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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig staðið er að málum snúbúa og þá 

sérstaklega móttöku þeirra í íslenskum grunnskólum. Snúbúar eru Íslendingar sem 

snúa aftur til Íslands eftir að hafa dvalið langdvölum erlendis. Mikilvægt er að auka 

réttindi þessara barna og skilgreina þau hugtök sem notuð eru í lögum og reglugerðum 

og varða rétt tvítyngdra barna. Tekin voru viðtöl við nemendur, foreldra og kennara í 

byrjun árs 2007 og fjallar rannsóknin um sjö börn sem búsett eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Í ljós kom að víða er pottur brotinn í málefnum snúbúa og mikil 

vinna er framundan ef bæta á stöðu þeirra. Miklu máli skipti hversu gömul börnin 

voru þegar þau sneru aftur, hvort þau höfðu talað íslensku heimavið og hvort þau 

höfðu að einhverju leyti numið íslenskt skólamál. Nemendurnir voru misjafnlega vel í 

stakk búnir til að takast á við nám á íslensku og var það mikið undir foreldrum og 

kennurum þeirra komið hversu mikla aðstoð þeir fengu við námið. Foreldrar leggja 

mismikla áherslu á að börn þeirra viðhaldi móðurmálinu og mörgum þeirra þykir of 

mikið álag fyrir þau að stunda íslenskunám samhliða námi í erlendum grunnskólum. 

Kennarar eru misvel að sér í réttindum þessara barna og virðast einnig leggja 

mismikið á sig við að afla sér upplýsinga um rétt þeirra, stöðu og bakgrunn. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ræddar og lausnir á vandamálum reifaðar. 
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Formáli 
Tveir lúnir kennaranemar sátu hugmyndalausir og reyndu að átta sig á því hvað þeim 

lægi á hjarta. Hvað var það sem þeir vildu fjalla um í lokaverkefni sínu? Þeir voru 

sammála um að verkefnið þyrfti að vera tengt íslensku máli þar sem þeir höfðu báðir 

kosið að dýpka sig í íslensku. Í þessum þönkum skoðuðu þeir alla hugmyndabanka 

sem fjölluðu um val á efni til lokaverkefnis. Á meðan á leitinni stóð kom 

Íslenskuskólinn á netinu til tals og upp frá því spunnust umræður um hann og þá 

nemendur sem nýta sér hann. Sagðar voru reynslusögur af fólki sem nemarnir þekktu 

og hafði staðið í þeim sporum að koma með börn sín heim til Íslands eftir búsetu 

erlendis. Sögurnar voru misátakamiklar en í flestum þeirra kom fram að barnið hafði 

átt í einhverjum vandræðum til að byrja með.  

 Eftir þessar umræður var stefnan tekin á að skoða þessi mál nánar. Í ljós kom 

að ekki höfðu verið gerðar neinar rannsóknir á þessu sviði á Íslandi og erlendar 

rannsóknir fundust ekki heldur. Því þótti okkur enn meiri ástæða til að gera slíka 

rannsókn. Við völdum okkur leiðsögukennara með tilliti til bakgrunns hans og 

þekkingu á fræðunum og varð Sigurður Konráðsson fyrir valinu. Hann veitti ómældan 

stuðning og viljum við þakka honum fyrir gott og ánægjulegt samstarf.  

 Þar að auki viljum við þakka öllum þeim nemendum, foreldrum og kennurum 

sem tóku þátt í rannsókninni og leyfðu okkur að skyggnast inn í þeirra reynsluheim og 

væntingar. Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki getað átt sér stað. Að lokum viljum við 

þakka Huldu Karen Daníelsdóttur kennsluráðgjafa í nýbúafræðslu og Tómasi Jónssyni 

sérkennslufulltrúa Kópavogsbæjar fyrir þær upplýsingar sem þau gátu veitt okkur í 

tengslum við rannsóknina. 

 Að endingu vonum við að verkefni okkar muni nýtast þeim sem standa að 

þessum málum og vonumst til þess að vinnu í þessum málflokki verði áframhaldið 

þessum nemendum til hagsbóta. 
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Inngangur 
Allir nemendur eiga rétt á að fá kennslu við sitt hæfi. Kennarar eiga að mæta hverjum 

og einum nemanda þar sem hann er staddur. Nemendur eru misvel staddir á mörgum 

sviðum og aðstæður þeirra eins misjafnar og þeir eru margir. Innan skólasamfélagsins 

eru margir minnihlutahópar og athuga þarf sérstaklega að ekki sé gengið á rétt þeirra. 

Einn þessara minnihlutahópa er hópur snúbúa. Það eru íslenskir nemendur sem snúa 

aftur eftir að hafa dvalið langdvölum erlendis og stundað nám í erlendum 

grunnskólum. Það er mikið fjallað um kennslu nýbúa í íslensku en minna um hvernig 

bregðast skuli við þegar íslenskir nemendur hefja skólagöngu hér á landi eftir að hafa 

lært að lesa og skrifa á erlendri tungu. Þá hlið málsins er vert að athuga með hliðsjón 

af því að þessum tilfellum fjölgar ört.  

 Til að komast að því hvernig þessum íslensku ‚útlendingum‘ reiðir af í 

grunnskólum eftir heimkomuna var gerð rannsókn á högum þeirra. Tekin voru viðtöl 

við nokkra nemendur, foreldra þeirra og kennara. Í viðtölunum fengu þátttakendur að 

greina frá upplifun sinni og reynslu og fjalla um það sem vel er gert og það sem betur 

mætti fara.  

Skilgreind verða hugtökin nýbúi, snúbúi, móðurmál og tvítyngi auk þess sem 

greint verður frá fyrri rannsóknum á sviðinu. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar og fjallað um hvert barn fyrir sig. Auk þess verður skýrt frá því sem 

þeim er sameiginlegt og því sem skilur upplifun þeirra að. Í lokin eru dregnar 

ályktanir af því sem betur mætti fara og hvernig mögulegt er að bæta stöðu þessara 

nemenda og þjónustu við þá. 
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Nýbúi eða snúbúi 
Ungt fólk á barneignaraldri fer nú í ríkari mæli að mennta sig eða starfa á erlendri 

grundu. Á heimasíðu Hagstofunnar er hægt að fá yfirlit yfir þá íslensku ríkisborgara 

sem flytja heim ár hvert. Aldur þeirra kemur þó ekki fram en aukning 

millilandaflutninga er umtalsverð. Árið 1980 fluttu 1.414 íslenskir ríkisborgarar til 

Íslands, árið 1990 voru þeir 2.055, árið 2000 voru þeir 2.741 og árið 2005 fluttu 3.093 

Íslendingar aftur á heimaslóðir (Hagstofan [án árs]).  

 Í Íslenskri orðabók er orðið nýbúi skýrt sem maður „sem hefur flust til nýs 

lands til að setjast þar að (oftast um langan veg eða frá ólíku menningarsvæði)“ 

(Íslensk orðabók 2003:1073). Þessi skilgreining er mjög víð og gæti allt eins átt við 

um Íslendinga sem snúa aftur. Á heimasíðu Hjallskóla, sem er móttökuskóli nýbúa í 

Kópavogi, segir að ekki sé til nein opinber skilgreining á orðinu nýbúi en höfundar 

nota það á vef sínum sem samheiti yfir þá nemendur sem hafa annað móðurmál en 

íslensku eða erlenda ríkisborgara sem flutt hafa til Íslands (Guðni Olgeirsson og 

Ingibjörg Hafstað [án árs]). Hins vegar segir í aðalnámskrá grunnskóla, undir 

kaflanum Íslenska sem annað tungumál, að nemendur sem eigi annað tungumál en 

íslensku að móðurmáli eigi rétt á sérstakri kennslu hvort sem þeir séu af íslenskum 

eða erlendum uppruna (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:83).  

 Orðið snúbúi er hvergi skjalfest en er þó stundum notað um Íslendinga sem 

snúa aftur eftir að hafa dvalið langdvölum erlendis og verður notast við það orð í 

framhaldinu.  

Tvítyngd börn 

Móðurmál 
Í Íslenskri orðabók er hugtakið móðurmál skilgreint með eftirfarandi hætti: „mál sem 

e-r hefur lært sem barn og er alinn upp við • ríkismál í heimalandi e-s“ (Íslensk 

orðabók 2003:1017). Þessi skilgreining gæti vel átt við hvaða mál sem barn lærir í 

æsku óháð ríkisfangi þess. Það eina sem þarf til er að málið sé ríkismál í heimalandi 

þess, þannig að ef það býr í Danmörku er danska ríkismál í heimalandinu og þar af 

leiðandi móðurmál þess þrátt fyrir að barnið sé íslenskur ríkisborgari. Orðið 

heimaland þýðir föðurland sem er skilgreint í Íslenskri orðabók sem ættarjörð, 

ættarjörð sem ættjörð og ættjörð svo aftur sem föðurland (Íslensk orðabók 2003:559, 

415, 1861).  
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Á síðustu árum hefur borið á því að fólk vilji sjálft fá að skilgreina sitt 

móðurmál. Þetta eru ekki síst einstaklingar sem tala fleiri en eitt tungumál og vilja 

sjálfir hafa áhrif á hvert þeirra er skilgreint sem móðurmál þeirra (Hermína 

Gunnþórsdóttir 2003:47).  

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

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

aðeins af öðru foreldri“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:87). Samkvæmt 

þessari skilgreiningu er ljóst að flókið getur verið að skilgreina móðurmál sumra 

þeirra barna sem um ræðir í þessari rannsókn og því heyra þau ekki undir íslensk 

grunnskólalög með nokkrum hætti. David Crystal skilgreinir móðurmál með 

svipuðum hætti, samkvæmt honum er móðurmál fyrsta tungumál sem barn lærir, til 

aðgreiningar frá öllum öðrum tungumálum sem það lærir hugsanlega á lífsleiðinni 

(Crystal 1997:372). 

Ef við skoðum aðalnámskrá má sjá að önnur grein grunnskólalaga, þar sem 

segir að hlutverk grunnskóla sé meðal annars „að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins“ er túlkuð með þeim hætti að sama eigi við um nemendur sem 

hafa annað móðurmál en íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:83). 

 Í fyrstu grein reglugerðar nr. 391 frá árinu 1996 um íslenskukennslu nemenda 

með annað móðurmál en íslensku, segir að þeir nemendur eigi rétt á sérstakri 

íslenskukennslu. Það er undir skólanefnd þess sveitarfélags sem nemendur búa í ásamt 

skólastjórnendum hverfisskóla þeirra að ákvarða hversu mikinn stuðning þeir fá. 

Einnig er heimilt að veita þessum nemendum undanþágu frá því að taka samræmt próf 

í íslensku (Reglugerð um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku, 

1996). 

Það er því ekkert því til fyrirstöðu að segja að þeir nemendur sem lært hafa 

aðra tungu en íslensku á meðan þeir bjuggu í öðru landi eigi annað móðurmál en 

íslensku og því eigi þeir rétt á sérstakri kennslu í íslensku og undanþágu frá 

samræmdum prófum.  

Í fyrrnefndri reglugerð frá árinu 1996 segir að nemendur sem eiga annað 

móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í og á sínu móðurmáli til að stuðla að 

tvítyngi þeirra. Hvetja á þessa nemendur til að viðhalda móðurmáli sínu (Reglugerð 

um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku, 1996).  
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Þar sem flókið getur reynst að skilgreina móðurmál sumra þátttakenda má 

velta vöngum yfir því hvort þeir eigi rétt á kennslu í og á hinu tungumálinu sem þeir 

tala utan íslensku. En hvað sem öllum skilgreiningum líður er ljóst að flest þeirra 

barna sem hér um ræðir myndu þó teljast tvítyngd. 

 

Tvítyngi 
Þegar fjallað er um tvítyngd börn er algengasta skilgreiningin sú að barn býr hjá 

foreldrum sem tala hvort sitt tungumálið eða það býr í landi þar sem ríkismál er ekki 

móðurmál foreldra þess. Þó er ekki svo að til sé ein viðurkennd skilgreining á 

hugtakinu þrátt fyrir að gerðar hafi verið þverfaglegar rannsóknir á því frá því á fyrri 

hluta 19. aldar. Tvítyngi getur bæði verið samfélagslegt fyrirbrigði og einstaklings-

fyrirbæri. Hægt er að skipta einstaklingsfyrirbærunum í fjóra flokka: upprunaviðmið 

þar sem gert er ráð fyrir að einstaklingur hafi lært tvö mál jöfnum höndum í uppvexti, 

kunnáttuviðmið þar sem einstaklingur er staðsettur á ákveðnum kvarða eftir kunnáttu, 

notkunarviðmið þá er skoðað hvaða tungumál einstaklingur notar og viðhorfsviðmið 

þá er það viðhorf viðkomandi um sjálfan sig eða viðhorf annarra um hann sem ræður 

því hvort hann teljist tvítyngdur. Hins vegar má tala um áunnið og jafnhliða tvítyngi 

sem fer þá eftir því hvenær á lífsleiðinni börn verða tvítyngd (Þórdís Gísladóttir 

2004:144-148).  

Fyrsta tungumálið lærist með samskiptum við annað fólk og því að barnið 

skoðar umhverfi sitt. Það lærir smátt og smátt að þekkja nöfn hluta og fólks í nánasta 

umhverfi og bætir sífellt við orðaforða sinn. Þegar barn lærir annað tungumál byggir 

það á því tungumáli sem það kann fyrir (Cummins 1996:110-111; Gleason 2005:2-3).  

Aldur barna getur skipt miklu máli þegar kemur að því að læra nýtt tungumál. 

Eftir því sem börn eru eldri þeim mun betri er málleg þekking þeirra. Málleg þekking 

hefur áhrif á það hversu fljótt og auðveldlega barn tileinkar sér nýtt tungumál 

(Ingibjörg Hafstað 1994: 15-21). Á máltökuskeiði, sem nær frá fæðingu til kynþroska, 

eru börn móttækilegust fyrir því að ná tökum á tungumálum og gengur það hratt og 

áreynslulaust fyrir sig. Forsendan fyrir máltöku er að heyra tungumál notað í 

umhverfinu en að öðru leyti þurfa þau ekki á mikilli hjálp að halda við að ná tökum á 

því. Þau börn sem ekki heyra tal á máltökuskeiðinu ná ekki fullkomnu valdi á 

málfræði móðurmáls síns. Eftir að þessu tímabili lýkur er mun erfiðara að ná 

fullkomnu valdi á tungumálum, fullorðnir þurfa til að mynda að leggja á sig mikla 
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vinnu vilji þeir læra annað tungumál. Læri barn ekki móðurmál sitt á máltökuskeiðinu 

er talað um að það hafi ekkert móðurmál (Guðrún Kvaran 2005:347; Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:1; Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Yngri börn eiga auðveldara með að nota ný hljóð en eldri börn hafa meiri 

orðaforða. Hljóðvitund barna er góð við fæðingu en síðan losa þau sig við þau hljóð 

sem þau þurfa ekki að nota. Því eiga yngri börn auðveldara með að bera fram þau 

hljóð sem hugsanlega bætast við með nýju tungumáli. Hins vegar hafa þau ekki eins 

mikinn orðaforða og eldri börn og getur því góður framburður blekkt kennara. 

(Ingibjörg Hafstað 1994:16; Cummins 1996:54). Það er ekki þar með sagt að börnin 

geti ekki náð tökum á orðaforðanum heldur hefur dýrmætur tími farið til spillis á 

meðan kennarinn var blekktur af góðum framburði barnsins. Þetta gæti einnig verið 

það sem er að blekkja íslenska kennara sem taka á móti snúbúum. Börnin hafa vanist 

því að tala íslensku við foreldra og systkini og ekkert virðist vanta upp á mállega 

þekkingu þeirra.  

 

Tvítyngi hefur jákvæð áhrif á vitsmunaþroska þegar báðum tungumálunum er viðhaldið en 
getur haft neikvæð áhrif þegar skipt er um tungumál. Reynsla barna hefur áhrif á upp-
byggingu vitsmunaþroska sem aftur hefur áhrif á þróun námsgetu. Börn, sem alast upp við 
tvö tungumál samtímis eða læra nýtt tungumál á grunnskólaaldri og viðhalda jafnframt 
móðurmálinu, lestri, ritun, tali o.s.frv., eru vel í stakk búin til að takast á við nám á hvoru 
máli um sig.  
(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:86) 

 

Í þessari rannsókn var gengið út frá skilgreiningu aðalnámskrár að túlka tvítyngi í 

sínum víðasta skilningi, að nemendur sem geta tjáð sig á tveimur tungumálum 

samhliða hvort sem það er áunnið eða jafnhliða tvítyngi séu tvítyngdir (Aðalnámskrá, 

íslenska 1999:87). „Skilgreiningar á tvítyngi eru mjög á reiki en í víðustu merkingu er 

tvítyngdur einstaklingur sá sem hefur tvö tungumál á valdi sínu. En færnin í hvoru 

tungumáli fyrir sig getur verið mismunandi“ (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11). 

 

Daglegt mál og skólamál 
Því hefur verið haldið fram að nemendur sem læra tvö mál jafnhliða verði aldrei 

annað en hálftyngdir þar sem þeir þurfi ákveðna færni í móðurmálinu áður en þeir geti 

lært annað tungumál. Einnig hefur verið talað um að börn séu aðeins tvö ár að læra 

daglegt mál nýja tungumálsins en fimm til sjö ár að læra skólamál þess (Þóra 

Másdóttir 2000:33-34; Cummins 1996:61-62). Því má leiða líkur að því að börn sem 
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dvalið hafa langdvölum erlendis og hafið sína skólagöngu þar hafi ekki öðlast færni í 

íslenska skólamálinu þegar þau flytja aftur heim.  

 Á meðan barn er að ná tökum á nýju tungumáli eru eintyngdir jafnaldrar þeirra 

að bæta við sig kunnáttu í lestri og dýpka málfræðikunnáttu sína í móðurmálinu. Á 

meðan staðnar tvítyngdi nemandinn og er því orðinn á eftir jafnöldrum sínum þegar 

hann hefur náð nógu góðri færni í daglegu máli til að fara að takast á við skólamálið. 

Þegar börn flytja til útlanda og þurfa að læra nýtt tungumál, einskorðast notkun 

móðurmáls þeirra við heimilið. Barnið þjálfast því ekki áfram í þeim málsniðum sem 

notuð eru annars staðar (Cummins 1996:51-56). Því þjálfast íslensk börn sem flytjast 

til útlanda ekki í íslensku skólamáli og ritmáli og hafa þar með dregist aftur úr 

jafnöldrum sínum hérlendis.  

 Þar af leiðandi má gera ráð fyrir því að þó að barn dvelji ekki nema eitt til tvö 

ár á erlendri grundu hafi það misst mikið úr skólafærni sinni hérlendis og jafnvel ekki 

náð fullkomnum tökum á henni í nýja landinu heldur. Þetta fer vissulega eftir því 

hversu mikla aðstoð barnið fær. 

 Það sem þarf að hafa í huga þegar tvítyngdir nemendur eru metnir í skóla er að 

meta ekki færni þeirra út frá öðru máli en móðurmáli þeirra (Cummins 1996:61). Þá 

erum við aftur komin að þeim vanda að skilgreina móðurmál, hvernig móðurmál 

tengist daglegu máli og skólamáli. Séu nemendur orðnir vanir að læra á öðru máli en 

móðurmálinu er hætt við því að þeim gæti hugsanlega gengið betur væru þeir metnir 

út frá öðru máli en hinu eiginlega móðurmáli þeirra. 

 Mikilvægt er að nemendur fái verkefni sem hæfa aldri þeirra (Ingibjörg 

Hafstað 1994:43). Því þyrfti að vera hægt að taka tillit til mállegrar stöðu nemanda og 

aldurs þegar kemur að því að velja honum verkefni. Þrátt fyrir að málfræðikunnátta 

nemanda sé slök en hann sé orðinn nokkuð fær í leikmáli síns aldurshóps er ekki víst 

að hann festi sig við þau verkefni sem honum eru fengin finnist honum þau barnaleg. 

 Þegar snúbúar koma til landsins gera þeir mistök vegna þess að þeir eru ekki 

nógu sterkir í íslensku. Þetta eru þá hugsanlega mistök sem aðrir bekkjarfélagar eru 

hættir að gera. Því er mikilvægt að rétt sé tekið á málum, og nógu snemma, til að 

þessir nemendur líti ekki á sjálfa sig sem undirmálsmenn. 
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Sérkennsla 
Réttur barna, sem snúa aftur eftir dvöl erlendis, er óljós. Þó gerir aðalnámskrá ráð 

fyrir að þeir heyri undir þá nemendur sem læra íslensku sem annað mál. ,,Íslenska sem 

annað tungumál er námsgrein fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á íslensku 

til að geta stundað nám í íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur. Þetta á jafnt 

við um nemendur af íslenskum og erlendum uppruna” (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska 1999:83). Það er þó hvergi að finna nánari upplýsingar um rétt snúbúa. 

Í 4. grein reglugerðar um breytingu á 6. grein reglugerðar um jöfnunarframlög 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla nr. 653/1997 er þó ekki minnst 

einu orði á snúbúa heldur virðast þessi fjárframlög aðeins ná yfir nýbúa. Þessi 

reglugerð hefur þó verið felld brott og í breyttri reglugerð nr. 351/2002 stendur: 

„Jöfnunarsjóður sveitarfélaga skal greiða öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg 

framlög til nýbúafræðslu á grunnskólastigi þar sem um slíka fræðslu er að ræða“ 

(Reglugerð um breytingu á reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 

til reksturs grunnskóla, 1997; Reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga til reksturs grunnskóla, 2002). Það sama er uppi á teningnum í reglugerð 

nr. 391/1996 um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Þar 

kemur fram í 4. grein: ,,Miða skal við að hver nemandi með annað móðurmál en 

íslensku fái 2 stundir á viku í sérstakri íslenskukennslu á meðan hann er að ná tökum á 

íslensku máli. Samkvæmt mati skólastjóra og sérfræðiþjónustu skóla getur kennslan 

verið mismunandi eftir skyldleika móðurmáls nemanda við íslensku“ (Reglugerð um 

íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku, 1996). Það er því ljóst að 

snúbúar eru að vissu leyti ‚týndir‘ í kerfinu nema hægt sé að skilgreina móðurmál á 

fleiri en einn veg.  

Foreldrar geta farið fram á það við kennara að barnið þeirra fái þann stuðning 

sem þörf er á en samkvæmt 7. grein reglugerðar um sérkennslu verða forráðamenn, 

kennarar og sérfræðingar sérfræðiþjónustu skólans að vera sammála um þá þörf. Þó 

þarf sveitarstjórn að veita samþykki sitt áður en til framkvæmda kemur samkvæmt 14. 

grein sömu reglugerðar. Í 10. grein reglugerðarinnar kemur fram að komi upp einhver 

ágreiningsmál skuli þeim vísað til sveitarstjórnar til úrskurðar. Það er þó ljóst ef 12. 

grein reglugerðarinnar er skoðuð að það er umsjónarkennarans að halda utan um allar 

upplýsingar um námsframvindu, einnig þá kennslu sem fer fram hjá öðrum kennurum. 

(Reglugerð um sérkennslu, 1996). Svigrúm sveitarfélaga er þó ekki mikið þegar 
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kemur að ráðstöfunum fjármagns miðað við þann tímafjölda sem reiknast á hvern 

nemanda eins og sjá má í 27. grein reglugerðar um sérkennslu nr. 389/1996:  

 

Sveitarstjórn skal við gerð árlegrar fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins gera ráð fyrir 
fjárveitingum til sérkennslu í grunnskólum sem miðast við að til ráðstöfunar í hverri 
kennsluviku verði sem svarar 0,25 kennslustundum á fyrstu 1.700 nemendur í sveitarfélagi 
og 0,23 kennslustundum á hvern nemanda umfram 1.700. Þessu kennslumagni skal varið til 
sérkennslu í grunnskólum, kennslu í sérdeildum (sbr. 11. gr. c. lið) og til annarra starfa á 
þessu sviði eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar. (Reglugerð um sérkennslu, 1996) 

 

Miðað við þetta er ekki um nema 125 kennslustundir að ræða fyrir skóla sem telur 

500 nemendur. Það eru um það bil fjögur stöðugildi kennara og undir það hljóta að 

falla, stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar, sérkennarar, talmeinafræðingar, námsráð-

gjafar, hjúkrunarfræðingar og allir þeir sem koma að þeim börnum sem þurfa á 

sérkennslu að halda með einhverjum hætti.  

Fyrri rannsóknir 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum tvítyngis á börn og nám þeirra. Hér 

eftir verður gerð grein fyrir nýlegum rannsóknum í þessum fræðum. Tvítyngd börn 

standa misvel að vígi hvað stöðu þeirra í námi varðar og hefur aldur þeirra mikið að 

segja. Þau börn sem kynnast nýju tungumáli fyrir kynþroska eiga mun auðveldara 

með að tileinka sér það heldur en þau sem eldri eru. Þau yngri eru enn á svokölluðu 

máltökuskeiði og því móttækilegri fyrir því að læra nýtt tungumál (Sigríður 

Sigurjónsdóttir:2001). Eftir að máltökuskeiði lýkur nær fólk sjaldnast það góðu valdi 

á nýju tungumáli að innfæddir greini það ekki (Þórdís Gísladóttir 2004:147). 

 Hér áður fyrr, á síðustu öld, var orsök námsörðugleika tvítyngdra barna talin 

vera tvítyngið sjálft, að það orsakaði námsörðugleika og vitrænan rugling (e. cognitive 

confusion). Í ljós hefur komið að ástæðan er líklega sú að þessum nemendum var 

refsað fyrir að tala hitt tungumálið í skólanum og því er mun sennilegra að ástæða 

lægri einkunna hafi verið meðferðin í skólanum en ekki tvítyngið. Þar sem nemendur 

fengu ekki að nota móðurmálið voru þeir hugsanlega metnir á röngum forsendum. 

Nýrri rannsóknir sýna margar hverjar að tvítyngi hafi jákvæð áhrif á vitsmuni og 

tungumálagengi og hefur dæmið því snúist við. Talið er að þeir nemendur sem fá 

tvítyngiskennslu standi framar í námi en hinir eintyngdu (Cummins 1996:104).  

 Tvítyngdir nemendur geta þó að sjálfsögðu átt við námsörðugleika að stríða en 

erfiðleikarnir eru oft tungumálunum óviðkomandi. Tvítyngið getur stundum falið 

orsök námsörðugleikanna og erfitt getur reynst að sjá hver raunveruleg orsök er og því 
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er tvítyngi oft talin orsökin á slöku gengi en ekki námsörðugleikar. Þeir nemendur 

sem þannig er ástatt um fá því ekki þá sérkennslu sem þeir þurfa á að halda (Birna 

Arnbjörnsdóttir 1997:29).  

 Tvítyngi getur þó haft neikvæð áhrif á námsárangur sé undirstaða nemenda á 

móðurmáli þeirra léleg og ef þeir fá ekki lengur kennslu í því. Truflun getur orðið á 

málþroska þessara barna og hefur það áhrif á þróun læsis sem veldur 

námsörðugleikum. Það sem er talið valda þessu er að á meðan tvítyngdu nemendurnir 

eru að læra nýja tungumálið situr annað á hakanum og því verða þeir eftir á í 

málþroska og öðrum námsgreinum í skólanum og eiga þeir erfitt með að ná 

bekkjarfélögum sínum (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11). Þetta á kannski sérstaklega 

við þar sem námskrá er stíf og skóladagur mjög langur. Á Íslandi ætti að vera 

möguleiki á því að koma móðurmálskennslu við án þess að það bitni á öðrum 

námsgreinum.  

 Námslegt gengi tvítyngdra nemenda hefur verið kannað með tilliti til þess 

hvort þeim standi til boða tvítyngiskennsla eða ekki. Með tvítyngiskennslu er átt við 

að nemendur fái að hluta til kennslu í og á sínu móðurmáli. Það er að pólskur nemandi 

í íslenskum grunnskóla fái að þróa færni sína í pólsku áfram og læra til dæmis 

landafræði bæði á pólsku og íslensku. Að því er stuðlað að hann verði jafnvígur á 

báðum tungumálum. Í ljós hefur komið að nemendum sem fá tvítyngiskennslu vegnar 

betur á samræmdum prófum heldur en innfæddum og þeim nemendum sem ekki fá 

kennslu á sínu móðurmáli (Birna Arnbjörnsdóttir 1998:13-15).  

 Til þess að koma á fót tvítyngiskennslu þarf ákveðna stærð hóps nemenda með 

sama móðurmál og er það því ekki mögulegt á öllum stöðum og á það meðal annars 

við hér á Íslandi. Þá er brugðið á það ráð að stofna móttökubekki eða –deildir. Í 

þessum deildum eru nemendur með ólík tungumál samankomnir. Þeir læra nýja 

tungumálið mikið til af samskiptum hver við annan og getur því skapast sú hætta að 

nokkurs konar millimál myndist hjá þessum nemendum sem hefur þær afleiðingar í 

för með sér að þeir eru lengur að læra nýja málið. Í Bretlandi var þetta fyrirkomulag 

lagt af því þar töldu menn að starfræking móttökudeilda hefði það í för með sér að 

þessi hópur nemenda myndi einangrast frá öðrum nemendum (Birna Arnbjörnsdóttir 

2000:13). Þessar athuganir voru gerðar fyrir árið 2000 og því ekki ljóst hver staðan í 

Bretlandi er nú en sú leið, að koma á fót móttökudeildum, hefur víða verið tekin upp 

og þar á meðal á Íslandi. 
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 Birna Arnbjörnsdóttir gerði rannsókn á börnum sem komu til náms í 

Bandaríkjunum. Í ljós kom að þau sem voru vel að sér í móðurmáli sínu komu betur út 

en hin þegar lestrarfærni þeirra var rannsökuð (Birna Arnbjörnsdóttir 1998:17). Börn 

sem fá kennslu á sínu móðurmáli byggja upp grunn hugtakaskilnings á því máli og 

ofan á þann grunn er hægt að byggja bóklega færni á nýja tungumálinu. Þeir sem 

aðhyllast þetta sjónarmið telja að í heilanum sé eitt svæði fyrir bæði tungumálin og 

því færist þekking í móðurmáli yfir á það nýja. Börn sem kunna að skrifa setningar á 

pólsku þurfa ekki að læra hvað setning er þegar þeir byrja í íslenskum skóla. Því eflir 

þekking á móðurmáli nám á því nýja ef hvatning er til staðar og barnið heyrir bæði 

tungumálin í umhverfi sínu. Þeir sem eru fylgjandi tvítyngiskennslu trúa því að þetta 

sé rétt.  En til er annar hópur fólks sem trúir því að ef nemendum er einungis kennt á 

nýja tungumálinu þá munu þeir læra það betur heldur en þeir sem fá kennslu í eða á 

móðurmálinu, annað hvort allan tímann eða hluta af honum. Meðlimir þessa hóps telja 

að tungumálin eigi sín sér svæði í heilanum og þekking á einu tungumáli geti ekki 

yfirfærst á annað (Cummins 1996:109-112).  

 Samkvæmt rannsóknum þroskasálfræðinga er munur á því hvenær á 

lífsleiðinni börn læra seinna tungumálið. Læri þau það á máltökuskeiðinu virðist sem 

það fari á sama stað í heila og fyrsta tungumálið en lærist það eftir kynþroska fari það 

á annan stað. Því þarf að sækja upplýsingarnar á milli þessara svæða (Shaffer 

2002:344). Þetta þekkjum við sjálf þegar við tölum þau tungumál sem við lærðum 

sem annað mál, þá hugsum við á móðurmáli okkar og þýðum það yfir á hitt málið.  

 Ýmsar rannsóknir styðja tilgátur þeirra sem aðhyllast tvítyngiskennslu. Ramírez-

skýrslan frá árinu 1991 afsannar þau rök að beint samband sé á milli þess að fá 

leiðbeiningar á nýja tungumálinu eingöngu, í þessu tilfelli ensku, og góðs árangurs í 

skóla, í þriðja bekk. Nemendur sem fengu einnig leiðbeiningar á móðurmáli sínu, 

spænsku, hluta kennslunnar í byrjun skólagöngu gekk ekki verr en þeim sem fengu 

einungis leiðbeiningar á ensku. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar ættu kennarar 

því ekki að forðast að nota móðurmál nemenda í kennslu nýbúa (Cummins 1996:112-

113).  

 Í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna er staðan þó orðin sú að tvítyngi er orðið að 

bannorði, ekki má kenna tvítyngdum nemendum á móðurmáli þeirra og eru þeir 

prófaðir á ensku og því fá þessir nemendur lélegri útkomu á prófum en geta þeirra 

segir til um. Þessi ákvörðun stjórnvalda gengur þvert á allar rannsóknir sem styðja 

tvítyngiskennslu og því er erfitt að skilja hvað liggur að baki ákvörðun þeirra. 
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Þróunin, í Bandaríkjunum, virðist ætla verða sú að tvítyngi verði bannorð á landsvísu 

og má nefna því til stuðnings að ríkisstjórn Bush forseta felldi frumvarp um 

tvítyngiskennslu og hugtakið tvítyngiskennsla hefur verið fjarlægt úr orðsafni 

ríkisstjórnarinnar (e. federal government). Í stað tvítyngis er nú talað um enska 

mályfirtöku (e. English language acquisition) (Katz og Kohl 2002:6-7). Ástæða 

þessara lagabreytinga er ef til vill sú að stjórnvöld séu orðin hrædd um stöðu enskrar 

tungu og telja sig með þessum hætti vera að styrkja stöðu hennar og vernda hana. 

Þetta líkist málverndarstefnu á Íslandi þar sem margir eru orðnir hræddir um stöðu 

íslenskunnar og vilja fyrir alla muni banna að enska sé töluð á opinberum vettvangi 

svo sem í sjónvarpi (án texta) og í háskólum.  

Í 5. grein reglugerðar nr. 391 frá árinu 1996 segir að hvetja eigi tvítyngd börn 

til þess að viðhalda og rækta móðurmál sitt. Þau börn sem gera það öðlast yfirleitt 

jákvæða sjálfsmynd og því er mikilvægt að kennsla í móðurmáli sé í boði fyrir þennan 

hóp barna. Flestir foreldrar vilja einnig að börn þeirra viðhaldi móðurmálinu og vilja 

að þau fái kennslu á því máli líka. Ástæður þess eru að þeir vilja ekki að börnin 

fjarlægist sína menningu og eigi erfitt með samskipti við fjölskylduna. Gott vald á 

móðurmáli er auk þess yfirleitt talið hafa jákvæð áhrif á allt nám barnsins, ekki bara 

tungumálanám (Guðni Olgeirsson og Ingibjörg Hafstað 1993; Reglugerð um 

íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku, 1996; Shaffer 2002:373). 

Þessir þættir vinna allir saman og því ættu jákvæð sjálfsmynd og félagslegt jafnvægi 

að hafa góð áhrif á námsárangur. Finni nýbúar til meira öryggis fái þeir að nota sitt 

tungumál ætti kennslan að fara fram á móðurmálinu að hluta til. Ætla má að það sama 

eigi við um snúbúa, að þeir finni til öryggis fái þeir að læra áfram á því tungumáli sem 

þeir hafa vanist. 

 Þeir sem koma að kennslu tvítyngdra barna skiptast í tvær fylkingar þegar 

kemur að því að meta hvort tvítyngi hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á námsframvindu 

og hæfni nemenda í tungumálunum. Báðar fylkingar telja sig vera að gera það rétta 

fyrir þessi börn. Þeir sem telja að tvítyngiskennsla hamli námsframvindu barnanna 

trúa því að það sé þeim fyrir bestu að læra einungis á nýja tungumálinu og öfugt. Eins 

og rakið hefur verið hér á undan hafa verið gerðar allmargar rannsóknir á tvítyngdum 

börnum og gefa niðurstöður þeirra ýmist til kynna að þau standi sig betur en eintyngd 

börn eða þá að tvítyngið aftri þeim að einhverju leyti (Cummins 1996:97).  

 Rannsókn Ricciardelli er ein þeirra rannsókna sem gefur til kynna að tvítyngi 

hafi góð áhrif á nemendur. Hann gerði tvær rannsóknir og var tilgangur þeirra að 
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kanna áhrif tvítyngis á vitmunaþroska og sköpunargáfu. Í fyrri rannsókninni voru 

þessi atriði skoðuð hjá tveimur hópum, í þeim fyrri voru 57 tvítyngd börn sem töluðu 

ítölsku og ensku og í þeim seinni voru 55 börn sem einungis töluðu ensku. Börnin 

voru á aldrinum fimm til sex ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þau börn sem 

höfðu jafnt vald á báðum tungumálum stóðu sig betur á öllum sviðum sem könnuð 

voru. Þau höfðu meiri sköpunargáfu, betri málskilning (e. metalinguistic awareness) 

og höfðu betri munnlega og verklega hæfni heldur en eintyngdu börnin og þau börn 

sem kunnu bæði tungumálin en voru ekki jafnvíg á þau bæði. Sömu niðurstöður 

fengust í annarri rannsókn sem Ricciardelli gerði en þar voru rannsökuð eintyngd börn 

sem töluðu ítölsku og tvítyngd börn sem töluðu ítölsku og ensku (Cummins 1996:106-

108). Þessar niðurstöður sýna að ekki skiptir máli hvort tungumálið eintyngdu börnin 

tala og tvítyngið hefur því samkvæmt rannsóknunum tvímælalaust góð áhrif. 

 Þeir sem telja að kennsla á móðurmáli tvítyngdra barna hefti þau í að læra nýja 

tungumálið segja að yngri börn eigi mun auðveldara með að læra tungumál heldur en 

þau sem eldri eru. Því eigi að byrja að kenna það sem fyrst því nýja tungumálið lærist 

best ef það er notað eins mikið í kennslu og hægt er og nemendur sökkva sér 

algjörlega í það. Ef það er gert munu þeir ná nægilegu valdi á því á einu til tveimur 

árum, bæði leikmáli og skólamáli, og þar af leiðandi ekki þurfa á sérstökum stuðningi 

að halda í skóla eftir þann tíma (Cummins 1996:102).  

 Í rannsókn sem Ruth Lingxin Yan gerði kemur fram að foreldrar tvítyngdra 

barna vilja að þeir læri móðurmálið og þeir segja að þeir skólar sem efli tvítyngi séu 

gæðaskólar. Ástæður þess að þeir telja móðurmálskennslu vera mikilvæga eru fjórar. Í 

fyrsta lagi telja þeir það mikilvægt til að styrkja fjölskyldutengslin og siðferðisgildi, í 

öðru lagi til að halda sambandi við tungumála- og menningarsamfélagið, í þriðja lagi 

til að viðhalda menningar- og trúararfleifð og að lokum til að auka möguleika 

barnanna á atvinnutækifærum í framtíðinni (Yan 2003:99,106,108). 

 Án efa munu rannsóknir um þetta málefni verða gerðar áfram og munu 

niðurstöður þeirra líklega styrkja viðhorf beggja fylkinga og því munu fylkingarnar 

tvær væntanlega verða við lýði um ókomna tíð. Í íslensku skólakerfi virðast þó flestir 

aðhyllast það sjónarmið að koma nemendum sem fyrst inn í íslenskuna og virðast 

leggja litla áherslu á tvítyngiskennslu. Það er vissulega erfitt í svo litlu landi sem 

Ísland er að koma því við að nemendur fái kennslu í og á sínu móðurmáli og auk þess 

er það dýrt. Kennaraskortur gæti verið enn ein ástæða þess að íslensk skólayfirvöld 
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velja þá leið að koma nemendum sínum sem allra fyrst inn í íslenskt málumhverfi og 

menningu hvað sem rétti þeirra líður. 

 Allar þær rannsóknir sem hér hefur verið um rætt eiga við nýbúa en ekki 

snúbúa. Margt er sameiginlegt með þessum hópum og auk þess er lítið efni til um 

snúbúa. Í grein Helga Skúla Kjartanssonar er lítillega fjallað um þann hóp þó svo það 

hugtak sé ekki notað. Þar er umfjöllun um PISA rannsóknina sem gerð var árið 2003 á 

nemendum í tíunda bekk grunnskóla. Markmið rannsóknarinnar var að mæla 

frammistöðu og getu unglinga á ýmsum sviðum. Það sem vakti áhuga greinarhöfundar 

var sú staðreynd að hópur unglinga talar meira á erlendu máli heldur en íslensku 

heimavið þó svo þeir eigi íslenska/íslenskt foreldra/foreldri. Þessi hópur er ekki stór, 

aðeins sextán unglingar, en þó þykir tilvist hans athyglisverð. Ljóst er að bakgrunnur 

þessara nemenda er erlendur, annað hvort eiga þeir erlendar ömmur og afa eða þá að 

þeir eru snúbúar, hafi búið erlendis og gengið þar í skóla og hafi haldið áfram að tala 

erlenda tungumálið við heimkomu (Helgi Skúli Kjartansson 2005). 

 Mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar en þær sem að framan eru nefndar en 

þær varpa þó nægilegu ljósi á stöðu snúbúa. Ekki var unnt að finna rannsóknir um 

kennslu snúbúa og því er nauðsynlegt að byggja rannsóknina á nýlegum rannsóknum 

sem gerðar hafa verð á tvítyngdum börnum þó þær eigi betur við nýbúa. 

Aðferð 
Ætlunin var að ná fram tilfinningum nemenda, foreldra og kennara með rannsókninni, 

hvernig þeim líður, hversu vel þeim finnst þeim vera sinnt og hvað þeir telja að hægt 

sé að gera til að bæta þjónustu við þá. Þetta felur því í sér eigindlega rannsóknaraðferð 

þar sem ætlunin er að ná fram skilningi og túlkun ákveðins hóps. Til þess að ná fram 

samspili hegðunar, hugsunar, skynjunar og tilfinninga eru viðtöl besta gagnasöfnunar-

aðferðin (Helga Jónsdóttir 2003:67).  

Menntarannsóknir skiptast í eigindlegar og megindlegar rannsóknir. 

Eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á fyrirbærafræðilega rökrétt líkan þar sem 

margþættur raunveruleiki á rætur sínar í skynjun viðfangsefnisins. Skilningur og 

merking er fengin með frásögnum og athugunum en ekki tölum eins og í megind-

legum rannsóknum. Rannsóknirnar eru venjulega gerðar í náttúrulegu umhverfi og 

aðstæðum sem er einmitt öfugt við þær megindlegu (McMillan 2004:9).  
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 Til að rannsaka líðan og hag nemenda og væntingar þeirra og stöðu væri erfitt 

að notast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Með megindlegum aðferðum er ekki 

hægt að endurspegla túlkun og líðan fólks. Til þess eru viðtöl betur fallin.  

Þátttakendur 
Tekin voru viðtöl við nemendur, foreldra og kennara. Með því að hafa þessar þrjár 

hliðar á málinu var ætlunin að komast að því hvort skólarnir telji sig veita betri eða 

verri þjónustu en raunin er. Með því er átt við að skoða málið frá ólíkum 

sjónarhornum til að fá sem besta mynd af stöðu mála. Foreldrum gæti hugsanlega þótt 

vanta sérkennslu á meðan skólarnir telja sig veita nemendum næga þjónustu. Einnig 

varpa þessar þrjár hliðar ljósi á hvort munur sé á tilfinningum þeirra sem standa í 

breytingunum og þeirra sem hafa fræðilegan bakgrunn í málum sem þessum. 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki þar sem ætlunin var varpa ljósi á 

þröngan hóp nemenda. Viðmiðin voru að nemendur hefðu dvalið langdvölum erlendis 

og ættu íslenska foreldra. Leitast var við að ná til foreldra þessara sömu nemenda svo 

og þeirra kennara sem fyrstir tóku á móti þeim í íslensku grunnskólunum. Ekki gekk 

eftir í öllum tilfellum að ná tali af nemanda, foreldri og kennara, í sumum tilfellum 

fengust nemendur ekki til að veita viðtal og eins var ekki alltaf hægt að ná tali af 

kennurum. Viðtölin snérust um sjö nemendur sem búa á mismunandi stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Við mat á hvort staðsetning gæti hugsanlega skipt máli í 

rannsókninni var litið til meðaleinkunna á samræmdum prófum og í ljós kom að 

meðaleinkunn úr tíunda bekk árið 2005 var hæst í Reykjavík (Námsmatsstofnun [án 

árs]). Ekki var hægt að finna út úr því hvort einkunnir nýbúa eða snúbúa væru ólíkar 

öðrum einkunnum og því var gengið út frá því að staðsetningin hefði ekki áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þrátt fyrir að meðaleinkunn allra tíundu bekkinga væri 

hærri á höfuðborgarsvæðinu má allt eins gera ráð fyrir að snúbúum sé betur sinnt á 

landsbyggðinni þar sem bekkjardeildir eru oft minni en á höfuðborgarsvæðinu.  

Að lokum er eitt viðtal við kennara sem tók við nýjum nemanda 1. mars 2007. 

Það viðtal fjallar um hvernig staðið var að móttöku þess nemanda og undirbúningi 

kennarans. Þar að auki var kennarinn beðinn um að leggja mat á stöðu nemandans og 

spá fyrir um framtíðarhorfur hans. 
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Þátttakendur í rannsókninni 
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Hlutverk rannsakanda er að hlusta og spyrja opinna spurninga. Einnig þarf 

rannsakandi að virka hvetjandi á viðmælandann. Hann þarf að gera sér fulla grein 

fyrir því að það sem viðmælendur hans segja er ekki endilega það sem hann átti von á 

(Helga Jónsdóttir 2003:75). Þeir sem leggja upp í rannsókn á málum sem þeir hafa 

myndað sér skoðun á þurfa að reyna að vinna í ákveðnu hlutleysi sem getur verið 

erfitt.   

Leitast var við að hafa viðtölin sem ítarlegust og gera viðmælendum grein 

fyrir bakgrunni rannsakenda og ástæðunni fyrir viðtalinu. Það tryggir rannsókninni 

ákveðið réttmæti (Helga Jónsdóttir 2003:79-80). Einnig var fyllsta trúnaðar gætt við 

þátttakendur og þeim var gerð grein fyrir því.  

Gagnasöfnun og greining 
Eins og fram hefur komið fór gagnasöfnun fram með viðtölum. Viðtölin voru 

óstöðluð en þá er rannsakandinn að leitast við að skilja þátttakendur á þeirra 

forsendum, út frá þeirra reynsluheimi. „Viðtölin felast í samræðum þar sem 

umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við 

viðmælanda þannig er umræðuefnið fyrirfram ákveðið en innihald samræðnanna 

ekki“ (Helga Jónsdóttir 2003:73).  

Rannsakendur studdust við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) en bættu við 

spurningum sem þótti henta í hvert skipti. Spurninganna var ekki endilega spurt eftir 
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röð þeirra í viðtalsrammanum heldur var reynt eftir fremsta megni að láta viðtalið vera 

sem líkast eðlilegu samtali. Leitast var við að hafa spurningar opnar til að fá fram 

raunverulegar skoðanir viðmælenda. 

 Viðtölin fóru fram þar sem þátttakendur óskuðu til þess að skapa eins þægilegt 

andrúmsloft og völ var á þannig að viðmælanda liði sem best og rannsakandi ynni 

frekar trúnað hans. Þar að auki voru viðtölin tekin upp á segulband til að auðvelda 

skráningu eftir á. 

Viðtölin voru afrituð og kóðuð með tilliti til þeirra rannsóknarspurninga sem 

lagt var upp með. Unnið var jafnóðum með gögnin til að þrengja rannsóknar-

spurninguna. Með þeim hætti var hægt að nýta túlkun rannsakenda og þær 

niðurstöður, sem þeir töldu sig hafa komist að, í þeim viðtölum sem á eftir komu. 

Skoðað var hvað viðmælendur lögðu mesta áherslu á og þótti mikilvægast og hvort 

það voru sömu hlutirnir eða algjörlega ólíkir hlutir sem upp komu (Bogdan og Biklen 

1998:157-158).  

Niðurstöður 

Nemendurnir 
Hér á eftir fer samantekt úr viðtölunum og ber að nefna að öllum nöfnum hefur verið 

breytt. 

Ólafur 
Ólafur er nítján ára og bjó í Þýskalandi frá fæðingu. Hann hóf skólagöngu sína þar í 

landi, þar sem hann var í hverfisskóla, og flutti heim til Íslands í lok annars bekkjar. 

Hann hafði verið búsettur hérlendis í ellefu ár þegar viðtalið var tekið. Á meðan 

Ólafur bjó í Þýskalandi lærði hann, að eigin sögn, ekki mikið í íslensku. Ástæðan er 

sú að hans mati að honum þótti þýskan mun skemmtilegra tungumál og talaði hann 

meðal annars þýsku við íslenska vini sína. Hann lærði þýsku því afar vel og er 

þýskukunnátta hans enn þann dag í dag mjög góð.  

 Ólafi fannst ekki mjög erfitt að byrja í skóla hér á landi þar sem hann hafði þá 

þegar kynnst nokkrum krökkum í hverfinu. Honum var tekið opnum örmum í 

skólanum og fann ekki fyrir neinum fordómum. Hann fékk enga aukakennslu og var 

inni í almennum bekk alveg frá byrjun. Námsleg staða hans var og er enn mjög góð þó 

svo hann hafi átt í einhverjum erfiðleikum með íslensku til að byrja með. Hann 
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stendur sig best í stærðfræðitengdu námi og var til að mynda komin langt á undan 

íslenskum bekkjarfélögum sínum í stærðfræði þegar hann flutti heim. 

 Það sem Ólafi fannst erfiðast við það að byrja að nota íslensku þegar hann 

flutti heim var að biðja um hluti sem hann gat ekki útskýrt á íslensku en gat hins vegar 

útskýrt á þýsku. Ólafur telur þýsku vera auðveldara mál og útskýrir hann það með 

dæmi: „Mér finnst þú veist krakkarnir sem eru að læra þetta vera rosalega fljótir að 

læra þetta [þýskuna].“ Honum finnst útlendingar sem eru að læra íslensku vera mjög 

lengi að ná henni.  

 Ólafur sér talsverðan mun á skólanum á Íslandi og skólanum í Þýskalandi. Í 

Þýskalandi er miklu meira lagt á nemendurna og þeir þurfa að læra mikið. Þar í landi 

læra börn meðal annars tengiskrift og margföldun í fyrsta og öðrum bekk sem er mun 

fyrr en á Íslandi. „...[Þ]au eru liggur við að læra bókstafina allt fyrsta árið sitt“ segir 

Ólafur þegar hann rifjar upp fyrsta ár bróður síns í grunnskóla hér á landi. Honum 

finnst krakkar á Íslandi vera mun lengur að meðtaka nýtt efni heldur en úti og telur 

hann ástæðuna vera þá að minna sé lagt á þá. Ólafur telur að námslegt gengi sitt hafi 

verið svipað í íslenskum og þýskum grunnskóla. 

 Spurður út í framtíðina segist Ólafur vilja halda áfram námi, eftir menntaskóla 

ætlar hann sér þó að taka frí í að minnsta kosti eitt ár. Hann langar að hefja 

háskólanám hér en klára erlendis og þá jafnvel í Þýskalandi. Hann er hins vegar ekki 

búinn að ákveða hvað hann vill læra.  

Guðrún móðir Ólafs segir að þó svo fjölskyldan hafi alltaf talað íslensku 

heima hafi mikið verið lagt upp úr því að Ólafur næði góðri færni í þýsku og var hann 

meðal annars hjá þýskri dagmömmu til að hann fengi betra tækifæri á að kynnast 

þýskri menningu og tungu. Á meðan á dvölinni úti stóð fékk Ólafur ekki kennslu á 

íslensku en foreldrarnir lásu alltaf fyrir hann íslenskar bækur. Að sögn Guðrúnar var 

Ólafi ekki boðinn neinn stuðningur þegar hann hóf skólagöngu á Íslandi og var honum 

tekið eins og hverju öðru barni. Hún telur að hann hefði helst þurft stuðning í íslensku 

en hún fékk það svar frá skólanum að Ólafur þyrfti bara að leggja meiri áherslu á þá 

námsgrein og hvíla sig á stærðfræðinni þar sem hann væri svo sterkur í henni. Guðrún 

segir að skólakerfið hafi ekkert haft að bjóða syni hennar. Heima fyrir unnu 

foreldrarnir mikið að því að aðstoða Ólaf í stafsetningu og að skilja bókstafina enda er 

íslensk stafsetning ólík þeirri þýsku sem og hljóð bókstafa og ruglaði Ólafur þeim 

lengi saman. Aðspurð um námslega stöðu Ólafs telur hún hana vera góða, bæði í 

Þýskalandi og á Íslandi.    
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 Guðrún segir að sonur hennar hafi verið svolítið kvíðinn fyrir því að flytja til 

Íslands og fundist það ákveðið stökk þó svo að hann hafi líka fundið fyrir tilhlökkun. 

Henni fannst þetta þó ekki hafa mikil áhrif á hann.  

 Þegar Guðrún er beðin um að bera saman skólakerfið hér á landi og í 

Þýskalandi finnst henni mjög margt vera ólíkt. Bekkjarstærðin er svipuð í báðum 

löndunum, þó að bekkirnir séu oft fjölmennari úti. Grunnskólinn hér er tíu ára skóli á 

móti fjórum árum í Þýskalandi og er Guðrún mjög sátt við lengdina hérlendis. Eftir 

þessi fjögur ár í Þýskalandi þurfa nemendur að velja hvað þeir ætla að gera í 

framtíðinni, hvort þeir ætla að fara í háskóla, iðnnám eða eitthvað annað og því er, að 

mati Guðrúnar, mikill þrýstingur á börn að ná árangri allt frá byrjun skólagöngu. 

Henni finnst einnig fjölbreytileiki skólanna hér mjög jákvæður, ekki sé einungis lögð 

áhersla á bóklegar greinar heldur er líka áhersla á hluti eins og tjáningu. Á móti kemur 

að Guðrúnu finnst nemendur í íslenskum skólum komast upp með verri hegðun heldur 

en úti. Guðrún sér mikinn mun á námskröfum hérlendis og úti. Í Þýskalandi fá 

nemendur einkunnir frá upphafi skólagöngu. Eftir einungis nokkurra vikna 

skólagöngu fór Ólafur til að mynda í stafsetningarpróf. Kröfurnar voru oft það miklar 

að Ólafur kom grátandi heim úr skólanum þrátt fyrir að vera einn af sterkustu 

nemendunum námslega.  

 Líkt og Ólafur talaði um hér að ofan þá var hann kominn langt á undan 

jafnöldrum sínum í stærðfræði en hann fékk ekki annað efni en hinir bekkjarfélagarnir 

heldur þurfti hann í raun að vinna að sömu viðfangsefnum og hann hafði unnið með í 

Þýskalandi. Guðrúnu finnst að sonur hennar hafi ekki fengið það sem hann þurfti í 

þeirri námsgrein. Ólafur átti sjálfur að eyða meiri tíma í íslensku og minnka áhersluna 

á stærðfræði. Guðrúnu finnst það ekki rétt vinnubrögð hjá kennaranum og hefði hún 

gjarnan viljað að Ólafur hefði fengið meiri örvun í stærðfræði þar sem hann hafi haft 

gaman af henni.  

 Aðspurð hvort Guðrún myndi vilja breyta einhverju í skólakerfinu hér á landi 

segist hún vera þokkalega sátt. Henni finnst gott að skólinn sé orðinn einsetinn en 

hann var það ekki þegar fjölskyldan flutti heim. Hún myndi vilja flétta tómstundir 

meira inn í skólastarfið eins og hún segir raunina vera víða úti á landi. Hún ræddi 

einnig agamál, í Þýskalandi eru nemendur sem trufla teknir út úr bekknum og er hún 

mótfallin því, samt finnst henni ekki gott þegar tími kennara fer í að eiga við örfáa 

erfiða nemendur í stað þess að geta einbeitt sér að öllum í bekknum. Henni finnst 

vanta einhverja lausn á þessu vandamáli og að stuðningur við nemendur þyrfti að vera 
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meiri. Að lokum sagði hún þó að hún væri mjög sátt við skólakerfið þótt það væri 

alltaf möguleiki á umbótum. Guðrún telur það heppni að Ólafi skyldi hafa gengið eins 

vel og raun ber vitni síðan fjölskyldan flutti og spilar þar inn í hversu ungur hann var 

við flutningana og hversu góður námsmaður hann er. 

Dóra var fyrsti kennari Ólafs eftir flutningana til Íslands og kenndi hún honum 

fram í fjórða bekk. Þetta var í fyrsta skipti sem Dóra kenndi Íslendingi sem hafði 

reynslu af skólagöngu erlendis. Hún minnist á það hversu duglegur og sterkur Ólafur 

hafi verið náms- og félagslega og hafi hann til að mynda verið langt á undan hinum í 

bekknum í stærðfræði. Námsefnið sem notast var við hentaði honum ekki og var hálf 

barnalegt. Hún segir að Ólafi hafi gengið mjög vel í öllu og að það hafi ekki verið 

nein vandamál með íslenskuna, til dæmis með lesturinn, enda hafi verið vel hugsað 

um hann heima og foreldrarnir líklega verið duglegir að láta hann lesa. Krökkunum í 

bekknum fannst mjög spennandi hvað Ólafur kunni mikið og hafði það hvetjandi áhrif 

á þá. Þeim fannst spennandi að hann væri kominn með erfiðari bækur og þá langaði 

að komast í þær líka. Hún segir að það hafi í raun ekkert verið í boði fyrir Ólaf í 

skólanum og hann hafi því í raun fengið það sama og aðrir nemendur. Hún talar um að 

foreldrar Ólafs hafi verið hissa á því hversu langt á eftir skólinn hér var í stærðfræði 

en nú hefur allt námsefni verið flutt niður um næstum eitt ár.   

 Um þessar mundir er Dóra með erlendan nemanda og er ekki töluð íslenska á 

heimili hans. Nemandinn kom til landsins í fyrsta bekk og er nú í þriðja bekk. Þessi 

nemandi fær ekki þann stuðning sem hann þyrfti á að halda og það sést þegar námsleg 

staða hans er metin. Hann getur talað íslensku en færni hans í að segja frá og skilja 

sögu er mjög lítil. Í öðrum bekk var lesið fyrir hann en í ár fær hann enga hjálp. Á 

þessum tveimur einstaklingum sér Dóra gífurlegan mun. Ekki er mikið um tvítyngda 

nemendur í skólanum. 

 Dóra telur að það sé undir kennaranum komið hvort og þá hvað sé gert fyrir 

íslenska nemendur sem koma í skólann eftir dvöl erlendis: „Ég held að það sé allt 

undir kennaranum komið hvað hann er duglegur og hvað hann er tilbúinn að gera. En 

aðalnámskráin segir auðvitað að við eigum að koma til móts við hvern nemanda, þar 

sem hann er staddur og það, þá verður maður bara að vinna í því.“ Hún segir skólann 

ekki vanann að taka á móti snúbúum og því hafi hann ekki skapað sér neina hefð í 

þessum málum. Í sambandi við Ólaf þá ákvað Dóra að láta hann hafa þyngri bækur í 

stað þess að láta hann hafa fleiri því það er hennar mat að krakkar vilji ekki fá 
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endalausar aukabækur. Foreldrar Ólafs vildu hins vegar að hann fengi allar 

íslenskubækur sem kenndar höfðu verið í fyrsta og öðrum bekk.  

 Í sambandi við Ólaf og hans skólagöngu gekk allt vel og eru ástæður þess 

margar, fjölskyldan, umhverfið og kennarinn spila öll saman og þurfa allir þessir 

þættir að vera í góðu lagi sem þeir voru í tilfelli Ólafs. Það var mjög gott samband 

milli Dóru og foreldra Ólafs og voru foreldrarnir mjög vakandi yfir því sem var í 

gangi í skólanum hverju sinni. Ólafur hafði allt með sér, hann var góður námsmaður, 

félagslega sterkur og var frá mjög góðu heimili þar sem vel var hugsað um hann. Dóru 

finnst sem í raun hafi þetta verið eins og að fá nemanda úr öðrum skóla á Íslandi því 

hann var bæði ungur og vel staddur námslega og hefur Dóra lent í erfiðari tilfellum 

með nemendur sem koma úr öðrum skólum hérlendis.  

Þórhildur og Bjarni 
Þórhildur er fimmtán ára og bjó í Þýskalandi frá nokkurra mánaða aldri. Hún gekk í 

hverfisskóla þar frá sex ára aldri en flutti heim í þriðja bekk. Báðir foreldrar hennar 

eru íslenskir. Þeir skildu þegar Þórhildur var þriggja ára. Þórhildur býr hjá móður 

sinni og íslenskum stjúpföður.  

Þórhildur á stjúpbróður, Bjarna, sem á þýska móður. Bjarni er tvítugur og 

stundar nám í kvikmyndaskóla. Hann fæddist á Íslandi en flutti þriggja ára með 

foreldrum sínum til Þýskalands. Móðir hans talaði íslensku við hann fyrstu árin þrátt 

fyrir að hún væri þýsk. Eftir flutningana til Þýskalands talaði hún þýsku við hann en 

pabbinn reyndi árangurslítið að viðhalda íslenskunni. Þegar Bjarni var sex ára skildu 

foreldrar hans og pabbi hans giftist móður Þórhildar þegar Bjarni var sjö ára. Við 

tókum viðtal við Þórhildi og móður hennar.  

Þórhildur er alin upp á íslensku heimili og talaði alltaf íslensku heima. 

Foreldrar hennar lögðu mikið upp úr móðurmálinu og héldu að henni íslenskum 

bókmenntum. Hún tók ekki þátt í neinu skipulögðu íslenskunámi en segist sjálf hafa 

kennt sér að lesa og skrifa á íslensku samhliða því sem hún lærði í skólanum á þýsku. 

Þrátt fyrir mikinn metnað gagnvart móðurmálinu segist hún hafa verið hætt að hugsa á 

íslensku og hugsað á þýsku síðustu árin í Þýskalandi en það hafi breyst aftur þegar 

hún flutti heim.  

Þórhildur var ekki í miklu sambandi við aðra íslenska krakka á meðan hún bjó 

úti. Á meðan Þórhildur bjó í Þýskalandi fór hún til Íslands á hverju sumri. Hún segist 
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þó ekki hafa átt í neinum vandræðum með að leika við íslenska krakka þegar hún hitti 

þá.  

Þórhildur átti ekki í miklum vanda við flutningana heim, hún fór beint inn í 

almennan bekk og fékk engan stuðning enda hafði hún mikinn metnað gagnvart 

móðurmálinu. Henni gengur mjög vel í skólanum og stendur sig einna best í íslensku. 

Hún telur sér ganga betur í skólanum eftir að hún flutti heim þar sem skólakerfið hér 

eigi betur við hana en í Þýskalandi. Hún segir skemmtilegra í skólanum á Íslandi og 

þar fái sköpunargáfa hennar frekar að blómstra en í Þýskalandi, 

 þar sem hún segir meiri stofnanabrag vera á skólanum. 

 Þórhildur hefur engar áhyggjur af framtíðinni, hún ætlar að læra meira og 

aðspurð hvar hún hyggist mennta sig svarar hún: „Ég er ekki búin að ákveða hvað ég 

ætla að verða og það fer auðvitað bara eftir því hvað ég ætla að læra, ég klára auðvitað 

menntaskóla hér heima en svo er bara að sjá hvers konar nám er í boði, ég er ekkert 

föst hér og heldur ekkert kvíðin að fara aftur til útlanda.“ 

Gunnur, móðir Þórhildar segir að henni hafi verið mjög umhugað um að dóttir 

hennar lærði móðurmálið, íslensku, vel. Hún, ásamt föður Þórhildar, hafi alltaf lesið 

mikið fyrir hana af íslenskum bókum. Hún segir þó ekki neina eiginlega móðurmáls-

kennslu hafa átt sér stað og tekur fram að það hafi lítið verið í boði á þessum tíma. 

Hún segir þau ekki hafa hugsað út í að fá íslenskar námsbækur en það hefðu þau 

kannski frekar gert hefðu þau dvalið lengur erlendis.  

 Gunnur segir að ekki hafi verið neinn stuðningur í boði fyrir Þórhildi þegar 

hún flutti heim, „...það var nú kannski ekki endilega þörf á því í hennar tilfelli en við 

vorum heldur ekkert spurð að því hvort við teldum hana þurfa þess. Og nei okkur var 

ekki boðið upp á neitt. Ég hugsa að maður hefði þurft að leita eftir því sjálfur hefði 

maður talið þörf fyrir það. Hún bara fór inn í sinn bekk eins og hver annar nemandi.“ 

Gunnur segir hins vegar að Þórhildi hafi verið boðið að sleppa dönsku en þau hafi 

ekki talið þörf á því. Gunnur er sammála dóttur sinni um að námsleg staða hennar hafi 

batnað eftir flutningana og telur íslenskt skólakerfi henta henni betur.  

 

„...það er þessi skúffuhugsun sem er svo ríkjandi í Þýskalandi. Þú átt bara að passa ofan í 
þessa skúffu og ef þú veist, æ eins og dóttir mín [...] á það til að sitja og gleyma sér og 
stundum vera of lengi að taka upp bækur og setja þær niður [...] hún fékk oft hrós frá 
kennurum fyrir að vera mjög svona kreatív, skrifa skemmtilegar sögur, teikna flottar 
myndir, en það var henni eiginlega meira til trafala heldur en hitt.“  
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Gunnur segir dóttur sína hafa gengið nokkuð vandræðalaust inn í skólakerfið á 

Íslandi.  

 Aðspurð hvort hún sé ósátt við eitthvað í skólakerfinu hér segir Gunnur að það 

hefði ekki reynt neitt á það með dóttur hennar þar sem hún væri mjög sterk námslega 

en Bjarni, stjúpsonur hennar, hafi átt í miklu vanda, hún segir: 

 

...[Þ]að þyrfti að vera eitthvað sem grípur, eitthvað sem þú veist, það er lögð mikil áhersla á 
nýbúafræðslu, nýbúum bent á þessar nýbúamiðstöðvar eins og í Austurbæjarskóla, þeir fá 
stuðning, þau fá meiri stuðning, alla vega eins og ég upplifði það, en íslensku krakkarnir. 
Það er bara gert ráð fyrir því að þú ert Íslendingur þá ferðu bara inn í þinn bekk. Með hann, 
þú veist, að þá þurfti maður að sem sé að ganga á eftir því. Ef manni finnst börnin þurfa á 
hjálp að halda þá þarf maður mikið að leita eftir því og þrýsta mikið á kerfið. 

 

Gunnur og maður hennar fengu þau svör þegar þau leituðu eftir hjálp fyrir Bjarna að 

fjárveiting væri ekki nægjanleg til að koma til móts við hann. Honum var boðið að 

sleppa dönskutímum og í staðinn bent á að æfa sig sjálfur í íslensku á bókasafni 

skólans.  

 Bjarni skipti um skóla á miðjum vetri í níunda bekk vegna flutninga 

fjölskyldunnar á milli hverfa. Foreldrarnir buðu honum að vera áfram í gamla 

skólanum þar til hann lyki grunnskóla en hann vildi fyrir alla muni skipta um skóla. 

Við nánari athugun kom í ljós að Bjarni hafði orðið fyrir miklu einelti í gamla 

skólanum og var því mikið í mun að komast þaðan. Í nýja skólanum var ekkert gert 

fyrir hann frekar en í þeim gamla en Gunnur telur það líka vera vegna þess að þau hafi 

verið búin að gefast upp í baráttunni. Bjarna leið vel og því voru þau sátt. Í nýja 

skólanum eignaðist Bjarni vin frá Bandaríkjunum. Það vakti athygli þeirra að sá 

nemandi fékk lengri tíma á prófum auk þess sem hann mátti hafa með sér orðabækur.  

 Að mati Gunnar er staða snúbúa algerlega undir foreldrum komin. Hún telur 

einnig að það hafi mikil áhrif hyggist foreldrar snúa aftur eftir dvölina erlendis, þeir 

foreldrar sem ekki hafi hug á því séu síður að halda móðurmálinu við. Móðurmál 

Bjarna segir hún upphaflega hafa verið íslensku en síðar hafi þýska orðið hans 

móðurmál. Staða Bjarna í dag er hins vegar mjög óljós að mati Gunnar, hún segir 

Bjarna hvorki góðan í íslensku né þýsku. Það þýði samt ekki að hann sé ekki góður 

tungumálamaður þar sem hann standi sig vel í ensku.  

 Námsleg staða Bjarna er ekki góð, hann rétt náði lágmarkseinkunn á 

samræmdum prófum með mikilli hjálp foreldra sinna. Eftir að grunnskóla lauk hefur 

hann flosnað upp úr þremur framhaldsskólum. Nú er hann að læra kvikmyndagerð og 
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segir Gunnur það vera vegna kröfu hennar og manns hennar, Bjarni hafi sjálfur verið 

búinn að gefast upp á menntun. Hún segir að honum gangi vel í þeim skóla enda 

tungumálakunnáttan ekki að þvælast fyrir honum þar.  

 Að lokum segir Gunnur að hún viti ekki hvernig málum snúbúa sé háttað sem 

stendur. Þau hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð á þeim tíma. Faðir Bjarna var einn af 

stofnendum félags foreldra tvítyngdra barna en það félag hafi lagt upp laupana eftir 

því sem hún best vissi. Hún segir félagið hafa endalaust rekið sig á veggi, fjárveiting 

hafi ekki verið fyrir hendi. 

Sigmar og Sara 
Sigmar er 15 ára drengur sem flutti sex ára gamall til Grikklands þar sem hann hóf 

sína skólagöngu í breskum einkaskóla. Þremur árum síðar flutti hann til Belgíu þar 

sem allt hans nám fór fram á hollensku í belgískum hverfisskóla. Systir Sigmars, Sara, 

er sjö ára, hún fæddist í Grikklandi en flutti ung til Belgíu og byrjaði þar í fyrsta bekk. 

Systkinin fluttu til Íslands árið 2006 og byrjuðu hvort í sínum grunnskólanum hér þá 

um haustið. Systkinunum hefur gengið misvel en fengust ekki til að veita okkur 

viðtal. Þess í stað var tekið viðtal við móður þeirra, Hrafnhildi, umsjónarkennara 

beggja barnanna og sérkennara, sem koma að íslenskukennslu Sigmars. 

 Bæði börnin vöndust því að tala íslensku heima þar sem báðir foreldrar eru 

íslenskir en léku sér við belgísk börn á hollensku. Síðustu árin umgekkst fjölskyldan 

aðra Íslendinga mikið en börnin léku sér alltaf á hollensku, jafnvel þó þau væru að 

leika við önnur íslensk börn.  

 

Sigmar: 

Sigmar var ekki farinn að lesa þegar hann flutti til Grikklands en kom inn í bekk þar 

sem börnin voru flest orðin læs og skrifandi. Þetta var mikið álag á hann og kom hann 

heim með 25 orð á dag sem hann átti að læra. Þegar hann hafði náð þokkalegum 

tökum á enskunni fór hann að koma heim með 40 orð á viku sem hann átti að læra að 

stafsetja.  

 Foreldrar Sigmars höfðu orðið sér úti um íslenskar námsbækur en það endaði 

með því að kennarar hans ráðlögðu þeim að leggja þær til hliðar þar sem hann ætti 

fullt í fangi með að læra nýja tungumálið. Þegar til Belgíu var komið fóru börnin í 

íslenskuskóla en það gekk illa þar sem þau höfðu lítinn tíma til að sinna honum. 

Sigmar las samt alltaf eitthvað á íslensku og segist Hrafnhildur hafa verið sátt á 



 27 

meðan hann sinnti lestri að einhverju leyti. Henni þótti ekki hægt að leggja mikið 

meira á börnin sem voru í sínum skólum frá hálf níu á morgnana til fjögur á daginn. 

„...[Þ]að er einhvern veginn bara þegar maður var þarna úti að þá lagði maður frekar 

áherslu á að hann gæti bara verið með sitt líf, þú veist ekki alltaf að bíða eftir að það 

yrði farið heim.“ Hún taldi það óhollt fyrir krakkana að vera í lausu lofti og sagði þau 

síður ná að festa rætur ef þau væru árum saman í undirbúningi fyrir heimferð. 

 Hrafnhildur er mjög ánægð með móttökurnar sem Sigmar fékk hér heima og 

segir samvinnu við kennara hafa verið góða. Þegar Sigmar byrjaði í skólanum hér 

heima var strax farið að vinna mikið við að koma honum vel inn í íslenska 

skólamálið. Talmálið hans er mjög gott og hún segir skólann ekki hafa neitt yfir 

Sigmari að kvarta. Hins vegar finnist henni að þjóðfélagið hér mætti breytast.  

Hrafnhildi finnst börnin hafa lítið fyrir stafni og skólinn vera allt of stuttur. 

Hún segir Sigmar aldrei þurfa að læra heima, hann nái að komast yfir allt í skólanum 

þrátt fyrir að skóladagurinn sé mun styttri hér. Hún líkir grunnskólanum í Belgíu við 

menntaskóla hér, þar hafi Sigmari verið haldið betur við efnið og þess þurfi þar sem 

hann sé að eðlisfari latur og sleppi því sem hann kemst upp með að sleppa. Hrafnhildi 

finnst við Íslendingar mættum taka Belga til fyrirmyndar. „Þetta er rosalegt, það er 

sko eins og það megi aldrei leggja neinar kröfur á börnin hérna. Þetta er rosalega 

skrýtið því þau eiga eftir að lenda í þessu, þá er þetta miklu meiri skellur og erfiðara 

fyrir fólk að byrja upp á nýtt að aga þau, því allt í einu þarftu að byrja að læra.“  

Hrafnhildur nefnir einnig viðurlög við brotum á skólareglum, henni finnst eins 

og reglurnar séu til staðar en ekkert megi gera séu þær brotnar. Hún segir að í belgíska 

skólanum hafi nemendur sem brutu reglur fengið refsistig og verið látnir sitja eftir og 

það telur hún mikinn kost. Hún segir að íslenska þjóðfélagið eigi þó betur við Sigmar 

þar sem hann sé latur að eðlisfari. Hún segir þó margt gott í skólakerfinu hér og þá 

nefnir hún sérstaklega leikfimina sem sé miklu meiri hér en börnin áttu að venjast og 

þar að auki hafi þau lengri leiktíma. En þó segir hún Íslendinga ekki gera sér grein 

fyrir því að það sé hægt að gera mun meiri námskröfur til nemenda. 

Kennarar Sigmars voru sammála um að talmál hans væri mjög gott en hann 

hafi virst skilja meira en síðar kom í ljós. Þeir lögðu fyrir hann stöðupróf í íslensku 

sem unnið var upp úr samræmdum prófum fyrir sjöunda bekk. Þegar niðurstöður úr 

því lágu fyrir gátu þeir unnið út frá þeim og tekið á þeim hlutum sem hann stóð sig 

illa í.  
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Kennararnir höfðu áður tekið á móti snúbúum og því voru vinnuferlar til 

staðar. Þessa ferla höfðu þeir unnið í samvinnu við umsjónarmann nýbúadeildarinnar í 

Hjallaskóla. Ferlarnir felast í því að kanna lesskilning, tala við nemendur og byrja svo 

að leggja inn þann grunn sem vantar.  

Dvalarstaður nemenda hefur mikil áhrif á stöðu þeirra að mati kennaranna. 

Þeir segja nemendur sem koma frá Þýskalandi hafa alla undirstöðu í málfræði en vanti 

hugtökin. Nemendur sem koma frá löndum þar sem málfræðin er ólík eigi í mun meiri 

vandræðum. Kennararnir segja Sigmar hafa átt mjög erfitt með málfræðina til að byrja 

með en hann sé búinn að taka ótrúlegum framförum enda sé hann góður námsmaður.  

Eins hafa mismunandi áherslur í skólakerfunum áhrif á framvindu mála. 

Sigmar hafði til að mynda ekki vanist því að fást við ritun og átti mjög erfitt með að 

byggja upp sín ritunarverkefni og það hafi háð honum mikið að geta ekki fest 

hugsanir sínar á blað. Hann situr með bekkjarfélögum sínum í öllum tímum nema 

dönsku og ensku þó að hann sé ekki með sömu bækur og þeir í íslensku. Hann notar 

dönsku- og enskutímana hjá sérkennara þar sem hann vinnur íslenskuverkefni með 

aðstoð þeirra. Þar að auki hefur hann mikið svigrúm og fær þann stuðning sem hann 

þarf. Kennararnir vinna alltaf með hópa af nemendum þannig að tíminn nýtist betur.  

Sigmar er samkvæmt kennurunum skilgreindur sem nýbúi. Þeir segja snúbúa 

hafa þessa skilgreiningu í ár eftir heimkomuna. Þeir eru ekki alveg sammála þegar við 

spyrjum um nákvæman tímafjölda stuðningskennslunnar, einn segir að það sé 

ótakmarkað og hann fái þann tíma sem hann þurfi en annar segir hann eiga rétt á níu 

tímum á viku.  

Aðspurðir hvort flutningurinn hefði áhrif á námsframvindu hans í öðrum 

fögum en íslensku sagði annar sérkennaranna að það væri erfitt að meta, „...honum 

finnst hann vera rosalega klár í eins og náttúrufræði og sum prófin hans eru að koma 

þannig út að hann geti ekki alveg eins mikið og hann heldur. Hvort að það sé 

íslenskan eða hvort að það er að hann vanmetur stöðuna sína það finnst mér dálítið 

erfitt að lesa í.“ Sigmar fær hugtakalista með sér í próf sem kennararnir telja að hjálpi 

honum töluvert. En þrátt fyrir að honum gangi vel í prófum sé einnig erfitt að segja til 

um hvort þetta séu hlutir sem hann kann fyrir eða hvort hann hafi þetta góðan 

lesskilning. Kennararnir segja að samkvæmt Sigmari sé hann sterkastur í ensku af 

þeim tungumálum sem hann kann og framtíðaráform hans séu að mennta sig í 

Bandaríkjunum.  
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Íslenskunám á meðan á dvöl erlendis stendur hefur mikið að segja fyrir 

nemendurna og mæla kennararnir eindregið með því. Þeir segja þá nemendur, sem 

lært hafa íslensku erlendis, hafa náð tökum á íslenskri skólafærni sem hjálpi þeim 

mikið. Kennararnir eru einnig ánægðir með tilkomu Íslenskuskólans á netinu og 

opnunar vefjarins Kötlu sem getur nýst nemendum vel eftir að heim er komið.  

Kennararnir voru sammála um að gott samstarf við foreldra væri undirstaða 

velgengni nemenda. Þeir segja samstarfið við foreldra Sigmars hafa strax frá upphafi 

verið mjög gott og frumkvæði um það hafi verið haft á báða bóga. Þeir vilja einnig 

benda á það að tvítyngd börn geti átt í miklum vandræðum og tungumálið sé ekki 

alltaf orsökin heldur geti rótin verið allt önnur. Þetta uppgötvist því miður oft ekki fyrr 

en of seint.  

Að lokum töldu kennararnir að flutningarnir milli landa myndu geta styrkt 

Sigmar mikið í tvítynginu en gerðu ekki ráð fyrir að þeir myndu hindra hann á 

nokkurn hátt í framtíðinni. Sigmar hafi verið ánægður með að koma heim og tekið 

breytingunum með opnum huga. Það sem reynist honum erfitt núna er einnig að reyna 

á bekkjarfélaga hans og því væri ekkert sem hann gæti ekki yfirstigið frekar en aðrir 

tíundu bekkingar. 

 

Sara: 

Sara er blæst á máli og fór í aðgerð vorið 2006 þar sem gómurinn á henni var 

breikkaður. Hrafnhildur segir að hún hafi átt erfitt með blásturshljóðin sökum þess að 

gómur hennar hafi verið þröngur en það sé allt á batavegi í dag. Sara byrjaði í forskóla 

tveggja ára í Belgíu. Þar var hún metin og þótti tilbúin að fara í skóla sex ára haustið 

2005. Skólaárinu þar er skipt í þrjár annir og eftir aðra önn hafi árangur hennar ekki 

þótt nægur og því hafi hún byrjað í greiningu. Hún kom ekki nógu vel út úr henni og 

var foreldrum hennar ráðlagt að láta hana sitja fyrsta bekkinn aftur. Þetta þótti 

Hrafnhildi mjög harður dómur. „Það hefði náttúrulega verið allt í lagi ef hún hefði 

verið lítil og fædd seint eða á miðju árinu en sem eitt af elstu börnunum þarna, mér 

fannst það alveg rosalegt.“ Sara kláraði ekki allt greiningarferlið því eftir að hún var 

búin með fyrsta hlutann af þremur flutti fjölskyldan heim. 

 Sara byrjaði í öðrum bekk á Íslandi og til að byrja með segir Hrafnhildur að 

ekkert hafi verið gert fyrir hana „... þeir hafi bara ætlað að byrja að prófa að láta þetta 

bara rúlla og sjá hvernig gengi.“ Síðan var skipt um kennara hjá Söru um áramót og 

nýi kennarinn hafi ekki verið sammála því að ekkert þyrfti að gera í málunum og því 
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fái hún núna tvo stuðningstíma á viku auk þess sem hún sé hjá talkennara. Hún er 

einnig á biðlista til að komast að í greiningu.  

 Söru er mikið strítt í skóla en Hrafnhildur segir hana eiga góðar vinkonur sem 

standi með henni og hjálpi henni í gegnum þá erfiðleika. Sara er hlýðin og 

samviskusöm og telur Hrafnhildur það hreinlega hafa orðið til þess að hún hafi 

gleymst í skólanum og þess vegna minna verið gert í hennar málum en þurfti.  

 Á meðan viðtalið var tekið við Hrafnhildi hafði talkennari Söru samband og 

bað um leyfi til að senda Söru í frekari greiningar. Hrafnhildur er mjög ánægð með að 

mál Söru sé að komast á eitthvert skrið því þetta sé búið að vera mikið álag á bæði 

barnið og hana. Hún segist hafa átt í miklum erfiðleikum með að fá Söru til að lesa og 

segist trúlega hafa gengið of langt í þeim málum. Sara er hins vegar farin að sjá 

árangur núna sem virkar mjög hvetjandi og því sýni hún náminu meiri áhuga. 

Hrefna, kennari Söru, tók við bekknum á miðju ári í öðrum bekk. Arna sem 

hafði kennt þeim bekk fram að því var í barnsburðarleyfi. Hrefna var hálf rög við að 

veita viðtal þar sem henni fannst hún ekki vita nógu mikið um málið. Hún vissi í raun 

lítið um Söru þegar hún hóf að kenna henni. Það var ekki fyrr en Hrafnhildur mætti á 

foreldrafund sem Hrefna fór að skoða málið betur. 

 Hrefna setti sig í samband við skólastjórann og saman ákváðu þau að Sara 

fengi tvo tíma á viku þar sem hún er tekin út úr bekknum og fær stuðningskennslu í 

íslensku. Hrefna segist þó ekki sjá að það hafi borið mikinn árangur þegar viðtalið var 

tekið tæpum þremur mánuðum síðar.  

 Hrefna segir Söru í raun engan veginn í stakk búna til að fylgja 

bekkjarfélögum sínum eftir í íslenskunámi en hún haldi þeim hætti á kennslunni sem 

Sara hafi vanist fram að þessu. Sara fær mikla hjálp Hrefnu við lausn verkefna og 

Hrefna þarf að fylgjast vel með henni. Þar að auki hermir Sara oft eftir 

bekkjarfélögunum til að dragast ekki aftur úr. Þetta finnst Hrefnu ekki nógu gott og er 

hrædd um að þetta skili litlum árangri og geti jafnvel gert illt verra. Hún segir Söru 

fara langt á hörkunni „...að hún svona fleyti sér svolítið mikið stundum á því bara 

hversu mikill nagli hún er sko, blekkir svona umhverfi sitt.“  

 Bekkur Söru myndi teljast lítill á íslenskan mælikvarða en hann telur aðeins 

sextán nemendur og telur Hrefna það hafa komið Söru til góða þar sem hún fái meiri 

athygli fyrir vikið. Hins vegar segir hún Söru lítið kvarta og sjaldan biðja um hjálp 

þannig að það hefði jafnvel verið gripið fyrr í taumana hefði hún ekki verið svona 
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sterk félagslega. En þar fyrir utan sé það væntanlega félagslegur styrkur Söru sem 

bjargi henni.  

 Hrefna segir að í skólanum sé ákveðin stefna að gera ekki mikið í málum 

fyrstu bekkinga heldur sjá hvernig þeir pluma sig og gefa sér tíma í að kynnast þeim 

áður en farið er út í sérúrræði. Því þykir henni miður að ekki hafi neitt verið gert í 

málum Söru sérstaklega með tilliti til þess að hún kemur í annan bekk og hafði hafið 

greiningarferli áður en hún flutti til Íslands.  

 Íslenska er ekki eina fagið sem Sara á í erfiðleikum með en flestir hennar 

erfiðleikar byggjast þó, að Hrefnu mati, á tungumálinu. Sara á í erfiðleikum með 

orðadæmi í stærðfræði, lesskilningur virðist ekki vera mikill og hún veigrar sér við 

mikilli ritun. Sem stendur þreytir hún málþroskapróf og er niðurstöðu þess beðið áður 

en lengra verður haldið í ferlinu með Söru.  

 Það sem Hrefna hefur mestar áhyggjur af er að tvítyngið sé ekki eina orsök 

námsörðugleika Söru heldur hafi allri skuldinni verið skellt á það. Hrefnu finnst að 

það hefði átt að byrja fyrr að vinna með Söru og byrja þá alveg á grunninum með 

námsefni fyrir fyrsta bekk. Hún telur vera erfiðara fyrir Söru að fara að fá annað 

námsefni núna en ef hún hefði fengið það strax frá upphafi.  

 Hrefnu finnst sér hafa verið hent út í djúpu laugina og finnst það hefði átt að 

setja hana betur inn í alla hluti áður en hún tók við kennslunni. Hún segir skorta 

stuðning og upplýsingaflæði innan skólans.  

 Það vekur athygli að Hrefna segir Söru koma frá Hollandi og hún vissi ekki að 

Sara gekkst undir aðgerð á gómi. Það er því ljóst að það hefur ekki verið myndað 

teymi sem vinnur að málum Söru og það er algerlega undir Hrefnu komið að afla sér 

upplýsinga um Söru og átta sig á stöðu hennar. En það er auðvitað hennar skylda sem 

umsjónarkennari. 

Björn 
Björn bjó erlendis frá fæðingu og þar til hann var fjórtán ára, í þrettán ár í Þýskalandi 

og eitt ár í Íran þar sem hann gekk í þýskan skóla. Hann lærði enga íslensku á meðan 

hann bjó úti en hann talaði hana að einhverju leyti heima auk þess sem hann las 

Andrésar Andar blöð. Íslenskunotkun hans var ekki mikil en hann lærði þýsku mjög 

vel. Hann átti mikið af þýskum vinum og einn íslenskan sem hann talaði við á þýsku. 

Björn telur skólana í Þýskalandi vera mun strangari en hér á landi. Björn kom til 
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Íslands árið 2005 og hóf nám í níunda bekk. Þegar viðtalið var tekið var Björn í tíunda 

bekk. 

 Birni fannst erfitt að byrja í skólanum hér, bæði vegna tungumálsins og þess 

hversu ólíkur skólinn er þeim skólum sem hann gekk í úti. Hann fær aukakennslu 

bæði í skólanum og utan hans. Í skólanum fer hann í námsver fjórum sinnum í viku og 

síðan fær hann einkakennslu eftir skóla einu sinni til tvisvar í viku. Birni finnst sér 

ganga frekar erfiðlega í skólanum en hann reynir og gerir sitt besta. Íslenska og 

lesfögin (samfélagsfræði og fleiri) eru erfiðustu fögin. Birni gengur best í 

náttúrufræði. Hann telur að sér gangi aðeins verr í skólanum á Íslandi og telur hann 

ástæðuna vera íslenskuna.  

 Aðspurður um hvort honum fyndist íslenska eða þýska erfiðari sagði hann að 

íslenskan væri að sínu mati erfiðari þó svo þýskan væri dálítið erfið. Ástæðan er sú að 

hann kann þýsku og hún vefst ekki fyrir honum en hann á í erfiðleikum með ýmislegt 

í íslensku eins og beygingar og að læra r-ið. 

 Eftir að tíunda bekk lýkur nú í vor hyggur Björn á nám í menntaskóla. Hann er 

ekki búinn að gera upp við sig hvað hann vill gera eftir stúdentspróf eða hvort hann 

vill mennta sig á Íslandi eða erlendis.  

Ástríður er móðir Björns og að hennar sögn var ekki töluð mikil íslenska á 

heimilinu vegna þess að fjölskyldan er íslensk-þýsk og þýska er aðalmálið hennar. 

Björn sonur hennar fór í hverfisskóla í Þýskalandi og í þýskan einkaskóla í Íran. Það 

helsta sem Ástríður gerði til að viðhalda íslenskunni, fyrir utan að tala málið heima, 

var að vera í sambandi við Íslendinga, fara reglulega í heimsókn til Íslands og kenna 

sonum sínum íslenska barnasöngva. Þess utan var þýska aðalmálið hjá Birni. Hann 

var því ekki með neinar íslenskar kennslubækur og lærði lítið sem ekkert að skrifa á 

íslensku.  

 Síðasta árið sem fjölskyldan bjó erlendis, í Íran, nýtti hún sér Íslenskuskólann 

á netinu. Þar fékk Björn send verkefni í gegnum netið sem hann vann. Á þessum tíma 

var Íslenskuskólinn tilraunaverkefni og líkaði Ástríði ágætlega við hann en þetta var 

frekar tímafrekt því Björn hafði svo mikið að gera í hinum skólanum. Ástríður 

kynntist skólanum í gegnum tölvupóst sem Íslendingar, sem bjuggu erlendis, sendu á 

fjölda fólks.  

 Þegar kom að því að fá stuðning fyrir Björn var Ástríður fyrri til að leita eftir 

honum hjá skólanum. Björn fékk undanþágu frá því að læra dönsku og fer því í 

námsver. Námsleg staða Björns er að mati móður hans eitthvað verri en hún var fyrir 
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flutningana. Hann á í erfiðleikum með tungumálið, bæði með að tjá sig og námslega. Í 

tíunda bekk er mikill lestur í öllum fögum og það er erfitt fyrir Björn.  

 Björn tekur breytingum vel og segir Ástríður að hann hafi verið mjög 

jákvæður og ánægður með flutningana og því var ekkert vandamál að því leytinu til. 

Hún segir að flutningar verði erfiðari eftir því sem börnin eldist, bæði milli hverfa og 

landa. Björn hafi ekki verið á auðveldum aldri og að það hafi reynst honum erfitt að 

fara frá vinahópnum. Hún upplifði þetta líka á annan hátt með yngri son sinn sem var í 

þriðja bekk, fyrir honum var breytingin auðveldari. Yngri sonurinn hafði þó kunnað 

minna í íslensku en Ástríður telur að það sé þægilegra fyrir yngri börn að aðlagast. Í 

unglingadeild séu vinabönd orðin mjög sterk og námsefnið erfiðara.  

 Ástríður er nokkuð sátt við skólakerfið hérlendis, sonum hennar var tekið 

opnum örmum og þeir fá dálítinn stuðning í skólanum en henni finnst að 

stuðningurinn megi vera meiri. Hún fékk því einkakennara til að hjálpa Birni vegna 

þess að henni fannst hann þurfa á því að halda og hefur henni líkað vel við það. 

Ástríði finnst að Björn hefði þurft að fara í gegnum alla málfræði og stafsetningu frá 

grunni en það er ekki gert í skólanum heldur er hann að gera það með einka-

kennaranum. Í skólanum fór Björn í námsver þar sem honum var meðal annars sýndur 

skólavefurinn, þar var hann látinn gera æfingar í íslensku. Hún er ekki viss um að það 

sé grundvöllur fyrir heilu námskeiðin þar sem íslenska er kennd frá grunni en það 

myndi hún vilja sjá í skólunum.  

 Helsti munurinn á skólakerfinu hérlendis og úti segir Ástríður vera þær miklu 

kröfur sem þýska skólakerfið gerir. Björn sé því vanur að til mikils sé af honum ætlast 

og að hann þurfi að vinna mikið. Námsmat í Þýskalandi er mjög strangt og því var það 

léttir fyrir syni Ástríðar að byrja í íslenskum skóla þó svo að þá hafi bæst við önnur 

vandamál, í sambandi við tungumálið. Í Þýskalandi voru bekkirnir mun stærri en hér, 

frá 30 upp í 33 nemendur í bekk. Hins vegar hafi í Íran, þar sem drengirnir voru í 

þýskum einkaskóla, ekki verið nema um átta nemendur í bekk. Ástríði finnst alltof 

miklar kröfur lagðar á nemendur í Þýskalandi og ekki standi allir undir því álagi. Eftir 

fjórða bekk fá nemendur meðmæli frá skólanum sem segja til um í hvaða nám þeir 

geti farið og er um þrenns konar nám að ræða. Björn fékk meðmæli um að hann gæti 

farið á menntaskólalínu, sem hann gerði bæði í Þýskalandi og í Íran. Ástríður telur að 

ekki séu allir nógu þroskaðir tíu ára til að ákveða hvort þeir vilji taka stúdentspróf 

átján ára eða ekki.  
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 Synir Ástríðar voru mjög hissa á hvernig samskipti kennara og nemenda eru í 

skólanum hér. Úti komust nemendur ekki upp með vanvirðingu gagnvart starfsfólki. 

Birni fannst til að mynda mjög undarlegt að sjá nemendur með fæturna upp á borðum 

því slíkt hefði ekki liðist úti. Það var samt sem áður enginn heragi í skólunum úti en 

Ástríður sér mun á milli landanna.  

 Fjölskyldan ætlaði sér ekki að búa á Íslandi og því var ekki lögð sérstök 

áhersla á að bræðurnir lærðu að skrifa á íslensku. Ástríður telur að hún hefði hugsað 

þetta öðruvísi ef hún hefði vitað að þau myndu flytja heim eftir nokkur ár eins og hún 

telur alíslenskar fjölskyldur hugsanlega gera. Hún segir þá foreldra, sem vita að þeir 

muni snúa aftur heim eftir einhvern tíma, sjá ef til vill til þess að börn þeirra læri að 

lesa og skrifa á íslensku jafnóðum. Synir hennar eru þrátt fyrir tungumálaerfiðleika 

ánægðir með að vera komnir til Íslands. Þetta hefur þó verið sérstaklega erfitt fyrir 

Björn þar sem hann er mun eldri. Ástríður taldi að það tæki þá tvö ár að aðlagast og 

það er alveg við það að ganga eftir hjá þeim yngri en hún telur að Björn þurfi ár í 

viðbót til að ná íslenskunni.  

Kristján hefur kennt Birni frá því hann flutti heim til Íslands fyrir tveimur 

árum. Hann segir að hann hafi ekki áður tekið á móti íslenskum nemenda að utan sem 

er eins illa staddur og Björn en í gegnum árin hefur hann verið með nemendur sem 

hafa búið erlendis í örfá ár. Það eina sem skólinn býður þessum nemendum upp á eru 

einstaka tímar í námsveri skólans. Í námsverinu eru bæði íslenskir nemendur og 

erlendir og eru oftast þrír til fjórir á hvern kennara. Þar er spjallað við krakkana, 

dagblöðin lesin og jafnvel er einhver aðstoð við heimanám. Farið er í léttari bækur í 

málfræði en þessar bækur eru ekki sniðnar að þörfum snúbúa. Nemendur eru hvattir 

að lesa blöðin heima og horfa á fréttir.  

Kristján segir að í fyrra hafi Björn fengið tvo tíma á viku í námsverinu fyrir jól 

og einn eftir jól en í ár fái hann nánast enga hjálp. Kristján er ósáttur við kerfið og 

telur þessa nemendur ekki vera að fá það sem þeir þurfa á að halda. Björn var ekki 

kallaður nýbúi við komuna til Íslands heldur var hann kynntur sem íslenskur 

ríkisborgari sem hafði ekki talað annað en þýsku heima hjá sér. Bekkjarfélagar hans 

voru beðnir um að taka vel á móti honum og tala við hann en Kristján segir að Björn 

sé mjög dulur og gefi ekki af sér af fyrra bragði og því hafi hann ekki blandast 

bekknum eins og skólinn hefði kosið. Hann telur það hafa haft mjög mikil áhrif á 

íslenskukunnáttu Björns.  
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 Kristján segir að nemendur sem koma erlendis frá hafi alltaf jákvæð áhrif á 

hina nemendurna. Þessir nemendur hafa ólíka reynslu af skólakerfinu og eru oft að 

segja frá reynslu sinni og bera gamla og nýja skólann saman. Hann telur að þetta auki 

skilning og víkki sjóndeildarhring nemenda.  

 Það er mat Kristjáns að dvöl Björns erlendis hafi veikt stöðu hans í íslensku. 

Hann hafi verið á heimili þar sem töluð var þýska og Björn sé í raun útlendingur í 

eigin föðurlandi. Honum fer samt fram, við komuna átti Björn í erfiðleikum með að 

skilja fyrirmæli til dæmis í stærðfræðidæmum og slíku. Kristján segir að honum hafi 

farið aftur í stærðfræði og sé það vegna þess að hann hafi ekki þann orðaforða, á 

íslensku, sem þurfi til að skilja hana. Námsleg staða Björns í öðrum námsgreinum er 

misjöfn. Honum gengur þokkalega í náttúrufræði, er góður í ensku og tekur sífelldum 

framförum í íslensku. Í samfélagsfræði segir Kristján að reyni mikið á lesskilning sem 

Björn á í erfiðleikum með. Björn fékk að sleppa dönsku og ver þeim tíma í 

námsverinu, ýmist í einstaklingsvinnu eða í vinnu með öðrum. Hann mun ekki heldur 

þurfa að taka dönsku í menntaskóla, Kristján segir: „...þau [nemendurnir] eru þá bara 

tvítyngd í einhverju öðru.“ 

Kristján er sannfærður um að staða Björns væri önnur hefði íslenska verið 

töluð heima hjá honum og hefði hann fengið íslenskar kennslubækur. Hann segir að 

það hefði verið gott ef foreldrar hans hefðu komið í skólann, þegar fjölskyldan var í 

sumarleyfi hér, og fengið ráð og kennslubækur svo þau gætu garfað svolítið í þessu 

áður en þau flyttu heim. Kristján segir einnig að þá hefði íslenska verið töluð fyrr 

heima hjá Birni en í fyrsta viðtalinu í skólanum töluðu mæðginin saman á þýsku. 

Hann segir þó að þetta atriði hefði ekki ráðið úrslitum um gengi Björns eftir 

flutningana. 

 Aðspurður um hvernig hann telur að Birni muni farnast á næsta ári þegar hann 

fer í menntaskóla segir hann að útbúið sé bréf, undirritað af umsjónarkennara og 

námsráðgjafa, þar sem segir frá aðstöðu nemandans og það sé látið fylgja umsókninni 

í menntaskóla. Skólarnir taka fullt tillit til stöðu þessara nemenda og standa 

Verslunarskólinn og MH sig mjög vel að þessu leyti.  

 Í skólanum sem Björn er í eru mjög margir tvítyngdir nemendur, Kristján segir 

að það séu á milli sex til átta í hverjum árgangi. Tólf tungumál eru töluð í skólanum 

og kemur stærsti hópurinn frá Póllandi, Indónesíu og Víetnam. Þessir nemendur fá 

ekki kennslu í sínu tungumáli en Birni var boðið að fara í þýskutíma í menntaskóla 

hverfisins. Samstarf er á milli skólanna og geta nemendur á unglingastigi tekið ýmis 
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fög þar til að flýta fyrir sér. Kristján segir að slíkt samstarf sé algjörlega undir 

hverjum skóla komið.  

 Það sem Kristjáni finnst erfiðast við að kenna nemendum eins og Birni er að 

gefa þeim nægilegan tíma til að útskýra ýmislegt fyrir þeim. Í rauninni getur hann 

ekki sinnt Birni nema mjög lítið svo það bitni ekki á hinum í bekknum. Hann segir því 

að hann sé að gera allt of lítið, Björn fái ekki þá þjónustu sem hann þarf á að halda. Í 

íslensku eigi Björn erfiðast með hugtök. Hann þekkir tíðir og myndir sagna því það sé 

líka í þýsku en hann eigi í erfiðleikum með hætti sagna og föll og beygingar orða 

ganga því ekki vel. Kristján segir að Björn hafi misst af allri íslenskri málfræði, frá 

fjórða bekk, hann hafi því ekki farið í gegnum allar málfræðibækurnar sem til eru. Frá 

sjöunda bekk séu nemendur að fá um fimmtán verkefnabækur og þeim hafi Björn 

misst af.  

 Kristjáni finnst að það sem helst þurfi að leggja áherslu á í kennslu snúbúa sé 

að vinna mikið með lesskilning og ýmis atriði í sambandi við heiti á hlutum. Hann vill 

sjá markvissa vinnu fara fram með þessum nemendum þar sem vel sé farið í texta og 

hvert orð útskýrt. Hann vill einnig að stærðfræðikennari útskýri stærðfræðihugtökin 

fyrir þessum nemendum því það sé „...niðurdrepandi fyrir krakka að [...] skilja ekki 

orðadæmi og allt sem er þessu tengt en síðan kemur í ljós að þessir krakkar geta 

reiknað þetta eins og ekki neitt [...] bara ef þetta er sagt á þeirra tungumáli.“ Kristján 

er sannfærður um að þessum nemendum myndi vegna betur ef hugtakavinna í 

íslensku og stærðfræði væri í lagi. Hann telur sjálfsagt að nota erlenda málið í kennslu 

til að byrja með á meðan nemendur eru að ná tökum á íslenskunni. Búið sé að skrifa 

bréf þar sem beðið er um það að Björn fái á samræmdu stærðfræðiprófi lista með 

hugtökunum á þýsku. Slíkt leyfi fékkst í fyrra fyrir pólskan nemanda skólans. Björn 

ætlar að taka öll samræmdu prófin nema dönsku.  

 Að lokum segir Kristján að hið pólitíska vald verði að taka sig á í þessum 

málum, verja þurfi meiri peningum í þetta málefni því skólarnir eru að fá sífellt fleiri 

nemendur sem hafa verið í skóla erlendis og því sé þetta ekki að hverfa. Skólakerfinu 

ber skylda til að sinna þessum nemendum.  

Atli 
Dóra hefur kennt í tólf ár og þar af ellefu við sama skólann. Dóra kenndi Ólafi við 

komu hans til Íslands. Hún kennir nemendum á yngsta stigi, tekur venjulega við þeim 

í fyrsta bekk og fylgir þeim upp í þann fjórða. Eftir að tekið hafði verið viðtal við 
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hana í sambandi við skólabyrjun Ólafs hafði hún samband og sagðist vera að fá annan 

snúbúa til sín. Dóra lýsir hvernig það er að fá snúbúa í bekkinn og er fróðlegt að fá 

hennar hlið á málinu þar sem hún var nýtekin við nemandanum þegar viðtalið var 

tekið.  

 Nýi nemandinn er níu ára drengur, Atli, sem kemur frá Danmörku. Dóra fékk 

að vita að hans væri von með viku fyrirvara. Þegar viðtalið var tekið hafði Atli verið í 

tvær vikur í íslenskum skóla.  

 Dóra leitaði til skólastjórans með fyrirspurnir sínar varðandi móttöku Atla en 

fékk litla aðstoð þar. Svörin voru að hann ætti ekki rétt á neinum stuðningi þar sem 

hann væri ekki nýbúi. Einnig var henni sagt að ef ekki væri um veruleg frávik að ræða 

ætti hann ekki heldur rétt á sérkennslu. 

 Sérkennslukvóti skólans er of lítill að mati Dóru og skólarnir hafa ekki mikið 

svigrúm til að mæta þörfum allra nemenda. Hún hefur þó stuðningsfulltrúa inni í bekk 

hjá sér sem fylgir einum nemanda og getur hún nýtt starfskrafta hans til að aðstoða 

Atla. Dóra er í raun mjög hissa á því að Atli eigi engan rétt á stuðningskennslu sem 

hann þurfi virkilega á að halda. Hún telur þá staðreynd að hann hafi komið svo seint á 

skólaárinu líka vinna gegn honum þar sem búið sé að úthluta þeim litla 

sérkennslukvóta sem skólinn hefur til ráðstöfunar. 

 Dóra segir Atla ekki hafa mikinn lesskilning á íslensku og stafsetning hans sé 

afleit. Hún fékk með honum þær bækur sem hann notaði í Danmörku og gat notað þær 

til að átta sig á námslegri stöðu hans. Hún segir hann vera staddan á svipuðum stað og 

íslensku bekkjarfélagarnir í stærðfræði en hann vanti þó hugtökin.  

 Atla vantar alla málfræði og lét Dóra hann því hafa léttari bækur en 

bekkjarfélagar hans eru með, þar að auki er hann með bækur sem notaðar eru í öðrum 

bekk og vinnur hann í þeim heima. Samstarfið við foreldrana hefur verið mjög gott og 

fylgja þeir Atla vel eftir og halda utan um nám hans.   

 Atli er sterkur bæði námslega og félagslega og telur Dóra að þeir eiginleikar 

ásamt miklu keppnisskapi eigi eftir að hjálpa honum mikið. Hún telur að takist henni 

að byggja upp grunninn í íslenskunámi Atla muni honum farnast vel og ekki líða á 

löngu áður en hann nái bekkjarfélögum sínum. 
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Umræður 

Nemendur  
Þegar viðtölin voru borin saman kom margt fróðlegt í ljós. Sum þeirra atriða voru 

fyrirséð en önnur komu á óvart. Í ljós kom að munur var á stöðu nemenda í námi eftir 

því hversu gamlir þeir voru þegar þeir fluttu til Íslands. Þórhildur og Ólafur komu á 

yngsta stigi grunnskólans. Þessir nemendur voru fljótir að komast inn í námsefnið og 

áttu ekki í vandræðum með áframhaldandi nám. Þetta kemur heim og saman við þær 

rannsóknir sem leitt hafa í ljós að börn á máltökuskeiði eigi auðveldara með að 

tileinka sér nýtt tungumál (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001).  

Það má segja að foreldrar Ólafs hafi meðvitað alið hann upp í tvítyngi því þeir 

lögðu ekki síður áherslu á að hann lærði góða þýsku og fór hann til dagmömmu 

sérstaklega til þess að læra hana. Ólafur er sterkur námsmaður en segir íslensku vera 

sína verstu grein. „Mér gekk alltaf rosalega vel í öllu stærðfræðitengdu námi og 

þannig en ég var dálítið hægur í íslenskunni til að byrja með, hef alltaf verið verstur í 

íslenskunni síðan þá. En já, það var samt voðalega fljótt að koma sko. Ég er svo klár 

((hlær)).“ Hann fékk mikla hjálp í íslensku frá foreldrum sínum eftir komuna til 

Íslands. Þar að auki hjálpaði það honum að íslenska var alltaf töluð heimavið og fyrir 

hann voru lesnar íslenskar bækur. Það má benda á í tilviki Ólafs að móðir hans segir 

að honum hafi aðeins staðið til boða að fá fleiri bækur í þeim greinum sem hann var á 

undan bekkjarfélögum sínum í. Hins vegar segir kennari hans að hann hafi fengið 

þyngri bækur. Þar að auki segir kennarinn að foreldrarnir hafi beðið um að Ólafur 

fengi allar íslenskubækurnar frá grunni en hvorki Ólafur né móðir hans minnast á að 

það hafi gengið eftir. Þarna er erfitt að ákvarða hver segi satt og hver ekki en 

hugsanlega má rekja misræmið til þekkingar kennarans í kennslufræði þar sem hann 

veit að réttara væri að láta Ólaf hafa þyngri bækur en fleiri. Það er langt um liðið frá 

því að Ólafur kom heim og þess vegna gæti minnið einnig svikið. Hugsanlega fékk 

Ólafur líka allar bækur í málfræði þó hann hafi ekki verið aðstoðaður sérstaklega við 

vinnu í þeim. 

Dvöl Þórhildar erlendis virðist ekki hafa haft neikvæð áhrif á námsframvindu 

hennar. Hún var sterkur námsmaður fyrir og þrátt fyrir að foreldrar hennar hafi ekki 

þurft að hafa mikið fyrir því að aðstoða hana við að komast inn í íslenskuna má lesa út 

úr viðtalinu við móður hennar að metnaður fyrir íslensku sé mikill á heimilinu. 

Þennan metnað hefur Þórhildur væntanlega tileinkað sér ómeðvitað og hann hjálpað 
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henni í framhaldinu, „...við töluðum bara íslensku heima. Ég held það hafi samt bara 

komið að sjálfu sér [...] það þurfti ekkert að hvetja mig til þess ég vildi það bara sjálf. 

Hafði bara þann metnað.“  

Bjarni hefur átt í vandræðum með íslenska skólamálið frá upphafi. Hann fékk 

engan stuðning og hefur því einnig átt í erfiðleikum í framhaldsskóla en hann treystir 

sér ekki til frekara bóklegs náms og er það fyrir tilstuðlan foreldra hans sem hann er 

enn í námi. Þeir eru búnir að hvetja hann og gera það sem í þeirra valdi stendur til að 

hann mennti sig. „...[V]ið hreinlega píndum hann í nýjan og nýjan skóla því við 

vorum ekkert sátt við að hann hætti.“ Án þessarar hvatningar hefði hann gefist upp 

fyrir löngu. Einnig segir Gunnur: „[É]g er að upplifa með Bjarna að hann er ekki 

góður í íslenskri málfræði og ekki í þýskri en það er ekki þar með sagt að hann sé ekki 

tungumálamaður því honum gengur mjög vel í ensku. Ég held að hefði hann hefði 

fengið góða kennslu áfram í þýsku og þýskri málfræði þá hefði það hjálpað honum 

áfram með íslenskuna.“ Gunnur á líka erfitt með að skilgreina hvert móðurmál Bjarna 

sé. Hún segir:  

 

En með hann er þetta allt saman kannski flókið því íslenska er fyrsta málið sem hann lærir 
og það er svo erfitt oft að skilgreina hvað er hans móðurmál. Framburðurinn hjá honum er 
óaðfinnanlegur í báðum málunum. En hann talar vitlaust á báðum málum, hann gerir það 
ennþá og hann er orðinn tvítugur. Hann hefur aldrei náð tökum á þessu almennilega. Enda 
fékk hann ekki þann stuðning sem mér fannst hann skorta. 

 

Skilgreining á móðurmáli Bjarna er eitt af því sem gæti hugsanlega hafa heft þann 

stuðning sem hann hefði þurft að fá. Þetta er eitt af því sem rannsakendur ráku sig á 

strax í undirbúningsvinnu, skilgreiningar á móðurmáli eru ekki nægilega skýrar en 

þær eru að vissu leyti settar í hendur hvers einstaklings. Hver einstaklingur hefur því 

vald til að skilgreina sjálfur hvert hans móðurmál sé rétt eins og í viðhorfsviðmiðum 

gagnvart tvítyngi. Þar er gengið út frá viðhorfi einstaklingsins eða viðhorfi annarra til 

hans þegar metið skal hvort einstaklingur sé tvítyngdur eður ei (Þórdís Gísladóttir 

2004:146). 

Sigmar fær alla þá aðstoð í íslensku sem hann þarfnast og hefur tekið miklum 

framförum. Kennarar Sigmars hafa ekki áhyggjur af framhaldinu. Aðspurðir hvort 

þeir telji flutningana hafa áhrif á framtíð hans segir annar sérkennaranna: „Jú það held 

ég að hafi alltaf áhrif og geti haft áhrif til góðs til dæmis styrkir hann í tvítynginu, ég 

hugsa að þetta muni ekkert hindra hann.“ Sigmar hefur fengið mikinn stuðning og því 

er ljóst að stuðningskennsla hefur mikið að segja.  
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Sara er undantekning enda virðist fleira en tvítyngið aftra árangri hennar. 

Umsjónarkennari hennar hefur áhyggjur af því sökinni hafi verið skellt á tvítyngið og 

það sé að tefja framkvæmdir í málum Söru. Það er fróðlegt að sérkennarar Sigmars 

tala um að þannig sé því oft farið:  

 

Já það kemur líka fyrir að það koma upp vandamál hjá börnum sem snúa aftur og vandinn 
er kannski fjölþættur og hann er jafnvel ekki frumvandi í tvítyngi heldur er frumvandinn 
kannski í einhverjum námserfiðleikum og síðan hefur ekki verið nógu auðvelt að skilgreina 
það sem frumvanda vegna þess að tvítyngið eða það að eiga fleiri tungumál hefur verið 
gefin sem skýring og er síðan engin orsök.  

  

Þetta ræðir Birna Arnbjörnsdóttir einnig um í grein sinni Tvítyngd börn og sérkennsla. 

Hún segir að ýmsar orsakir geti legið að baki námsörðugleikum tvítyngdra barna svo 

sem málgalla og menningarlegan mun. Því þurfi að kanna bakgrunn sérstaklega áður 

en skuldinni sé skellt á tvítyngið (Birna Arnbjörnsdóttir 1997:30). 

 Það er í raun með ólíkindum að Sara hafi ekki fengið aðstoð um leið og hún 

flutti til Íslands. Eins og fram hefur komið getur tvítyngi haft neikvæð áhrif á 

námsárangur sé undirstaða nemenda í móðurmálinu ekki nógu sterk. Vísbendingar 

þess að aðstoðar var þörf voru mjög áberandi, framburður hennar var mjög óskýr og 

þar að auki hafði hún hafið ákveðið greiningarferli í Belgíu vegna málörðugleika sem 

hún á við að stríða. Kennari Söru segir það vera venju í skólanum að láta nemendur 

afskiptalausa og sjá hvernig þeim vegnar í fyrsta bekk. Í lok árs sé það metið hvort 

einhver nemendanna þurfi sérstaka aðstoð eða hvort senda eigi nemendur til 

greininga.  

Í Söru tilfelli þá missti hún af fyrsta bekknum á Íslandi. Henni gekk illa í skóla 

í Belgíu og því hefði hjálpað henni mikið að fá aðstoð strax. Kennari hennar segir 

einnig að Sara sé mikið að herma eftir bekkjarfélögum sínum og hann hefur áhyggjur 

af því að lítið sem ekkert af námsefninu skili sér. Því er merkilegt að ekki hafi þótt 

ástæða til að gera eitthvað strax í upphafi. Það er tilgangslaust að láta nemanda sitja 

heilt ár inni í bekknum sínum en missa af þeirri kennslu sem hann á rétt á, með þeim 

hætti næst lítill árangur. Þess má geta að móður Söru finnst hún hafa náð árangri í 

lestri eftir að hún byrjaði í stuðningskennslu en Hrefna er ekki á sama máli. 

Á Íslandi þreyta leikskólabörn próf sem kannar hljóðkerfisvitund þeirra áður 

en þau hefja nám í grunnskóla en með slíku prófi er hægt að finna þau börn sem 

líklegt er að muni til dæmis eiga í vandræðum með lestrarnám (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:9). Hljóðkerfisvitund er sú geta 
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að skynja hvernig hljóðræn uppbygging málsins er án þess að skoða merkingu 

orðanna. Flestum nemendum sem byrja í íslenskum grunnskólum fylgja því ákveðnar 

grunnupplýsingar sem nýtast kennurum þeirra. Þótt margt geti breyst greiða þessar 

upplýsingar göngu kennara við skólabyrjun. Hefði Sara þreytt þetta próf strax um 

haustið hefði mátt draga ályktanir af því án þess að álíta tvítyngið orsök erfiðleika 

hennar.  

Atli, sem aðeins hafði dvalið í tvær vikur á Íslandi, þegar rannsóknin var gerð, 

virtist ætla að falla nokkuð áfallalaust inn í bekkinn og kennari hans hafði ekki miklar 

áhyggjur af framtíð hans. Þessi niðurstaða kemur í raun ekki á óvart þar sem ungir 

nemendur hafa meiri tíma til að aðlagast og læra skólamálið áður en námsefni þyngist. 

Auk þess eru þeir enn á máltökuskeiðinu og því ætti þeim að ganga betur að tileinka 

sér íslenskuna heldur en þeim sem fluttu hingað þegar þeir voru komnir á 

unglingastig. Þar að auki ákvað kennari hans að meta lesskilning hans og stafsetningu 

auk þess sem hann skoðaði þær bækur sem Atli hafði unnið í Danmörku. Með þessar 

upplýsingar gat kennarinn svo tekið meðvitaðar ákvarðanir um að láta Atla byrja strax 

á grunninum í lestri og málfræði. Einnig kom í ljós að það þyrfti að kenna honum 

hugtök í stærðfræði. Atli á því möguleika á að ná félögum sínum á skömmum tíma og 

með því að hafa traustan grunn þá lítur framtíð hans mun betur út en framtíð Söru. 

Það hjálpar einnig til í Atla tilfelli að kennari hans hefur fullan stuðning inni í 

bekknum, sem fylgir öðrum nemanda, það nýtist Atla líka auk þess sem hann fær 

mikla hjálp að heiman. 

Sá nemandi sem gæti átt hvað erfiðast uppdráttar í námi á Íslandi í framtíðinni 

af þátttakendunum er þó líklega Björn. Hann hefur átt í erfiðleikum með íslensku, 

bæði skólamál og leikmál, og á hann enn í þessum erfiðleikum. Hann fær litla aðstoð í 

skólanum núorðið en hann er einnig hjá einkakennara utan skóla sem foreldrar hans 

útveguðu og greiða fyrir. Það virðist hjálpa því kennari hans segir að honum fari 

mikið fram. Kennari hans er einnig mjög meðvitaður um stöðu barna eins og þeirra 

sem tóku þátt í þessari rannsókn og hann gerir það sem hann getur til að hjálpa Birni, 

til að mynda með því að biðja um að hann fái þýskan hugtakalista með á samræmda 

stærðfræðiprófið. Hann telur hugtakaþekkingu skipta miklu máli þegar kemur að því 

að byrja að læra á nýju tungumáli: 

 

Það þarf að leggja mjög mikla áherslu á lesskilning og […] hérna alls kyns atriði í sambandi 
við heiti á hlutum og sem sagt að það sé mjög markvisst unnið að því að lesa með þeim 
texta og skýra hvert einasta orð og sömuleiðis að viðkomandi nemandi eða nemendur fái 
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stærðfræðikennara, stærðfræðisérfræðing til þess að skýra þessi stærðfræðihugtök sem eru í 
þeirri grein, þetta er hérna niðurdrepandi fyrir krakka að […] sem sagt skilja ekki orðadæmi 
og allt sem er þessu tengt en síðan kemur í ljós að þessir krakkar geta reiknað þetta eins og 
ekki neitt sko bara ef þetta er sagt á þeirra tungumáli. Þetta er grafalvarlegt mál, það er sem 
sagt hugtakavinna í íslensku og stærðfræði. Ég er alveg viss um það að ef það væri í lagi að 
þá mundi þessum krökkum vegna betur. 

 

Þessi skoðun kennarans tengist niðurstöðum rannsókna þar sem fram kemur að þeir 

nemendur sem hafa góðan grunn og hugtakaskilning í móðurmáli sínu eigi auðveldara 

með að færa þá þekkingu yfir á nýja málið (Cummins 1996:109-112). Ef málfræðin er 

svipuð í báðum tungumálum hefur nemandinn sterk vopn í baráttunni ef hann lærir 

hugtökin. Þetta á vissulega líka við um námsgreinar eins og stærðfræði sem eru eins 

um allan heim en skilningur ræðst af hugtakaþekkingu.  

Í viðtölum við Björn og kennara hans kemur fram misræmi sem fellst í því 

hversu marga tíma á viku Björn fái í námsveri. Björn segir að hann fari fjórum sinnum 

í viku í námsver. Kennarinn segir hins vegar að Björn hafi fengið tvo tíma fyrir jól 

fyrsta árið og einn eftir jól. Núorðið segir hann að Björn fái sáralítinn stuðning, það sé 

aðeins á meðan bekkjarfélagar hans eru í dönsku sem er tvisvar í viku. Björn hefur þá 

aðgang að námsverinu og má ætla að hann telji með þá tíma sem hann sækir þangað 

án nokkurrar kennslu en kennarinn sé að tala um þann stuðning sem Björn fær. 

Spurning er hvort foreldrar hans geri sér grein fyrir hversu lítinn stuðning Björn fær.  

 Samkvæmt Jim Cummins, sem gert hefur fjölda rannsókna á aðstæðum og 

námsframvindu tvítyngdra barna, eru börn á aldrinum átta til tólf ára í um það bil 

fimm ár að komast inn í nýtt skólamál. Eftir þann tíma virðast nemendur ekki ná 

fullum þroska í skólamálinu sökum þess hve lítinn tíma þeir eiga eftir í grunn-

skólanum (Cummins 1996:61). Við sjáum glöggt dæmi um þetta hjá Bjarna sem er 

eitt þeirra barna í rannsókninni sem kom eftir tólf ára aldur til Íslands. Sigmar hefur 

aftur á móti það forskot á Bjarna að hann fær mikla stuðningskennslu þó ekki sé hægt 

að spá fyrir um framtíð hans í framhaldsnámi á Íslandi. Það gæti hins vegar verið að 

hann gerði sér grein fyrir að hann muni ekki ná fullu valdi á íslensku skólamáli og 

þess vegna séu framtíðaráform hans að mennta sig erlendis. Um Björn er ekki hægt að 

fullyrða neitt að svo stöddu þar sem hann fær mikla aðstoð sem stendur og því gæti 

staða hans í íslensku batnað mikið áður en hann fer í framhaldsskóla.  

 Þrátt fyrir að flestir nemendanna hafi verið fullfærir í íslenska leikmálinu og 

varla hafi heyrst á tali þeirra að þeir hafi dvalið erlendis áttu þeir í einhverjum 

vandræðum, að Þórhildi undanskilinni. Hún hafði lagt sig eftir því að læra íslenska 
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skólamálið samhliða því þýska og það hjálpaði henni mikið auk þess sem mikið var 

lesið fyrir hana. Með því að lesa fyrir börn eykst málþroski þeirra og þróun læsis 

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

lestur og ritun. Þegar börn hafa náð færni í öllum þessum þáttum teljast þau læs (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir 2000:24-25). Því er ljóst að þau börn sem mikið var lesið fyrir 

höfðu nokkurt forskot svo ekki sé minnst á þau börn sem töluðu íslensku heima. Það 

þarf engan að undra að Björn stendur einna verst gagnvart náminu enda kom hann 

ekki fyrr en á unglingastigi í íslenskan skóla og þar að auki var íslenska ekki töluð 

heima hjá honum nema að litlu leyti. Hann þurfti því bæði að tileinka sér leik- og 

skólamálið. 

 Þeir nemendur sem rætt var við voru sammála um að íslenska væri erfiðari en 

hitt málið sem þeir kunnu og þeir notuðu það við flest tækifæri. Þó Björn hafi verið sá 

eini sem talaði ekki íslensku við fjölskyldumeðlimi, nema að litlu leyti, þá lék ekkert 

barnanna sér á íslensku þrátt fyrir að þau væru að leika sér við önnur íslensk börn. 

Nema í tilviki Þórhildar þar sem íslensku börnin sem hún lék við töluðu ekki þýsku. 

Nemendum virðist öllum líða vel og vera sáttir við breytinguna sem átti sér stað 

við heimkomuna. Þeir virðast allir hafa verið ánægðir með þá ákvörðun að flytja til 

Íslands og hefur það trúlega heilmikið að segja um gengi þeirra. Umsjónarkennari 

Sigmars segir til dæmis: „...ég held að hann hafi líka verið glaður að koma heim, ég 

hef lesið það út úr því sem hann skrifar að hann hafi ekki verið neitt andsnúinn því að 

flytja til Íslands.“ Við þetta bætir annar sérkennaranna: „Það skiptir líka máli, hvort 

maður er tilbúinn að fara út í svona drastískar breytingar í sínu lífi sko. Hann tekur því 

með opnum huga.“ Í þessu hugarfari liggur hugsanlega enn einn munurinn á nýbúum 

og snúbúum, snúbúarnir eru að fara heim og koma sáttir inn í skólann á meðan 

blendnar tilfinningar geta haft áhrif á nýbúa.   

Þáttur foreldra 
Árangur barnanna var mikið undir foreldrum kominn. Þeir foreldrar sem höfðu lagt 

sig fram um að viðhalda íslenskunni uppskáru auðveldari skólabyrjun hjá börnum 

sínum á Íslandi. Ekkert barnanna hafði þó að einhverju ráði verið í skipulagðri 

íslenskukennslu erlendis. Björn hafði verið stuttan tíma í Íslenskuskólanum á netinu 

og Sigmar og Sara höfðu byrjað í íslenskunámi í Belgíu sem þó varð að víkja fyrir 

tómstundaiðju. Móðir Sigmars og Söru segir að börnin hafi orðið að fá að lifa eðlilegu 

lífi jafnaldra sinna á meðan þau bjuggu erlendis. Þó má allt eins spyrja hvort þau lifi 
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þá eðlilegu lífi jafnaldra sinna eftir heimkomuna. Skóladagur barna virðist vera lengri 

annars staðar í Evrópu og getur hugsast að það hafi þau áhrif að foreldrar veigri sér 

við því að leggja íslenskukennslu á börn sín ofan á allt annað. Þetta er athyglisverð 

afstaða miðað við niðurstöður úr rannsókn sem greint var frá hér að framan þar sem 

foreldrar virtust telja mikilvægt að börn þeirra fengju kennslu á móðurmáli sínu og 

sögðu hugmyndir sínar um gæðaskóla vera þá skóla sem efldu tvítyngi.  

 Það kemur fram í viðtölum við tvo foreldra að þeir telji þá foreldra sem hafi 

áform um að flytja aftur heim líklegri til að ýta undir íslenskunám barna sinna. 

Gunnur, móðir Þórhildar, segir:  

 

Þetta er mikið undir foreldrum komið að vissu leyti, kannski gengur þeim betur þegar vitað 
er að foreldrarnir ætla að flytja aftur heim og hafa það á bakvið eyrað stanslaust og 
undirbúa börnin með því en það er auðvitað heilmikið að gera hjá þeim í sínum skóla, ég 
veit ekki hvar maður á að hafa tímann til að halda þeim við efnið í takt við jafnaldra sína 
hér heima. 

 

Móðir Björns er sammála Gunni um að búsetuáform hafi áhrif. Hún segir: 

 

Við í rauninni sko höfðum aldrei svo sem hugsað okkur að koma heim til Íslands til að búa 
hérna þannig að við lögðum svo sem enga sérstaka áherslu á til dæmis þetta að þeir lærðu 
að skrifa á íslensku og svoleiðis og ég hugsa að maður hefði hugsað þetta öðruvísi ef maður 
hefði vitað frá byrjun við ætlum að flytja heim eftir nokkur ár eins og svona alíslenskar 
fjölskyldur kannski oft gera vegna þess að þær ætla sér að flytja heim eftir einhvern 
ákveðinn tíma þá kannski sjá þau til þess að börnin læri að lesa og skrifa á íslenskunni líka 
svona nokkurn veginn jafnóðum. 

 

Þó Hrafnhildur, móðir Sigmars og Söru, hafi alltaf haft það á bakvið eyrað að 

fjölskyldan myndi snúa aftur fyrr eða síðar fannst henni það ekki á börnin leggjandi 

að lifa lífinu samkvæmt þeim áformum:  

 

Þetta er nefnilega svolítið óhollt fyrir krakkana að þú veist þú ert alltaf að segja já á næsta 
ári hérna kannski, þau [...] tengjast ekki nógu vel, þannig að þó svo að það sé auðvelt að 
segja við skulum gera þetta og þetta þá er þetta erfiðara þegar þú ert kominn á staðinn [...] 
þau eru náttúrulega bara unglingar og krakkar [...] Þetta er líka öðruvísi þarna því skólinn 
byrjar alltaf klukkan hálf níu og er til fjögur alveg fram til tólf ára og svo eiga þau eftir að 
læra eftir það.  

 

Flestir þátttakendur töluðu um að snúbúar kæmu úr umhverfi þar sem kröfur og 

þrýstingur á nemendur væri mun meiri en á Íslandi. Þeir sögðu nemendur vera komna 

langt á undan íslenskum bekkjarfélögum sínum í raungreinum enda skóladagurinn 

mun lengri á meginlandi Evrópu. Hins vegar er snúbúinn sem kom frá Danmörku á 

svipuðum slóðum og íslenskir bekkjarfélagar hans. Hrafnhildur telur að hægt sé að 
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leggja mun meira á börn í námi en gert er á Norðurlöndunum og segir: „Skandinavar 

eru sko eiginlega að kollvarpast um sjálfa sig líka.“ Hún er eina foreldrið í 

rannsókninni sem er hlynntari meira álagi á nemendur en raun ber vitni í íslensku 

skólakerfi. 

 Það virðist sem sumir kennarar séu sammála foreldrum um að þar sem 

skóladagurinn er langur sé hart að leggja íslenskukennslu á nemendur, til viðbótar við 

annað nám. En kennarar Sigmars, í breska skólanum, fóru fram á að hann legði 

íslensku skólabækurnar til hliðar á meðan hann kæmi sér inn í tungumálið. Þetta þætti 

ekki rétt afstaða af hálfu þeirra sem aðhyllast tvítyngiskennslu. Þó er munurinn á 

Sigmari og hinum börnunum í rannsókninni sá að þau voru flest komin með leikmálið 

í nýja tungumálinu áður en grunnskólanám þeirra hófst. Það gefur hinum 

nemendunum ákveðið forskot þar sem Sigmar gerði varla mikið annað en að læra 

ensku fyrstu árin og þurfti síðan að skipta aftur um skólamál. Sigmar talaði þó alltaf 

íslensku heima og er það trúlega sá þáttur sem hefur bjargað honum auk góðrar 

stuðningskennslu.  

Heimilismálið skiptir miklu máli og eins og fram hefur komið talaði Björn 

þýsku heima og þegar hann mætti í viðtal við kennara sinn, ásamt móður sinni, töluðu 

þau þýsku saman. Þetta gerir það að verkum að Björn er skrefi á eftir hinum 

börnunum í rannsókninni þar sem hann hefur hvorki vald á leikmálinu né 

skólamálinu. Hins vegar gæti það orðið til þess að tekið sé meira tillit til 

tungumálaörðugleika í öllu mati á honum en hinum börnunum sem gætu blekkt bæði 

foreldra og kennara með færni sinni í leikmálinu.  

Námsefni   
Ef litið er til þess námsefnis sem börnum er boðið upp á hefur aldurinn mikil áhrif. 

Þær kennslubækur sem taka á grunni málfræðinnar eru ætlaðar ungum börnum og 

höfða því frekar til þeirra. Þeir nemendur, sem voru eldri þegar þeir komu til Íslands, 

höfðu ekki aðgang að grunnbókum í málfræði sem hæfðu þeirra aldri og því misstu 

þeir í raun af grunninum í málfræði sem hefur þau áhrif að þeir ná ekki fullkomnum 

tökum á henni. Nú hefur þó verið ráðin bót á þessum málum. Síðustu ár hefur bæði 

komið út handbók fyrir kennara sem og námsefni sem beint er sérstaklega til nemenda 

sem læra íslensku sem annað mál. Einnig hefur komið út námsefni sem laga má að 

aldri viðkomandi nemenda. Þessar bækur miða þó sérstaklega að kennslu nýbúa en 

eflaust væri hægt að nýta sér heilmörg þessara verkefna fyrir snúbúa. Enginn 
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kennaranna minntist þó á að hafa aðgang að þessum bókum eða nýta sér þær við 

undirbúning kennslu og í kennslu snúbúanna. 

Íslenski skólinn 
Það er nokkuð mismunandi hvort foreldrar þurfa að ganga hart fram í því að fá aðstoð. 

Kennarar Atla, Sigmars og Björns virðast eiga frumkvæði í samvinnu við foreldra 

ekki síður en foreldrarnir en í Söru tilfelli þurfti Hrafnhildur að leita réttar dóttur 

sinnar áður en nokkuð var gert í hennar málum. Hins vegar reyndu foreldrar Bjarna af 

öllum mætti að fá fyrir hann aðstoð sem ekki gekk eftir. Foreldrar Þórhildar leituðu 

ekki eftir sérstakri aðstoð fyrir hana þar sem henni gekk vel frá upphafi. Aftur á móti 

reyndu foreldar Ólafs að fá aðstoð fyrir hann, þrátt fyrir gott gengi hans, en fengu 

minni aðstoð en þeir vildu. Þó er misræmi í framburði Ólafs og kennara hans þar sem 

Ólafur talar um að íslenska hafi alltaf verið hans versta grein en kennarinn virðist ekki 

hafa merkt neina vankanta á honum hvað varðar íslenskunámið. Þarna má velta því 

fyrir sér hvort kennarinn hafi ekki sett sig nógu vel inn í mál Ólafs eða hvort minnið 

sé að svíkja aftur.  

Þó svo að velgengni nemenda sé háð góðri samvinnu foreldra og kennara eru 

ákveðnar brotalamir í þeim málum sem snúa að kennurum. Þótt foreldrar leiti réttar 

barna sinna og fari fram á stuðning þeim til handa virðist sem flestir kennarar hafi litla 

þekkingu á kennslu í íslensku sem öðru máli. Fæstir þeirra telja sig hafa aðgang að 

einhverjum sem geti veitt þeim þá visku sem vantar. Þeir kennarar sem hafa sérstaka 

reynslu af tvítyngiskennslu og málefnum tvítyngdra barna virðast frekar starfa við 

nýbúadeildir en í almennri kennslu (Birna Arnbjörnsdóttir 1998:13).  

Það kemur á óvart hversu illa kennarar Söru og Sigmars virðast vera inni í 

málum nemenda sinna og þá sérstaklega virðist þá vanta bakgrunnsupplýsingar. 

Kennarar Sigmars segja hann hafa verið í þýskum skólum og frönsku málumhverfi. 

Þetta kemur því undarlega fyrir sjónir þar sem þeir taka sem dæmi að ef Sigmar kæmi 

úr þýskumælandi umhverfi ætti hann auðveldar uppdráttar en raun ber vitni. Þeir segja 

að þar sem þýska sé beygingamál eins og íslenska þyrfti hann bara að læra hugtökin. 

Hrafnhildur staðfesti hins vegar þegar haft var samband við hana aftur að Sigmar 

hefði gengið í breskan og belgískan skóla og skólamálin hans hefðu verið enska og 

hollenska. Því eiga þær fullyrðingar um að Sigmar hafi átt erfitt með málfræðina, 

sökum þess að hitt tungumálið hans sé ekki beygingamál, ekki við rök að styðjast. 

Hollenska er beygingamál ekki síður en þýska.  
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Hrefna, kennari Söru, segir hana hafa búið í Hollandi. Það myndi þó ekki hafa 

áhrif á greiningu tvítyngis hennar en þó er einkar óheppilegt að vera ekki betur að sér 

í málefnum nemenda sinna. Í þessu tilviki gæti verið um mismæli kennarans að ræða 

þar sem rannsakandi spyr hana hvort hún viti hvernig Sara hafi staðið sig í hollensku. 

Þá svarar hún: „Hún var aðeins á eftir líka eitthvað aðeins úti í Hollandi. Þannig ég 

veit svo sem ekki hvort hún talar alveg reiprennandi hollensku.“ Hins vegar virðist 

þetta ekki vera það eina sem Hrefna hefur ekki fulla vitneskju um því hún segir að 

hún hafi ekki fengið mikinn undirbúningstíma til að setja sig inn í málefni og 

bakgrunn nemenda sinna.  

Þar að auki má geta þess að furðu sætir að ekki skuli vera meiri samgangur á 

milli landa í Evrópu. Hugsanlega hefðu foreldrar Söru geta farið fram á að fá með 

henni alla pappíra sem vörðuðu hana en skilvirkara kerfi væri að íslenski skólinn hefði 

getað sett sig í samband við þann belgíska og fengið upplýsingar sem hann ynni út frá.  

Það er mikið undir umsjónarkennurum komið hversu vel er tekið á móti 

snúbúum sem og öðrum nemendum. Það er mjög áberandi í rannsókninni að 

kennararnir virðast ekki hafa kynnt sér rétt sinn og ætlast að vissu leyti til þess að 

hann sé kynntur fyrir þeim. Kennarar eiga rétt á að nýta sér sérþjónustu skóla 

(Reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla, 1996) en þeim virðist ekki vera kunnugt um 

þann rétt. Þeir leita helst til yfirmanna sinna og treysta á að þeir viti hver réttur hvers 

barns sé. Það er þó greinilega ekki raunin.  

Umsjónarkennarar eiga að halda utan um námsframvindu nemenda sinna í 

öllum greinum og þar af leiðandi í sér- og stuðningskennslu líka (Reglugerð um 

sérkennslu, 1996). Þessu er greinilega ábótavant. Hrefna, umsjónarkennari Söru, hefur 

ekki sett sig fullkomlega inn í hennar málefni og vissi til að mynda ekki að hluti 

talörðugleika hennar væri fólginn í of þröngum gómi sem gerð var aðgerð á „[é]g 

vissi það ekki þannig að þú sérð að ég veit afskaplega lítið. Það er leiðinlegt, það er 

alveg fáránlegt.“  

Umsjónarkennari Sigmars hefur einnig sett málefni Sigmars í hendur 

sérkennara í skólanum og virðist standa að mestu leyti utan við hans vandamál. Þar af 

leiðandi var hann meira sem áheyrandi af viðtalinu sem tekið var við hann ásamt 

sérkennurunum. Svipaða sögu er að segja um Kristján, umsjónarkennara Björns. Hann 

segir Björn fá aðstoð um það bil einu sinni í viku í námsveri og stundum sé hann að 

vinna þar einsamall á meðan bekkjarfélagar hans eru í dönsku. Samkvæmt Birni 

sjálfum fer hann í námsver fjórum sinnum. Þarna er ekki hægt að alhæfa neitt en 
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Kristján virðist að minnsta kosti ekki hafa vitneskju um hversu oft Björn fer í 

námsverið. Kristján virðist þó vera þokkalega að sér í málefnum Björns að öðru leyti 

og nýta þann tíma og svigrúm sem hann hefur til að aðstoða hann. 

Flestir kennaranna tala um félagslegan styrk snúbúa. Þeir telja hann hafa mikil 

áhrif á hversu vel þeim gengur í skólanum og mikið sé unnið ef nemandinn glímir 

ekki við félagslegan vanda eða einangrun. Björn á aftur á móti ekki auðvelt uppdráttar 

félagslega og hefur slæmt gengi hans félagslega hugsanlega haft áhrif á hversu illa 

honum hefur tekist að fóta sig í skólanum og öfugt, slök frammistaða í námi getur haft 

slæm áhrif á félagslega stöðu hans.  

Það sem helst virðist vera ábótavant hjá snúbúunum er lesskilningur og ritun. 

Sú staðreynd er hugsanlega vísbending þess að þessir nemendur hafi lítið lesið á 

íslensku. Þórhildur og Ólafur lásu mikið af íslenskum bókum á meðan á dvölinni 

erlendis stóð og kemur ekki fram í viðtölum við þau eða kennara þeirra að þau hafi 

staðið bekkjarfélögum sínum að baki í lesskilningi. Einnig kemur fram hjá þremur 

nemendum að lítill orðaforði hafi áhrif á gengi þeirra í stærðfræði og þar getur 

hugtakalisti haft mikið að segja. Hins vegar ef lesskilningur er ekki góður dugar 

hugtakalisti skammt þegar kemur að svokölluðum lesdæmum. Það kemur skýrt fram í 

viðtali við Gunni þar sem hún segir frá reynslu Bjarna: 

 

Það var nú eitt með stærðfræðina, þar sem hann fékk engan stuðning var hann fyrstu árin að 
fá alls konar villur í orðadæmum sem hann átti ekki að þurfa að gera hefði hann bara getað 
lesið almennilega. Einu sinni fékk hann vitlaust fyrir dæmi og skildi ekkert í því, kom með 
þetta hérna heim og sýndi okkur, allir útreikningar fínir og niðurstaðan hárrétt, en það stóð 
ritið fyrir neðan spurninguna. Hann hefði gert þetta rétt hefði bara staðið skrifið því við 
tölum um að skrifa en ekki rita og þessir krakkar sem alast upp í svona þröngu, hvað á ég að 
segja, málumhverfi þau hafa vissulega og eðlilega minni orðaforða. 

 

Í þessu tilfelli hefði munað miklu að fá kennara til að lesa og skýra dæmin eins og 

kennari Söru gerir fyrir hana. En hvert sem litið er í þessari rannsókn beinast öll 

vandamál að því eina að kennara skortir tíma og stuðning til að halda utan um kennslu 

þessara nemenda.  

Réttur nemenda 
Rannsakendur höfðu samband við sérkennslufulltrúa Kópavogsbæjar þar sem skólar 

fjögurra þátttakenda eru í Kópavogi. Spurt var um rétt snúbúa og var um býsna loðin 

svör að ræða. Þó kom fram að Kópavogsbær fær fjármagn úr Jöfnunarsjóði sem er 

eyrnamerkt nýbúum. Sérkennslufulltrúinn sagði að sá sjóður færi einnig í stuðnings-
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kennslu fyrir snúbúa (Tómas Jónsson 2007). Þetta vissu sérkennarar Sigmars og veittu 

honum því þessa þjónustu. Hrafnhildur hafði þessar upplýsingar eftir kennurum 

Sigmars og greindi umsjónarkennara Söru frá því og í kjölfarið fékk Sara stuðning í 

tvo tíma á viku. Hins vegar spurði kennari Atla, sem gengur í skóla í sama 

sveitarfélagi, skólastjórann í þeim skóla hver réttur Atla væri og fékk þau svör að 

hann ætti engan rétt á stuðningi. Þó má geta þess að kennari Atla gerði á honum 

kannanir án þess að hafa ráðfært sig við nokkurn mann og gerði sér fulla grein fyrir 

mikilvægi þess að hafa góðan grunn. Þetta má kalla fagmannlega unnið og vel að 

málum staðið þrátt fyrir að hafa enga vinnuferla til að styðjast við og hafa fengið þau 

svör frá skólastjóra að hann ætti engan rétt á sérmeðferð. 

Það vakti athygli að ekkert barnanna fékk kennslu í eða á skólamáli þess 

tungumáls sem þau höfðu notað fram að því að þau fluttu til Íslands. Það gæti þó í 

tilfellum eins og Bjarna hafa ráðið úrslitum um námsframtíð hans. Birni var boðið að 

taka þýskuáfanga í menntaskóla í nágrenninu en kennari hans vissi ekki hvort hann 

nýtti sér það og því er greinilegt að í grunnskólanum er ekki lögð mikil áhersla á að 

þessi börn fái kennslu í ‚gamla‘ skólamálinu. Í reglugerð nr. 391 frá árinu 1996 kemur 

fram að þeir sem ekki hafa íslensku sem móðurmál eigi rétt á kennslu í og á sínu 

móðurmáli til að stuðla að tvítyngi þeirra (Reglugerð um íslenskukennslu nemenda 

með annað móðurmál en íslensku, 1996). Hefði Bjarni getað sýnt fram á að þýska 

væri hans móðurmál hefði hann hugsanlega getað fengið kennslu í eða á þýsku með 

því að vísa í þessa reglugerð.  

Þó svo að auðvelt geti verið að álykta að réttur snúbúa sé brotinn er það ekki 

alls kostar rétt því helsta vandamálið er að skilgreina hver réttur þeirra er. Ekki er 

hægt að segja að réttur sé brotinn á réttlausum nemanda. Skólarnir standa misvel að 

móttöku snúbúa og sveitarfélögum er í sjálfsvald sett að túlka þann rétt sem þeir telja 

þá hafa. Kennarar Sigmars hafa túlkað rétt hans þannig að hann eigi rétt á stuðningi 

og fær hann allan þann stuðning sem hann þarf.  

Þeir starfsmenn sem snúa að þessum málaflokki hafa mismunandi áherslur og 

telja sumir þeirra að snúbúar hafi fullan rétt á stuðningskennslu og veita þeim hana. 

Kennarar Sigmars segja: „...[Þ]að sem ég vildi bæta við í sambandi við skilgreiningar 

á nýbúa er að ég sem deildarstjóri sérkennslu þarf að skila skýrslu héðan um alla 

nýbúa í skólanum og þar á meðal um þá sem hafa íslensku sem móðurmál sem eru í 

eitt ár eftir að þeir flytja hérna þá eru þeir skilgreindir sem núbúar. Ég skil ekki að það 
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sé einhver vafi um þá skilgreiningu.“ En aðrir gagnrýna yfirvöld menntamála í 

landinu og segja þau ekki standa sig sem skyldi. Kristján, kennari Björns, segir:  

 

Erfiðasta málið er það að gefa sér tíma og hafa tíma til þess að að útskýra hluti sem þarf 
útskýringar á það er með alla þessa krakka, komin með 20, 24 krakka í bekk þá er þetta 
afskaplega lítill tími sem þú MÁTT snúa þér að svona krökkum án þess að það bitni á 
kennslunni og bitni á hinum krökkunum það sé held ég með alla kennara, alls staðar. Þetta 
verður að meta hverju sinni en þú ert [...] að gera of lítið í hvert einasta skipti, það er alveg 
ljóst, þú ert ekki, krakki er ekki að fá þá þjónustu sem hann ætti að fá. 

 

Þeir kennarar sem telja snúbúana ekki hafa réttinn veita þeim þar af leiðandi minni 

stuðning. Þannig að í raun eru sumir starfsmenn í vörn fyrir fræðsluyfirvöld, það er að 

þeir veita nemendum þjónustu sem þeir eiga ekki rétt á, á meðan aðrir telja sökina 

liggja hjá fræðsluyfirvöldum og vilja sjá breytingar á lögum og reglugerðum áður en 

þeir veita nemendum aukinn stuðning. Kristján er í hópi þeirra síðarnefndu og segir:  

 

Hið pólitíska vald það verður að taka sig á í þessu og það VERÐUR að veita peningum í 
þetta nákvæmlega vegna þess að þetta, þetta er ekki eitthvað [...] sem að deyr út, við erum 
að fá fleiri og fleiri krakka. Og það eru fleiri og fleiri Íslendingar sem að sem eru að koma 
svona til baka eins og Björn sem að hafa ekki íslensku á valdi sínu og okkur ber SKYLDA 
til að sinna þessu. Það eru bara mín lokaorð í þessu máli. 

 

Starfsmenn í einum skólanna tóku upp á sitt einsdæmi að útbúa bréf sem fylgja 

snúbúum til framhaldsskóla og vænta þess að það greiði götu þeirra þegar þangað er 

komið á meðan aðrir líta á snúbúa sem hvern annan íslenskan nemanda sem eigi 

engan rétt framyfir aðra nemendur.  

Það virðist vera mjög misjafnt eftir skólum hvernig staðið er að málum 

snúbúa. Svo virðist sem fjöldi nýbúa í skólum hafi eitthvað með afstöðu kennara til 

snúbúa að gera. Þeir kennarar sem umgangast nýbúa að einhverju ráði hafa 

hugsanlega kynnt sér tvítyngi og tvítyngiskennslu meira en þeir kennarar sem ekki eru 

vanir nýbúum í kennslustofum sínum. Snúbúar virðast því græða frekar á því að byrja 

í þeim grunnskólum þar sem nýbúar eru til staðar.  

Niðurstaða 
Ýmsum vandkvæðum er bundið að taka á móti snúbúa. Það þarf að kynna sér stöðu 

hans í námi, komast að því hvort hann eigi rétt á stuðningi, finna leiðir til að veita 

þann stuðning sem þarf og fá til þess fjármagn. Hvort sem það er á ábyrgð foreldra 

eða skólakerfisins verður að vinna að málum þessara barna. Þó er greinilegt að á 

meðan foreldrar kvarta ekki er ekkert gert í málunum.  
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Eitt helsta vandamálið virðist þó vera skilgreiningarvandamál. Það liggur í 

skilgreiningu hugtaka. Hvað er móðurmál, tvítyngi, nýbúi eða snúbúi? Ef þessi hugtök 

eru ekki skilgreind og lögfest má hver og einn hafa sína hentisemi við túlkun laga og 

reglugerða.  

Ef við skoðum til að mynda mál Bjarna, hvert er þá hans raunverulega 

móðurmál? Fyrsta málið sem hann lærir er íslenska, hún er honum töm sem leikmál, 

skólamál hans var lengi vel þýska en þó hefur hann ekki komist í gegnum alla þá 

kennslu sem í boði er í þýsku. Þá má velta því upp hvort móðurmál geti hugsanlega 

verið breytilegt eða hvort hann eigi sér tvö móðurmál. Stjúpmóðir Bjarna virðist vera 

á þeirri skoðun þegar hún svarar því hvort hún telji þýsku vera hans móðurmál:  

 

Ekki lengur, hún var það, hann náttúrulega talaði þýskuna reiprennandi en hann var bara 
þriggja þegar hann flutti út og kannski ekkert farinn að tala sérstaklega mikið en búinn að 
vera að melta íslenskuna alla ævi. En með hann er þetta allt saman kannski flókið því 
íslenska er fyrsta málið sem hann lærir og það er svo erfitt oft að skilgreina hvað er hans 
móðurmál. 

 

Bjarni er eina barnið sem á í skilgreiningavanda með móðurmál sitt af þeim börnum 

sem tóku þátt í rannsókninni en varla eini snúbúinn eða nýbúinn á Íslandi sem erfitt 

veitist að staðsetja gagnvart móðurmáli. Þessi skilgreiningavandi hans hefur einnig 

haft félagsleg áhrif á hann og varð hann fyrir miklu einelti í skóla. Aðrir nemendur 

kölluðu hann nasista en gerðu samt einnig grín að lélegri íslenskukunnáttu hans. Því 

stendur Bjarni ekki aðeins höllum fæti gagnvart móðurmáli sínu heldur einnig 

skilgreiningu þjóðernis síns. Hvort það hafi verið það eina sem varð til þess að hann 

varð fyrir einelti eða hvort það tengist agavandamálum er erfitt að fullyrða um.  

Athyglisvert er að skoða viðtöl við foreldrana sem tóku þátt í rannsókninni en 

þeir hafa allir áhyggjur af agamálum í íslenskum skólum. Þeir telja nemendur komast 

upp með ólæti og jafnvel það að skila ekki verkefnum sem þeim eru sett fyrir. 

Spurningin er hins vegar hvort agaleysi stjórni fleirum en nemendum skólanna. Það 

mætti jafnvel segja sem svo að agaleysi líðist í menntamálum eins og þau leggja sig. 

Það er ekki ásættanlegt að gleyma einum minnihlutahópi grunnskólanna og komast 

upp með það, hópi sem er ekki hverfandi heldur ört stækkandi. 

Ef rannsóknin er skoðuð í heild sinni er niðurstaðan sú að framfarir í 

málefnum snúbúa hafa ekki verið miklar á þessum ellefu árum, frá því að fyrsti 

nemandinn í rannsókninni flutti til Íslands og þar til sá síðasti kom. Þó er ekki 

sanngjarnt að segja að framfarir hafi ekki verið neinar því ef við lítum á mál Atla, 
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Söru, Sigmars og Björns eru kennarar þeirra að reyna að gera það sem í þeirra valdi 

stendur til að veita þeim þann stuðning sem þeir telja þau þurfa og hafa rétt á. 

Þórhildur, Bjarni og Ólafur fengu aftur á móti engan stuðning annan en þann að þeim 

stóð til boða að sleppa dönsku án þess að hafa öll þegið það boð. Sigmar fær að hafa 

hugtakalista með sér í próf og kennari Björns er að kanna hvort hann geti fengið að 

hafa hugtakalista með sér í samræmdu prófin. Hins vegar mátti Bjarni horfa upp á 

bandarískan félaga sinn njóta forréttinda sem honum voru meinuð. Þar að auki má 

benda á að þeir foreldrar sem krafist hafa hjálpar fyrir börn sín nú nýverið hafa allir 

fengið einhverja aðstoð á meðan foreldrar Bjarna börðust hart fyrir rétti hans í 

skólanum. Þeir létu ekki staðar numið þegar þeir fengu synjun í skólanum heldur 

sneru sér til fræðsluyfirvalda en þar komu þeir einnig að tómum kofanum.  

Málefnum nýbúa hefur meira verið sinnt en málefnum snúbúa þó að víða sé 

pottur brotinn. Nýbúar eiga í raun meiri rétt á Íslandi en snúbúar ef málin eru skoðuð 

ofan í kjölinn. Það er þó ekki ástæða til að skerða rétt nýbúa heldur auka rétt snúbúa, 

að minnsta kosti til jafns við nýbúa en til þess þarf aukið fjármagn inn í skólakerfið. 

Eru snúbúar í grunnskólum séríslenskt fyrirbrigði? Það má hugsanlega segja 

að svo sé. Þó ekki sé stuðst við rannsóknir í þeim efnum þá er Ísland lítið land og 

þrátt fyrir góða menntunarmöguleika á landinu þarf ýmiskonar sérfræðimenntun að 

fara fram erlendis. Íslendingar geyma barneignir ekki þangað til þeir hafa lokið námi 

og því eru mörg íslensk börn sem fylgja foreldrum sínum til útlanda í nám. Vegna 

smæðar landsins er ekki hægt að halda úti íslenskum sendiráðsskólum um allan heim 

eins og margar stærri þjóðanna eru færar um og því verða íslensk börn í flestum 

tilfellum að læra nýtt tungumál, flytji þau til útlanda.  

Það er undir foreldrum komið að viðhalda íslensku barna sinna. Þeir sem flytja 

til annarra norrænna ríkja geta í mörgum tilfellum sent börn sín á íslenskunámskeið 

og í ljós kom í viðtali við móður Sigmars og Söru að staðið er fyrir íslensku-

námskeiðum víðar. Með því að stunda nám í íslensku öðlast börn færni í íslensku 

skólamáli og gerir það eftirleikinn auðveldari fyrir þau. Þau börn sem ekki eiga kost á 

því að sækja íslenskunámskeið í sínum nýju heimkynnum geta þó alltaf og hvar sem 

er í heiminum nýtt sér þjónustu og kennslu Íslenskuskólans á netinu. 

Tilvist Íslenskuskólans á netinu virðist fréttast manna á milli en betur má ef 

duga skal og mættu forsvarsmenn hans kynna sig betur og starfsemi sína. Þar að auki 

þurfa foreldrar að greiða fyrir námskeið en slíkt hefur alltaf þau áhrif að færri sækja 

þau. Það væri til fyrirmyndar ef íslensk fræðsluyfirvöld tækju starfsemina upp á sína 
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arma, tækju þátt í kynningu hennar og greiddu þann kostnað sem hlýst af því að halda 

slíkum skóla gangandi. Snúbúar gætu þá kynnt sér starfsemi hans endurgjaldslaust og 

séð hvort Íslenskuskólinn væri eitthvað fyrir þá.  

Það er ljóst að fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós hvernig haga skuli kennslu 

tvítyngdra nemenda þannig að árangur verði sem mestur og þeir haldi skólagöngu 

áfram eftir skyldunám. Sú kennsluaðferð sem virðist skila mestum árangri er 

tvítyngiskennsla. Ástæðurnar fyrir því að sú aðferð er ekki nýtt ná langt út fyrir 

skólakerfið, tvítyngiskennsla er dýr og menning og félagslegir þættir skipa stóran sess 

í ákvarðanatöku um þessi mál (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:12). 

Að lokum er mjög jákvætt að sjá að þrátt fyrir mismikla erfiðleika og gengi á 

námsbrautinni ætla allir nemendanna sem spurðir voru að mennta sig áfram og eru 

hvergi bangnir. Þeir setja ekki fyrir sig að mennta sig erlendis. Þótt þeir ætli allir að 

fara í menntaskóla á Íslandi, eru sumir ákveðnir í að fara í framhaldsnám á erlendri 

grundu. Má því reikna með því að snúbúarnir sem hér um ræðir muni ala af sér nýja 

kynslóð snúbúa.  
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Lokaorð 
Ljóst er að ekki er vel staðið að málum snúbúa. Hlúa þarf vel að þessum nemendum, 

sérstaklega í upphafi, og veita þeim þá aðstoð sem þeir þurfa. Með því að styrkja 

grunn þeirra strax í upphafi eygja þeir frekar von um að geta haldið í við 

bekkjarfélaga sína á Íslandi og einnig styrkir það framtíðarhorfur þeirra í frekara 

námi. 

Því er ljóst að fræðsluyfirvöld þurfa að vinna að því að styðja betur við þennan 

hóp. Ekki er hægt að loka augunum fyrir því að nemendur í þessari aðstöðu eru 

komnir til að vera og miðað við heimildir frá Hagstofu Íslands fer þeim fjölgandi. 

Fræðsluyfirvöld þurfa að kynna sér þarfir snúbúa og auk þess mætti vinna ákveðna 

forvarnarvinnu þar sem upplýsingum er komið á framfæri við foreldra íslenskra barna 

sem búsett eru erlendis. 

Það fyrsta sem þarf að athuga er undir hvaða hatt skuli flokka snúbúa. Eiga 

þeir að vera sérstakur hópur, tilheyra nýbúakennslu eða falla undir þann hóp sem fær 

sérkennslu í skólum vegna ýmis konar námsörðugleika? Ef þeir myndu falla í síðasta 

hópinn þyrfti að auka sérkennslukvóta skólanna til muna. En varast skal að tengja 

tvítyngi námsörðugleikum því eins og fram hefur komið standa tvítyngd börn sig oft 

betur en eintyngd. Í sambandi við forvarnir mætti benda íslenskum foreldrum á að 

horfa til framtíðar og greiða götu barna sinna með því að viðhalda íslenskri tungu. 

Íslensk börn, sem búsett eru erlendis, ættu að eiga aðgang að Íslenskuskólanum á 

netinu endurgjaldslaust. Þar að auki væri ekki úr vegi að halda styttri 

íslenskunámskeið á sumrin fyrir snúbúa, þar sem algengt er að íslenskar fjölskyldur 

dvelji á Íslandi í sumarleyfum. Til þess þarf vissulega fjármagn en það er eins með 

þessar forvarnir og aðrar þegar litið er á stóru myndina koma þær til með að borga sig.    

Á meðan þessi vinna hefur ekki farið fram verða kennarar að búa við það sem 

þeir hafa. Þó svo að fram komi að erfitt sé að skilgreina rétt snúbúa ef skoðaðar eru 

reglugerðir og lög þá er ljóst að aðalnámskrá gerir ráð fyrir þessum nemendum og er 

hún ein helsta starfslýsing kennara. Þar að auki verða kennarar að nýta sér þann rétt 

sem þeir hafa hjá sérfræðiþjónustum sveitarfélaga sinna og fá sérfræðiálit þegar 

spurningar vakna. 

Að lokum þyrfti að koma málefnum snúbúa inn í kennsluskrá Kennaraháskóla 

Íslands, skóla sem sér um að mennta kennara sem munu allflestir koma að kennslu 

snúbúa á ferli sínum.  
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 Vinnan við þessa rannsókn var mjög fróðleg og margar staðreyndir komu á 

óvart. Við vinnuna vöknuðu þar að auki ýmsar getgátur sem hefði verið fróðlegt að 

sannreyna. Dæmi um það er hvort bakgrunnur foreldra hefði áhrif á það hvort börn 

þeirra einbeittu sér að íslensku á meðan þau byggju erlendis, hvort fjöldi nýbúa í 

skólum hafi áhrif á móttökur snúbúa, hvort munur sé á árangri snúbúa og annarra 

íslenskra barna á samræmdum prófum, hvort munur sé á móttöku snúbúa á 

landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu, hvort snúbúar mennti sig frekar erlendis en 

aðrir Íslendingar, hvort snúbúar í grunnskólum séu séríslenskt fyrirbrigði og hvort 

nýbúar flosni frekar upp úr námi en snúbúar. Það er því ljóst að efni tengd snúbúum 

hafa ekki verið fullkönnuð og gefa svigrúm til frekari rannsókna á þessu sviði. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 - Viðtalsrammi 
Bakgrunnsupplýsingar: 

Kyn? 

Aldur? 

Í hvaða landi bjó barnið?  

Hversu lengi bjó það erlendis? 

Hvað er langt síðan barnið flutti heim? 

Var töluð íslenska á heimilinu á meðan á dvölinni erlendis stóð? 

 

Foreldrar 

Fór barnið í hverfisskóla eða einkaskóla? 

Hélduð þið móðurmálinu við á meðan á dvölinni stóð? 

Fékk barnið kennslu í sínu móðurmáli? 

Hafið þið nýtt ykkur þjónustu Íslenskuskólans á netinu? 

Ef já, hvenær þá, hver benti ykkur á hann?  

Var barninu boðinn einhver sérstakur stuðningur þegar það byrjaði í skólanum hér 

heima? 

Hver er námsleg staða barnsins eftir flutningana? Hefur hún haldist sú sama? 

Hvernig tekur barnið breytingum? 

Hvað eruð þið sátt/ósátt við í skólakerfinu hér heima? 

Mynduð þið vilja breyta einhverju? 

Sjáið þið mun á skólakerfunum, hér og úti, hvað varðar skólagöngu barnsins ykkar? 

Getið þið lýst skólakerfinu? 

Hverju mynduð þið vilja breyta?  

 

Nemendur 

Lærðirðu íslensku á meðan þú bjóst erlendis? Hvað lærðirðu? Hvað mikið? 

Lærðir þú nýja tungumálið vel? 

Áttir þú útlenska vini? 

Áttir þú einhverja íslenska vini í útlöndum? 

Hvernig leið þér að byrja í íslenskum skóla þegar þú fluttir heim? 

Færðu aukakennslu núna? 
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Hvernig gengur þér í skólanum? 

Hvað er erfiðast við að byrja að nota íslensku í skólanum, af hverju? 

Hvort heldur þú að íslenska eða hitt málið sé auðveldara tungumál? 

Hvað er auðveldast í skólanum, af hverju?  

Hver finnst þér vera aðalmunurinn á skólum á Íslandi og erlendis? 

Gengur þér betur eða verr núna eða erlendis? 

Af hverju heldurðu að það sé? 

Ætlar þú að halda áfram í námi eftir að skólaskyldu lýkur? 

Ef svo heldur þú að þú munir mennta þig á Íslandi eða annars staðar? 

 

Kennarar  

Er þetta í fyrsta skipti sem þú tekur á móti nemanda sem hefur verið í skóla erlendis? 

Hefur þú einhverja vinnuferla til að styðjast við? 

Ef svo er, hvaðan hefurðu þá og geturðu lýst þeim í stuttu máli? 

Hefur það áhrif á aðra nemendur að fá nemanda með ólíka skólareynslu í bekkinn? 

Telur þú að dvöl nemandans á erlendri grundu veiki stöðu hans í íslensku? 

Eru margir tvítyngdir nemendur í þessum skóla? 

Er lögð áhersla á hitt málið (móðurmálið) hjá þessum nemendum?  

Hvað er erfitt við að kenna nemendum íslensku sem hafa verið í erlendum skólum? 

Koma fram erfiðleikar í öðrum námsgreinum en íslensku?  

Hvað þarf að leggja áherslu á í kennslu þessara nemenda? 

 

Kennari vegna undirbúnings 

Hvað vissir þú með miklum fyrirvara að þú værir að fá snúbúa í bekkinn til þín? 

Hvað er þetta gamall nemandi og hvaðan er hann að koma? 

Hvað var næsta skref hjá þér? 

Hvert gastu leitað eftir hjálp eða upplýsingum um hvernig þú tækir á móti 

nemandanum? 

Veistu hvernig hann er staddur námslega? 

Veistu hvort hann á rétt á stuðningskennslu? 

Ef já, hversu mikinn tíma á hann að fá? 

Ef nei, hvers vegna á hann ekki rétt á stuðningi? 

Þurftir þú að setja hann í stöðupróf? 

Er hann strax kominn með þær bækur sem bekkjarfélagarnir eru með? 
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Sérðu mun á honum og bekkjarfélögunum í öðrum fögum en íslensku? 

Ertu í góðu samstarfi við foreldrana? 

Ef já, er samvinnan að þínu frumkvæði eða þeirra? 

Hafa foreldrarnir áhyggjur af barni sínu? 
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Fylgiskjal 2 - Viðtölin í heild sinni 
Hér eftir koma viðtölin í heild sinni. Viðtölin voru tekin upp á segulband og fór 

afritun fram samdægurs. Til að auka áreiðanleika fóru báðir rannsakendur yfir 

afritunina. 

Nöfnunum hefur verið breytt og eru þau sömu og í umfjöllun hér á undan. R er 

skammstöfun fyrir rannsakanda, R2 fyrir seinni rannsakanda ef báðir rannsakendur 

taka til máls. Í viðtali við kennara Sigmars er U skammstöfun fyrir umsjónarkennara 

hans og S1 og S2 fyrir sérkennarana. Að öðru leyti er um upphafsstafi í nöfnum 

viðmælenda að ræða.  

Ólafur 
Ólafur er nítján ára. Hann hóf skólagöngu sína í þýskum hverfisskóla en fluttist með 

fjölskyldu sinni til Íslands þegar hann var að ljúka öðrum bekk. Hann hefur verið 

búsettur á Íslandi í ellefu ár. Tekin voru viðtöl við Ólaf, Guðrúnu móður hans og Dóru 

sem var sá kennari sem fyrstur tók á móti Ólafi við heimkomuna. 

Ólafur 
 

R: Lærðir þú einhverja íslensku á meðan þú bjóst úti?  

Ó: Já svona upp að vissu marki en ekkert rosalega mikið. Mér fannst miklu 

skemmtilegra að tala bara þýsku. Síðan þegar við komum heim þá bara, varð ég að 

bjarga mér á íslensku, í fríi og svona, með ömmu og afa, hvað ég ætti að biðja um í 

jólagjöf og svona, þurfti að geta útskýrt það á íslensku. En ég lærði hana ekkert 

rosalega mikið en auðvitað var hún einhvers staðar þarna á bakvið. 

R: Lærðir þú þá þýsku mjög vel?  

Ó: Úti? Já já alveg miklu betur en íslensku. 

R: Já, þannig að þú varst altalandi? 

Ó: Altalandi, svona aðeins betri en í dag. 

 

R: Áttir þú þá þýska vini?  

Ó: Úti? 

R: Já. 

Ó: Bara þýska vini. 

R: Þú hefur þá ekki átt neina íslenska vini í Þýskalandi? 



 63 

Ó: (.) Jú en þeir töluðu þýsku líka ((hlær)).  

 

R: Þegar þú fluttir síðan hingað til Íslands, hvernig leið þér að byrja í íslenskum 

skóla?  

Ó: Mér fannst það allt í lagi, ég hafði kynnst nokkrum krökkum í hverfinu áður en ég 

byrjaði í skólanum þannig að mér leið ágætlega, mér var tekið rosalega opnum örmum 

í skólanum. Mér fannst alla vega að grunnskólakrakkarnir hafi ekki verið með neina 

fordóma eða svoleiðis.  

R: Fékkstu þá einhverja aukakennslu? 

Ó: Enga aukakennslu. 

R: Þannig að þú varst bara inn í almennum bekk allan tímann? 

Ó: Já. 

R: Hvernig gekk þér og gengur í skólanum? 

Ó: Mér gekk alltaf rosalega vel í öllu stærðfræðitengdu námi og þannig en ég var 

dálítið hægur í íslenskunni til að byrja með, hef alltaf verið verstur í íslenskunni síðan 

þá. En já, það er samt voðalega fljótt að koma sko. Ég er svo klár ((hlær)). 

 

R: Hvað fannst þér erfiðast við að byrja að nota íslenskuna?  

Ó: Að byrja að nota íslensku, hvað fannst mér erfiðast? Það var þegar ég var að biðja 

um eitthvað sem ég kunni ekki að útskýra á íslenskunni, kunni að útskýra á þýsku.  

R: Hvort telurðu að íslenska eða þýska sé auðveldara mál, svona almennt séð?  

Ó: Almennt séð, þýskan finnst mér auðveldari.  

R: Af hverju? 

Ó: Æ bara finnst það. Mér finnst þú veist krakkarnir sem eru að læra þetta vera 

rosalega fljótir að læra þetta. Þegar maður sér útlending á Íslandi að læra íslensku eru 

þeir bara hevý lengi þó svo þeir búi í íslensku samfélagi í dag (.) Þú veist, krakkarnir, 

vinir mínir sem eru í þýsku 300 í menntaskóla eru byrjaðir að geta talað þýsku við 

fólk úr Þýskalandi, en kannski er það bara ég sem finnst íslenskan vera erfiðari. Það 

eru fjögur föll, þrjú kyn og bara íslenska tala 300.000 manns íslensku, þannig hérna (.) 

ég held að þýskan sé auðveldari. Aðallega bara af því íslenskan er svo erfið.  

 

R: Hvað finnst þér vera auðveldast í skólanum? 

Ó: Í dag?  

R: Já. 
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Ó: Stærðfræði.  

R: Fannst þér það líka þegar þú komst hingað?  

Ó: Já.  

R: Af hverju finnst þér hún auðveldust? 

Ó: Af hverju finnst mér hún auðveldust? 

R: Já. 

Ó: Hérna, mér finnst það bara svo auðvelt að vinna með tölur. Þær eru tíu, bókstafirnir 

eru 34, færri tölur heldur en bókstafir. 

R: Þetta er góð skýring. 

 

R: Hver finnst þér vera aðalmunurinn á skólanum hérna á Íslandi og í Þýskalandi? 

Ó: Skólinn ((hlær)) á Íslandi er bara, skólinn í skólanum í Þýskalandi er bara miklu 

meira lagt á krakkana. Þau læra ógeðslega mikið. Þau byrja að læra tengiskrift, 

margföldun í fyrsta og öðrum bekk. Fyrsta árið, þannig hef ég kynnst því hjá litla 

bróður mínum, þau eru liggur við að læra bókstafina allt fyrsta árið sitt. Það er miklu 

meira að gera í Þýskalandi. Þess vegna var ég til dæmis langt, langt á undan öllum 

krökkunum í stærðfræði. Og krakkarnir hérna, það virðist vera að það er svo lítið lagt 

á þau að þau eru fljótari að ná hlutunum, þannig skynja ég það svolítið að þegar ég 

byrja í grunnskólanum hérna, þú veist ég var miklu fljótari að ná hlutunum heldur en 

krakkarnir hinir. Það þurfti ekki að tyggja hvern einasta staf ofan í mig.  

 

R: Finnst þér ganga betur eða verr í íslenskum skóla miðað við í Þýskalandi? 

Ó: (.) Mér finnst það bara rosa svipað. Minnir að ég hafi verið með fínustu einkunnir í 

grunnskóla þar. 

 

R: Í hvaða bekk ertu núna? 

Ó: Ég er á þriðja ári í menntó. 

 

R: Langar þið að halda áfram eftir stúdent? 

Ó: Í skóla? 

R: Já. 

Ó: Já mig langar, en samt ekki strax ((hlær)). Mig langar ekki að fara í skóla næsta 

haust ég ætla þá að minnsta kosti í eitt ár í frí.  

R: Langar þig frekar að vera í skóla hér eða úti? 



 65 

Ó: Mig langar að byrja hér og klára úti.  

R: Þá í Þýskalandi? 

Ó: (.) Já, jafnvel.  

R: Ertu búinn að ákveða hvað þig langar að læra? 

Ó: Nei, ekki enn.  

 

R: Viltu bæta einhverju við sjálfur? 

Ó: Nei.  

 

Guðrún 
 

R: Hélduð þið móðurmálinu við á meðan á dvölinni stóð? 

G: Já við töluðum alltaf íslensku heima en lögðum einnig mikið upp úr því að hann 

næði færni í þýsku. Við settum hann til þýskrar dagmömmu þegar hann var tveggja 

ára til að hann fengi betur að kynnast þýskri menningu og tungu.  

 

R: Fékk hann kennslu í sínu móðurmáli? 

G: Nei ekki á meðan við vorum úti. 

R: Þið fenguð engar bækur sendar að heiman? 

G: Nei engar námsbækur en við lásum alltaf fyrir hann á íslensku. 

 

R: Var honum boðin einhver sérstakur stuðningur þegar hann byrjaði í skólanum hér 

heima? 

G: Nei.  

R: Var honum bara tekið eins og hverju öðru barni? 

G: Já. 

R: Fannst þér hann ekkert þurfa á því að halda? 

G: Mér fannst hann bara vera það heppinn að vera það sterkur að hann þyrfti ekki það 

mikið á því að halda. En ég held að það þurfi að vera betur að því staðið, hann fékk til 

dæmis engan stuðning í íslensku og það var bara sagt að það þyrfti að leggja meiri 

áherslu á íslenskuna því hann væri svo sterkur í stærðfræði og hann má bara hvíla 

hana aðeins og eitthvað í þessum dúr. Það var ekkert í skólakerfinu sem var boðið upp 

á. 
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R: Funduð þið foreldrarnir fyrir álagi á ykkur?  

G: Já í sambandi við íslenskuna en hann var auðvitað það ungur þegar við komum. 

Maður þurfti samt aðeins að hjálpa honum að skilja stafina og stafsetninguna því hún 

er svo ólík íslensku stafsetningunni eins og með á-ið og au-ið og ei-ið og æ-ið, hann 

var svolítið lengi að rugla þessu saman.  

 

R: Hver er námsleg staða hans og hefur hún haldist sú sama? 

G: Hún hefur alltaf verið fín og haldist þannig.  

 

R: Hvernig tók hann breytingunum? 

G: Hann var svolítið stressaður, við höfðum flutt einu og hálfu ári áður innan 

Þýskalands og hann kveið því að flytja aftur. Honum fannst svolítið stökk að flytja til 

Íslands en hlakkaði líka til. Hann var kannski pínu nervus en ekki þannig að það hefði 

eitthvað mikil áhrif á hann. Hann var ekkert alsæll með þetta en ekki heldur svo fúll 

heldur ((hlær)).  

 

R: Hvað eruð þið sátt/ósátt við í skólakerfinu hér heima? 

G: Miðað við úti í Þýskalandi finnst mér mjög gott að grunnskólinn skuli vera tíu ár 

hérna en ekki fjögur eins og þar. Ég er mjög sátt við það, börnunum er gefinn miklu 

lengur séns og það er ekki alveg þessi mikla pressa eins og er úti. Mér finnst líka mjög 

jákvætt að skólakerfið hérna, það er fjölbreytileikinn ekki bara þetta bóklega, það að 

það sé lögð svolítil áhersla á framkomu og tjáningu og svoleiðis hluti. Á móti úti þá 

var ofboðslega mikil áhersla á þýskuna, stærðfræðina og réttritun strax í fyrsta bekk 

sko. En hérna, sko mér finnst svolítið svona, ekki nógu skýrar reglur við skólann 

hérna eða svoleiðis ekki, ég held að krakkar komist upp með miklu meira hérna heldur 

en úti.  

En hann hafði alltaf mjög gaman af stærðfræði og hann var sterkur, mjög 

sterkur í því, þegar hann kemur hérna heim í lok annars bekks. Þá var hann búinn að 

læra fullt í margföldun og deilingu, bara búinn með alla samlagningu og frádrátt. 

Þegar hann kemur hérna heim og við erum kannski að biðja um eitthvað í stærðfræði 

fyrir hann þá var því bara ýtt til hliðar og hann var svolítið pirraður á því svo þegar 

hann byrjaði í þriðja bekk þá var þessu enn bara ýtt frá og honum fannst orðið 

hundleiðinlegt í stærðfræði. Þá var hann að gera eitthvað sem hann gerði bara í öðrum 

bekk. En hann kannski fékk ekki það sem hann þurfti.  
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R: Fékk hann þá kannski eitthvað meira að gera í íslensku á meðan? 

G: Nei nei hann bara fékk það sem hinir krakkarnir voru að gera og átti bara að halda í 

við þá. Og hanga svo bara og bíða. Hann átti bara sjálfur að gefa sér meiri tíma í 

íslenskuna, hérna að leggja ekki eins mikla áherslu á stærðfræðina en mér hefði þótt 

mega halda örvuninni við því hann hafði gaman að þessu.  

Það er svo mikill munur á námsstyrk eða hvað kallar maður það, námskröfum. 

Í Þýskalandi var strax farið að gefa einkunnir í fyrsta bekk frá einum til sex þar sem 

einn var best. Hann var ekki búinn að vera nema nokkrar vikur í skóla þegar hann tók 

sitt fyrsta stafsetningarpróf. Þá meina ég sko svona alvöru upplestur og þeim var sagt 

að þau væru að fara í próf. Hann kom stundum grátandi heim úr skólanum og grét 

þegar hann átti að vinna alla heimavinnuna, þrátt fyrir að vera einna sterkastur, þau 

voru þarna þrjú langsterkust námslega séð.  

 

R: Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta? 

G: Með alla mína faglegu þekkingu ((hlær))? 

R: Þú hefur faglega þekkingu sem foreldri.  

G: Þegar við komum til landsins var náttúrulega tvísetinn skóli, mér finnst mjög 

jákvætt að hann sé orðinn einsetinn núna. Varðandi framkvæmdina hefði mátt tengja 

skólakerfið meira inn í tómstundir, bara svona eins og gerist á landsbyggðinni. Ég hef 

heyrt að það sé svolítið mikið, betur tekið á því þar að það sé betri tenging þar í milli 

þú veist tómstundir og skóli hjá þessum krökkum. Að mest öllu leyti er ég bara alveg 

þokkalega sátt. Ég held að stuðning við krakka vanti svolítið inn í, þyrfti að vera 

kannski oftar eða meiri stuðningur. Það sem þeir gerðu úti, það svo með svoleiðis 

börn að þau sem trufluðu kennslu, þau voru bara tekin út úr bekknum. Það finnst mér 

ekki rétt aðferð en hérna það auðveldar svo mikið fyrir öll hin. Mér finnst vanta þessa 

lausn að það sé auðveldara að sameina þetta. Að sko ég held að það fari alltaf 

ofboðslega mikill tími í það að reyna að tjónka við einhverja tvo þrjá.  

 

R: Var svipuð stærð af bekkjum þar eins og hér? 

G: Já, stærri jafnvel ef eitthvað er.  

 

R: Er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 

G: Nei það held ég ekki nema kannski það að ég er bara mjög ánægð með kerfið hér 

eins og það er en það má auðvitað alltaf bæta. Og eins og í okkar tilviki þá vorum við 
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trúlega bara heppin með hann, hversu ungur hann var þegar við komum heim og 

góður námsmaður. 

 

Dóra 
 

R: Þú varst fyrsti kennari Ólafs þegar hann flutti til Íslands? 

D: Já. 

R: Hvað getur þú sagt mér um þá reynslu? 

D: Æ hann var svo duglegur að það er nú varla að marka. Námsefnið sem við vorum 

að fara í var hálf barnalegt fyrir hann. Hann var kominn langt á undan í stærðfræði til 

dæmis. Þannig að við náttúrulega bara, hann fékk bækur í stærðfræði á meðan ég 

kenndi honum var hann alltaf langt á undan í stærðfræðinni. 

R: Hvað kenndir þú honum lengi? 

D: Fram í fjórða bekk. 

R: Þegar hann kom kunni hann deilingu og margföldun og svona hluti sem við erum 

ekkert að byrja að taka á fyrr en í þriðja bekk. Þannig að það var það eina sem ég man 

eftir að hafi verið gert fyrir hann, hann kemur náttúrulega það ungur. Í íslenskunni og 

svona þá náttúrulega kannski, það var náttúrulega töluð íslenska og svona heima hjá 

honum. Þannig að hann náttúrulega var með það. Rosalega vel hugsað um hann þar 

líka. Svo náttúrulega bara er þetta góður nemandi og hann auðvitað hafði það allan 

tímann, hann er svo námslega sterkur þannig að hann náttúrulega bjó svo vel að því. 

Hann fékk bara sinn tíma og hann fékk bara þyngri bækur.  

 

R: En hvernig var með íslenskuna og þá helst lesturinn til að byrja með? 

D: Það gekk bara mjög vel. 

R: En nú eru hljóðin ekki eins táknuð í íslensku og þýsku. 

D: Nei en hann náði því bara einhvernvegin strax, ég veit ekki hvort foreldrarnir hafa 

verið duglegir að láta hann lesa eða hvað. Og, en hann bara, honum gekk náttúrulega 

bara svo ofboðslega vel, hann kom svo sterkur inn, hann var sko bara frábær og sko 

sérstaklega í stærðfræðinni. Krökkunum fannst það mjög spennandi hvað hann kunni 

mikið. 

R: Bekkjarsystkinunum? 
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D: Já ((hlær)) hann bara kunni svo mikið. Hann var náttúrulega félagslega sterkur líka 

þannig að hann hafði í rauninni allt með sér. 

 

R: Hafði þetta einhver áhrif á nám hinna nemendanna? 

D: Já ég er ekki frá því að þetta hafi virkað hvetjandi á þau. Hann var kominn í þannig 

bækur og þetta var bara spennandi fyrir þau. Þetta var eitthvað sem þau voru til í að 

reyna að komast í sko. En það var ekkert fyrir hann í rauninni, það var sko honum 

stóð ekkert annað til boða en það sem við vorum með hér það var ekkert sko, ég man 

hvað foreldrarnir voru hissa á því hvað við vorum langt á eftir í stærðfræðinni og það 

höfum við svo sem alltaf verið en það var náttúrulega ennþá meira á þessum árum. 

Við höfum verið að flytja allt námsefnið niður um eiginlega heilt ár síðan hann var 

hérna. Það sem við kenndum áður í þriðja og fjórða er komið niður í annan og svo 

koll af kolli, allar bækur þannig að hérna, svo er ég með náttúrulega aðra í dag sem 

kemur að utan, stelpu, og þar er heima sko ekki töluð íslenska, foreldrarnir eru báðir 

útlenskir og það er allt annað mál en þetta var á sínum tíma. Þá sér maður muninn, 

hún þyrfti gríðarlegan stuðning sem hún fær ekki. Hún hefur ekki þann bakgrunn að 

hún geti sagt frá eða skilið sögu. Hún getur samt alveg talað. Í fyrra var lesið fyrir 

hana og svo er ekkert meir. Hún kom inn sex ára og núna í þriðja bekk er ekkert gert 

meira fyrir hana.  

 

R: Er mikið af tvítyngdum nemendum hér í þessum skóla? 

D: Nei þær eru þó þarna nokkrar sem komu í þessum sama hópi en svo eru bara eitt 

og eitt dæmi, við erum með systur hérna núna sem eru nýkomnar heim frá Frakklandi.  

 

R: Er Ólafur eini Íslendingurinn sem þú hefur kennt eftir dvöl erlendis? 

D: Já hann er sá eini sem ég hef kennt öll þessi ár ((hlær)) tólf ár. Ég veit ekki hvernig 

er eins og hérna hvort það er eitthvað batterí sem fer í gang, þessi skóli hefur auðvitað 

ekki skapað sér neina hefð fyrir þessu. Ég held að það sé allt undir kennaranum komið 

hvað hann er duglegur og hvað hann er tilbúinn að gera. En aðalnámskráin segir 

auðvitað að við eigum að koma til móts við hvern nemanda, þar sem hann er staddur 

og það, þá verður maður bara að vinna í því. Eins og með Ólaf þá ákvað ég frekar að 

láta hann hafa þyngri bækur frekar en fleiri. Þau nenna heldur ekkert endilega að fá 

bara aukabækur og aukabækur það er ekkert endalaust gaman að því. Þau vildu hins 

vegar í sambandi við íslenskuna að hann fengi bara allar bækur frá byrjun.  
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En Ólafur hafði bara allt með sér alveg frá byrjun og þau líka rosalega vakandi yfir 

öllu heima. Þau voru alltaf í góðu sambandi við mig, þetta spilar auðvitað bara allt 

saman, fjölskyldan, umhverfið, kennarinn, það er bara allt þetta.  

 Hins vegar er alltaf erfitt að koma í nýjan skóla og nýjan bekk og þegar 

nemendur eru ekki vel staddir námslega getur jafnvel verið erfiðara að taka á móti 

nemendum úr öðrum skólum en hérna já sterkum nemendum sem eru að flytjast á 

milli landa. 

 

Þórhildur og Bjarni 
Þórhildur er fimmtán ára og hóf skólagöngu sína í þýskum hverfisskóla. Bjarni, 

stjúpbróðir hennar, er tvítugur og var einnig í þýskum hverfisskóla. Það eru sjö ár frá 

því að þau fluttu til Íslands og voru þau þá í þriðja og áttunda bekk. Þórhildur flutti 

mjög ung til Þýskalands og fór þar í leikskóla. Bjarni fæddist hér á landi og á þýska 

(íslenskumælandi) móður. Hann fór í leikskóla á Íslandi en flutti þriggja ára til 

Þýskalands. Þar bjó hann hjá báðum foreldrum sínum til sex ára aldurs en þá flutti 

móðir hans út af heimilinu. Þegar Bjarni var sjö ára fluttu stjúpmóðir hans og 

Þórhildur inn á heimilið. Tekið var viðtal við Þórhildi og Gunni móður hennar. 

Þórhildur 
 
R: Lærðir þú íslensku á meðan þú bjóst í Þýskalandi? 

Þ: Ég lærði bara íslensku heima ekkert í skóla, ég fór ekkert á námskeið, það var 

ekkert í boði svoleiðis. 

 

R: Hafðir þú einhverjar íslenskar skólabækur? 

Þ: Nei, ég bara kenndi sjálfri mér bara að lesa og skrifa á íslensku, bara út frá í 

rauninni því sem ég lærði í skólanum í Þýskalandi, svo las ég bara sjálf á íslensku og 

já. 

R: Áttir þú mikið af íslenskum bókum? 

Þ: Já og það var mikið lesið fyrir mig á íslensku. 

 

R: Hvernig gekk þér að læra þýsku? 

Þ: Bara mjög vel, ég var í þýskum leikskóla og kunni alveg þýsku eins og hinir þegar 

ég byrjaði í skólanum. 
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R: Lékstu þér á íslensku? 

Þ: Uh, það var mismunandi, ég man alla vega eftir því að þegar ég bjó í Þýskalandi þá 

hugsaði ég á þýsku svo breyttist það þegar ég flutti heim til Íslands.  

R: Fannst þér þá erfitt að leika þér á íslensku þegar þú hittir íslenska krakka? 

Þ: Nei alls ekki, ég lék ekkert mikið við íslenska krakka, ég átti einn vin sem ég hitti 

stundum eftir að ég var orðin eldri en þegar ég var pínulítil var íslensk kona að passa 

mig og hún átti einn strák líka sem ég lék oft við. En nei eftir að ég lærði þýsku þá var 

ég ekkert mikið að leika við íslenska krakka. Ekki nema á sumrin. Ég var náttúrulega 

alltaf eitthvað á sumrin á Íslandi og lék mér þá við íslenska krakka, vini mína hérna 

heima. 

R: Og var það ekkert mál? 

Þ: Nei nei. 

 

R: Varstu hvött mikið til að tala íslensku? 

Þ: Já við töluðum bara íslensku heima. Ég held það hafi samt bara komið af sjálfu sér 

og svo eins og ég sagði þá komum við alltaf til Íslands á sumrin og já, það þurfti 

ekkert að hvetja mig til þess ég vildi það bara sjálf. Hafði bara þann metnað. 

 

R: Hvernig leið þér þegar þú byrjaðir íslenskum skóla? 

Þ: Mér fannst það eiginlega bara miklu skemmtilegra, því að það var ekki jafnmikill 

svona kannski stofnanabragur á skólanum, mér fannst miklu skemmtilegra í skólanum 

hérna heima. Af því kennararnir voru svona, já skemmtilegri ((hlær)).  

 

R: En hvernig var með námsefnið? 

Þ: Sko ég var náttúrulega komin miklu lengra í sumu, í námsefninu í Þýskalandi ég 

var byrjuð að skrifa skrifstafi og ég skrifaði í eina línu en hinir krakkarnir hér voru að 

skrifa bókstafi og skrifuðu í tvær línur ennþá. Og svo var eitthvað, var ég komin 

eitthvað aðeins lengra í hérna stærðfræðinni og eitthvað svoleiðis. En annars átti ég 

ekkert erfitt með að aðlagast held ég. 

 

R: Fórstu bara beint inn í venjulegan bekk? 

Þ: Já bara eins og ég hefði alltaf verið í skólanum. Ég þurfti engan stuðning eða neitt 

sko. 
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R: Hvernig gengur þér í skóla? 

Þ: Mér gengur bara mjög vel.  

R: Hvar stendur þú þig best? 

Þ: Ætli það sé ekki íslenska og enska. 

 

R: Hvort heldur þú að íslenska eða þýska sé auðveldari og þá af hverju? 

Þ: Fyrir mig er íslenska náttúrulega auðveld, það er fyrsta tungumálið sem ég lærði, 

en kannski að það sé auðveldara að læra þýsku ef maður kann ekkert í hvorugu 

málinu, þú veist þegar maður er komin með eitt tungumál að læra þá þýsku, en 

erfiðara að læra íslensku ef maður kann bara þýsku.  

 

R: Hver finnst þér vera aðalmunurinn á skólum hér á Íslandi og í Þýskalandi? 

Þ: Það er meiri stofnanabragur í Þýskalandi, það er það, ég man alla vega eftir því að 

hérna að kennaranum mínum var rosalega illa við mig í Þýskalandi, sem ég var með í 

fyrsta og öðrum bekk út af því að hérna, ég var svo mikill sveimhugi og svona svolítið 

mikið utan við mig og svoleiðis og hún ætlaði bara að bæla það niður strax og gera 

það með hörku sko og svo náttúrulega fannst mér rosalega leiðinlegt að fara í skólann 

sko og vildi helst bara sleppa við það sko.  

 

R: Þú sagðir að þér gengi vel í skóla, gekk þér líka vel í Þýskalandi? 

Þ: Já já, mér gekk samt betur þegar ég kom heim. Það var kannski bara þetta þú veist 

meira svona frelsi og úti og svona meira svona skemmtilegt, myndmennt, 

heimilisfræði og svoleiðis. 

R: Varstu þá ekki í neinum verkgreinum í Þýskalandi? 

Þ: Jú ég var í fagi sem hét KTW sem er svona föndurfag eiginlega. Mér fannst það 

ekkert sérstaklega skemmtilegt af því að við fengum engu að ráða, við bara þú veist 

maður límir fyrst svona á blað og gerir þetta svona stórt og hitt svona stórt og hitt 

aðeins minna og svona svoleiðis.  

R: Finnst þér sem sagt íslensku skólarnir ýta undir meiri sköpunargleði? 

Þ: Já einmitt ((hlær)) mig vantaði þetta orð.  

 

R: Ertu ekki að fara í samræmdu prófin? 

Þ: Jú jú. 
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R: Ertu kvíðin? 

Þ: Nei alls ekki. 

 

R: Hvað ætlar þú að gera eftir tíunda bekkinn? 

Þ: Ég ætla að læra meira. 

R: Ætlar þú í skóla hér heima? 

Þ: Ég er ekki búin að ákveða hvað ég ætla að verða og það fer auðvitað bara eftir því 

hvað ég ætla að læra, ég klára auðvitað menntaskóla hér heima en svo er bara að sjá 

hvers konar nám er í boði. Ég er ekkert föst hér og heldur ekkert kvíðin að fara aftur 

til útlanda.  

 

Gunnur 
 

R: Gekk dóttir þín í hverfisskóla eða alþjóðlegan skóla? 

G: Hún var í hverfisskóla 

 

R: Gerðuð þið eitthvað markvisst til að viðhalda móðurmálinu? 

G: Við töluðum auðvitað alltaf íslensku á heimilinu, hún átti líka alltaf mikið af 

íslenskum bókum. Það var lesið mjög mikið fyrir hana þegar hún var lítil og við 

lögðum mikið upp úr því að halda íslenskunni. Og það var á bara hverju einasta 

kvöldi lesið fyrir hana og pabbi hennar gerði það líka mikið. Jú það var lögð mikil 

áhersla á það.  

 

R: Fékk hún einhverja kennslu í sínu móðurmáli? 

G: Það var ekkert, ekkert í boði í sjálfu sér ekki eins í og dag þar sem fólk getur 

fengið verkefni á netinu og nei það var ekkert, engin hjálpartæki.  

R: Engar kennslubækur eða neitt sem þið höfðuð? 

G: Nei ((hlær)) held að okkur hafi bara ekki dottið það í hug. En hún var auðvitað 

bara níu ára þegar við fluttum heim, við hefðum kannski hugsað út í það seinna, ef við 

hefðum verið lengur eða eitthvað.  

 

R: Var henni boðinn stuðningur þegar hún byrjaði í grunnskóla á Íslandi? 
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G: Nei það var ekkert í boði, það var nú kannski ekki endilega þörf á því í hennar 

tilfelli en við vorum heldur ekkert spurð að því hvort við teldum hana þurfa þess. Og 

nei okkur var ekki boðið upp á neitt. Ég hugsa að maður hefði þurft að leita eftir því 

sjálfur hefði maður talið þörf fyrir það. Hún bara fór inn í sinn bekk eins og hver 

annar nemandi. Það var reyndar einhvern tíma sem okkur var boðið upp á að skoða 

þann möguleika að sleppa dönskukennslu og fá eitthvað í staðinn. En við töldum hana 

ekki þurfa þess.  

 

R: Hefur námslega staða hennar haldist eftir flutninginn? 

G: Mér finnst hún eiginlega hafa batnað, það kannski stafar af því að þýskt skólakerfi 

hentaði henni kannski ekki eins vel og íslenskt. Þýskt skólakerfi er í mjög föstum 

skorðum, það er þessi skúffuhugsun sem er svo ríkjandi í Þýskalandi. Þú átt bara að 

vera svona og passa ofan í þessa skúffu og ef þú veist, æ eins og dóttir mín er hún er 

svo mikill draumóri á það til að sitja og gleyma sér og stundum vera of lengi að taka 

upp bækur eða setja þær niður. Þú veist ganga frá stærðfræðinni og taka upp 

þýskubækurnar, þannig að hún fékk oft frá kennurum hrós fyrir að vera mjög svona 

kreatíf, skrifa skemmtilegar sögur, teikna flottar myndir en það var henni eiginlega 

meira til trafala heldur en hitt. Það var mjög lítið tillit tekið til þess og hún lenti í mjög 

miklum vandræðum með kennarann sinn í fyrsta og öðrum bekk og leið ekki vel í 

skólanum úti. Það var ekki fyrr en hún kom í þriðja bekk sem hún fékk kennara sem 

var jákvæðari gagnvart henni og þá fór henni eiginlega fyrst að ganga vel og hérna 

heima fannst mér vera hreinlega meira umburðarlyndi gagnvart því að krakkar haldi 

sínum karakter og það sé ekki verið að berja niður ákveðið kreatifítet bara af því að 

það hentar ekki. Enda er það vandamál í þýsku þjóðfélagi, það koma allir steyptir í 

sama mót út úr skólunum og þeir eru oft svolítið svona júsless á vinnumarkaðnum.  

 

R: Hvernig tók hún breytingunum? 

G: Hún gekk held ég bara nokkuð vandræðalaust inn í þetta hún var náttúrulega bara 

níu ára og kom vandræðalaust inn í námið sem slíkt. Það kom mér reyndar mjög 

mikið á óvart hvað henni gekk vel eins og í íslenskunni, miðað við að það var engin 

aukakennsla þannig séð. Það sem var kannski erfitt fyrir hana var að finna sér vini, 

hún bara er þannig að hún er lengi að finna sér vini en það er auðvitað ekki skólans að 

redda vinum. Það var trúlega það erfiðasta fyrir hana, loksins þegar hún var búin að 

finna sér góða vini í Þýskalandi þá fluttum við.  
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R: Er eitthvað sem þú ert ósátt við í skólakerfinu hér? 

G: Ja, mér finnst að það mætti taka aðeins öðruvísi á krökkum sem eru að koma að 

utan. Þó að við höfum kannski ekki lent í vandræðum með dóttur okkar þá er það, nú 

veit ég ekki hvort ég má tala um stjúpson minn í þessu samhengi? 

R: Jú endilega. 

G: Já þá finnst mér að það þyrfti að vera eitthvað sem grípur, eitthvað sem að þú veist 

það er mjög mikil áhersla lögð á nýbúafræðslu, nýbúum er bent á þessar 

nýbúamiðstöðvar eins og í Austurbæjarskóla þeir fá stuðning, þau fá meiri stuðning, 

alla vega eins og ég upplifði það en íslensku krakkarnir. Það er bara gert ráð fyrir því 

af því að þú ert Íslendingur þá ferðu bara inn í þinn bekk. Með hann þú veist að þá 

þurfti maður að sem sé ganga á eftir því. Ef manni finnst börnin þurfa á hjálp að halda 

þá þarf maður mikið að leita eftir því og þrýsta mjög mikið á kerfið.  

Í skólanum sem hann fór í þegar við komum heim fengum við bara alltaf þau 

svör að það er ekki fjárveiting, það er ekki stuðningsfulltrúi og það eina sem var gert 

fyrir hann að hann gat sko sleppt dönskutímunum af því að hann hafði aldrei lært 

neina dönsku en þá fékk hann að dúsa aleinn uppi á bókasafni sem náttúrulega gerði 

ekkert gagn, þrettán ára krakki fer ekki að grúska og sjálfmennta sig í íslensku þegar 

hann er skilinn eftir á bókasafninu. Manni finnst bara vera, það er svolítið gengið út 

frá því að þetta er bara Íslendingur, það er ekki bara svona einfalt.  

Þetta er mikið undir foreldrum komið að vissu leyti, kannski gengur þeim 

betur þegar vitað er að foreldrarnir ætla að flytja aftur heim og hafa það á bakvið 

eyrað stanslaust og undirbúa börnin með því en það er auðvitað heilmikið að gera hjá 

þeim í sínum skóla, ég veit ekki hvar maður á að hafa tímann til að halda þeim við 

efnið í takt við jafnaldra sína hér heima. Mér fannst reyndar skipta höfuðmáli að 

börnin töluðu mitt mál og okkar móðurmál. Ég meina er ekki nauðsynlegt að halda í 

sinn uppruna og og tryggja tengslin við sína fjölskyldu hér heima, mér hefði þótt 

agalegt að koma hér heim í frí og börnin gætu ekki talað við skyldfólkið, ömmu og 

afa. Enda er móðurmálið stór hluti af sjálfsmyndinni er það ekki? 

 

R: Hefði þér þá kannski þótt þau eiga að fá kennslu í þýsku þegar þau komu heim? 

G: Það hefði kannski verið líka kostur vegna þess að ég er að upplifa með Bjarna að 

hann er ekki góður í íslenskri málfræði og ekki í þýskri en það er ekki þar með sagt að 

hann sé ekki tungumálamaður því honum gengur mjög vel í ensku. Ég held að hefði 
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hann hefði fengið góða kennslu áfram í þýsku og þýskri málfræði þá hefði það hjálpað 

honum áfram með íslenskuna. Það er alveg ljóst að ef þú ert lélegur í málfræði í 

móðurmálinu verður þú ekki góður í málfræði í öðru tungumáli. Þar er þá kannski 

komin skýringin með enskuna sem hefur ekki svo mikla málfræði miðað við íslensku 

og þýsku. Það er ekkert auðveldara ef við snúum því við. Ef íslenska væri hans 

móðurmál. 

R: Telur þú þýsku vera hans móðurmál? 

G: Ekki lengur, hún var það, hann náttúrulega talaði þýskuna reiprennandi en hann var 

bara þriggja þegar hann flutti út og kannski ekkert farinn að tala sérstaklega mikið en 

búinn að vera að melta íslenskuna alla ævi. En með hann er þetta allt saman kannski 

flókið því íslenska er fyrsta málið sem hann lærir og það er svo erfitt oft að skilgreina 

hvað er hans móðurmál. Framburðurinn hjá honum er óaðfinnanlegur í báðum 

málunum. En hann talar vitlaust á báðum málum, hann gerir það ennþá og hann er 

orðinn tvítugur. Hann hefur aldrei náð tökum á þessu almennilega. Enda fékk hann 

ekki þann stuðning sem mér fannst hann skorta.  

 

R: Er það þá aðallega málfræði sem er að trufla hann eða er það líka lestur? 

G: Hvort tveggja. Málfræðin væri náttúrulega betri ef hann læsi og öfugt mér finnst 

þetta allt í rauninni spila saman. Og á móti hvort öðru, hann treystir sér ekki til þess að 

lesa. Ef þú færð ekki stuðning við lesturinn þá lærir þú ekki málfræðina, þetta verður 

svona vítahringur. Þetta verður alltaf vandamál nema hann fáist til að leggja sig fram 

við að bæta það, það þarf náttúrulega að koma frá honum. Mjög erfitt þegar við 

fluttum heim. Eins og með samræmdu prófin, ég sat með honum kvöld eftir kvöld og 

fór yfir málfræði, stafsetningu, reglur og það kom ekkert frá skólanum, ekki neitt. 

R: Hvernig gekk honum? 

G: Hann skreið, hann skreið í hérna íslensku og stærðfræði fékk ágæta einkunn í 

enskunni. En það var mjög erfitt. Það var nú eitt með stærðfræðina, þar sem hann fékk 

engan stuðning var hann fyrstu árin að fá alls konar villur í orðadæmum sem hann átti 

ekki að þurfa að gera hefði hann bara getað lesið almennilega. Einu sinni fékk hann 

vitlaust fyrir dæmi og skildi ekkert í því, kom með þetta hérna heim og sýndi okkur, 

allir útreikningar fínir og niðurstaðan hárrétt, en það stóð ritið fyrir neðan 

spurninguna. Hann hefði gert þetta rétt hefði bara staðið skrifið því við tölum um að 

skrifa en ekki rita og þessir krakkar sem alast upp í svona þröngu, hvað á ég að segja, 

málumhverfi þau hafa vissulega og eðlilega minni orðaforða.  
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R: Hvernig finnst þér svona hans námsframtíð líta út? 

G: Hann fékk náttúrulega ekki góðar einkunnir í samræmdu prófunum og hann er 

búinn að detta út úr þremur framhaldsskólum. Hann flosnaði upp úr þeim fyrsta eftir 

að vera búinn að falla stöðugt í íslensku 101. Þá náttúrulega dettur hann út, svo fór 

hann í annan skóla þar sem hann féll líka, þá vildi hann prófa annan skóla, þar datt 

hann út. Hann er núna í kvikmyndaskóla sem er náttúrulega bara fag, þar sem maður 

þarf í rauninni ekkert að kunna málfræði eða algebru. Þar er hann að pluma sig mjög 

vel. Og það náttúrulega er kannski eini valkosturinn sem krakkar sem lenda í svona 

hafa það er að fara raunverulega í iðnnám eða eitthvað þar sem þú þarft að vinna 

meira með höndunum heldur en (.) 

R: Er það að ykkar ósk sem hann er í skóla? 

G: Já, guð minn við hreinlega píndum hann í nýjan og nýjan skóla því við vorum 

ekkert sátt við að hann hætti. Sko pabbi hans gafst ekkert upp, hann var að reyna 

þegar við fluttum, þau voru að reyna að koma á einhverju félagi foreldra tvítyngdra 

barna til þess að beita þrýstingi en ég held að það hafi hreinlega runnið út í sandinn, 

ég bara veit ekki hvort það er lengur starfrækt þetta félag, það var bara fyrst eftir að 

við komum heim og það var verið að reyna að fá einhverja aðstoð í skóla af því að 

okkur fannst hann ekki fá neina hjálp í skóla. En það var alveg sama hvað maður 

reyndi að mæta þarna á einhverja fundi það hafði ekkert að segja, það var aldrei 

fjárveiting, enginn stuðningskennari og við misstum alla trú á þeim skóla.  

Við fluttum hann í annan skóla þegar við fluttum á milli hverfa, við buðum 

honum að klára í sínum skóla en hann vildi fara beint í nýjan þó að það væri á miðjum 

vetri. Svo fréttum við það eftir á að hann hafði lent í massívu einelti þarna uppfrá. Það 

voru til dæmis einhverjir krakkar sem komust yfir íslenskupróf hjá honum og 

ljósrituðu það og veggfóðruðu skólann með því, við fréttum ekkert af þessu frá 

skólanum, hann bara sagði okkur seinna frá þessu. Hann lenti bara í alveg ömurlegum 

hlutum þarna upp frá. Ég missti allt álit á þessum skóla. 

R: Telur þú eineltið hafa tengst því að hann átti erfitt með íslenskuna? 

G: Já, meðal annars. Hann var kallaður nasisti og fékk alls konar sms-skilaboð, hann 

lenti í alveg ömurlegum málum.  

 

R: Fékk hann aðstoð í nýja skólanum? 
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G: Það var reyndar málið, honum leið betur en það sem íslenskir krakkar auðvitað 

lenda í er að þau tala málið eru með framburðinn pottþéttan, hann hefur alltaf talað 

reiprennandi en það er ekki það sama að tala viðstöðulaust eða mikið og að tala rétt. 

Hann lendir í því í nýja skólanum að sá sem hann umgengst mest er Bandaríkjamaður 

sem talar íslensku en hann fær lengri tíma í prófum og fær að hafa með sér orðabækur 

og þess háttar í próf. Hann fékk stuðning en minn fékk það ekki af því hann átti 

íslenska foreldra og það var bara litið á okkur. Hann kemur frá íslensku heimili og 

heitir ekta íslensku nafni og það var bara sjálfkrafa álitið að hann þyrfti ekki neinn 

sérstakan stuðning. En við hefðum kannski líka átt að vera virkari. Við vorum 

eiginlega bara orðin uppgefin eftir allt sem við reyndum þarna fyrst, tala við 

borgaryfirvöld, fræðsluskrifstofu Reykjavíkurborgar og það var ekkert að ske, þannig 

að maður var bara orðin svolítið uppgefinn og reyndi bara að gera þetta sjálfur. Við 

sátum bara með honum og eins og með samræmdu prófin, hann náði og það þótti 

okkur bara nokkuð gott.  

 

R: Viltu bæta einhverju við? 

G: Nei kannski ekki, en ég hef verið ánægð með skólana það er mikill munur á 

hverfum í þessu sambandi, mér finnst til dæmis skólinn sem þau fóru síðan í miklu 

betri hvað varðar ýmis mál eins og einelti, það er tekið á þeim málum þar. Þar er mjög 

vel að málum staðið.  

 

Sigmar og Sara 
Sigmar og Sara eru systkini. Sigmar er fimmtán ára en Sara er sjö ára. Sigmar er 

fæddur á Íslandi en flutti sex ára gamall til Grikklands þar sem hann byrjaði í breskum 

sendiráðsskóla. Sara er fædd í Grikklandi en þau systkinin fluttu með foreldrum sínum 

til Belgíu þar sem þau gengu í belgískan hverfisskóla. Tekið var viðtal við Hrafnhildi 

móður þeirra, umsjónarkennara Sigmars og tvo sérkennara hans. Auk þess var talað 

við Hrefnu umsjónarkennara Söru. 

Hrafnhildur 
 
R: Hvernig var tekið á móti ykkur í skólum barnanna? 
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H: Það var tekið á þessu með mjög ólíkum hætti. Með strákinn var þetta ekkert mál en 

með hana þá sagði ég þeim allt sem var að, það er sko þannig að hún hefur átt erfitt 

með framburð og fór í aðgerð á gómnum vegna þess í sumar.  

Til að byrja með var ekkert gert fyrir hana hérna heima og í dag er mér sagt að 

þeir hafi ætla að byrja að prófa að láta þetta bara rúlla og sjá hvernig gengi. Það var 

sko skipt um kennara hjá henni um áramót og hún sagði mér að þetta hefði verið 

ákveðið en hún var ekki sammála því, hún sagði að það hefði bara þurft að kýla strax 

á þetta.  

Þetta er búið að vera hrikalegt vesen. Hún vill bara alls ekki lesa og ég 

hreinlega þurfti að setjast á hana ((hlær)) eða þannig. Ég hef kannski verið of hörð ég 

veit það ekki. En núna er smá byrjað að vinna með hana, hún er farin að fara tvisvar í 

viku út úr bekknum og þá er bara verið að vinna með lesturinn og íslenskuna og svo er 

hún byrjuð hjá talkennara. 

 

R: Hefur hún fengið einhverja greiningu? 

H: Já hún var sko byrjuð í henni úti í Belgíu það er þannig að börn fara í þrjú þrep, 

hún var búin með það fyrsta en svo fluttum við heim. Núna er hins vegar verið að 

vinna með hana. Það hefur lagast mikið við það og þetta er allt að koma. Núna er hún 

alveg „ég ætla að lesa eina í viðbót“, það gerðist sko ekki áður. Við vorum eiginlega 

sko ég var eiginlega ógeðsleg við barnið þetta, æ þá vorum við eiginlega bara komin 

út í horn og ég var bara búin að mála allt rautt og eiginlega búin að eyðileggja allt.  

 

R: Var hún byrjuð að lesa úti? 

H: Nei hún var sko til að byrja með í þessum forskóla sem er ekki eins og 

leikskólarnir hérna heima þetta er svona meira starf heldur en leikur. Meira unnið út 

frá því, svo fór hún bara í fyrsta bekkinn í fyrra og var alveg greind, mæld og allt og 

sem sagt svo, þeir töldu hana hafa alveg þroska til að fara enda ein af eldri krökkunum 

svo bara kemur hún ekki nógu vel út úr prófunum þarna í eða á annarri önninni, það 

eru þrjár annir þarna úti og svo var bara byrjað á fullu að fara með hana í skoðun hjá 

háskólaspítalanum í Gent og hún komst bara gegnum þetta fyrsta ferli. Þetta voru 

svona flettispjöld og hún átti að lýsa myndunum en hún var ekkert byrjuð á 

setningum. Annað ferlið var sko þannig að þau fengu setningu og þú átt að klára 

setninguna, hún fór ekki í það sko því svo bara fluttum við heim.  
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Þannig að þá var búið að taka þá ákvörðun um að hún færi ekki upp á annað 

stig, eða í annan bekk. Heldur tæki aftur fyrsta bekkinn. Það hefði náttúrulega verið 

allt í lagi ef hún hefði verið lítil og fædd seint eða á miðju árinu en sem eitt af elstu 

börnunum þarna, mér fannst það alveg rosalegt.  

R: En hvernig standa málin gagnvart greiningunni hérna heima? 

H: Það er ekki búið að greina neitt sko hún er hjá talkennara, hún var hjá talkennara í 

tvö ár úti í Belgíu út af talinu. Og svo fór hún þarna í aðgerðina til að stækka góminn 

hún var með of mjóan góm sem hafði áhrif á öll blásturshljóðin þetta var bara svona 

upp á hljóðin, hvernig hún ber fram og það lagaðist rosalega við það og svo er hún í 

talkennslu hérna einu sinni í viku en er á biðlista að komast þarna í Hamraborgina til 

að komast þar að.  

Henni er alveg strítt í skólanum og svona, því að þú heyrir alveg að hún er, 

hún er ekki hundrað prósent sko, þannig að það er búið að vera svona smá en hún á 

voða góðar vinkonur sem passa upp á hana og svona. En þú veist þetta er alltaf þegar 

krakkar eru svona bjöguð, en þá hefði náttúrulega heldur átt að taka fastar á þessu 

þegar hún kom heim.  

Það munar rosalega á því hvernig skólarnir tækluðu þetta hjá krökkunum. Út 

af því að hún er svo rosalega dugleg og samviskusöm svona er, bara hún gleymist 

bara í skólanum því hún er, segir já við öllu og hlýðir öllu og er ekkert að, það er 

ekkert vesen í gangi með hana. Þannig að ég held hún hafi bara hálfpartinn gleymst. 

Aftur á móti með hann var allt sett bara á fúlle femm strax og hann er náttúrulega að 

bera ávöxt af því núna.  

 

R: Umgengust þið Íslendinga mikið á meðan þið voruð úti? 

H: Já mjög þarna síðustu árin, ekkert í Grikklandi en svo þegar við komum til Belgíu 

þá vorum við alltaf í sambandi við Íslendinga en krakkarnir léku sér öll á hollensku. 

Þau gerðu það, við þurftum alveg að stoppa þau. Dóttir mín átti vinkonu sem var ári 

yngri og þær töluðu rosalega mikið hollensku saman, maður þurfti alveg að koma, 

„Hey stelpur reyniði nú að nota íslenskuna“, en svo blönduðu þær líka saman.  

 

R: Höfðuð þið einhvern aðgang að námsbókum í íslensku? 

H: Já hann fékk eitthvað svoleiðis, við fengum hjá dóttur hjónanna sem búa við 

hliðina á tengdó, hún er kennari og lét okkur hafa heilmikið með okkur út. Við 

byrjuðum svona á stöfunum, hann kemur náttúrulega alveg ólæs og allt út. En þá fer 
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hann í breskan skóla og þeir náttúrulega byrja fimm ára, þannig að allir krakkarnir 

voru orðnir læsir og vel skrifandi þegar að hann dettur inn í þetta. En út af því að hann 

var svona fljótur þá nær hann þeim mjög fljótt. En þær báðu mig bara vinsamlegast að 

leggja bækurnar bara til hliðar því að það var ekki hægt að leggja á hann að læra 

meira ekki alla vega á meðan hann þyrfti að læra nýja tungumálið. 

 

R: Vissuð þið af Íslenskuskólanum á netinu? 

H: Já við vissum af honum? 

R: Nýttuð þið hann eitthvað? 

H: Nei, þau fóru Íslenskuskólann upp í Brussel en svo var bara orðið svo mikið, hann 

í fótboltanum og hún í hestunum þannig að þetta var yfirleitt á þeim tíma sem að þau 

voru upptekin. Þannig að við náttúrulega ætluðum að gera þetta með hann en ég hefði 

aldrei fengið hann til þess, hann bara, gerir bara það sem hann þarf, það er ekkert 

extra sem maður fær hann til að gera. 

Hann var náttúrulega komin með þessi þrjú tungumál sem hann er að vinna 

með það var bara eiginlega ákveðið að á meðan hann gæti lesið eina og eina bók á 

íslensku þá værum við bara sátt, en hann náttúrulega kannski, auðvitað náttúrulega 

hefði verið miklu betra að hafa hann í netskólanum og leggja áherslu á það að láta 

hann sleppa einhverri fótboltaæfingu og senda hann til Brussel í hérna íslenskuna, það 

einhvern veginn bara þegar maður var þarna úti að þá lagði maður frekar áherslu á að 

hann gæti bara verið með sitt líf þú veist ekki að vera alltaf að bíða eftir að það yrði 

farið heim.  

Þetta er nefnilega svolítið óhollt fyrir krakkana að þú veist þú ert alltaf að 

segja já á næsta ári hérna kannski, þau ná ekki að tengja rætur og tengjast ekki nógu 

vel, þannig að þó svo að það sé auðvelt að segja við skulum gera þetta og þetta þá er 

þetta erfiðara þegar þú ert kominn á staðinn að tengjast. Þau eru náttúrulega bara 

unglingar og krakkar og hann náttúrulega lék sér mestmegnis á hollensku. Þetta er líka 

öðruvísi þarna því skólinn byrjar alltaf klukkan hálf níu og er til fjögur alveg fram til 

tólf ára og svo eiga þau eftir að læra eftir það.  

 

(Viðtalið stoppar hér þar sem talkennari Söru hringdi). 

 

R: Viltu segja mér frá því sem talkennarinn var að biðja um? 
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H: Já ((hlær)) þetta er svolítið fyndið en núna var talkennarinn hennar að hringja og 

spyrja hvort við værum sátt við að hún færi í greiningu. Hún var að segja að hún væri 

orðin svolítið þreytt á því að tengja þú veist tengiorðum og æ og ö, sko hún kann 

alveg að segja hljóðin en hún ruglar þeim öllum saman. Hún var til dæmis að lesa 

veisla í gær og stoppaði bara „Mamma hvað er þetta aftur.“ Þannig að hún er hæg. 

R: En í tali er hún búin að ná þessu hljóðum þar? 

H: Hljóðin eru að koma öll og gómurinn hjálpar alveg rosalega við það en hún svona 

beygir vitlaust og það eru svona ákveðin hljóð sem að æ það er erfitt að lýsa þessu.  

R: En hann? 

H: Hann er alveg bara fínn, eina við hann er að hann talar svo hratt. 

R: En hann er með réttar áherslur og hljóð? 

H: Já það hefur aldrei verið neitt með hann og les alveg svakalega mikið og er í sjálfu 

sér að standa sig alveg rosalega vel í skólanum. Þau kvarta ekkert yfir einu eða neinu.  

Það eru kannski aðallega við sem kvörtum út af því að hann er búinn að 

náttúrulega, sko þetta er svolítið kannski líka þjóðfélagið hér og við erum dottin 

svolítið inn það. Það er voðalega lítið fyrir stafni fyrir krakka. Þau eru búin um 

eittleytið í skólanum eða hvað sem það er og þá er svo mikill hluti af deginum eftir þó 

svo að þau séu í íþróttum að þetta elur af þeim svona æðruleysi og hann lærir aldrei, 

aldrei heima, hann er alltaf búinn að öllu í skólanum. Og nær að gera það bara. Hann 

fékk núna sko sex í prófunum núna og sjö í skólaeinkunn í íslensku, sem má eiginlega 

telja ansi gott miðað við það að hann var að koma. 

 

R: En hvernig námsmaður var hann úti? 

H: Hann hefur alltaf verið svona, átt mjög auðvelt með að læra en alltaf latur ((hlær)) 

rosalega latur. En alltaf þurft að leggja rosalega á sig bara eins og þegar þú ert í 

menntaskóla hér. Þú kemst ekkert upp með annað þar. Svo er aginn öðruvísi og meiri 

hræðsla gagnvart kennurum og virðingin er miklu meiri og sko ég held að við ættum 

að senda þú veist bæta þarna hálfu ári við Kennaraháskólann og láta alla fara á 

einhverja staði bara út fyrir Skandinavísku löndin, Skandinavar eru sko eiginlega að 

kollvarpast um sjálfa sig líka. Þeir eru að gera það, og senda þá bara til þessara landa, 

Holland, Belgía og fara þarna í kringum þetta, kannski ekki alveg í franska kerfið þar 

sem þú mátt lemja börnin en það mætti gera það við suma ((hlær)) það mætti alveg 

gera svona (slær á hendi R) við nokkur.  
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En þú veist í rauninni mættum við alveg gera meira. Þetta er rosalegt það er 

eins og það megi aldrei leggja neinar kröfur á börnin hérna. Þetta er rosalega skrýtið 

því þau eiga eftir að lenda í þessu þá er þetta miklu meiri skellur og erfiðara fyrir fólk 

að byrja upp á nýtt að aga þau því allt í einu þarftu að fara að byrja að læra.  

 

R: Voru þau í hverfisskóla eða einkaskóla? 

H: Hann var í breska sendiráðsskólanum í Aþenu í þrjú ár það var mjög fínn skóli. Þar 

kom hann heim í lok dags með 25 ensk orð sem hann átti að læra og þetta er í sex ára 

bekk, á hverjum degi.  

R: Átti hann að læra að stafsetja þau? 

H: Nei bara læra hvað þau þýða og segja þau því hann var ekki búinn að læra neina 

ensku þá. Þetta var bara skilningurinn en svo voru þetta 40 orð á viku sem hann átti að 

læra að stafsetja.  

 

R: En hvernig leið honum, finnst þér honum hafa liðið betur þar eða hér? 

H: Já, hér, það er náttúrulega kannski líka út af karakternum, út af því að hann er latur 

þá á þetta þjóðfélag náttúrulega mikið betur við hann. Hann gerir bara það sem hann 

kemst upp með. Það segir enginn neitt við því ef þú segir úbbs ég gleymdi verkefninu 

þú færð ekkert mínus í kladdann. 

Í Belgíu þarftu að sitja eftir þú ert látinn skrifa á töfluna það eru ákveðin 

refsistig, þau eru ekki tilbúin til að fórna þú veist, sem sagt einhverju öðru fyrir allt 

þetta. Þannig að eins og hér, þú refsar honum ekkert. Það er ekkert hægt að refsa. Á 

meðan það væri svo auðvelt eins og með litla stráka, það væri svo auðvelt að ná 

þessum strákum aðeins neðar með því að láta þá bara skrifa á alla töfluna. Minn þurfti 

að gera þetta trilljón sinnum og vera eftir í klukkutíma í skólanum og skrifa bara á 

blöð. Þá er bara ákveðin kennari sem tekur að sér þessa vikuna að sitja yfir þeim sem 

hafa brotið af sér. En þau eru ekki látin sitja öll í sama bekk þeim er bara raðað. 

R: Ertu að meina að þér finnist vanta úrræði? 

H: Algjörlega, það eru reglur en þeim er ekkert hlýtt, það er ekkert hægt að gera ef 

þær eru brotnar. Og svo náttúrulega líka þarf að leggja aðeins meira á þau, það er 

aðallega það eins og með minn sem kemur úr frekar ströngu umhverfi það hefði 

eiginlega verið betra fyrir hann að fá að fara beint í MH þar sem er svona svolítið 

aðhald, þú veist ef að maður, maður fellur.  
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En hérna í tíunda bekk er meginkjarninn af hans bekk, þeir komast upp með 

allan andskotann þannig að það er svona (.) það er allt öðruvísi með stelpur heldur en 

stráka hún myndi aldrei fara í skólann án þess að vera búin að læra eða gleyma 

einhverju. Eða vera með einhvern dónaskap, hann hefur svo sem alltaf verið til í það 

að sleppa við. 

 

R: Heldur þú að þar sem krakkarnir eru ekki í sama skólanum að það hafi einhver 

áhrif?  

H: Nei ég held ekki, skólinn hans stóð sig mikið betur í að taka á móti og voru dugleg 

við að koma honum í íslenskuna.  

Það er margt rosalega gott í kerfinu hér. Eins og hún fær miklu meiri leiktíma 

hér og það er meiri leikfimi til dæmis hérna. Úti er miklu meira um verkgreinar, sko 

ekki handmennt og ekki heimilisfræði en þau eru að vinna heilmikið úr postulíni og 

smíða, meira svona keramik og eitthvað svoleiðis dót, svona alvöru. Heimilisfræði og 

handavinna er örugglega bara eitthvað svona sem gert er ráð fyrir að amma kenni 

krökkunum ((hlær)). En þar var miklu meira að læra í sambandi við allar 

eðlisfræðigreinarnar, efnafræðigreinarnar. Hann var að kryfja frosk fyrir einhverjum 

tveimur árum og eitthvað svona dót sko. Það er hægt að leggja svo rosalega mikið á 

þau.  

 

(Hér varð aftur truflun og viðtalinu lauk). 

 

Kennarar Sigmars 
 

R: Sigmar kom í skólann til ykkar í haust, er eitthvað sem þið mynduð vilja segja mér 

frá í sambandi við það? 

U: Hann var náttúrulega búinn að vera alla skólagönguna erlendis. Í mismunandi 

löndum í Belgíu, Grikklandi. 

S1: Hann hefur aðallega verið í þýskum skóla. 

U: En frönskumælandi sko. 

S1: Já, líka þegar hann var í Belgíu. 

S2: Þannig að hann í rauninni hefur aldrei verið í skóla í Íslandi fyrr en núna í haust 

og er að taka sem sagt tíunda bekkinn. 
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R: Og hvernig gekk honum til að byrja með? 

S1: Í hverju? 

R: Bara náminu yfirhöfuð þó aðallega íslensku. 

S2: Við þurftum náttúrulega að kanna fyrst hvar hann stæði það var svolítið erfitt að 

sjá það út bara með því að tala við hann til að byrja með héldum við að hann skyldi 

meira. 

S1:  Hann er með gott tal, talmálið hans hefur alltaf verið íslenska, foreldrar 

hans eru íslenskir þannig að hann er með gott tal og hann virtist skilja meira en síðar 

kom í ljós. Þannig að það kom oft upp misskilningur. Og það var lagt fyrir hann svona 

stöðupróf í íslensku sem við höfum notað þegar krakkar koma svona gömul sem eru 

bara hlutar úr samræmdum prófum sem við tökum og veljum úr úr sjöunda bekk og 

það kom í ljós að hann hérna hann bara fékk já það komu niðurstöður úr því sem við 

gátum síðan unnið út frá. 

R: Bjugguð þið ykkur til sjálfar þessa vinnuferla sem þið notið þegar þið takið á móti 

krökkum sem koma frá útlöndum? 

S2: Já. 

U: Er þetta ekki í fyrsta skipti sem það kemur svona nemandi?  

S1:        Nei.  

U: Nú er það ekki? 

S2: Í fyrra fékk ég tvo nemendur og þá fékk ég ráð hjá umsjónarmanni 

nýbúadeildarinnar í Hjallaskóla. 

R: Já. 

S1: Sem voru nákvæmlega sömu ráð og var búið að vera að nota hér áður. 

R: Og hver voru þau ráð? 

S1: Þau voru að byrja eins og ég sagði að kanna þetta með samræmdu prófin og kanna 

lesskilning og tala við nemendurna og byrja að leggja inn auðvitað þann grunn sem 

vantar, sem að gerði í þessu tilfelli. Svo er með aðra nemendur sem koma annars 

staðar frá, já til dæmis ef að nemandi kemur frá Þýskalandi þá hefur hann alla 

málfræðina í rauninni alla hugsunina, fallbeyginguna og allt sem kennd er á fyrstu 

árunum þó hann þurfi að læra hugtökin á íslensku. En Sigmar átti mjög erfitt með það 

til að byrja með. 

U: Og auðvitað hugtökin líka því það er ekki talað um þau svona í daglegum máli 

heima, þegar maður er að spjalla saman. 

R:        Nei. 
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U: Og eins bara mismuninn á milli skólakerfa hér og þar, hann hafði til dæmis ekki 

skrifað mikið, það sem við leggjum dálitla áherslu á er ritun og hann hafði ekki 

skrifað mikið og vissi eiginlega ekki hvað við vorum að fara fram á við hann þegar 

við lögðum ritunarverkefni fyrir hann og fannst það ekkert voðalega smart svona 

((hlær)) að skrifa svona einhverja sögu, honum fannst það frekar svona barnalegt sko. 

S2: En þá náttúrulega kemur svolítið í ljós svona orðaforði og beygingar og 

stafsetning og svona.  

U: Það hefur veist honum svolítið erfitt að færa yfir á blað sínar hugsanir svona. 

S1: Já hann hefur enga æfingu í því 

S2: Já og bara öll þessi uppbygging í ritgerðunum með inngang og meginmál já og 

þetta já þetta er náttúrulega æfingaleysi. 

R: En fær hann það mikla sérkennslu? Tveir sérkennarar? 

S1: ((hlær)) 

S2: Já við skiptum honum á milli okkar. 

S1: Eitt sem að gerist í þessu líka er að hann er að koma úr skóla utan Norðurlandanna 

og þá þýðir það það, þið kannski þekkið það, búnar að vinna einhverja 

bakgrunnsvinnu eða eitthvað, ég veit það ekki, að þá er hann undanþeginn því að lesa 

Norðurlandamál, þannig að hann er ekki í Norðurlandamálum þannig að þegar eru 

þeir tímar þá hefur hann viðbótar íslensku.  

R: Og er það eini tíminn sem að hann hefur, þegar hinir eru í dönsku? 

S1: Nei það eru fleiri tímar, en þar er svigrúm en það eru fleiri tímar til viðbótar líka.  

U: Hann situr í öllum íslenskutímum en hann er ekki með allar bækurnar sem þau 

hafa. 

R: Hafið þið fjármagn til að veita honum svona mikinn stuðning? 

S2: Hann á náttúrulega rétt á einhverju ákveðnu magni. 

S1: Íslendingar sem flytja erlendis frá eiga rétt á í eitt ár, þau sem sagt eru kallaðir 

nýbúar í eitt ár. 

R: Þó þau séu íslensk? 

S1: Já þó að þau séu íslensk. 

S2: Já ef þau eru búin að búa einhvern ákveðinn árfjölda eiga þau rétt á, þetta er 

einhver svona ákveðin skilgreining skyldist mér á sérkennslufulltrúanum. 

S1: Já í reglum fyrir (fjár-) já það er svoleiðis í skólakerfinu að krakkar sem flytja 

erlendis frá og koma í skólann aftur og foreldrarnir eru íslenskir og sama hvort þau 

eru bæði íslensk eða annað, að þau eru skilgreind sem nýbúar í eitt ár.  
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S2: Síðan kjósum við hér að vinna þetta þannig að við erum alltaf með litla hópa 

þannig að við erum ekki að tala um að þessi á rétt á tveim tímum og þessi tveim 

heldur er hann í hópum með öðrum nemendum þannig að við erum ekkert að telja 

hans tíma nákvæmlega þannig saman, við bara pössum að lokaniðurstaðan sé þannig 

að allir fái það sem þeir þurfi. 

S1:   Já, já já, auðvitað reynir maður að samnýta tímann. 

R: En munið þið hvað það er mikill tími sem hann á rétt á? 

S1: Það er ekki skilgreint sem ákveðinn tímafjöldi. 

R: Nú við. 

S2: Nei mig nefnilega minnir að hans tími sé um níu tímar. 

S1: Já það getur verið að hann hafi sagt það í þessu tilfelli, það er ekki alltaf svoleiðis, 

það er ekki ákveðinn tímafjöldi það er eins og gjarnan er sagt, eftir þörf. 

R: Já, og það er þá skólans að meta eða hvað? 

S1: Já. 

R: Nú erum við að heyra eitthvað nýtt. 

S2: Ja þetta var alveg á hreinu þegar Sigmar byrjaði að hann væri tekinn sem nýbúi 

sko. 

R: Þegar þið tókuð á móti snúbúa í fyrsta skipti þurftuð þið þá að leita eftir því hvaða 

rétt þeir hefðu eða lá það fyrir? 

S2: Ég var bara ný í fyrra þannig að ég leitaði til Hjallaskóla því sú sem allt vissi hér 

var ekki hérna. Þannig að ég gat ekki leitað til hennar sko. En það er líka af því að við 

kjósum að vinna svona sveigjanlega að þó sérkennslufulltrúinn hafi sagt þá níu tímar 

að þá fékk sá nemandi miklu meiri stuðning enda kom í ljós þegar leið á veturinn að 

hann átti við lestrarörðugleika að stríða sem höfðu leynst dálítið lengi af því hann var 

að flytja á milli landa og svoleiðis, það héldu allir að það væri af því að hann var 

tvítyngdur og (.) 

U: En svo var líka heilmikil vinna að finna út, manstu, af því að hann er í tíunda bekk 

og þarf að taka samræmd próf þú veist má hann sleppa einhverju úr samræmdum 

prófum, hver er staðan hans þar, getur hann tekið eitthvað utan skóla í einhverju 

tungumáli sem hann er góður í það var heilmikil vinna að reyna að samræma á milli 

skólakerfa líka sko menntaskólans og grunnskólans. 

R: Og hvað kom út, þarf hann að fara í íslenskupróf? 

S1: Samræmd próf eru þannig að foreldrar sækja um samræmd próf fyrir sín börn, 

fjölskyldan sækir um. 
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R: En upp á menntaskóla fara ekki flestar brautir fram á að nemandi hafi þreytt 

samræmt próf í íslensku? 

U: Það er ein braut sem er kennd á ensku og það var verið að athuga hvort hann þyrfti 

nokkuð í rauninni að taka íslenskt samræmt próf. 

S1: Foreldrarnir athuguðu. 

U:   Foreldrarnir ætla að athuga það. En Sigmar er náttúrulega með 

íslenskuna, hann auðvitað talar hana og ef hann ætlar að fara hér inn í íslenska 

framhaldsskóla þá þarf hann náttúrulega að taka þessi próf.  

R: Fær Sigmar einhvern stuðning frá skólanum í að viðhalda hollenskunni? 

S1: Það var franska. 

R: Nú franska? 

U: Það var verið að tala um MH í því, hvort hann gæti tekið einhverja áfanga þar, 

manstu hvernig það var? 

S1: Hann tók stöðupróf. 

R: Í frönsku? 

S1: Já. 

S2: Og svo er hann ekki í ensku. 

S1: Hann tók líka stöðupróf í ensku. 

R: Sjáið þið að þetta hafi áhrif á hann í öðrum fögum en íslensku? 

S2: Það er kannski pínu erfitt að gera sér grein fyrir því að hann, honum finnst hann 

vera rosalega klár í eins og náttúrufræði og sum prófin hans eru að koma út þannig að 

hann geti ekki alveg eins mikið eins og hann heldur. Hvort að það er íslenskan eða 

hvort að það er að hann vanmetur stöðuna sína það finnst mér dálítið erfitt að lesa í. 

S1: Það er ekkert sem við höfum getað athugað að sé en það virðist sem hann, sem 

það sé að há honum alveg töluvert. 

U: En við höfum látið hann hafa hugtakalista. 

S1:    Af íslensku á ensku og af íslensku á þýsku en hann getur leitað. 

S2: Hann talar sjálfur um ensku sem sitt sterkasta mál þrátt fyrir að hann hafi verið 

þarna í frönskum skóla og frönsku umhverfi. 

U: Já hann talar um að fara í sitt framhaldsnám til Bandaríkjanna sko, hann er alveg 

komin svona langt sko ((hlær)). 

R: Ætlar hann þá sem sagt í MH á ensku brautina? 

S1: Hann er með svona nokkra skóla, er að velta því fyrir sér. 
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U: En ég hef ekki heyrt hann tala um það núna í svolítinn tíma en einhvernvegin 

reiknaði maður með svolítið þessari ensku braut þarna í MH 

S2: En hann hefur ekki þurft beinan stuðning í öðrum fögum hann hefur plumað sig 

það vel í hinum fögunum. 

U: Nei það var enginn sérstakur stuðningur í náttúrufræði hjá mér hann las bara þessa 

bók. 

S1:   Nema orðalistinn.  

U: Já og nema náttúrulega bara orðalistinn sem hann fékk og svo náttúrulega voru 

bara umræður í tímum og já en hann kom alveg fínt út úr því sko.  

R: Þannig að þið haldið að lesskilningurinn sé ágætur? 

S2: Já nógu góður nema að hann hafi vitað þetta allt fyrir. 

U: Hann er náttúrulega náttúruvísindamaður og veit alveg heilmikið þar og talar um 

að þau hafi verið komin miklu lengra í náttúrufræði úti en hér en ég veit náttúrulega 

ekkert um það sko. 

S2: Hvernig sem það er þá nær hann að yfirfæra það nógu vel á íslensku til að geta 

svarað prófunum. 

U: Og var aldrei í neinum vandræðum, hann var ekkert banginn ((hlær)). 

S1: Hann er það nú ekki. 

U: Hann var ekkert að kvarta eða kveina það var aðallega svona ef hann þurfti að 

skrifa sko mikið að þá (.) 

S2: Hann er ekkert voðalega hrifinn af því. 

S1: Bókmenntir. 

U: Það er eitthvað aukaatriði bara. 

 

R: Teljið þið að hann hafi áhrif á aðra nemendur í bekknum þar sem hann virðist vera 

kominn lengra? 

S1: Hvernig áhrif? Það hefur alltaf áhrif að fá nýjan nemanda í bekkinn. 

R: Ja til dæmist hvetjandi að hann skuli vera komin lengra? 

U: Nei það hefur ekki virkað hvetjandi sko, hann svona frekar stærir sig af einhverju 

sem þeim finnst ekki vera innistæða fyrir, alltaf að bera saman eitthvað þú veist það er 

miklu betra þarna og þau gera svona og. Það svona er ekki jákvætt. 

 

R: Hvernig gengur honum að aðlagast félagslega? 
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U: Hann hefur fundið sér alveg félaga í öðrum bekk, meiri í hinum bekknum sko. Ég 

held að hann umgangist ekki marga í sínum bekk en í hinum tíunda bekknum. 

S2: Hann talar sjálfur um að það sé frekar búsetuvandamál, krakkarnir í hinum 

bekknum búa nær honum. 

U: Já þannig að það er alveg þannig það er alveg samgangur á milli þessara bekkja. 

S1: Hann virðist ekkert hafa einangrast neitt. 

U: Nei hann virðist alls ekki hafa gert það, hann er líka frakkur strákur og hérna hann 

er ekkert á því að sitja einhversstaðar einn úti í horni sko. Hann er bara þannig 

persóna og hann er líka í íþróttum, fótbolta og var að keppa og það er líka tenging við 

félaga sko þannig að ég held að hann plumi sig vel félagslega. 

 

R: Haldið þið að það muni hafa mikil áhrif á framtíð hans að hafa skipt um skóla á 

þessu stigi? 

S1: Jú það held ég að hafi alltaf áhrif og geti haft áhrif til góðs til dæmis styrkir hann í 

tvítynginu, ég hugsa að þetta muni ekkert hindra hann. 

U: Nei ég held ekki ég held hann hafi líka verið glaður að koma heim, ég hef lesið það 

út úr því sem hann skrifar að hann hafi ekki verið neitt andsnúinn því að flytja til 

Íslands. 

S2: Það skiptir líka máli, hvort maður er tilbúinn að fara út í svona drastískar 

breytingar í sínu lífi sko. Hann tekur því með opnum huga. 

U: Já. 

S2: Hann segir það sjálfur að hann hafi viljað það lengi áður en foreldrar hans komu 

þannig að ég hugsa að það hafi töluverð áhrif líka hvað hann hefur tekið jákvætt í, þó 

hann hafi ekkert alltaf verið allt of ánægður með íslenskuverkefnin sem að hérna 

þegar við erum að sitja yfir honum hérna. 

U: Nei ef eitthvað er erfitt þá náttúrulega bara tekur það á mann, það er erfitt, það er 

erfitt fyrir krakkana í tíunda bekk þó þau séu íslensk og hafi verið í skóla hér öll sín ár 

að þá er íslenskan í tíunda bekk bara erfið. 

S1: Það er náttúrulega líka alltaf erfitt að skipta um skóla. 

U: Já þannig að það koma alls konar vinklar inn hjá honum sem hann hefur þurft að 

vera að kljást við. 

 

R: Finnst ykkur hann hafa náð miklum árangri í íslensku á þessum tíma? 

U: Já. 
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S1: Já mér líka. 

S2: Já hann er mjög fljótur að ná hröðum framförum. 

U: Hann er náttúrulega bara námsmaður, góður námsmaður. 

S2: Sem hjálpar honum líka þannig að það er ótrúlegt hvað hann plumar sig vel. 

 

R: Er eitthvað sem þið vilduð bæta við sem getur nýst öðrum kennurum í sömu stöðu? 

S1: Já bara það að þetta mun nýtast honum vel og gera stöðu hans sterkari að takast á 

við þetta verkefni með opnum huga. 

S2: Já líka það sem að hefur gengið mjög vel með hann er þetta mikla samstarf sem að 

var við foreldrana strax frá upphafi þannig að þau voru alltaf hérna svona með í ráðum 

og, eins og á auðvitað að vera en hérna sérstaklega til að byrja með skiptir miklu máli, 

þá sendum við pabba hans heim áætlanir svo að þau gætu tékkað á því að þetta væri 

allt saman gert og svona. 

R: Þurftu þau að leita aðstoðar hjá ykkur eða áttuð þið frumkvæðið? 

U: Þau komu með hann til að kynna þennan nýja nemanda og það var bara strax sem 

var farið í það að tala við foreldrana. 

S1: Þau náttúrulega tilkynntu sitt barn í skólann eins og þeirra ábyrgð er að gera og 

mættu með hann og síðan hérna tókum við upp samstarf og við höfum sýnt töluvert 

frumkvæði í þessu samstarfi líka.  

R: Þannig að þau þurftu ekki að leita eftir aðstoðinni? 

S1: Nei eða ég held að það hafi verið ágætist frumkvæði á báða bóga held ég. 

U: Kannski hefur það haft áhrif að þið hafið báðar verið í þeim sporum að koma heim 

með snúbúa ((hlær)).  

S1: Já það getur verið að sú reynsla hafi nýst okkur. 

S2: Já hugsanlega, en það sem ég vildi bæta við í sambandi við skilgreiningar á nýbúa 

er að ég sem deildarstjóri sérkennslu þarf að skila skýrslu héðan um alla nýbúa í 

skólanum og þar á meðal um þá sem hafa íslensku sem móðurmál sem eru í eitt ár 

eftir að þeir flytja hérna þá eru þeir skilgreindir sem núbúar. Ég skil ekki að það sé 

einhver vafi um þá skilgreiningu. 

R: Er langt síðan þú fórst að þurfa að skila þessum skýrslum eða? 

S1: Það hefur verið öll þau ár sem ég hef verið.  

R: Hvað eru það mörg ár? 

S1: Ég man ekki til að telja hvað þessar skýrslur hafa verið gerðar akkúrat lengi, bara 

mörg ár, alla vega í þessum skóla, hann er fimm ára. 
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U: Sex ára, Hjallaskóli ætti nú að vera með allar upplýsingar um þetta. 

R: Já við finnum út úr því. 

R2: Já þær upplýsingar sem við höfum fengið til þessa eru eldri.  

S2: Já og svo er þetta auðvitað svo misjafnt eftir nemendum, sumir virðast koma inn 

og bara rétt þurfa að læra hugtökin og svo er þetta komið, mín eigin stelpa var þannig 

en hún var náttúrulega yngri, miklu yngri. 

S1: Já það kemur líka fyrir að það koma upp vandamál hjá börnum sem snúa aftur og 

vandinn er kannski fjölþættur og hann er jafnvel ekki frumvandi í tvítyngi heldur er 

frumvandinn kannski í einhverjum námserfiðleikum og síðan hefur ekki verið nógu 

auðvelt að skilgreina það sem frumvanda vegna þess að tvítyngið eða það að eiga 

fleiri tungumál hefur verið gefin sem skýring og er síðan engin orsök.  

S2: Síðan finn ég töluverðan mun á krökkum sem hafa fengið íslenskukennslu eins og 

þau sem koma frá hinum Norðurlöndunum. 

S1: Á Norðurlöndunum gerist það að þau hafa fengið kennslu í sínu móðurmáli bara 

sama hvaða móðurmál það er svo sem og þá náttúrulega hafa þau þessa skólafærni á 

íslensku, af því að við erum að tala um íslensku af því að við erum frá Íslandi, þá hafa 

þau þessa skólafærni í málinu sem krakkar utan Norðurlandanna sem eru snúbúar þá 

hafa ekki. 

R: En Íslenskuskólinn á netinu hafið 

S1:    Ég hef ekkert nema bara fagnað því að hann sé til ég hef 

aldrei haft tækifæri til að vinna hann en hef ráðlagt foreldrum að kíkja á hann. 

U: Ég hef ekki þekkt neinn sem að hefur notað hann er þetta nýtilkomið. 

S1: Ekki alveg það eru nokkur ár síðan. 

S2: Maður getur skráð sig í hann og þau senda verkefni og svona, ég hugsa að það sé 

mjög sniðugt.  

S1: Og svo er búið að gefa út vef líka sem heitir Katla og er fyrir nýbúa, ekki endilega 

já bara nýbúa almennt ekkert endilega snúbúana okkar. Hann er frá Háteigsskóla og 

Breiðholtsskóla held ég. 

 

Hrefna 
 
R: Þú tókst við bekknum á miðju skólaári, getur þú sagt mér hvernig hefur gengið að 

kenna Söru? 
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H: Sko ég veit í rauninni afskaplega lítið, einhverjar lausnir sko, ég veit í rauninni 

ekkert hvað er í boði fyrir þessa krakka, ég fékk enga kynningu á því, ég vissi bara að 

hún kom hérna til landsins í haust og í foreldraviðtalinu, mamma hennar sagði mér að 

hún ætti rétt á meiri íslensku, hún var í rauninni ekkert í meiri íslensku heldur en hinir 

krakkarnir, þannig að við settum sko, ég talaði við skólastjórann og við settum bara í 

gang að hún fengi, færi í þá að fara tvisvar í viku í íslensku og þá er kennari sem tekur 

hana út úr tíma, henni finnst það betra að taka hana út og vera með hana úti. Hún er, 

það vantar þó nokkuð upp á, það er eins og það vanti svolítið grunninn sko. 

R: Já. 

H: Það er svo hættulegt fyrir þessa krakka hún er að koma inn og það er, hún er svona 

illa skrifandi og hún les en les hægt, hún er svona læs eins og fyrstu bekkjar 

krakkarnir. 

R: Já. 

H: Svo er hún hjá talkennara hérna einu sinni í viku. 

R: Er það búið að vera allan tímann? 

H: Það er búið að vera allan tímann já það er búið að vera allan tímann, það átti svona 

að sjá hvort að hérna, hvernig hún myndi pluma sig fram að jólum sko en kennarinn 

sem var með hana á undan, það átti í rauninni ekkert að gera fyrr en um jólin. Ég sé að 

hún þarf meira, meira heldur en hinir og ég veit svo sem ekkert hvaða utanaðkomandi 

aðstoð hún fær eða hvort að hvað hérna, þetta er bara í samstarfi við foreldrana sko. 

Bróðir hennar er í öðrum skóla og mamma hennar sagði að það hefði verið staðið svo 

vel að öllu þar þannig ég spurði hvað það er, þannig að maður er svolítið í lausu lofti 

með þetta. Ég veit afskaplega lítið.  

 

R: Hafið þið enga vinnuferla sem þið getið gengið að? 

H: Nei, þetta er nýr skóli og ég náttúrulega alveg splunkuný þannig að mér er ekkert í 

rauninni, þegar ég kem hérna inn þá er mér ekkert sagt í hvaða ferli hún er, ekkert sagt 

í hvaða ferli hún er að, hvað er (.) framundan. Ég fékk alveg sjokk þegar þú baðst mig 

um að koma í þetta viðtal því mér finnst ég ekki vita nóg, það er í rauninni ekkert ferli 

komið í gang með hana. Ég er í rauninni bara að finna svolítið sjálf, svo þegar ég tala 

við mömmuna í foreldraviðtalinu þá fékk ég að vita að þú veist, það var mjög gott 

sko. En ég hefði náttúrulega átt að vera sett betur inn í þetta. Hvað er hún búin að fá 

og hvað er framundan sko þannig að það er alveg nýtt að hún fer tvisvar í viku upp 

sko til kennara hérna uppi í íslensku.  
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Og þau eru einu sinni í viku í ensku, ég spurði líka mömmu hennar hvernig 

hún væri í enskunni og hvað væri, hvort hún vildi fá íslensku í staðinn en ég veit ekki 

ég held hún, það er alla vega ekkert komið sko. Hún er alla vega bara ennþá í þessa 

tvo aukatíma og svo hjá talkennaranum. 

 

R: Sérðu einhvern mun á henni eftir að hún byrjaði hjá sérkennara? 

H: Nei. 

R: Ekki kannski ennþá. 

H:  Þetta er náttúrulega stuttur tími, það sem hún er, hún er svo DUGLEG, 

hún svo, það sko það sem, ég er náttúrulega ekki með nema sextán börn þannig að ég 

get haldið vel utan um það en það sem þarf að passa hjá henni er að hún er nagli sko, 

hún hérna, þú veist ég veit stundum ekki alveg það er eins og hún biður um hjálpina 

sjálf og fær hjálpina þær hjálpa henni mikið þú veist vinkonur hennar. En mér finnst 

ég ekki alveg með á tæru hvað hún þarf, ég verð bara að viðurkenna það, ég þarf að 

skoða það aðeins betur. Þú veist hún er að fara upp í þriðja bekk þar er miklu meiri 

ritun í þriðja bekk heldur en í öðrum bekk þannig að ég þarf að skoða betur hvað er 

það sem hún þarf.  

 

R: En sérkennarinn er hún inni í þessum málum? Á Sara rétt á sérkennslu? 

H: Ég skal segja þér að þetta er afskaplega loðið, þetta er það þannig að ég veit í 

rauninni, þú færð rosalega lítið út úr mér ég veit hverju hún á rétt á hvað hefur, hún 

hefur engan rétt á stuðning hérna inni í bekk eða einhverja sérkennslu hérna inni í 

bekk sko. Ég er ekkert með aukamanneskju á henni. En ég náttúrulega í íslensku, hún 

er (.) betri í stærðfræðinni að þá þarf ég alveg, ég þarf að fylgjast með henni, hún á 

það til að bara sjá hjá hinum og ég hjálpa henni svona, hún kvartar ALDREI, þú veist, 

biður ekkert mikið um hjálp en það þarf að fylgjast með. 

 

R: Finnst þér þetta koma niður á öðrum námsgreinum en íslensku líka? 

H: Aðeins í stærðfræðinni, auðvitað kemur þetta niður á námsgreinum eins og 

samfélagsfræði, þegar hún þarf að skrifa einhvern texta.  

R: Já. 

H: Þetta kemur niður á því, af því að henni finnst erfitt að skrifa langan texta, en hún 

er mjög hún er ofsalega félagslega sterk, það hjálpar henni. Og mjög dugleg að tjá sig 
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og í öllu svoleiðis þannig að, íþróttum, öllum öðrum greinum nema þegar hún þarf að 

skrifa eitthvað í samfélagsfræði þá, það háir henni.  

R: Já. 

H: En hún skilur allt svona (.) ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, þetta er svo 

stuttur tími ég kem hérna 12. desember, ég er ennþá, það eru svona þrjár, fjórar vikur 

síðan ég fór að hafa áhyggjur af því að hún þyrfti miklu meira heldur en hún fær, en 

þú veist svo er tíminn svona fljótur að líða það er komið fram í miðjan mars og hún er 

að fara frá mér næsta vor þannig að ég held að það reyni svolítið á það í þriðja bekk 

svona hvað (.). 

R: Já. 

H: Og mamma hennar hafði áhyggjur af því, hún talaði við mig og hafði áhyggjur af 

því að grunninn vanti sko.  

 

R: Hvernig er með beygingarnar? 

H: Hún er, hún er ekki, hún er, hún talar vitlaust sko það er alveg áberandi sko. 

 

R: Veistu til þess að henni standi til boða hollenskukennsla? 

H: Ég hef ekkert heyrt um það.  

R: Veistu hvernig hún stóð sig í hollensku? 

H: Ég já, ég sko kennararnir voru farnir að hafa einhverjar áhyggjur af henni þetta sko 

hún er núna, það er verið að taka málþroskapróf á henni.  

R: Já.  

H: Talkennarinn er að gera það, búinn að vera og gerir það bara mjög hægt það er 

líka, þetta er ekki held ég bara tungumálið, það er eins og það sé einhver svona, við 

vitum ekki alveg hvað það er. Hún var aðeins á eftir líka eitthvað aðeins úti í 

Hollandi. Þannig ég veit svo sem ekki hvort hún talar alveg reiprennandi hollensku. 

Ég hef verið að byrja, svolítið nýtt, með það að biðja hana að syngja fyrir okkur á 

hollensku og segja okkur frá á hollensku til þess að þú veist, hún plumar sig vel hérna 

í bekknum en strítt hérna fyrir utan skóla sko á því hvernig hún talar og svona, þannig 

að ég er að reyna að nýta það æ svo er þetta þessir skiptitímar ég er alltaf með annan 

bekk í íslensku og stærðfræði, þetta er sko fyrsti og annar bekkur sem að, þannig 

kennsla. Þá fæ ég sko annan bekk úr hinni stofunni og þær hafa átt það til að pota og 

pikka í hana þá reyni ég að nýta og segi þú veist, bið hana að tala hollensku og svona 

hún hafi þarna í rauninni þrjú tungumál og reyni að gera þeim í skilning um það að 
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hún er nýflutt hérna til landsins og hefur aldrei búið á Íslandi. Þetta sé eins og þau 

væru að flytja út og skilja ekki málið og reyni að útskýra þetta þannig fyrir þeim 

þannig að það hefur verið, hún hefur aðeins fengið að finna fyrir því og reyni bara að 

vinna með það jafnóðum.  

 Eins og ég segi þá er þetta ekki mín sérhæfing þessi fjölmenningarkennsla í 

náminu þannig að ég hefði þurft að fá pínu handleiðslu með þetta kannski í byrjun. 

 

R: Finnst þeim spennandi að hafa hana í bekknum af því að hún kemur frá útlöndum? 

H: Já, það virkar og þeim já mér finnst það hún segir þeim frá og vísar oft til þegar við 

erum að tala saman, eins og þetta var úti í Hollandi og hún er bara mjög flink stelpa, 

hún er félagslega fær ég held að það bjargi henni alveg. Þær eru voða góðar vinkonur 

allar þessar í öðrum bekk og en hún er ekkert að notfæra sér það, þú veist, alls ekki 

það er frekar ég sem að pota því aðeins að hjálpa henni af því að þau eru ofsalega 

umburðarlynd og vita það að vita alveg að hún á erfiðara með að læra af því að hún er 

að koma frá Hollandi, af því að hún hefur ekki íslenskuna alveg eins og við og þau 

hjálpa henni. 

 Þannig að kannski svo er bara einhvern veginn dagurinn svona stundum að ég 

er viss um að fengi maður tækifæri þegar hún er ein, það er örugglega miklu betra að 

skanna hana þá sko, hvar hún er stödd, hún les náttúrulega fyrir mig, hún er svona eins 

og fyrstu bekkjar krakkarnir í lestri og skrift, myndi ég segja  

 

R: Hvert leitarðu ef það vakna spurningar? 

H: Ég leita náttúrulega fyrst og fremst bara til skólastjórans, talkennarinn, 

talmeinafræðingurinn hún náttúrulega hefur samband og svo Brynja kennarinn sem er 

með hana þarna tvisvar í viku. Það eru sko hljóðin, hún á erfitt með að tengja, hún á 

mjög erfitt með íslensku stafina ð og þ og það og það er það sem hún er að gera hjá 

þeim það er alveg bara svona beisik það eru tengingar í lestrinum sko. 

R: Já. 

H: Þannig að þetta er svona lausnin sem við höfum núna næstu daga og svo er 

náttúrulega þetta málþroskapróf í gangi, hvað kemur út úr því. 

 

R: Þannig að þið teljið jafnvel vera meira að en bara þetta með góminn? 

H: Ha? 

R: Eftir að hún fór í þessa aðgerð á gómnum. 
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H:     Ég vissi það ekki einu sinni. 

R: Það hafði eitthvað með framburðinn að gera. 

H: Jáhá. Ég vissi það ekki þannig að þú sérð ég veit afskaplega lítið. Það er leiðinlegt, 

það er alveg fáránlegt.  

 

R: Heldur þú að Sara gæti verið fljót að ná þeim ef unnið yrði betur með hana? 

H: Nei ég hef áhyggjur af henni, ég hef áhyggjur af henni núna, nú er kominn mars og 

ég vil sjá hvað kemur út úr málþroskaprófinu af því að ég hef áhyggjur af því að þetta 

sé ekki bara málið, að þetta sé eitthvað meira, ég veit ekki hvort hún er lesblind en það 

er eitthvað það vantar svolítið lesskilning hjá henni og íslenskan er erfiðari en 

stærðfræðin. Við gerðum tvær kannanir þarna fyrir foreldraviðtalið, ég les fyrir hana 

eða segi henni ef það eru lesdæmi hún á auðveldara með það, þannig að ég hef 

áhyggjur.  

 

R: Heldurðu að tvítyngið hafi seinkað ferlinu, að það yrði gert eitthvað fyrir hana? 

H: Ég hugsa það, það er nákvæmlega málið, bæði úti og hér heima, því ég heyri að 

mamma hennar hefur pínu áhyggjur þú veist og hérna, ég hugsa að það hafi blekkt 

sérstaklega hérna heima. En það náttúrulega hefur verið talað við hana, hún er íslensk, 

alíslensk, talað við hana íslensku þarna úti þannig að hérna ef ég er að miða við aðra 

ég á vinkonu sem var að flytja heim bara núna um jólin og stelpan hennar er í öðrum 

bekk, jafngömul henni, það gengur príma vel sko, hún talar ensku og íslensku þannig 

að ég hef þarna smá viðmiðun. 

R: Einmitt. 

H: Og Arna, fyrsti kennarinn sem hún var með var búin að segja að það þyrfti að 

fylgjast með, hún væri, hún hefði líka áhyggjur af því að það væri eitthvað aðeins 

meira sko. Það sem að er eins og ég segi hún er bara svolítið mikill nagli og það er 

það sem að mamma hennar hefur held ég líka svolítið mikið áhyggjur af, að hún 

svona fleyti sér svolítið mikið stundum á því bara hversu mikill nagli hún er sko, 

blekkir svona umhverfi sitt. 

R: Er ekki mikið af tvítyngdum nemendum í þessum skóla? 

H: Nei það er einn en hann er alveg, hefur bara átt heima á Íslandi og honum gengur 

mjög vel, hann er í fyrsta bekk, mamma hans er dönsk en hann hefur alltaf búið hér á 

Íslandi, það er ekki hægt að sjá, hann fylgir alveg sínum og vel það sko. Mamma hans 
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talar við hann ensku hann talar ekki dönsku heldur tala þau ensku saman sem er 

svolítið sérstakt. Hann talar í rauninni skýrar en Sara.  

Æ svo er maður í pínu vandræðum ég veit stundum ekki alveg hvað ég á að 

gera, hún segir mér að Arna hafi alltaf merkt þegar hún er að vinna í Ritrúnu, hún hafi 

merkt svona einn hér og tveir hér þegar eru svona eyðufyllingar. Þá fer ég að spá í þú 

veist hvað er hún að læra af þessu. Er hún ekki bara einhvern veginn að fleyta sér ofan 

á þegar það vantar grunninn. Það er það sem ég hef mestar áhyggjur af. Og svo erum 

við búin að vera að ræða þetta, ég ræddi þetta náttúrulega við skólastjórann þú veist, 

hvernig líður henni þú veist á ég að koma með fyrsta bekkjar námsefni fyrir hana, 

hvernig líður henni með það (.) ég veit að bekkurinn myndi ekkert spá í það það er 

helst þá nokkrar þarna hinu megin en mér finnst það miklu svona raunhæfara að byrja 

bara þarna á grunni, hún er bara í öðrum bekk, heldur en að vera svona bara að fleyta 

henni áfram því að svo þegar hún fer upp í þriðja bekk þá vantar alltaf grunninn.  

Það vantar ritunina, það vantar lesskilninginn þú veist hún er ekki orðin alveg 

fluglæs, við gátum ekki tekið lestrarpróf á henni þannig að það er það sem að ég 

myndi vilja sjá. Hún hefði átt að fá það í haust, þannig að þetta er svolítið, hún hefði 

átt að byrja bara eins og fyrstu bekkjar, þá getur vel verið að hún hefði farið hraðar en 

þau ég veit það ekki eins og ég segi. Sérstaklega af því að þetta er samkennsla hún 

hefði getað fylgt þeim yfir. En maður sér þetta náttúrulega og veit ekki en ég upplifi 

eins og Arna sagði að hún hefði farið að upplifa þegar leið á að það er eitthvað meira 

þá er þetta svo hættulegt og ég held að mamma hennar hafi mestar áhyggjur af því. 

Það er svo hættulegt hún fleytir alltaf og gapið verður meira og meira á milli hennar 

og samnemenda hennar.  

 

R: Ertu hrædd um að gera illt verra með einhverju eða? 

H: Mér finnst það, mér finnst ég ekki vera að hjálpa henni með því að vera að hjálpa 

henni í Ritrúnu og svo náttúrulega er kapp í henni að fylgja svolítið, hún fylgir þeim 

svona nokkuð þú veist. En skilurðu hvaða forsendur eru það? Það er það sem ég er að 

spá. Hún klárar blaðsíðurnar en hvað situr eftir, sérstaklega í íslenskunni þess vegna 

held ég að þetta sé mjög mikilvægt að hún fari í þetta málþroskapróf og við sjáum 

hvað kemur út úr því og hvað er hægt að gera í framhaldinu af því. Af því að ég held 

að svona lítil börn séu ekki að spá í hvaða bækur þau eru með. Hún er náttúrulega í 

fyrsta bekkjar lestrarbókunum, hún þarf að fá bara meira spítt, betri lestrarkennslu 

þannig að þetta er svona eins og á huldu. 
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R: Hvað tekur langan tíma þetta málþroskapróf? 

H: Ég vonast til að það klárist bara núna næstu daga. 

R: Ræður það úrslitum um hvort hún á rétt á meiri stuðningi? 

H: Það hlýtur að vera. Þessi stuðningur bara hann er svo fátæklegur hérna í skólanum 

það er alveg (.) stuðningur er ekki sama og stuðningur, þú vilt fá í þetta fagfólk. 

R: Er það ekki hér? 

H: Nei það er einn þroskaþjálfi, þannig að þetta er erfitt, ég er með fjóra nemendur í 

íslensku og stærðfræði sem ég þarf að sinna svona og ég er með einn stuðning sem er 

algjörlega með fjölfötluðum dreng sko, annars fer öll orkan í þessi fjögur börn. Og 

líka, upplýsingaflæðið vantar. Eins og þegar þú spurðir hefur hún rétt á þessu, ég veit 

það í rauninni ekki. Manni er svolítið hent út í djúpu laugina, ég er búin að vera bara 

að skanna svolítið bekkinn og það er víst stefna skólans og ég heyri það bara á 

stjórnendunum að leyfa fyrsta bekk bara svolítið að líða áður en við förum að gera 

eitthvað, við sjáum eitthvað, við höfum áhyggjur af einhverjum börnum en þau gera 

það ekkert fyrr en með vorinu bara áður en þau fara í annan bekk.  

 

R: En ef þau koma með einhverjar greiningar? 

H: Jú jú þá er ég að tala um þessi börn sem eru ekki með neinar greiningar. Þess 

vegna er ennþá skrítnara að hún skuli ekki hafa farið strax í svona einhverja skoðun 

því hún var byrjuð í einhverju þarna úti.  

 

R: Viltu bæta einhverju við? 

H: Nei ég held ekki nema bara ég vona að þetta gangi vel og vonandi kemur lausnin 

með niðurstöðunum úr málþroskaprófinu. 

 

Björn 
Björn er fimmtán ára og hefur búið í Þýskalandi og Íran. Björn á þýskan föður og því 

er fjölskylda hans ekki alíslensk. Björn gekk í hverfisskóla í Þýskalandi en gekk í 

þýskan einkaskóla á meðan dvölinni í Íran stóð. Tekið var viðtal við Björn, Ástríði 

móður hans og Kristján kennara Björns.  
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Björn 
 
R: Lærðirðu einhverja íslensku á meðan þú bjóst úti? 

B: Nei, við töluðum heima og svona, stundum kannski svona Andrés Önd, ekki mikið. 

R: Sem sagt aðallega talað mál og kannski aðeins ritmál. 

B: Já. 

R: Lærðirðu þýsku vel? 

B: Já, ég var í þýskum skóla og lærði þar. 

 

R: Áttirðu mikið af þýskum vinum? 

B: Já. 

R: Og þú hefur náttúrulega bara talað þýsku. 

B: Bara þýsku við þá. 

R: En áttirðu einhverja íslenska vini úti? 

B: Úti nei held ekki eða jú, Bára hún var íslensk en hún bjó líka úti og talaði þýsku.  

R: Og töluðu þið saman á þýsku? 

B: Já. 

 

R: Hvernig leið þér þegar þú byrjaðir í skólanum hér? 

B: Það var frekar erfitt, út af málinu og bara dálítið svona öðruvísi en það var allt í 

lagi sko.  

R: Færðu aukakennslu núna? 

B: Já. 

R: Hversu oft ertu í henni?  

B: (.) Sko í skólanum í námsveri það er kannski eitthvað svona fjórum sinnum í viku 

og þá einkakennslu fyrir utan skólann þá er ég kannski tvisvar í viku, einu sinni til 

tvisvar.  

R: Hvernig finnst þér ganga í skólanum, námslega? 

B: Það er dálítið erfitt en ég reyni alla vega að gera mitt besta. 

R: Hvað finnst þér vera erfiðast, hvaða námsgreinar? 

B: Íslenska og kannski þessi fög sem við lesum mikið, samfélagsfræði og svona. 

 

R: Hvort telurðu íslensku eða þýsku vera auðveldara mál? 

B: (.) Ég held, þýska er dálítið erfið að læra (.) en mér finnst íslenska erfiðari. 
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R: Af hverju finnst þér það? 

B: Ég bara kann þýsku og íslenska er bara eitthvað, erfitt að læra r-in, beygingarnar og 

svoleiðis.  

 

R: Hvað finnst þér vera auðveldast í skólanum, hvað gengur þér best með? 

B: Náttúrufræði kannski. 

 

R: Hver finnst þér vera aðalmunurinn á skólanum hérna og þeim sem þú varst í úti?  

B: Þýskalandi þar er skólinn miklu strangari svona hérna. 

R: En finnst þér ganga betur eða verr núna eftir að þú fluttir hingað, í skólanum? 

B: Veit ekki alveg, kannski aðeins verr. 

R: Af hverju heldurðu að það sé? 

B: Vegna íslenskunnar.  

 

R: Þegar þú klárar tíunda bekk ætlar þú að halda áfram í skóla? 

B: Já. 

R: Langar þig að fara út og mennta þig eða langar þig að klára hér? 

B: Æ, ég veit ekki alveg. 

R: Kannski erfitt að ákveða það núna? 

B: Já. 

 

Ástríður 
 
R: Töluðuð þið íslensku á heimilinu á meðan þið voruð úti? 

Á: Nei við erum sko íslensk-þýsk fjölskylda, aðalmálið okkar er þýska.  

R: Hann hóf sem sagt skólagöngu úti? 

Á: Já. 

R: Var hann í hverfisskóla eða alþjóðlegum skóla? 

Á: Hann fór í hverfisskóla. 

 

R: Gerðuð þið eitthvað sérstakt til að halda móðurmálinu við, íslenskunni sem sagt, 

fenguð þið til dæmis kennslubækur héðan? 

Á: Nei það var ekkert svoleiðis en hann, við höfðum bara samband við Íslendinga og 

töluðum svolítið svona íslensku og já, komum náttúrulega reglulega í heimsókn til 
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Íslands en annars var þýskan alltaf aðalmálið hjá honum. Hann (.) já hann lærði svona 

barnasöngva á íslensku og svoleiðis en hérna en hann lærði í rauninni ekkert að skrifa 

íslensku eða neitt slíkt. 

R: Og nýttuð þið ykkur eitthvað þjónustu Íslenskuskólans á netinu?  

Á: Já aðeins síðasta árið ((hlær)) þá vorum við í Íran og þá hafði hann svolítið, þá tók 

hann þátt í einu námskeiði þar.  

R: Hvernig líkaði ykkur? 

Á: Ágætlega, þetta var bara svolítið tímafrekt, hann hafði svo mikið að gera í hinum 

skólanum ((hlær)). 

R: Fenguð þið þá bara verkefni send á netinu. 

Á: Já, þetta var tilraunaverkefni þetta námskeið sem hann tók þátt í þarna síðasta árið 

okkar úti.  

R: Hver benti ykkur á Íslenskuskólann? 

Á: Það voru einhverjir Íslendingar bara sem bjuggu erlendis sem svona sendu meil á 

alla til að benda á þetta, mér finnst þetta mjög gott sko.  

 

R: Var ykkur boðinn einhver stuðningur þegar hann byrjaði í skólanum hér?  

Á: Ég var nú kannski fyrri til ((hlær)) að spyrja hvað væri í boði sko og það sem hann 

fékk var sem sagt hann fékk undanþágu frá dönskunni, hann þarf ekki að taka dönsku 

og í staðinn þá fer hann í námsver, eða fór hann í námsver og var þar með 

íslenskustuðningskennslu, svolítið, allavega fyrst ég veit ekki hvernig það er núna.  

 

R: Hver er námleg staða hans eftir flutningana? 

Á: (.) Þetta hefur verið svolítið erfitt, af því að tungumálið er ekki bara í íslenskunni 

heldur svo mikið þegar hann er kominn í tíunda bekk þá er þetta svo mikið lestur, 

samfélagsfræði og náttúrufræði og svona, þannig að það er náttúrulega erfitt og erfitt 

að tjá sig á svona nýju tungumáli ((hlær)).  

R: Finnst þér að námsleg staða hans hafi eitthvað aðeins dalað? 

Á: Já það má segja það. 

 

R: Hvernig tekur hann breytingum almennt? 

Á: Hann tekur þeim mjög vel og mjög jákvæður að við skyldum flytja, allt svoleiðis. 

Það var ekkert svoleiðis vandamál sko. Mjög ánægður með það og jákvæður gagnvart 

því. En það er náttúrulega svona þegar þú ert fjórtán ára og flytur svona á milli landa 
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ekki bara á milli hverfa heldur milli landa þá er náttúrulega vinahópurinn og svona 

verður bara erfiðara held ég eftir því sem þau verða eldri. Við eigum annan strák sem 

fór í þriðja bekk þegar hann kom heim, er í fjórða bekk núna og hann á örugglega 

auðveldara, þetta er auðveldara fyrir hann sko, breytingin.  

R: Þið hafið þá upplifað þetta öðruvísi með hann? 

Á: Já, hann kunni í sjálfu sér minni íslensku þegar við komum en það er kannski 

þægilegra fyrir svona yngra barn að aðlaga sig heldur en í unglingadeild þá er svona, 

þá er námsefnið erfiðara og vinaböndin orðin fastari kannski á þeim tíma og svona, 

þannig að já ég myndi segja það væri svolítið erfiðara eftir því sem þú ert eldri 

((hlær)).  

R: Já, ég get trúað því. 

 

R: Í sambandi við skólakerfið hér, hvað ertu sátt við og ósátt? 

Á: Ég er ósköp sátt við það að þetta er allt mjög svona, það er tekið vel á móti þeim 

og og (.) þessu er tekið mjög svona opnum örmum sko, þetta er, og þau fá dálítinn 

stuðning en það er, ég veit ekki, það er, það mætti alveg vera meiri stuðningur. 

R: Hvernig þá? 

Á: Við höfum leitað sko til bara einkakennara til að læra íslensku. 

R: Já, sem sagt farið fyrir utan skólann? 

Á: Já farið fyrir utan skólann, vegna þess að hann þurfti alveg á því að halda. 

R: Og hefur ykkur líkað vel við það? 

Á: Já. 

R: Mynduð þið þá vilja breyta einhverju, eitthvað sem þyrfti að laga? 

Á: Já, sko einstaklingurinn er tekinn náttúrulega hérna svolítið og svona bara kíkt á 

hann og reynt að hjálpa honum eins og í námsverinu og svona, honum var sýndur 

skólavefurinn og hann var látinn gera æfingar í íslensku og svoleiðis en ég veit 

náttúrlega ekki hvort það er grundvöllur fyrir einhverju bara bara heilum 

námskeiðum, ég veit það ekki. Ef þetta eru bara svona einn og einn nemandi þá er það 

kannski erfitt en auðvitað hefði þurft að fara í gegnum alla málfræði, alla stafsetningu 

og svona bara frá grunni en það er það sem hann er að gera með þessum einkakennara 

núna þannig að hann er að vinna upp raunverulega mörg ár sko.  

 

R: Hver finnst þér vera aðalmunurinn á skólakerfinu hér og úti? 



 104 

Á: Sko þýskt skólakerfi er nú dálítið svona (.) það gerir miklar kröfur til nemendanna 

((hlær)), þannig að hann er í sjálfu sér alveg vanur því að vinna mikið og að mikils sé, 

það sé ætlast til mikils af honum, en það er hvernig þeir meta námsárangur það er 

svolítið svona strangt og hart á því tekið þar þannig að ég hugsa að það hafi verið létt 

fyrir þá að koma til Íslands að því leytinu til þó að móti kæmi þá náttúrulega, þú veist 

íslenskan og vandamálin í sambandi við hana. 

R: Var bekkjarstærð svipuð og hér? 

Á: Sko þar sem við vorum í Þýskalandi var bekkjarstærðin mun, mun stærri bekkir, 

það voru 30 og alveg upp í 33 nemendur í bekk. 

R: Með einum kennara þá? 

Á: Með einum kennara. Og við vorum reyndar í svona raunverulega einkaskóla í Íran, 

sem sagt þýskum einkaskóla og þar var hann, ég meina, þar voru þau ekki nema átta í 

bekk þannig að svona síðustu tvö árin úti voru svona svolítið öðruvísi en hann var 

vanur.  

R: Ertu alveg sátt við þessar miklu kröfur úti í Þýskalandi, eða myndir þú vilja breyta 

þeim? 

Á: Ja nei mér finnst það vera að ætlast til of mikils af litlum börnum. Það er verið að 

segja þeim tíu ára hver framtíð þeirra sé. Það er svakalegt og það eru alls ekki öll börn 

sem standa undir því, það eru ekki allir það þroskaðir tíu ára að geta tekið ákvarðanir 

um hvort þeir ætli að taka stúdentspróf ((hlær)) þegar þeir verða átján ára eða ekki. 

Þau fá sko úti, fá þau sem sagt þarna eftir fjórða bekk, fengu þau sem sagt meðmæli 

frá skólanum um hvaða tegund af skóla þau gætu farið í eftir fjórða bekk og hann fékk 

sem sagt meðmæli um að hann gæti farið í menntaskóla, eða sem sagt 

menntaskólalínuna og gerði það og var eitt ár í slíkum skóla í Þýskalandi og svo var 

hann áfram í því þarna úti í Íran. 

 

R: Eitthvað sem þú vilt bæta við? 

Á: Humm ég veit það ekki (.) Það sem að báðir strákarnir mínir töluðu um þegar við 

vorum komin hérna heim, þegar þeir byrjuðu í skóla. Var svona, þeir voru svolítið  

hissa stundum þegar þeir komu og svona, það sem við köllum svona agaleysi í skólum 

þeir kannski kalla eitthvað annað en þú veist svona umgengnisvenjur og svona, 

hvernig samskipti kennara og nemenda eru og svona. Þeim fannst það svolítið svona, 

já stundum svona léttgeggjað sko ((hlær)) svona til að byrja með. Það er munur sko.  

R: Finnst þér að það þurfi að taka á agamálum hér á landi?  
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Á: Já. 

R: Finnst þér þá ef til vill vanta virðingu? 

Á: Já það er kannski aðallega það en en, og það er auðvitað til úti líka en samt þar sem 

þeir voru í skóla þá lærðu þeir sko, ja bara krakkar komust ekkert upp með það að 

bera ekki virðingu fyrir starfsfólki og svona. En það voru svona, ég man að Björn kom 

einu sinni heim og sagði, krakkarnir eru með lappirnar upp á borðum og ((hlær)) alls 

konar svona hlutir. Þetta þarf kannski ekki að vera neitt geggjaðir krakkar ((hlær)) eða 

þannig eða unglingar en svona hefði aldrei liðist. Samt var enginn einhver sérstakur 

heragi þarna í skólunum þeirra eða þannig en það er samt svona, það er stigsmunur á 

þessu.  

Við í rauninni sko höfðum aldrei svo sem hugsað okkur að koma heim til 

Íslands til að búa hérna þannig að við lögðum svo sem enga sérstaka áherslu á til 

dæmis þetta að þeir lærðu að skrifa á íslensku og svoleiðis og ég hugsa að maður 

hefði hugsað þetta öðruvísi ef maður hefði vitað frá byrjun við ætlum að flytja heim 

eftir nokkur ár eins og svona alíslenskar fjölskyldur kannski oft gera vegna þess að 

þær ætla sér að flytja heim eftir einhvern ákveðinn tíma þá kannski sjá þau til þess að 

börnin læri að lesa og skrifa á íslenskunni líka svona nokkurn veginn jafnóðum. En 

það svona, það var ekki svona hjá okkur, við gerðum aldrei ráð fyrir þessu, en það 

verður, þeir eru mjög ánægðir með að hafa flutt heim samt, þó að þetta sé erfitt og 

sérstaklega fyrir Björn það er bara, þetta er náttúrulega þrælerfitt að koma í svona 

erfitt tungumál og svona allt frá grunni, tjá sig og skrifa og lesa og allt, þannig að ég 

hugsa að, í upphafi gaf ég þessu svona tvö ár og ég hugsa að hjá þessum minni sé það 

svona alveg að, þetta sé að smella í gírinn og ég hugsa að Björn þurfi bara kannski ár í 

viðbót til þess að ná íslenskunni eins og hann þarf. 

 

Kristján 
 

R: Er þetta í fyrsta skipti sem þú tekur á móti íslenskum nemanda sem kemur að utan? 

K: Já ég hugsa það nú að það sé sko sem er svona illa staddur eins og Björn því heima 

hjá honum náttúrulega er töluð þýska. 

R: Já. 

K: En í gegnum árin sko þá hafa komið nemendur sem hafa verið þetta eitt, tvö, þrjú, 

fjögur ár erlendis og komið svo aftur til baka, ég gæti trúað því. 
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R: Ertu með einhverja vinnuferla frá skólanum hvernig skuli staðið að málum? 

K: Ekki að öðru leyti en því að þessir krakkar fá og hafa fengið tíma og oftast þá sko á 

skólatíma í það sem við köllum í dag námsver þar sem að það er rabbað við krakkana, 

lesið dagblöðin og jafnvel einhver aðstoð við heimanám en þetta hefur ekki staðið 

eins og með Björn, hann fær nánast enga hjálp í vetur. Hann fékk hjálp í fyrra svolítið 

en það er þetta er rosalega lítið sem hægt er að kreista úr kerfinu. 

R: Þannig að þau eru í rauninni ekki að fá beina íslenskukennslu í námsverinu? 

K: Jú það er nú kannski, fá beina, það er lesið með þeim eins og ég segi dagblöðin og 

þau hvött, krakkarnir hvattir til að lesa heima blöðin og horfa á fréttir og síðan eru 

farið yfir sko oft léttari bækur í málfræði en þær eru ekki sniðnar að þörfum krakka 

sem þarf á svona íslensku íslenskupakka að halda, enginn nýbúabók ef við getum 

kallað það það ((hlær)). 

R: En það eru sem sagt þá líka nýbúar sem  

K:             Sem eru í þessu námsveri, já já þeir fá ég 

held að það sé ekki nema árið sem þeir fá. 

R: Hvað eru þetta margir tímar á viku? 

K: Björn fékk tvo til þess að byrja með og svo einn eftir jól, ég gæti trúað því að það 

væri bara þú veist eftir fjölda, stundum einn og stundum tveir.  

R: Eru það helstu réttindi sem hann hefur, þessir tímar í námsveri? Hefur hann önnur 

réttindi?  

K: Það held ég ekki. 

 

R: Var Björn kallaður nýbúi þegar hann kom í skólann? 

K: Nei. Hann var kynntur hér í okkar í níunda bekk sem íslenskur ríkisborgari og sem 

hafði ekki talað nema þýsku heima hjá sér og krakkarnir voru beðnir bara um að gjöra 

svo vel að bara tala við hann en sko Björn sem slíkur er rosalega dulur og gefur sig 

ekki að öðrum að fyrra bragði þannig að hann hefur ef til ekki blandast eða svo eins 

og við hefðum kosið.  

R: Hefur það haft einhver áhrif á? 

K:      Það hefur haft gífurleg áhrif á íslenskuna hans að hann 

er ekki með blaðrandi krökkunum ja hvað eigum við að segja þessa sex tíma í 

skólanum og jafnvel og mér skilst af móðurinni að hann hafi byrjað í handbolta en 

hætti svo og það er hið versta mál.  
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R: Telur þú það hafa einhver áhrif á hina nemendurna að fá nemanda inn í bekkinn 

sem hefur svona ólíka skólareynslu? 

K: Ég held að það sé alltaf jákvætt sko vegna þess að þessir krakkar venjulega segja 

frá reynslu sinni eins og til dæmis á sama tíma í fyrra kom stúlka frá Danmörku sem 

að hafði verið í tvö ár í Danmörku og hún var sífellt að minna okkur á hvernig þetta 

hefði verið í Danmörku og hérna þá var það náttúrulega annað hvort, vá hvað það er 

flott eða iss það er gengur ekki, það er bæði já ég held að það sé mjög jákvætt að að 

hérna og eykur skilning og sjóndeildarhring krakka. 

 

R: Telur þú að dvöl Björns úti hafi veikt stöðu hans í íslensku, að honum hafi farnast 

betur hafi hann bara byrjað hér fyrr?  

K: Ég held það sé svolítið sko, hann er hann er að mér skilst öll þessi fjórtán ár sín í 

Þýskalandi og pabbinn er þýskur og það er bara töluð þýska á heimilinu þannig að 

hann er að mínu mati ((hlær)) fullkominn útlendingur í eigin landi og svarið við 

spurningunni er já það er greinilega (x), hann skilur ekki eða skildi ekki, honum fer 

rosalega fram, hann skildi ekki einföldustu fyrirmæli til dæmis eins og í 

stærðfræðidæmum og ég VEIT að honum hefur farið aftur í stærðfræði og enn held ég 

að það sé að hann vanti orðaforða til þess að lesa sig í gegnum stærðfræðidæmin. 

 

R: Hvernig heldurðu að honum farnist á næsta ári, kominn í menntaskóla? 

K: Við með öllum svona krökkum, hvort sem það er Björn eða einhver annar sem 

hefur farið erlendis þá skrifum við alltaf bréf, við skrifum alltaf með þeim fylgiskjal. 

R: Já með umsóknunum? 

K: Já með umsóknunum sem er undirskrifað af umsjónarkennara og námsráðgjafa. 

R: Er þá tekið tillit til þess? 

K: Já við heyrum það en að á krökkunum sem að hafa verið hér og fengið svona með 

sér þannig að það hefur verið tekið fullt tillit og sumstaðar bara tekið mjög vel á því. 

R: Bara misjafnlega á milli skóla? 

K: Örugglega en en ég veit að bæði í Versló og MH er vel fylgst með þessu. 

 

R: En eru margir tvítyngdir krakkar í Álftamýrarskóla? 

K: Já mér skilst að það séu ein tólf tungumál hér í skólanum og þetta eru býsna margir 

krakkar sérstaklega í fimmta, sjötta og sjöunda og það eru krakkar frá Indónesíu, 

Víetnam og Póllandi sem að hérna eru stærsti hópurinn (.) ég hef einhvern tímann 
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heyrt þessa tölu (.) það er öðru hvoru megin við 30, við erum ekki nema 360, það er 

eitthvað svoleiðis. 

R: Það er ágætis hlutfall? 

K: Já já það er það hérna í eldri deildunum þá er sko tvítyngdir krakkar í tíunda bekk 

þar eru það eru kannski já átta nemendur eitthvað svoleiðis í tíunda bekk, ætli það sé 

ekki svona, það gæti verið sex til átta í hverjum árgangi þá eru þau fleiri en 30. 

 

R: Já. Fá þau einhverja, eins og Björn, fær hann einhverja kennslu í þýsku eða þú veist 

fá þau kennslu í sínum tungumálum? 

K: Nei en honum var boðið sko hérna við erum í samvinnu við Ármúlaskóla og 

honum var strax boðið að taka tíma þar og ég held að hann hafi gert það og hérna (.) 

okkar þýskukennsla fer fram út í Ármúlaskóla. 

R: Er það þá í rauninni svolítið undir skólanum komið hvort hann sé með svoleiðis 

samstarf?  

K: Hverjum skóla fyrir sig? 

R: Já. 

K: Já örugglega við erum sem sagt, núna eru krakkar í jarðfræði og efnafræði út í 

Ármúla og sem sagt í 101, 102 og 103 og það eru krakkar hérna í ensku, í fjarnámi í 

ensku í Verslunarskólanum vegna þess að okkar aðstoðarskólastjóri hafði samband í 

báðar áttir til þess að hafa gefa nemendum kost á þessu námi. 

R: Þau eru þá í rauninni að flýta svolítið fyrir sér? 

K: Já, við erum búin að vera í samstarfi við Ármúlaskóla í mörg mörg ár, ekki bara í 

þýsku heldur eins og ég sagði í jarðfræði og félagsfræði, efnafræði.  

 

R: Hvað finnst þér vera erfitt við að kenna eins og Birni íslensku þar sem hann hefur 

ekkert lært hana fyrr en hann kom hingað? 

K: Erfiðasta málið er það að gefa sér tíma og hafa tíma til þess að að útskýra hluti sem 

þarf útskýringar á það er með alla þessa krakka, komin með 20, 24 krakka í bekk þá er 

þetta afskaplega lítill tími sem þú MÁTT snúa þér að svona krökkum án þess að það 

bitni á kennslunni og bitni á hinum krökkunum það sé held ég með alla kennara, alls 

staðar. Þetta verður að meta hverju sinni en þú ert þú ert að gera of lítið í hvert einasta 

skipti, það er alveg ljóst, þú ert ekki, krakki er ekki að fá þá þjónustu sem hann ætti að 

fá. 
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R: Hvað finnst þér hann eiga í mestum erfiðleikum með í sambandi við íslensku? 

K: Hann á erfiðast með hugtök sko eins og eins og hann veit alveg hvað nútíð og þátíð 

og svoleiðis er en þegar kemur að föllum og háttum frásöguháttur, viðtengingarháttur 

og boðháttur þetta er þetta er MJÖG erfitt fyrir hann eins og ég segi hann veit um um 

nútíð og þátíð og hann skilur vel germynd, þolmynd og miðmynd af því þetta er 

náttúrulega allt til í þýsku en og svo bara er eins og með marga útlendinga þetta er 

bara það er erfitt að beygja orðin og hann náttúrulega missti af málfræði síðan í fjórða 

bekk, íslenskri málfræði síðan í fjórða bekk það er það er fjöldi bóka sko ég hérna var 

að ef þú tekur bækur sem krakkar gætu haft unnið að þetta eru til dæmis eins og 

Skrudda eitt, tvö og þrjú, Málrækt eitt, tvö og þrjú, það eru sex bækur svo koma 

Fallorð og Smáorð það eru tíu, Sagnorð ellefu svo þannig þetta eru þetta eru sko alveg 

síðan í sjöunda bekk þetta eru ábyggilega sko einar 15 verkefnabækur plús annað sem 

að þessir krakkar hafa ekki verið að fá, gert. 

 

R: Væri staða hans ef til vill öðruvísi hefði hann talað íslensku heima? 

K: Örugglega ef hann hefði gert það og ég tala nú ekki um það að þegar að sem sagt 

foreldrar ákveða það að flytja til Íslands hvort sem það hefur verið tekið fyrir einu ári 

eða eitthvað svoleiðis þá tel ég af því þau komu hérna heim á sumrin, hitta afa og 

ömmu að þá held ég að þá hefði verið mjög gott að koma hér eða í viðkomandi skóla 

og fá eitthvað og byrja að róta svolítið í þessu. 

R: Já, fá þá bækur og svona? 

K: Fá bækur og spyrja að minnsta kosti: „Hvað finnst þér að við ættum að gera?“ Já 

það hefði hjálpað, er ekki viss um að það hefði gert einhver úrslit en það hefði 

örugglega hjálpað, það er líka að það sko að ég held að hefði verið gert þá hefði fyrr 

verið töluð íslenska á  heimilinu, en þegar þau koma hérna fyrst í viðtal þá tala þau 

saman á þýsku, mamman og drengurinn. 

 

R: Sérðu einhverja erfiðleika hjá honum í öðrum námsgreinum? 

K: Við erum búin að tala um stærðfræði, og hérna mér finnst sko náttúrufræði ganga 

alveg þokkalega en það er náttúrulega lesskilningur í samfélagsfræði, ég veit af því. 

En hann er sem sagt, honum fer mjög fram í íslenskunni og hann er góður í ensku og 

þessir krakkar eru yfirleitt góðir í ensku, hann er ekki í dönsku það var ekkert verið að 

bæta því á hann. 
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R: Hefur það einhver áhrif á hann, að sleppa dönsku þegar hann fer í menntaskóla? 

K: Nei. 

R: Fá þau þá bara að sleppa því þar og taka eitthvað annað?  

K: Já, þau eru þá bara tvítyngd í einhverju öðru sko eins og hann, því að sko margir 

krakkar sem hafa verið hér í dönsku taka stöðupróf bara um leið og þau koma inn í 

skólann hér er það massív dönskukennsla, þessir krakkar þurfa, taka bara stöðupróf og 

fá einingar. 

 

R: Er hann þá í námsverinu þegar hinir eru í dönsku? 

K: Já hann er það, stundum með einhverjum en stundum einn að vinna. 

R: Veistu hvað það eru margir nemendur í einu í námsverinu, á hvern kennara? 

K: Þrír, fjórir ég hef séð þá fleiri sko en þetta held ég sé svona viðmið. 

 

R: Hvað finnst þér þurfa að leggja áherslu á í kennslu svona nemenda sem koma til 

Íslands? 

K: Það þarf að leggja mjög mikla áherslu á lesskilning og og hérna alls kyns atriði í 

sambandi við heiti á hlutum og sem sagt að það sé mjög markvisst unnið að því að 

lesa með þeim texta og skýra hvert einasta orð og sömuleiðis að viðkomandi nemandi 

eða nemendur fái stærðfræðikennara, stærðfræðisérfræðing til þess að skýra þessi 

stærðfræðihugtök sem eru í þeirri grein, þetta er hérna niðurdrepandi fyrir krakka að 

að sem sagt skilja ekki orðadæmi og allt sem er þessu tengt en síðan kemur í ljós að 

þessir krakkar geta reiknað þetta eins og ekki neitt sko bara ef þetta er sagt á þeirra 

tungumáli. Þetta er grafalvarlegt mál, það er sem sagt hugtakavinna í íslensku og 

stærðfræði. Ég er alveg viss um það að ef það væri í lagi að þá mundi þessum 

krökkum vegna betur. 

R: Finnst þér að það ætti kannski að nota meira hitt tungumálið á meðan þau eru að 

komast yfir í það? 

K: Já ég held að það sé ekki spurning að að það þarf að skýra þetta út (.) sko það er 

engin spurning að við erum búin að skrifa bréf um það að Björn fái með sér á 

samræmt próf í stærðfræði lista yfir hugtök í stærðfræði á þýsku. Pólskur strákur sem 

var hérna í í í fyrravor reyndar sko ýmist í Póllandi eða hér, talaði fína íslensku og 

gekk ágætlega, sex, sjö í íslensku, allt í lagi með það, hann fékk samt með sér sko 

svona stærðfræðihugtök á pólsku af því honum þótti það þægilegra og það leyfi 

fékkst. Og ég held að þetta sé mikilvægt atriði líka.  
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R: Ætlar Björn að taka samræmt próf í íslensku? 

K: Hann ætlar að taka próf í öllu nema dönsku. 

 

R: Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

K: Ekkert nema það að ég tel að sko kerfið, yfirvöld hvað eigum við að kalla það. Hið 

pólitíska vald það verður að taka sig á í þessu og það VERÐUR að veita peningum í 

þetta nákvæmlega vegna þess að þetta, þetta er ekki eitthvað sem er að sem að deyr út, 

við erum að fá fleiri og fleiri krakka. Og það eru fleiri og fleiri Íslendingar sem að 

sem eru að koma svona til baka eins og Björn sem að hafa ekki íslensku á valdi sínu 

og okkur ber SKYLDA til að sinna þessu. Það eru bara mín lokaorð í þessu máli. 

 

Atli 
Dóra sem var fyrsti kennari Ólafs sagði frá því í viðtali sem tekið var við hana í 

sambandi við Ólaf að hún hafði nýverið frétt af því að hún ætti von á nýjum snúbúa í 

bekkinn. Ákveðið var að fá að spyrja hana út í þá reynslu til að hafa samanburð á 

móttöku Ólafs og Atla sem er níu ára drengur og nýfluttur heim frá Danmörku. Atli 

hóf skólagöngu sína í dönskum hverfisskóla en hafði verið í íslenskum leikskóla áður 

en hann flutti til Danmerkur. 

 

Dóra  
 

R: Hvað vissir þú með miklum fyrirvara að þú værir að fá snúbúa í bekkinn? 

D: Ég vissi það á öskudag, ég vissi það á starfsdaginn, hérna 19. eða 20. febrúar og 

hann var að koma 1. mars.  

R: Já.  

D: Þannig að það var vikufyrivari. 

R: Var þetta þá skyndihugdetta hjá foreldrunum eða varstu bara seint látin vita? 

D: Já, já eiginlega því henni bauðst vinna hérna heima og þau ákváðu bara að stökkva 

á það. Pabbinn er ennþá úti sko í skóla. Og og hérna ég spurði hana einmitt að því og 

hvar þau byggju í hverfinu og þau eru ekkert búin að kaupa í hverfinu sko en eiga 

einhverja ættingja hérna og eru bara ákveðin í því að finna í þessu hverfi. 

R: Eru þau héðan sjálf? 



 112 

D: Nei ég held ekki. 

R: Nei. 

D: Nei ég held þau ætluðu, þau eru inni í Fossvogi núna sko en ákveðin í að koma í 

þetta hverfi þannig að ég veit ekki meir og hann verður úti held ég fram á haust sko. 

Og henni bara bauðst þessi vinna og það var eiginlega skyndiákvörðun að koma. 

R: Ok, Hann er í þriðja bekk og er að koma frá Danmörku er það ekki? 

D: Jú. 

 

R:Hvert gastu leitað eftir hjálp til þess að fá upplýsingar um hann og hvað þú ættir að 

gera? 

D: Ég hafði ekkert og af því að skólayfirvöld vissu ekki neitt þau koma hingað bara 

daginn áður, hann kemur á föstudegi 1. mars já eða hann er bara, kemur hérna á 

fimmtudagsmorgni að skoða skólann og mætir svo bara á föstudeginum í bekkinn. 

Þannig að ég hitti þau bara á fimmtudeginum, labbaði hérna um og sýndi honum 

skólann og svo er hann bara kominn inn. Og kom með bara bækurnar sem hann hafði 

verið með í Danmörku og ég vissi ekkert, vissi ekkert, það fylgdi honum ekkert. Og 

og hérna þannig að ég bara tók við bókunum og talaði við hann þá náttúrulega bara 

heyrir maður að hann er búinn að vera úti í tvö ár en náttúrulega talar íslenskuna mjög 

vel en það sem kom eiginlega strax í ljós er að hann vantar er auðvitað 

lesskilningurinn og stafsetningin er, hún er eiginlega mjög slæm. 

R: Já. 

D: Hann ruglar stöfum og hefur ekki svona þessa hljóðvitund. Þegar hann las fyrir 

mig þá las hann ágætlega svo sem og spurði hvað varstu að lesa og hann bara (.). 

R: Það hefur öll orkan þá farið í það að lesa? 

D: Já.  

 

R: Veistu hvernig hann er staddur námslega, hvernig hann var í Danmörku? 

D: Eina sem ég hef er að þau sögðu að honum hafi gengið mjög vel og ég hef bara 

þeirra orð það náttúrulega fylgdi honum enginn pakki eða neitt. Eins og í 

stærðfræðinni þá fékk ég bækurnar hans og skriftarbækurnar og hann er á mjög 

svipuðum stað bara í því. En það sem er bara komið svo mikið í þriðja bekk hjá 

þessum krökkum eru íslenskubækurnar þau eru búin að vera, Ritrúnarbækur frá því í 

öðrum bekk. Og hann er alveg, það er stafsetning og hann vantar svolítið orðaforða. 
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Þegar þau fóru út þá var þeim sagt að láta hann bara lesa á dönsku og hann hefur ekki 

lesið neitt á íslensku.  

R: Nei. 

D: Þannig að þó það sé talað við hann þá vantar hann allan í rauninni orðaforða. Og 

að setja inn í sögur einhver orð eins og þau voru að gera, bæta inn í eyður, hann 

náttúrulega vantar það. Hann fékk einn aukatíma hérna í stafsetningu og hún segir að 

hann sé í tómu tjóni þar og guð við verðum bara að gera eitthvað allt annað. Hann er 

mun slakari en þau slökustu sem eru hér í aukatímum.  

 

R: Já, en á hann rétt á einhverri stuðningskennslu? 

D: Það er í rauninni ekkert sem fer í gang þegar svona krakki kemur inn ég var einmitt 

að spyrja skólastjórann í gær því að sérkennarinn er búinn að vera veikur, og 

skólastjórinn sagði að það eina, ef náttúrulega kemur í ljós að hann sé mjög slakur þá 

dettur hann bara inn í sérkennslu og það er svo erfitt að komast inn í hana á þessum 

tíma því að börn sem fara þarna inn í haust þau kannski koma líka inn um jól og svo 

er það náttúrulega allt endurskoðað en þetta er orðið svo seint, þetta er í mars að það 

er eiginlega búið að endurskoða síðasta holl. Og þetta er svo lítill sérkennslukvóti sem 

að skólinn hefur þetta eru engir tímar. Þannig að skólastjórinn sagði að þetta væri ekki 

nema það væru einhver veruleg frávik að það sé eitthvað gert. Þannig að ég talaði bara 

við foreldra hans og þau eru bara dugleg heima það er lítið annað sem við getum gert 

fram á vor. Þau voru alveg á því að þetta kæmi strax bara þegar hann færi að lesa og 

við vorum svolítið líka að spá í þennan félagslega þátt, hvernig hann kæmi inn og það 

er eins og hann hafi alltaf verið þarna. Virðist falla mjög vel inn í allt sko. 

R: Já.  

D: Honum var rosalega vel tekið af krökkunum en það er í rauninni ekkert farið í gang 

eins og ég spurði á hann ekki rétt á hjálp við stafsetninguna og annað, hvort hann ætti 

ekki rétt á einhverju en nei það er ekkert gert það fer ekkert í gang þetta er ekki eins 

og með nýbúa.  

R: Nei. 

D: Af því hann er Íslendingur og ekki búinn að vera heldur það lengi og ég veit ekki 

einu sinni þó hann væri búinn að vera lengur hvort hann fengi eitthvað. 

 

R: Ertu búin að setja hann í einhver stöðupróf? 
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D: Nei hann er náttúrulega bara búinn að vera í hálfan mánuð og ég hef bara verið 

svona að skoða hann og ég hef verið að taka aðeins bækurnar hans og hann er sko 

heima er líka rosalega mikið að gera, brjálað að gera hjá þeim hann kom seint í 

morgun og þau voru að biðjast afsökunar á því það er allt í hers höndum ennþá sko. 

Þannig að við ákváðum bara í sameiningu að gefa honum bara svolítið séns svona 

fram að páskum bara reyna bara að fylgjast svolítið með honum og ég setti hann jú í 

þetta stafsetningarpróf og svo er ég að láta hann lesa bara svona til að sjá hvar hann er 

staddur, svona með þyngd bóka, ég setti hann fyrst með aðeins of þunga bók en hann 

var ekki að skilja innihaldið því hann las ágætlega. Og þá kom bara lesskilningurinn 

þegar ég fór að spyrja hann út úr. Þá áttuðu þau sig líka, þau héldu að hann væri betur 

staddur sko í lestri en hérna, í stærðfræðinni er hann mjög fínn ég er náttúrulega búin 

að skoða bækurnar sem hann kom með og hann er í rauninni að detta inn í alveg það 

sama það sem að vantaði voru bara hugtökin. 

R: Já. 

D: Margföldun og bara að ná því hvað hann ætti að gera sko hann hefur allar 

reikniaðgerðir og allt á hreinu eins og maður sér þá er hann mjög vel staddur 

námslega þannig.  

 

R: Er hann með sömu bækur og bekkjarfélagarnir í málfræði? 

D: Nei ég byrjaði á sama stað en sá að ég þarf að fara með hann neðar sko, ég lét hann 

fá strax bók sem krakkarnir hafa verið að vinna í öðrum bekk og hann hefur verið að 

vinna í henni heima.  

R: Já. 

D: Og hann er rosalega duglegur í því en svo í skólanum eru þau komin með þriðju 

Ritrúnarbókina en þá varð ég að setja hann í fyrstu sko já og í lestrar svona Við lesum 

saman hann þarf að fara í þær.  

R: Og hafa hinir krakkarnir fullan skilning á því? 

D: Já ég reyni að útskýra það bara fyrir þeim að það sko náttúrulega tæki tíma því það 

sem að hann er búin að læra það er náttúrulega danska og hann væri orðin 

reiprennandi í öðru tungumáli hann fékk enga íslenskukennslu úti sko.  

 

R: Er samvinnan við foreldrana góð? 

D: Já hún er mjög góð, þau eru alveg hvað eigum við að gera og hvað getum við gert, 

þau hafa verið mjög dugleg að láta hann vinna heima.  
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R: Er samvinnan við þau að þeirra frumkvæði eða þínu? 

D: Sko þegar þau komu hérna á fimmtudeginum þá sagði ég við þau að hann 

náttúrulega væri að koma inn á þannig tíma að sko ég yrði fyrst að sjá eiginlega hvar 

hann væri staddur en ég byggist við því að hann myndi taka eitthvað heim og þau tóku 

því strax rosalega vel svo hafa þau komið hérna bara á hverjum degi og ég hef alltaf 

rætt við þau en þau hafa alltaf komið hérna upp í skóla og við höfum bara farið yfir 

hvernig dagurinn hefur gengið og já alla fyrstu vikuna þá komu þau á hverjum degi 

sko. Þau eru ofboðslega vakandi fyrir því að halda vel utan um hann. Þannig að það er 

eiginlega bara samvinna okkar beggja sko. En þau hafa alveg fylgt því eftir með því 

að mæta á staðinn.  

 Það hitti svo vel á að bekkurinn var akkúrat með sýningu þegar þau komu 

hérna að skoða fyrsta morguninn þannig að þau hittu strax alla krakkana og alla 

foreldrana.  

R: Já frábært. 

D: Já það var gaman fyrir þau að sjá þetta bara strax. Þetta leggst alveg voða vel í þau 

sko. Líka bara að honum líður svo vel það skiptir líka svo miklu máli. Krakkarnir tóku 

honum sérstaklega vel. Svo er hann á kafi í fótbolta það bjargar honum líka hann datt 

inn í þann hóp alveg um leið. Ég var líka búinn að undirbúa þau vel þau vissu að hann 

væri að koma, við fengum líka tvö ný í haust þannig að þau höfðu skilning á þessu og 

þau tóku rosalega vel á móti honum. Það er mjög mikilvægt að bekkurinn taki vel á 

móti þeim sko. Hitt svo kemur og líka ef þú ert með góðan einstakling sem líka leggur 

sig fram. Og foreldrarnir þá á þetta alveg að ganga vel.  

 

R: Sérðu að þetta hái honum í einhverju öðru en íslensku? 

D: Nei ekki það sem ég hef séð alla vega. Þau eru ekki komin í það mikla ritun í 

öðrum bekk. Það er samt eins og ég sagði orðaforðinn þau áttu að gera í sögubók fyrir 

daginn í dag en hann reyndar gerði það ekki, ég var svo spennt að sjá hvað myndi 

koma frá honum.  

 Vikuna eftir að hann byrjaði vorum við í lestrarátaki og hann byrjaði á því að 

lesa í dönskum bókum en fannst það svo ekki ganga þannig að hann sjálfur bara fór 

yfir í að lesa íslenskar bækur. Þetta er alveg svona keppnismaður hann ætlar sér sko. 

En eins og ég segi það verður náttúrulega ritunin og stafsetningin sem á eftir að há 
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honum mest, ég hef ekki séð neitt annað. Ekki alla vega í þeim fögum þar sem ég er 

með hann.  

Hann er það ungur að ef við náum að koma grunninum inn núna þá gæti hann 

alveg náð þeim. Hann hefur alla burði til þess, ég náttúrulega er með stuðningfulltrúa 

inni út af öðrum nemanda og hún hefur verið hans net svolítið líka og fylgist svolítið 

með honum fyrir mig. Og ég bað hann að vera duglegan að koma og biðja um aðstoð 

og hann gerir það. Og af því að þetta er ekki nema þriðji bekkur þá á hann alveg að ná 

þessu sko. 

R: Já. 

D: Af því að hann er það námslega sterkur, sér maður sko.  


