytjendabarna fer fram. Skólar 

eiga að vinna eftir móttökuáætlun þar sem móttaka innflytjendabarna er 

útlistuð enda nýtist slík áætlun bæði kennurum og foreldrum. Það er hins 

vegar ljóst að misjafnt er hvort kennarar þekkja og eða vinna eftir slíkum 

áætlunum, líkt fram kemur í þessari rannsókn því hvorugur 

umsjónarkennarinn hafði fengið fræðslu um kennslu innflytjendabarna í sínu 

námi og þekktu lítið sem ekkert til móttökuáætlunar. Líkt og hefur komið 

fram má álykta að ábyrgðin sé ekki einungis þeirra heldur einnig 

skólastjórnenda að gera móttökáætlunina sýnilega og leggja traust á þann 

mannauð sem er innan skólans. Þá er starf kennsluráðgjafa ómetanlegt en ef 

til vill má vinna meira að því að breiða út þekkingu hennar á kennslu 

innflytjendabarna Aðlögun innflytjendabarna er ferli sem hægt er að bæta 

með ýmsum leiðum, þar á meðal aukinni menntun kennara, meiri stuðningi 

við kennara, meiri tíma við aðlögunina sjálfa. Til að farsælt aðlögunarferli 

nái fram að ganga er fyrst og fremst mikilvægt að gott samstarf sé á milli 

allra sem málið varðar. Það er ekki síður nauðsynlegt að þeir aðilar séu 

tilbúnir til að leita allra leiða og afla sér þeirrar aðstoðar sem þarf til að 

aðlögunin gangi sem skyldi. Niðurstöður sýna að það er mikið lagt upp úr að 

aðlögun gangi eftir og kennarar nýti þekkingu kennsluráðgjafa vel. Það má 

þó velta fyrir sér hvort að það væri til hagsbóta að líta til fleiri þátta og 

umsjónarkennari treysti sinni þekkingu einnig til að finna fleiri leiðir. Ef 

foreldrar eru ekki viljugir til samstarfs eru líkur á því að aðlögun barna þeirra 

verði ekki jafn farsæl og hún gæti orðið. Það er barninu í hag að foreldrar 
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þess séu þátttakendur í skólastarfinu. Niðurstöður sýna að þáttaka foreldra er 

mikilvæg og án hennar er illmögulegt að hún gangi eftir. 

 Móðurmál innflytjendabarna er mikilvægur hluti af máltöku annars máls 

og verða skólar og kennarar að styðja við það. Það er ekki eini kostur 

innflytjendabarna að vera tvítyngd en til lengri tíma litið getur það reynst 

þeim vel að viðhalda virku tvítyngi. Það eru þó alltaf foreldrar sem bera 

meginábyrgð á að börnin þeirra viðhaldi móðurmáli sínu, en skólar geta 

stuðlað að því með því að bjóða upp á móðurmálskennslu. Viðmælendur 

rannsóknarinnar áttuðu sig á mikilvægi móðurmáls þó sumir virðist sinna því 

meira en aðrir. Munurinn fólst þó aðallega í því í hvaða aðstæðum börnin 

máttu tala móðurmálið. Það má áætla að með meiri þekkingu starfsfólks á 

fjölmenningarlegri kennslu verði hlutverki móðurmáls gert hærra undir höfði 

og leiða má líkur að því að aukinni þekkingu kennara á tvítyngi verði líklegra 

að börn búi að virki tvítyngi.  

Líkt og áður hefur komið fram er samvinna mjög mikilvæg og því þarf 

umsjónarkennari að stuðla að góðu upplýsingaflæði á milli heimilis og skóla. 

Rannsóknir hafa bent á mikilvægi þess að kennarar þekki hagi og stöðu 

innflytjendabarnanna svo hægt sé að stuðla að því að börnin fái viðeigandi 

námslegan og félagslegan stuðning. Niðurstöður þessara rannsóknar benda til 

þess að því betur sem kennarar þekktu til barnsins því líklegra var það til þess 

að hafa góð áhrif á aðlögun. Viðmælendur voru sammála að aðlögun væri 

persónubundin en með því að þekkja hagi barnins betur er ljóst að hún 

gengur betur en ella.  

Niðurstöður sýna að huga þarf að mörgu þegar aðlögun hefst. Markmiðið 

með rannsókninni var ekki að bera saman Ísland og Danmörku en dönsku 

gögnin gáfu ákveðna sýn á aðlögunarferlið sem annars hefði ekki verið 

möguleg. Viðtöl við danska kennara sem kenna í dönskum grunnskóla 

dýpkuðu rannsóknina, á þann hátt að upplifun umsjónarkennara og annarra 

sem sérhæfa sig í móttöku innflytjendabarna kom fram og hvað það var sem 

þeim þótti vera mikilvægustu þættirnir í farsælli aðlögun. Það gefur 

rannsókninni aukið gildi sem þekkingarframlag. 

Ljóst er að skólar þurfa að veita kennurum meiri undirbúningstíma og 

stuðning til að undirbúa fjölmenningarlega kennslu, kennarar þurfa að huga 

að samstarfi við heimilin og setja börnin í forgrunn með tilliti til aðstæðna 

þeirra, persónuleika og alls þess sem á einn eða annan hátt getur stuðlað að 

farsælli aðlögun. 
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6. Lokaorð 

Hér fara að lokum nokkur orð um rannsóknina sjálfa, eigin reynslu höfundar 

og vangaveltur tengdar rannsókninni.  

Hvað leiddi rannsóknin í ljós?  

Tilgangur rannsóknar var, eins og áður hefur komið fram, að svara 

rannsóknarspurningunni hvernig er staðið að aðlögun innflytjendabarna og 

hvernig koma umsjónarkennarar að þeirri aðlögun?  

Niðurstöður sýna að kennarar telja nokkur atriði skipta máli til að aðlögun 

geti gengið vel:  

1. Kennarar þurfa stuðning við að skipuleggja kennslu og þá einkum 

kennslu annars máls.  

2. Það þarf að huga vel að góðu upplýsingaflæði á milli heimilis og 

skóla. 

3. Kennarar verða að vera í góðu sambandi við foreldra og vita hverjar 

væntingar þeirra eru til menntunar barnanna.  

4. Kennarar þurfa að kynnast barninu vel og fá upplýsingar um 

fjölskylduhagi þess, persónuleika, fyrri skólagöngu og fleira sem 

gæti hugsanlega haft áhrif á aðlögunina.  

5. Veita þarf barninu stuðning bæði námslega og félagslega. Félagslegi 

stuðningurinn er ekki síður mikilvægur, en mikilvægi hans fer eftir 

því hversu gömul börnin eru þegar þau koma til landsins.  

Allir þessir þættir eru jafn mikilvægir fyrir farsæla aðlögun 

innflytjendabarna.  

Í viðtölum við íslensku umsjónarkennarana kom í ljós að þeir myndu vilja 

meiri stuðning en teldu sig samt vera heppna að geta fengið aukatíma hjá 

stuðningsfulltrúa fyrir nemendur sína. Umsjónarkennararnir eru mjög 

jákvæðir gagnvart móttöku innflytjendabarna og vilja að aðlögunarferlið 

gangi vel. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort að réttur barnanna sé virtur og 

hvort þeim standi til boða að fá þann stuðning sem þau þurfa. Samkvæmt 

svörum dönsku kennaranna virðist rannsakanda sem það sé meiri stuðningur í 
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boði fyrir dönsku nemendurna. Í danska skólanum í þessari rannsókn koma -

fleiri starfsmenn að aðlögun innflytjendabarna. 

Rannsakanda þótti áhugavert að sjá að dönsku innflytjendabörnin hafa 

meiri námslegan og félagslegan stuðning en þau íslensku. Í danska skólanum 

starfar „kontaktlærer“ í fullu starfi sem er sambærilegt því að hafa 

kennsluráðgjafa í hverjum grunnskóla. Það þarf ekki að tíunda frekar 

mikilvægi kennsluráðgjafa fyrir aðlögun á Íslandi en þeir veita mikla hjálp 

við að skipuleggja kennslu fyrir innflytjendabörn. Íslenski kennsluráðgjafinn 

aðstoðar við kennslu íslensku sem annars máls auk þess að kenna börnunum 

önnur fög, hann er með tilbúnar kennslustundir sem hann færir með sér á 

milli grunnskólanna. Rannsakandi telur kennsluráðgjafa vera ómissandi þar 

sem þeir búi yfir mikilli þekkingu og reynslu á aðlögunarferli 

innflytjendabarna. Þeir veita umsjónarkennurum dyggan og nauðsynlegan 

stuðning að mati rannsakanda.  

Hins vegar má velta fyrir sér hvort of mikil ábyrgð sé á höndum 

kennsluráðgjafa eingöngu og þess vegna ástæða til að virkja kennara með 

markvissum hætti. Til dæmis mætti halda námskeið í upphafi skólaárs um 

móttöku innflytjendabarna, kynna móttökuáætlun sveitarfélagsins og efla 

þannig skólasamfélagið í sinni móttökuáætlun. Með því móti væri hægt að 

deila reynslu og þekkingu og stuðla að betri undirbúningi kennara. Slíkt 

námskeið yrði fyrir alla kennara, þar sem ganga má út frá því að flestir 

kennarar muni einhvern tímann á sínum kennsluferli taka við 

innflytjendabarni (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 255–256). Allar líkur eru 

á því að aukin þekking starfsfólks muni leiða til farsællar aðlögunar 

innflytjendabarna. Rannsakandi telur að til lengri tíma litið gæti slíkt 

námskeið skilað árangri. Þó að sumir kennarar eigi jafnvel aldrei eftir að taka 

á móti innflytjendabarni gætu þeir til að mynda þurft að taka á móti barni sem 

er íslenskt en hefur aldrei búið á Íslandi en þau börn þurfa líka stuðning. 

Efling fjölmenningarlegrar menntun færir okkur nær því takmarki að geta 

sinnt þörfum allra nemenda skólans. 

Eigin reynsla 

Ég sem rannsakandi valdi þetta viðfangsefni vegna áhuga á fjölmenningu og 

þeirri staðreynd að ég fluttist búferlum til Danmerkur. Ég var því forvitin um 

aðlögunarferlið og hvernig því væri háttað á Íslandi. Lagt er upp með á 
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Íslandi að aðlögunarferlið sé aðallega í höndum umsjónarkennara þó ég geti 

ekki fullyrt að það sé í öllum skólum þá er það í þeim grunnskóla sem 

rannsóknin á við. fyrirkomulagið er í höndum sveitarfélaga og skóla á 

Íslandi. og mig langaði að kynnast því hvernig það fer fram, en til þess að 

dýpka mína þekkingu á aðlögunarferli fannst mér áhugavert að taka viðtöl í 

dönskum grunnskóla líka. Áður en ég hóf rannsóknina hafði ég skráð dagbók 

hvernig ferlið var á fyrstu dögunum í skólagöngu sonar míns. Ferlinu eins og 

ég skráði það hjá mér svipar mikið til þess sem kemur fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Það er þó einhver áherslumunur sem ég held að sé eðlilegt 

þar sem aðlögunarferli er misjafnt fyrir hvert barn. Oft er líka mun 

auðveldara að segja hvað eigi að gera heldur en að framkvæma það. Í upphafi 

skólagöngu sonarins var fundur, það var ekki túlkur á honum en ég hefði 

líklega getað farið fram á hann. Samkvæmt þessari rannsókn er boðið upp á 

hann en ég velti því þá fyrir mér hvort að allir foreldrar fái þær upplýsingar. 

Eftir þann fund velti ég því líka fyrir mér hvort foreldrar séu stundum of 

stoltir til þess að biðja um túlk og nái þar af leiðandi ekki að fylgjast eins vel 

með skólagöngu barnsins síns. Þeim spurningum sem vöknuðu hjá mér í 

ferlinu er erfitt að svara, en þær gefa til kynna að upplifun foreldra á 

aðlögunarferli innflytjendabarna sé verðugt rannsóknarefni.  

Í upphafi skólaársins fór ég á fund með umsjónarkennara sonar míns og 

hún sannfærði mig algjörlega um að hann væri í réttum höndum. Vinafólk 

okkar sem flutti á sama tíma hingað með barn sem er einu ári eldra hafa ekki 

verið jafn heppin með umsjónarkennara. Þetta sýndi mér fram á mikilvægi 

hlutverks umsjónarkennara. Sá kennari talar til dæmis einungis dönsku og 

gefur ekki mikið út á að nemandinn rækti sitt móðurmál og telur frekar að 

foreldrarnir eigi að reyna tala dönsku á heimilinu. Það er því mjög mikilvægt 

að umsjónarkennarar og foreldrar séu meðvitaðir um sameiginlegt markmið, 

vinni saman að farsælli aðlögun. Mikilvægi umsjónarkennarar er því ótvírætt 

og sýnir þessi rannsókn líka fram á að þeir spila veigamikið hlutverk í 

farsælli aðlögun. 

Ég verð að viðurkenna að eftir fyrstu önnina hafði ég ekki hugmynd um 

„kontaktlærer“ (tengilið við móttökubekk) sonar míns. Ég hafði aldrei hitt 

þennan aðila heldur einungis verið í sambandi við umsjónarkennara. Það er 

því mikilvægt að upplýsingaflæði sé alltaf gott. Í þessu samhengi má nefna 

að eftir að hafa tekið viðtal við „kontaktlærer“ fyrir þessa rannsókn komst ég 

að því að sonur minn væri ekki lengur í móttökubekk, en ég hafði ekki fengið 
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neinn póst eða upplýsingar um það. Þar komst ég að því að aðlögunin hans 

gengi vonum framar og að hann passaði vel inn í umsjónarbekkinn sinn.  

Það sem ég tel vera mikilvægasta þáttinn í aðlögunarferli sonar míns er 

frístundarstarf (d. SFO). Hann er í frístundstarfi í tvær klukkustundir á 

hverjum degi– og á þessum tíma nær hann að kynnast bekkjarfélögum sínum, 

tengjast öðrum nemendum skólans og verða hluti af heildinni. Hann var 

frekar fljótur að ná tungumálinu og ég er sannfærð um það að frístundarstarf 

hafi verið mikilvægasti þátturinn í aðlöguninni. Umsjónarkennarinn telur 

þetta líka vera mjög mikilvægt og segir að þau leitist við að mynda 

jafningjahópa til þess að fá innflytjendabörn til að leika sér með hinum 

nemendunum. Þetta varð til þess að sonur minn á nú vini í 0.-1. bekk sem 

hann hefði ekki kynnst utan frístundarstarfs.  

Börn eru þó jafn misjöfn og þau eru mörg og því ætla ég ekki að alhæfa 

um að það sama henti öllum börnum, en það er mikilvægt fyrir börn á 

þessum aldri, í 0.-3. bekk (sbr. 1.-4. Bekk á Íslandi), að upplifa sig sem hluta 

af hópnum þar sem það auðveldar þeim að eiga í samskiptum við önnur börn.  

Í þessari rannsókn kom það vel í ljós að viðmælendur átta sig á mikilvægi 

félagslegs stuðnings. Í danska skólanum er slíkur stuðningur formgerður og 

hluti af aðlöguninni en í íslenska skólanum er slíkt ekki í boði.  

Vangaveltur um niðurstöður og frekari rannsóknir 

Það var lærdómsríkt að gera þessa rannsókn og áhugavert að kynnast hvernig 

aðlögunarferli fer fram annars vegar í einum grunnskóla Íslandi og hins vegar 

í einum grunnskóla Danmörku. Vissulega er ekki hægt að fullyrða að allir 

skólar tileinki sér sambærileg vinnubrögð við móttöku innflytjendabarna en 

áhugavert verður að fylgjast með þróun á starfi kennsluráðgjafa, hvort að það 

verði enn víðtækara eða hvort að fleiri muni starfa við kennslu íslensku sem 

annars máls. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virtust íslensku 

kennararnir vera ánægðir með skipulagið eins og það er, en rannsakandi veltir 

því samt fyrir sér hvort hægt væri að auka stuðning við kennara enn frekar 

svo hægt sé að sinna innflytjendabörnum betur án þess að það bitni á öðrum 

nemendum innan skólans.  

Ýmsar gagnlegar upplýsingar komu úr viðtölunum og það er von 

rannsakanda að þetta meistaraprófsverkefni geti stuðlað að aukinni fræðslu 

um aðlögun innflytjendabarna . Nú þegar eru til ýmis hjálpargögn, líkt og 
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móttökuáætlun Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur frá árinu 2014 og 

jafnframt eru rannsóknir á málefnum innflytjenda að aukast.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar væri áhugavert að rannsaka viðhorf foreldra 

til aðlögunarferlisins og hvað þeim þyki vera mikilvægasti hluti þess.  

Það væri líka skemmtilegt að kanna hvernig nýútskrifaðir kennarar eru í 

stakk búnir til þess að takast á við þetta verkefni, hvort að þeir treysti sér í að 

kenna Íslensku sem annað mál að námi loknu. Það eru mörg áhugaverð 

rannsóknarefni sem hægt væri að rannsaka og er listinn næstum óteljanlegur.  

Fjölmenning er orðin raunveruleg og eðlilegur hluti samfélagsins. 

Skólakerfið er ekki undanskilið og mikilvægt er að nemendur verði 

fjölmenningarhæfir en með því að stuðla að fjölmenningarlegri kennslu er 

líklegra að nemendur verði víðsýnni og betur undir það búnir að verða virkir 

þjóðfélagsþegnar í fjölmenningarlegu samfélagi.  
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Fylgiskjal 1 Viðtals rammi fyrir kennsluráðgjafa 

 

Sæl og takk fyrir að taka þátt.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn inn í störf og hlutverk 

umsjónarkennara þegar kemur að móttöku innflytjenda barna,auka þekkingu 

og skilning á því hvernig umsjónarkennara takast á við þetta verkefni. 

Annarsvegar á Íslandi og hinsvegar Danmörku. Tilgangurinn að varpa ljósi á 

árangurríkar aðferðir í hvoru landi fyrir sig. Ég mun hljóðrita viðtali og 

fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu gagna og upptöku eytt að henni 

lokinni. Um er að ræða 14 spurningar og viðtalið tekur um 30 til 40 mínútur.  

1. Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni sem 

kennslufulltrúa, Í hverju felst starfið? (tengiliður við foreldra, hvað 

oft hittiru nemandann, koma þeir mikið frá sömu löndunum, túlkur 

fyrir foreldra? ) 

2. Hvaða væntingar hafðir þú til kennslufulltrúa starfsins þegar þú 

byrjaðir? (kröfur, væntingar, hverju vænta skólarnir af þér? Hvernig 

hefur starfið þróast?  

3. Hver er reynslan þín að vinna með innflytjendabörnum?  

4. Hvað telur þú vera mikilvægasta ferlið í aðlögun innflytjenda barna?  

5. Hverjir eru kostirnir og gallarnir við að hafa skipulagið eins og það er 

í dag? (Eru einhverjir sjáanlegir gallar að vera með móttökuskóla eða 

ekki móttökuskóla?) 

6. Hvernig er námsefnið fyrir þau, hver sér um að láta þau hafa 

námsefni sem hentar?  

7. Hvernig er móðurmálskennslu háttað? (Er það á vegum bæjarins eða 

foreldra?)  

8. Hvernig íslenskukennslu fær nemandinn? Situr það tíma með 

íslenskum nemendum?  

9. Hvernig er stuðningur við nemandann? Félagslegur, námslegur?  

10. Hvert er hlutverk umsjónarkennara í þessu ferli?  
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11. Hvernig gengur að aðlaga nemendur í íslenskt skólakerfi? (skipulag, 

tími,menningarmunur)  

12. Er eitthvað sem þú vilt nefna sem ekki hefur komið fram?  
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi1 fyrir umsjónarkennara 

Sæl og takk fyrir að taka þátt.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn inn í störf og hlutverk 

umsjónarkennara þegar kemur að móttöku innflytjenda barna,auka þekkingu 

og skilning á því hvernig umsjónarkennara takast á við þetta verkefni. 

Annarsvegar á Íslandi og hinsvegar Danmörku. Tilgangurinn að varpa ljósi á 

árangurríkar aðferðir í hvoru landi fyrir sig. Ég mun hljóðrita viðtali og 

fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu gagna og upptöku eytt að henni 

lokinni. Um er að ræða 14 spurningar og viðtalið tekur um 30 til 40 mínútur.  

  

Fyrst smá bakgrunnsupplýsingar hver er þín menntun?  

1. Var eitthvað í náminu þínu sem undirbjó þig til þess að taka á móti 

innflytjendabörnum? 

2. Mig langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni við að taka 

á móti innflytjenda börnum? (hver eru fyrstu skrefin?,Hvernig 

upplýsingar færðu um nemandann og frá hverjum? (fyrri skólaganga)  

3. Geturu lýst fyrirkomulagi skólans þegar tekið er á móti 

innflytjendabarni?  

-móttökuáætlun 

- menningarmunur 

-skipulag 

4. Færð þú meiri undirbúningstíma til þess að aðlaga kennslu fyrir 

innflytjendabarnið?  

5. Hvernig er samstarf við aðra kennara við móttöku innflytjendabarna?  

6. Hvernig er samstarf við foreldra, hafa þeir ákveðin tengilið 

7. Hvernig er námsefnið fyrir þau, hver sér um að láta þau fá námsefni 

sem hentar?  

8. Eru einhverjar sérstakar kennsluaðferðir sem þið hafið nýtt ykkur 

sem henta betur en aðrar?  
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9. Hvernig er stuðningur við nemandann háttað. Félagslegur og 

Námslegur?  

10. Hvernig er kennslu annars máls háttað (Hvernig íslensku kennslu fær 

nemandinn, situr hann í tímum með íslenskum nemendum?)  

11. Fá þau kennslu í móðurmáli sínu?  

12. Hvaða tækifæri hefur hann til að tala sitt eigið móðurmál í skólanum? 

13. Hvaða tækifæri eða hamlanir sérðu við það að hafa innflytjendabarn í 

bekknum? Hvaða fyrirkomulag myndir þú kjósa í þessum málum?  

- Hverfiskóla 

- Móttökudeild 

14. Er eitthvað sem þú vilt nefna sem ekki hefur komið fram?  
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi1 fyrir Kontakt lærer 

 

Viðtalsrammi 2 

Hvilken funktion har du som kontaktlærer? Hvilken uddannelse har du? 

1. Kan du fortælle mig om din erfaring som kontaktlærer for DSA 

børnene? Hvordan er din jobbeskrivelse? (kontaktperson for 

forældre, hvor tit møder du den enkelte elev, kommer de fleste fra de 

samme lande, tolk for forældre?) 

2. Hvilke forventninger havde du til jobbet inden du startede? (Hvilke 

forventninger havde dine arbejdsgiver til dig? Har dit arbejde 

udviklet sig?) 

3. Hvilken erfaring har du i arbejdet med DSA børn? 

4. Hvad synes du er det vigtigeste i børnenes intergrationsprocess? 

5. Hvilke fordele og ulemper har jeres arbejdsstruktur i forhold til DSA 

børnene? (Er der nogle klare ulemper ved at være i en 

modtagerskole/ikke i modtagerskole?) 

6. Får DSA børnene noget specifikt undervisningsmateriale/skolebøger, 

hvem vælger passende materiale til dem? 

7. Hvad med deres modersmålundervisning, bliver den udført af en fra 

kommunen, eller er det forældrenes ansvar? 

8. Hvordan er strukturen på børnenes danskundervisning? Er de 

sammen med andre danske børn? Hvor tit går børnene til specifik 

DSA undervisning? 

9. Hvilken støtte får den enkelte elev? Social, faglig? 

10. Hvilken rolle har klasselæreren i denne process? 

11. Hvordan går det med at børnenes intergration i det danske 

skolesystem? (skolens struktur, tid, kulturforskel). 

12. Er der noget andet du synes er vigtist at sige/fortælle om i forhold til 

DSA børnene og arbejdet med dem? 

Oplever du at forældrenes forventninger til barnets skolegang har betydning i 

jeres samarbejde? 

Hvilke anbefalinger, hvis nogle, giver du til forældrene i forhold til 

sprogstimulering i hjemmet? 
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Kan du fordybe dig lidt? 

Jeg vil gerne bede dig om at fortælle lidt mere om det. 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi fyrir klasse lærer 

 

Viðtalsrammi 2 Klasse lærer  

Vi starter med lidt baggrundsoplysninger. Hvilken uddannelse har du? 

1. Var der noget i din uddannelse der gjorde, at du føler dig godt klædt 

på, i arbejdet med DSA børn? 

2. Hvilken erfaring har du i modtagelsen af DSA børn? (Hvad er de 

første skridt i tager med dem? Hvor får du oplysninger om børnene 

og fra hvem? (tidligere skolegang)  

3. hvor mange børn er der i motagerklasse og er det også sammen med i 

anden klasse med anden klasselærer 

4. Hvad synes du er det vigtigeste i børnenes intergrationsprocess? 

5. Kan du forklare hvilken procedure går i gang i modtagelsen af disse 

børn? 

a. Modtagelsesprogram  

b. Kulturforskel 

c. Organisering af deres undervisning 

6. Får du ekstra forberedelsestid som du kan bruge specifikt for DSA 

børnene? 

7. Hvordan er samarbejdet mellem dig og dine kollegaer i forhold til 

modtagelsen af børnene? 

8. Hvordan er samarbejdet ved forældrene, får de en kontaktperson? 

9. Får DSA børnene noget specifikt undervisningsmateriale/skolebøger, 

hvem vælger passende materiale til dem? 

10. Bruger i specifikke undervisningsmetoder for DSA børnene? 

11. Får de nogen særlig støtte inde klassen? Social, faglig? 

12. Kender du til strukturen på deres DSA undervisning? (Hvad med 

deres danskundervisning, er det sammen med deres danske 

klassekamerater?) 

13. Får de modersmålundervisning? Af hvem? 

14. Hvilke muligheder får barnet for at snakke sit modersmål i skolen? 

Hvordan er din holdning til at barnet bruger sit modersmål i de 

situationer hvor det passer? 

15. Hvilke muligheder eller begrænsinger ser du i forhold til at have et 

DSA barn i klassen? Hvilken slags struktur synes du ville være 

optimal for disse børn, at de indgår i almindelig skole/skole eller at 

de går i modtagerskole 
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16. Er der noget du vil tilføje eller du mangler at sige i forhold til 

arbejdet med DSA børn? 
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Fylgiskjal 5 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Akureyri 29. janúar, 2015 

 

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á hlutverki umsjónarkennara í móttöku 

erlendra nemenda.  

 

Kæri fræðslustjóri, XXXXXX. 

 

Ég, undirrituð, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna að lokaverkefni 

mínu til M.Ed.-gráðu um hlutverk umsjónarkennara í móttöku erlendra 

nemenda. 

 

Markmið rannsóknar minnar er að bera saman hlutverk umsjónarkennara 

á Íslandi við móttöku erlenda nemenda við umsjónarkennara í Danmörku. 

Með því langar mig að komast að því hvort það er munur á starfsháttum við 

móttöku erlenda nemenda milli landa og ef svo er, í hverju hann er fólginn. 

 

Rannsóknin er eigindleg og byggir fyrst og fremst á viðtölum við 

umsjónarkennara og einnig við kennsluráðgjafa vegna nemanda með íslensku 

sem annað tungumál. Leiðbeinandi minn er Hermína Gunnþórsdóttir 

hermina@unak.is lektor við Háskólann á Akureyri. 

 

Ég óska eftir leyfi frá skóladeild Akureyrarbæjar til að framkvæma 

rannsóknina í grunnskóla á Akureyri og nýta niðurstöður hennar í M.Ed.-

ritgerð minni. Að verkefni loknu mun ég bjóða þátttökuskólanum kynningu á 

helstu niðurstöðum sem gagnast geta skólanum. 

 

Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar og fyllsta öryggis verður 

gætt við meðferð og úrvinnslu gagna. Viðtalsupptökum og vettvangsnótum 

verður eytt að rannsókn lokinni.  

 

Virðingafyllst,  

 

____________________________     
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Harpa Friðriksdóttir 

ha090572@unak.is sími 8474253/004571708150 

 

  



88 

Fylgiskjal 6 beiðni og upplýst samþykki kennara 

 

Beiðni og Upplýst samþykki kennara  

 

XXXXX 29. janúar, 2015 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknar á hlutverki umsjónarkennara í 

móttöku erlendra nemenda 

 

Kæri umsjónarkennari 

 

Ég, undirrituð, er í meistaranámi í kennarafræðum við kennaradeild, hug- 

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Í þessu bréfi kynni ég fyrir þér 

rannsókn sem er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed.-gráðu og óska jafnframt 

eftir samþykki þínu til þátttöku í henni. Fræðslustjóri hefur gefið samþykki 

fyrir sitt leyti. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hlutverk umsjónarkennara þegar 

kemur að móttöku erlendra nemanda. Hver eru fyrstu skrefin þegar nemandi 

sem talar ekki íslensku kemur í umsjónarbekkinn? Hvernig umsjónarkennari 

er búin undir að vinna með erlenda nemanda? Rannsóknin er eigindleg 

samanburðarrannsókn sem byggir fyrst og fremst á einstaklingsviðtölum við 

umsjónarkennara og vettvangsathugunum. Tekin verða viðtöl við tvo 

umsjónarkennara á Íslandi og tvo í Danmörku. Umsjónarkennararnir eiga það 

sameiginlegt að hafa reynslu af því að taka á móti nemenda sem talar ekki 

íslensku né dönsku við upphaf skólagöngu sinnar.Viðtölin verða hljóðrituð 

og fyllstu nafnleyndar og öryggis gætt við meðferð og úrvinnslu gagna. 

Hljóðrituninni verður eytt að rannsókn lokinni. Vettvangsathuganir verða 

skipulagðar í samvinnu við kennara og skráningar úr þeim bornar undir þá og 

ræddar. Leiðbeinandi minn er Hermína Gunnþórsdóttir hermina@unak.is 

lektor við Háskólann á Akureyri.  

 

Ég óska hér með eftir þátttöku þinni í einstaklingsviðtali um reynslu þína 

af móttöku erlendra nemanda á yngsta stigi grunnskóla. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er. 
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Virðingarfyllst,  

__________________________ 

Samþykki kennara fyrir þátttöku 

 

_________________________ 

Samþykki skólastjórnanda  

fyrir þátttöku kennara 

 

Harpa Friðriksdóttir  

ha090572@unak.is 

sími 8474353/004571708150 
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Fylgiskjal 7 Kynningarbréf um rannsóknina til DK 

 

Kære XXXXX 

Mit Navn er Harpa Friðriksdóttir og jeg er studerende ved Háskólinn á 

Akureyri (Island) hvor jeg læser Folkskolelærer på kandidatsniveau. Jeg 

skriver et speciale Hvilken rolle har klasselærer i modtage børn det har dansk 

som andetsprog. Jeg skal lave et empirisk studie, dvs. bygget på en 

interviewe med klasselærer og kontaktlærer. Det Interviewe tager om 25-30 

minut. Deltagers navn bliver ikke på nogen måde gjort offentligt og alt 

materiale bliver anonymt. Det er til hver tid muligt at trække sig ud af studiet 

uden yderligere konsekvenser. Jeg Ønsker at tage interviewe med Anja, 

Bettina og Rita. Er det i orden det Jeg kan sende dem oplysinger om mine 

empirisk studie og sporge dem om deltage in det. Kan du give mig 

approbation to tage interviewe på arbejdstid.  

 

I tilfælde af nogle spørgsmål til studiet, om jeres og rettigheder er I 

velkomne til om jeres og rettigheder er I velkomne til 

at kontakte mig på tlf., 71708150, eller via email 

ha090572@unak.is  
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Fylgiskjal 8 beiðni og upplýst samþykki kennara DK 

 

Samtykkeerklæring 

 

Titel: Hvilken rolle har klasselærer i modtage børn det har dansk som 

andetsprog?  

Kontaktperson: Harpa Friðriksdóttir 

Telefonnummer: 71708150 

 

Kære XXXXX 

 

Jeg er studerende ved Háskólinn á Akureyri hvor jeg læser Folkskolelærer 

på 

kandidatsniveau. Jeg skriver et speciale Hvilken rolle har klasselærer i 

modtage børn det har dansk som andetsprog. Jeg skal lave et empirisk studie, 

dvs. bygget på en interviewe med klasselærer og kontaktlærer. Det 

Interviewe tager om 25-30 minut. Jeg vil hermed gerne bede om tilladelse til 

at lave et interview af dig, med udgangspunkt i din uddannelse og erfaring af 

arbejdet med børn med dansk som andetsprog.  

Deltagers navn bliver ikke på nogen måde gjort offentligt og alt materiale 

bliver anonymt. Det er til hver tid muligt at trække sig ud af studiet uden 

yderligere konsekvenser. I tilfælde af nogle spørgsmål til studiet, om jeres og 

rettigheder er I velkomne til at kontakte mig på tlf., 71708150, eller via email 

ha090572@unak.is 

Jeg har læst ovennævnte oplysninger om studiet og har haft muligheden 

for at få svar på relevante spørgsmål. Jeg giver hermed frivilligt mit 

samtykke for interview og oplysninger om det godt må bruges i forbindelse 

med studiet. 

 

__________________________________________________  

Klasselærer underskrift Dato 

 



 

 

 


