
 

 

 

 

 

„Ég vil læra meiri íslenska“ 

Þátttökuathugun á starfi alþjóðanámsvers í 
grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu  

 

 

 

Halla Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

„Ég vil læra meiri íslenska“ 

Þátttökuathugun á starfi alþjóðanámsvers í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 

 

 

 

Halla Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í kennslufræði 

Leiðbeinandi: Ólöf Garðarsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ég vil læra meiri íslenska" Þátttökuathugun á starfi alþjóðanámsvers í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs við kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2015 Halla Jónsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2015  



 

3 

Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til M.Ed. gráðu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Vægi hennar er 30 ECTS einingar. Leiðsögukennari var Ólöf 

Garðarsdóttir, prófessor. Ég vil þakka henni hjartanlega fyrir góð ráð og 

leiðsögn og allan þann skilning sem hún sýndi mér en við áttum marga góða 

fundi á meðan á verkefninu stóð. Robert Berman dósent var með-

leiðbeinandi og vil ég þakka honum fyrir allan stuðninginn og gagnlegar 

ábendingar. Vinna við heimildaöflun og gerð rannsóknaráætlunar hófst 

haustið 2014 en sjálf rannsóknin, sem ritgerðin byggir á, hófst í desember 

2014 og stóð yfir til byrjunar mars 2015. 

Ég vil þakka elskulegri frænku minni, Kristínu Heiðu Jóhannesdóttur, fyrir 

alla hjálpina en hún stóð mér við hlið í gegnum alla ritgerðina, var mín stoð 

og stytta og stappaði í mig stálinu þegar þess þurfti. Hönnu Kristínu 

Stefánsdóttur vil ég þakka fyrir prófarkarlesturinn. Skólastjóra þess skóla, 

sem rannsóknin fór fram í, þakka ég fyrir gott samstarf og liðlegheit. 

Sérstakar þakkir vil ég færa viðmælendum mínum fyrir að gefa mér 

samþykki sitt fyrir þátttöku, án þeirra hefði þessi ritgerð aldrei orðið að 

veruleika. Ég vil sérstaklega þakka foreldrum mínum, manninum mínum, 

Hlöðveri Baldurssyni og börnum okkar Baldri Arnari, Jóhönnu Björgu og Jóni 

Óskari, fyrir einstaka þolinmæði og skilning allan þann tíma sem ég vann að 

þessari ritgerð. Ég vil þakka vinkonum mínum þeim Hildi Eyjólfsdóttur, 

Guðnýju Sigurjónsdóttur og Oddnýju Baldvinsdóttur fyrir alla hjálpina. 

Einnig vil ég þakka Sigrúnu Guðmundsdóttur, vinkonu minni, sem hvatti mig 

til þess að fara í þetta nám, fyrir að vera ávallt til staðar fyrir mig og hafa trú 

á mér allan tímann. Síðast en ekki síst vil ég þakka mínum elskulegu 

skólasystrum, Gunnhildi og Elvu Björk, fyrir þessi frábæru fimm ár sem við 

áttum saman í skólanum. 

 





 

5 

Ágrip  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvernig kennsla fyrir nemendur 

af erlendum uppruna fer fram í alþjóðanámsveri í Álfhólsskóla í Kópavogi. 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, (1) að kanna viðhorf kennara og 

annars starfsfólks til kennslu barna af erlendum uppruna og (2) skoða 

hvernig starfinu í alþjóðanámsveri er háttað. Megináhersla er lögð á 

eftirfarandi þætti: Kennsluaðferðir, framkvæmd íslenskukennslu og viðhorf 

kennara til kennslu barnanna í þeirra eigin móðurmáli. 

Rannsóknin fór fram skólaárið 20142015. Eigindlegum rannsóknar-

aðferðum var beitt við gagnaöflun, þ.e. vettvangsathugun þar sem ég 

fylgdist með og tók þátt í starfi alþjóðanámsversins; einnig tók ég hálfopin 

viðtöl við sex viðmælendur, þ.e. deildarstjóra sérúrræða við skólann, fjóra 

kennara og einn stuðningsfulltrúa, sem starfa við alþjóðanámsverið. 

Viðtalsramminn, sem notaður var, miðaði að því að afla vitneskju um starf 

deildarinnar og þá kennslu sem þar fer fram. Áhersla var á að draga fram 

sjónarhorn viðmælenda gagnvart starfseminni með það að leiðarljósi að fá 

fram svör við rannsóknarspurningum. 

Helstu niðurstöður eru þær að allir viðmælendur eru á sama máli um 

mikilvægi þess að góð íslenskukennsla sé grunnur að árangursríku námi 

erlendra nemenda sem og að gera þá að virkum þegnum í skóla-

samfélaginu. Leggja þeir allir aðaláherslu á að nemendur læri hljóð stafanna 

og réttan framburð sem fyrst. Segja viðmælendur að lestrarkennsla sé 

grunnur að öðru námi og því eru þeir allir sammála um að byggja þurfi á 

henni. Leggja þeir sig alla fram við að nemendur af erlendum uppruna nái 

tökum á lestrinum sem fyrst. Telja kennarar að lestrarkennsla sé næg í 

deildinni þó svo að auðvitað vilji þeir alltaf meira af henni en til þess þyrfti 

deildin að hafa fleiri kennara eða stuðning annars staðar frá. Mátti sjá á 

niðurstöðum varðandi móðurmál nemenda að kennarar bera mikla virðingu 

fyrir móðurmálinu og mikilvægi þess að því sé viðhaldið en það sé jafnframt 

á ábyrgð foreldra að svo sé. 

  



 

6 

Abstract  

"I want learn more icelandic" 

Observation study in an international learning center in an elementary 

school in the capital region in Iceland 

The purpose of this study is to explore the educational setting for 

immigrant students in the international study program in Álfhólsskóli in 

Kópavogur. The objective of the study is twofold: (1) to examine the 

perceptions of teachers and other staff members on teaching immigrant 

students, and (2) to examine how the international study program is 

implemented. The main emphasis is on the following aspects: Teaching 

methods, the implementation of teaching Icelandic, and the teachers 

perceptions of teaching children in their native language. 

The study was conducted during the 20142015 school year. Qualitative 

research methods were applied during data collection and analysis. 

Methods included observation, where I observed and participated with the  

teachers in the international study program. I interviewed six participants 

using open-ended questions. The participants included: the head of special 

provisions, four teachers and one assistant working at the international 

study program. The interview frame was aimed to raise awareness about 

the work of the department and the teaching methods used there. The 

emphasis was on documenting the perspectives of the participants related 

to the research questions. 

The findings showed that participants are unanimous about the 

importance of students achieving proficiency in the use of the Icelandic 

language as a foundation for further studies and for successfully becoming 

active members of the community. The participants suggested that 

students need to learn the proper sounds of the Icelandic alphabet and 

correct pronunciation right from the start. The participants agree that 

reading instruction is the foundation for further education. They all agree 

that reading instruction is sufficient in the program, but they would provide 

more reading instruction if the department had more teachers and/or 

support. The participants conveyed a deep respect for the students’ native 

language and the importance of maintaining it, but noted that the 

responsibility of maintaining the students’ mother tongues is up to their 

parents. 
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1 Inngangur 

Að hlusta en heyra ekki 

er einskis virði. 

Að horfa en sjá ekki 

er líkt því að horfa út í myrkrið. 

Að vita en skilja ekki 

er sóun á þekkingu. 

 

Þú verður að heyra til að skilja mig 

og til að sjá mig þarftu að horfa. 

Til að kynnast mér þarftu að skilja 

að ég er frábrugðin þér. 

 

Það er ekki tungumálið 

sem skiptir máli 

heldur hvort við tölum 

yfir höfuð saman. 

 

Tungumálið okkar – Tölum saman 

Natalie Mlyniec 

 

Þetta ljóð er sótt í bókina Virðing og umhyggja eftir Sigrúnu Aðalbjarnar-

dóttur (2007) og er eftir fimmtán ára stúlku að nafni Natalie Mlyniec en hún 

var nemandi í Garðaskóla í Garðabæ. Ljóðið sýnir glöggt hversu mikilvægt er 

að við skiljum hvert annað og sýnum hvort öðru gagnkvæma virðingu. 

Þjóðfélag okkar og heimsmyndin öll tekur sífellt breytingum. Æ fleiri 

fjölskyldur af erlendum uppruna flytja hingað til lands og á tveimur 

áratugum hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað ört í skólum landsins. 

Mikil þörf er því fyrir úrræði til þess að taka á móti þessum nemendum. 

Ísland er nú orðið fjölmenningarsamfélag með íbúa af ólíkum þjóðernum frá 

fjölbreyttum menningarsvæðum. Innflytjendur voru þannig aðeins 2% 

landsmanna árið 1996, tíu árum síðar árið 2006 voru þeir orðnir 6,8% og 
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árið 2014 voru þeir orðnir nær 9% landsmanna (Hagstofa Íslands, 2014a; 

Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). Mikil ábyrgð hvílir á 

kennarastéttinni því lykilatriðið er að komið sé til móts við þarfir nemenda 

af erlendum uppruna þannig að þeir nái tökum á íslenskri tungu og standi 

jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum.  

Nú eru farnar ólíkar leiðir í móttöku barna af erlendum uppruna. Lengi 

starfræktu flest stærri sveitarfélög landsins sérstakar móttökudeildir fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Mörg sveitarfélög hafa nú horfið frá þessu 

fyrirkomulagi og setja þessa nemendur beint inn í almenna bekki og veita 

þeim þann stuðning sem þeir þurfa þar. Í þessum skólum fá nemendur af 

erlendum uppruna íslenskukennslu og námaðstoð eftir þörfum. Einungis tvö 

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfjörður og Kópavogur, starfrækja 

nú sérstakar móttökudeildir. Í Hafnarfirði er tekið á móti börnum af 

erlendum uppruna í Lækjarskóla og í Kópavogi í Álfhólsskóla. Þar sem 

Álfhólsskóli er annar tveggja skóla á landinu, sem sérhæfir sig í móttöku 

nemenda af erlendum uppruna, er sérstaða skólans mjög mikilvæg þar sem 

brýnt er að standa vel að móttöku þessara nemenda.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er sameiginlegt markmið allra 

grunnskóla landsins að leggja skuli áherslu á íslenskunám nemenda, þar sem 

það er talið undirstaðan að frekara námi og lykill að félagslegum 

samskiptum, en þar að auki flýtir það einnig fyrir aðlögunarferli hans í nýju 

landi (Aðalnámskrá grunnskóla 2011; Guðrún Pétursdóttir, 2004). Með 

móttökudeildum er stuðlað að því að nemendum af erlendum uppruna sé 

veitt sú kennsla sem þeir eiga rétt á og er íslenskunám þeirra þar í fyrirrúmi. 

Í þessari ritgerð er fjallað um móttöku nemenda af erlendum uppruna. 

Áður en ég geri nánar grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar er rétt að 

gera grein fyrir ástæðum fyrir vali á viðfangsefninu. Ég hef alltaf haft áhuga 

á að vinna með börnum og starfaði sem stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla árin 

20052010, en þar fékk ég góða innsýn í skólastarfið. Ég vann á þessum 

tíma með nemendum, sem voru með greiningu og þurftu á stuðningi að 

halda, ásamt því að vinna með nemendum sem voru af erlendum uppruna 

en aðaláherslan var lögð á að þeir næðu góðum tökum á íslenskunni. 

Foreldrar þessara barna tala alla jafna ekki íslensku heima og því fer eina 

kennslan, sem börnin fá í málinu, fram í skólanum og í samskiptum við aðra 

í samfélaginu. Ég hóf nám mitt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands haustið 

2010. Í B.Ed.- námi mínu var ég á kjörsviði kennslu yngri barna en í M.Ed.-

náminu tók ég fyrir mál og læsi. Að skrifa um nemendur af erlendum 

uppruna og hvernig kennslu þeir fá, þegar þeir hefja skólagöngu sína í nýju 
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landi, var mér alltaf ofarlega í huga og stefndi ég því að þeirri ákvörðun allt 

mitt nám að kynna mér nánar málefni þessa hóps. 

Ef litið er á fjölgun nemenda af erlendum uppruna hér á landi má sjá að í 

grunnskólum landsins eru mjög fjölbreyttir nemendahópar en þar eru 

nemendur með mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna og af 

ólíkum þjóðernum. Grunnskólar landsins þurfa því að vera undir það búnir 

að geta tekið á móti þessum nemendum því reynsla þeirra er einstaklings-

bundin og eru þeir því misvel í stakk búnir til að takast á við nám í framandi 

landi; því verður að sinna hverjum nemanda fyrir sig og taka mið af þörfum 

hvers og eins. Samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er kennsla í 

íslensku sem annars tungumáls byggð á þeirri hugmyndafræði að mikilvægt 

sé að bæta íslenskunnáttu nemenda sem hafa annað mál en íslensku að 

móðurmáli og að því sé viðhaldið. Hæfni í íslensku er því meginforsenda 

þess að þessir nemendur geti lagt stund á almennt nám í íslenskum skólum 

og orðið virkir þegnar í samfélagi lýðræðis og jafnréttis. Þessi áhersla birtist 

einnig hjá stefnu ríkisstjórnarinnar, sem sjá má á vef velferðarráðuneytisins 

um aðlögun innflytjenda, en þar er lögð áhersla á öflugan stuðning við 

íslenskunám innflytjenda (Velferðarráðuneytið, 2007). 

Þar sem ég stefni á að vera umsjónarkennari á yngsta stigi fannst mér 

mjög mikilvægt að kynna mér hvernig nemendum af erlendum uppruna er 

tekið og hvernig kennslu þeir fá þegar þeir hefja skólagöngu sína hér á landi. 

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga allir nemendur, 

óháð aðstæðum og atgervi, rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifæri 

nemenda til náms eiga því að vera jöfn. Tækifærin eiga ekki að ráðast af því 

hvort nemandi er af íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau 

eiga einnig að vera óháð því hvort um stúlkur eða drengi er að ræða, 

hverrar stéttar einstaklingurinn er, hvar hann býr, hver kynhneigð hans er, 

hvaða trúarbrögð hann aðhyllist eða hvernig heilsufari hans er háttað, svo 

nokkur atriði séu nefnd til sögunnar. 

Ég tel mikilvægt að allir kennarar vinni að því að gera skólagöngu 

nemenda af erlendum uppruna sem ánægjulegasta, taki vel á móti þeim svo 

að þeir finni að þeir séu velkomnir. Það er markmið íslenskra skóla að stuðla 

að því að bjóða upp á nám við hæfi hvers og eins og er það á ábyrgð okkar, 

sem sjáum um menntun barna, að því markmiði sé fylgt eftir. Í 2. gr. laga 

um grunnskóla nr. 91/2008 segir:  

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðis-

þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu 
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mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir 

manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum 

í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur einnig fram hversu mikilvægt það 

er að hver og einn fái nám við hæfi og í samræmi við þær kröfur sem þar 

liggja að baki en þar segir að nám í grunnskóla skuli taki mið af þroska, 

hæfileikum, persónugerð, áhugasviði og getu hvers og eins. Þessi atriði ber 

að leggja til grundvallar bæði við kennslu og við allt skipulag skólastarfs. 

Gerðar eru kröfur um að kennari leggi sig allan fram um að kynnast hverjum 

og einum nemanda, sem hann kennir, og meti stöðu hans í námi. Þegar 

markmið eru sett fyrir nemanda og ákveðið að hverju skuli stefnt hverju 

sinni er mikilvægt að kennari hafi bæði nemanda og foreldra hans með í 

ráðum, því leggja skal áherslu á að foreldrar fylgist með námsframvindu 

barna sinna. 

Í þessu rannsóknarverkefni verður kannað hvernig tekið er á móti 

nemendum af erlendum uppruna í Álfhólsskóla í Kópavogi. Í skólanum er 

starfrækt alþjóðanámsver fyrir nemendur í 1.–10. bekk grunnskóla í 

Kópavogi. En þessi rannsókn tekur bara til barna á yngsta stigi eða 1.–4. 

bekk. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða starfsemi námsversins og 

varpa ljósi á þá kennslu sem þar fer fram fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Leitast verður við að svara hvernig móðurmáli nemendanna er 

viðhaldið og viðhorfum kennara til þess og með hvaða hætti sé lögð áhersla 

á íslenskunám þessara nemenda.  

Um er að ræða eigindlega vettvangsrannsókn þar sem ég fylgdist með 

starfinu í alþjóðanámsverinu um nokkurra vikna skeið og tók niður 

vettvangsnótur. Þá tók ég hálfopin viðtöl við kennara, sem starfa við 

deildina, og við deildarstjóra sérúrræða. Svör þeirra verða borin saman og 

leitað að samhljómi og mótsögnum. Þar sem umfang rannsóknarinnar er 

lítið er henni ekki ætlað að gefa alhæfandi svör en hins vegar getur hún 

aukið skilning á mikilvægi þeirrar starfsemi sem þar fer fram. Hanna 

Ragnarsdóttir (2007a) segir að rannsóknir á aðstæðum barna af erlendum 

uppruna á Íslandi séu nauðsynlegar til að hægt sé að sýna fram á sérstöðu 

íslenskra aðstæðna; og er rannsókn mín liður í þeirri upplýsingaöflun.  

Ritgerðin skiptist í átta meginkafla og hefst hún á inngangi þar sem 

tilurð, markmið og tilgangur hennar verða útskýrð. Byrjað er á því í 2. kafla 

að skoða fjölda innflytjenda á Íslandi en þeim hefur fjölgað verulega 



 

13 

undanfarin ár. Í 3. kafla er rætt um fjölmenningu og fjölmenningarlega 

kennslu. Í 4. kafla er umfjöllun um tungumál í fjölmenningarlegu samfélagi. 

Þar er fjallað um mikilvægi móðurmáls, nauðsyn þess að hlúa að orðaforða 

tvítyngdra nemenda og tvítyngi er skilgreint. Í 5. kafla er fjallað um móttöku 

nemenda af erlendum uppruna. Í 6. kafla er fjallað um aðferðafræðileg 

álitamál og gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar á móttökudeild í 

Álfhólsskóla. Í 7. kafla eru dregnar saman niðurstöður og álitamál rædd. Í 8. 

kafla eru síðan lokaorð. 
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2 Innflytjendur á Íslandi 

Lengi vel voru innflytjendur (e. immigrants) á Íslandi hlutfallslega færri en í 

nágrannalöndunum og fram yfir 1990 var hópur innflytjenda einsleitur; 

langflestir innflytjendur komu þannig frá Norðurlöndunum. Með breyttum 

aðstæðum í austanverðri Evrópu og aðild Íslands að EES-samningnum í 

upphafi 10. áratugarins varð breyting á innflytjendahópnum og 

innflytjendum frá Austur-Evrópu fjölgaði ört. Langflestir innflytjendur á 

Íslandi koma nú frá Austur-Evrópu, einkum frá Póllandi. Á þensluskeiðinu 

frá lokum 10. áratugarins fram að hruni 2008 var aukin þörf í íslensku 

samfélagi fyrir vinnuafl og hefur innflytjendum, sem flytjast búferlum 

hingað til lands sífellt fjölgað (Ólöf Garðarsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 

2010; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011).  

Algengt er að skilgreina innflytjendur sem einstaklinga sem flytjast 

búferlum til nýs lands. Innflytjendur eiga það yfirleitt sameiginlegt að hafa 

annað móðurmál en tungumál nýja landsins. Með innflytjanda er yfirleitt átt 

við þann einstakling sem yfirgefur heimaland sitt og flytur búferlum til 

annars lands til að búa þar og starfa (Hagstofa Íslands, 2014; Ólöf 

Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Katrín Tryggvadóttir, 2009; 

Velferðarráðuneytið, 2007).  

Lengi vel einskorðuðust tölfræðilegar upplýsingar Hagstofu Íslands um 

innflytjendur við upplýsingar um fjölda einstaklinga eftir ríkisfangi og 

fæðingarlandi. Þetta er að mörgu leyti fremur óheppilegur mælikvarði og 

því réðst Hagstofa Íslands í það verkefni að hanna gagnagrunn um 

innflytjendur. Innflytjandi er samkvæmt skilgreiningum Hagstofunnar sá 

einstaklingur, sem fæddur er erlendis, með foreldra sem báðir eru fæddir 

erlendis og með erlendan uppruna. Börn þessara einstaklinga, sem fædd er 

hér á landi, eru skilgreind sem önnur kynslóð innflytjenda (Ólöf 

Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Katrín Tryggvadóttir, 2009). 

Eins og áður hefur komið fram hefur einstaklingum með erlendan 

bakgrunn fjölgað ört hér á undanförnum árum og er bakgrunnur 

innflytjenda afar fjölbreyttur. Mynd 1 sýnir tölur yfir fjölmennustu hópa 

innflytjenda og barna innflytjenda sem fædd eru hér á landi. Athygli vekur 

hve fjölmennir hópar koma frá austanverðri Evrópu. Langflestir 

innflytjendur eiga uppruna sinn í Póllandi en pólskir innflytjendur á Íslandi 
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voru rúmlega tíu þúsund 1. Janúar 2014. Næstflestir innflytjendur koma 

síðan frá Norðurlöndunum en þeir eru alls rúmlega 1600 talsins. 

 

Mynd 1. Fjöldi einstaklinga með innflytjendabakgrunn (fyrsta og önnur 

kynslóð innflytjenda), búsettir á Íslandi 1. janúar 2014. 

(Hagstofa Íslands, 2014a) 

 

Flestir innflytjendur á Íslandi koma til að vinna og lengi vel var það 

einkennandi fyrir Ísland hversu fá börn voru í hópi innflytjenda. Börnum 

með innflytjendabakgrunn, einkum þeim börnum innflytjenda sem fædd 

eru á Íslandi, hefur þó fjölgað ört undanfarinn áratug (Guðrún Pétursdóttir, 

2003; Ólöf Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Katrín Tryggvadóttir, 

2009; Ólöf Garðarsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010; Ólöf Garðarsdóttir 

og Guðjón Hauksson, 2011).  

Þetta má glöggt sjá á mynd 2 en hún sýnir fjölda barna á Íslandi með 

innflytjendabakgrunn á aldrinum 6–9 ára á árunum 1996–2014. Ef teknar 

eru saman tölur frá árinu 1996 voru þessi börn 85 talsins það ár á móti 1158 

börnum árið 2014. Jafngildir þetta því að börn með innflytjendabakgrunn 

töldu aðeins 0,5% árið 1996 á móti 6,5% árið 2014. Innflytjendur voru því 

lengi vel fleiri heldur en börn af annarri kynslóð. Áhugavert er þó að sjá að 

árið 2014 hefur þetta snúist við og er þá önnur kynslóðin fjölmennari. Þetta 

er ákveðin vísbending um hvað Íslenska þjóðin er orðin fjölmenningarleg. 
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Mynd 2. Fjöldi barna á aldrinum 6–9 ára með innflytjendabakgrunn (fæddur 

í útlöndum og á Íslandi) frá árunum 1996–2014. 

(Hagstofa Íslands, 2014a). 

 

Auk upplýsinga um einstaklinga eftir bakgrunni birtir Hagstofa Íslands einnig 

tölur um börn í grunnskólum landsins eftir móðurmáli þeirra. Þessar tölur 

eru ekki sambærilegar við tölur um innflytjendur en þær byggja á upplý-

singum frá bekkjarkennurum og taka bæði til barna, sem hafa einungis 

erlent tungumál sem móðurmál, og þeirra sem hafa íslensku sem annað 

móðurmál. Þessar tölur gefa skýra vísbendingu um þann fjölbreytilega hóp 

nemenda í grunnskólum landsins. Ef bornar eru saman tölur undanfarin tíu 

ár má sjá að árið 2003 voru nemendur með annað móðurmál en íslensku 

1340 í grunnskólum landsins. Tíu árum síðar voru þeir orðnir 2775 (sjá mynd 

3 á næstu síðu). 
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Mynd 3. Fjöldi grunnskólanemenda með erlent móðurmál 1997–2013. 

(Hagstofa Íslands, 2014c) 

 

Þetta hefur í för með sér að miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu og 

skólarnir því orðið að bregðast við þessari miklu fjölgun sem átt hefur sér 

stað. Kennarar ásamt foreldrum eru lykilpersónur í því að koma nemendum 

af erlendum uppruna til manns og tryggja að þeir hafi sömu réttindi og aðrir 

í samfélaginu. Trú á eigin getu og gott sjálfsmat eru mikilvægir þættir 

sjálfsmyndar barna og þar hafa kennsluaðferðir, viðhorf í skólunum og öll 

skólamenningin mikið að segja (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). 

Miðað við þessa aukningu nemenda af erlendum uppruna er mikilvægt 

að vel sé tekið á móti þeim í grunnskólum landsins og að skólar séu í stakk 

búnir til þess að taka á móti þessum nemendum. Eins og áður hefur komið 

fram eru hér á landi nú farnar misjafnar leiðir til þess að taka á móti 

nemendum af erlendum uppruna. Annars vegar er lögð áhersla á 

móttökudeildir og hins vegar eru nemendur teknir beint inn í almenna 

bekki. 
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3 Fjölmenning og fjölmenningarkennsla 

Hugtakið fjölmenning (e. multiculturalism) er tiltölulega nýtt í íslensku. Það 

er tilkomið vegna fjölgunar innflytjenda og barna af erlendum uppruna hér 

á landi. Skilgreining Guðrúnar Pétursdóttur (2003) á fjölmenningarlegu 

samfélagi er sú að þar býr fólk af ólíkum uppruna á sameiginlegu landsvæði, 

hefur mismunandi menningarlegan bakgrunn, er af ólíku þjóðerni og með 

mismunandi trúarbrögð. Fjöldinn sem slíkur dugar þó ekki til. Fjöl-

menningarlegt samfélag felur í sér að fólk af ólíkum uppruna eigi virk 

samskipti og virði ólík viðmið og gildismat hvers annars. Samfélagið gerir 

það líka með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og þarf að meta þá á 

jákvæðan hátt þar sem allir leggja sitt af mörkum við þróun og uppbyggingu 

samfélagsins. Í fjölmenningarsamfélagi ber að draga fram það sem er líkt og 

virða það sem er ólíkt. Einnig teygir fjölmenning sig inn í skólasamfélagið. 

Íslenskum grunnskólabörnum þarf að kenna að búa í fjölmenningar-

samfélagi og mikilvægt er að þau þrói með sér jákvætt viðhorf gagnvart 

ólíkri menningu, trúarbrögðum og tungumáli (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). 

Með fjölgun innflytjenda á Íslandi hefur verið lögð síaukin áhersla á að 

haga kennslu grunnskólabarna í samræmi við þessa þróun. Huga verður að 

fjölmenningarkennslu en með henni er komið til móts við alla nemendur 

óháð uppruna þeirra. Viðleitnin til að koma til móts við nemendur af ólíkum 

uppruna birtist ekki einungis í breyttum áherslum í grunnskólum heldur 

einnig í kennaranámi. Við Menntavísindasvið Háskóla íslands nú á dögum er 

boðið upp á áfanga sem heitir fjölmenningarleg kennsla: Þróun, markmið og 

aðferðir (Kennsluskrá Háskóla Íslands, 2015). Mikilvægt er að slíkur áfangi 

sé í boði fyrir kennaranema og aðra sem vilja starfa á þessum vettvangi. 

Nieto (2010) segir t.d. að leggja þurfi í kennaranámi áherslu á að auka 

skilning og þekkingu á hinum ýmsu þáttum fjölbreytileikans, sem og að 

þjálfa kennara í fjölbreyttum kennsluaðferðum svo að þeir séu betur í stakk 

búnir til þess að takast á við hin ýmsu álitamál sem upp geta komið í starfi 

og samskiptum í fjölbreyttum nemendahópi. 

Í Handbók um móttöku innflytjenda í grunnskóla (2008), sem gefin var út 

af Reykjavíkurborg, kemur fram að ríkja þarf jákvætt viðhorf starfsmanna og 

nemenda til fjölmenningar í skólum sem taka á móti nemendum af 

erlendum uppruna. Jafnframt þarf skilningur á bakgrunni þessara nemenda 

að vera til staðar og stuðla þarf að aukinni þekkingu á menningu þeirra. 

Upplýsingar um námið, skólastarfið og skipulag þess þurfa að vera góðar og 

handbærar fyrir foreldra nemenda af erlendum uppruna til þess að þeir geti 

sem best tekið þátt í námi barna sinna og skólastarfi (Aðalbjörg Dísa 
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Guðjónsdóttir, 2008). Á vef Reykjavíkurborgar (e.d.) um fjölmenningu 

kemur fram að þar sé lögð áhersla á að reykvískt samfélag fái notið 

fjölbreytni í menningu og mannlífi þar sem víðsýni, gagnkvæm virðing og 

jafnrétti einkenni samskipti fólks af ólíkum uppruna. Í starfsáætlunum 

sínum þurfa allar stofnanir borgarinnar að laga sig að fjölmenningarlegu 

samfélagi. Gera skuli ráð fyrir útlendingum sem veitendum og notendum 

þjónustu. Þeir sem flytja hingað til lands þurfa að aðlagast íslenskri 

menningu en þeir sem fyrir eru þurfa að aðlagast íbúum af mismunandi 

uppruna. Leitast skal við í öllu starfi borgarinnar að nýta kosti 

fjölbreytninnar. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga allir nemendur rétt á að 

sækja skóla og skulu tækifæri nemenda til náms vera jöfn óháð uppruna 

eða tungumáli. Í 15. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að nemendum 

sé skylt að sækja grunnskóla en hægt sé að fullnægja skólaskyldu í 

grunnskólum á vegum sveitarfélaga sem og í sjálfstætt reknum grunn-

skólum eða með öðum viðurkenndum hætti. Allir nemendur eigi rétt á því 

að virðing sé borin fyrir arfleifð þeirra og að trú þeirra og réttur sé virtur. Í 

29. gr. Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (2013) segir að menntun allra 

barna skuli miða að því að mótuð sé virðing fyrir foreldrum barnsins, tungu, 

gildismati og menningararfleifð þess. Einnig skuli bera virðingu fyrir 

þjóðernislegum gildum þess lands, sem það býr í, og þess lands, er það kann 

að vera upprunnið frá sem og öðrum menningarþáttum sem frábrugðnir 

eru þeirri menningu sem barnið hefur alist upp við. 

Alheimsvæðing hefur haft það í för með sér að fjölbreytt flóra 

menningar, trúarbragða, tungumála og þjóðerna finnst nú meðal flestra 

þjóða heims og því fylgir margbreytileiki í mjög víðum skilningi (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007c). Æ fleiri börn af erlendum uppruna í skólum kalla á 

breytt viðhorf í skólasamfélaginu, endurskoðun námsefnis, námskráa og 

kennsluhátta. Í þessum aðstæðum hafa hugmyndir um fjölmenningarlega 

menntun mótast sem menntastefna í skólaþróun (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). Aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur áherslu á jöfn 

tækifæri til náms óháð uppruna eða tungumáli nemenda. Umbætur í 

skólastarfi eiga að stuðla að velgengni fjölbreytts hóps nemenda. Þær felast 

í bættum kennsluháttum, að allir fái að taka þátt á eigin forsendum og hafi 

jafnan rétt, óháð kyni, stétt, menningu og uppruna (Börkur Hansen og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Nieto, 2010). 

Samkvæmt Guðrúnu Pétursdóttur (2003) er fjölmenningarleg kennsla (e. 

intercultural education) „sameiginlegur lærdómur fólks af ólíku þjóðerni, 

fólks með mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna. Fólk er með 
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mismunandi hæfni og ólíka getu á mismunandi sviðum“. Margar skilgrein-

ingar hafa komið fram á síðustu árum um fjölmenningarlega kennslu. Þær 

hafa þó allar sameiginlegan kjarna sem er sá að þær eru allar svar við 

sameiginlegri búsetu fólks af mismunandi uppruna og með mismunandi 

menningarlegan bakgrunn það er að segja svar við hinum vaxandi fjölbreyti-

leika í hinu fjölmenningarlega samfélagi.  

Með fjölmenningarkennslu er leitast við að skapa aðstæður í skólanum 

þar sem hægt er að efla samvinnu nemenda og um leið auka gagnkvæman 

skilning á menningu hverra annarra. Lögð er áhersla á það sem nemendur 

eiga sameiginlegt fremur en það sem aðgreinir þá. Markmiðið með þeim 

skilningi er að nemendur læri að „virða fjölbreytni“ að þeir geti tekist á við 

hana í „umhverfi sínu“ og geri sér um leið grein fyrir „gagnsemi hennar“ 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (2013) nr. 19 

kemur meðal annars fram í 28. gr. að aðildarríki viðurkenni rétt barnsins til 

menntunnar og að allir skulu njóta sömu tækifæra. Grunnmenntun sé 

skylda sem allir eigi að geta notið ókeypis. Jafnframt skal stuðla að þróun 

ýmiss konar framhaldsmenntunar þannig að allir eigi kost á æðri menntun. 

Sjá eigi til þess að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi 

og aðgengilegar öllum börnum. Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til 

alþjóðasamvinnu um menntamál, einkum í því skyni að ríki leggi fram sinn 

skerf til útrýmingar vanþekkingar og ólæsi hvarvetna í heiminum. 

Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) á stöðu innflytjendafjölskyldna 

á Íslandi leiddi það í ljós að nauðsynlegt er að íslenskir skólar afli sér frekari 

þekkingar til þess að þeir geti komið til móts við þarfir barna af erlendum 

uppruna í hinum fjölmenningarlega veruleika. Samkvæmt rannsókninni 

þurfa kennarar að hafa þekkingu á aðstæðum, trúarbrögðum, tungumáli og 

menningu þessara barna svo hægt sé að koma til móts við þarfir þeirra. 

Leggja þarf áherslu á íslenskukennslu fyrsta skólaárið og um leið að styrkja 

félagsleg tengsl þessara nemenda, svo og að kynna þá fyrir íslensku 

samfélagi. Leiðin, sem skólar velja oft að fara til þess að koma til móts við 

nemendur af erlendum uppruna, byggir oft á reynslu og þekkingu 

stjórnenda og kennara í staðinn fyrir að byggja hana á skýrri skólastefnu. 

Haldbær þekking og traust einkennir gott skólastarf sem og þekking 

starfsfólks í fjölmenningarsamfélagi, frumkvæði og víðsýni ásamt sveigjan-

legu skólastarfi. Innbyrðis tengsl í skólanum, skýr stefnumótun, sameiginleg 

gildi og góð samvinna á milli alls starfsfólks er grundvöllur fyrir framgangi 

nemenda af erlendum uppruna. Álítur Hanna Ragnarsdóttir (2004) að það 

sé mjög persónubundið hvor leiðin henti betur nemendum af erlendum 
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uppruna og að ekki sé hægt að segja að önnur leiðin sé betri eða verri en 

hin; báðar stuðli þær að því að gera nemendur að virkum þátttakendum í 

skólaumhverfinu. 

Nieto (2010) segir að nauðsynlegt sé í nútímasamfélögum að kennara-

menntunarstofnanir leggi áherslu á það að undirbúa nemendur sína sem 

best fyrir vettvang þar sem mikið er um fjölbreytta nemendahópa í 

samfélaginu í dag. Hvað varðar nám nemenda af erlendum uppruna skipta 

kennsluaðferðir þar miklu máli en mikilvægt er að réttum kennsluaðferðum 

sé beitt og að hver og einn nemandi fái nám við hæfi en með því er komið til 

móts við alla nemendur óháð uppruna þeirra og getu.  

Samkvæmt Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur (2013) er sérstaklega mælt með 

þremur kennsluaðferðum þegar kemur að fjölmenningarkennslu; samvinnu-

nám er ein þeirra. Samkvæmt Zevin (2007) byggist samvinnunám á því að 

nemendur vinni saman í litlum hópum og eru því háðir vinnuframlagi hver 

annars sem eykur líkur á árangursríku námi allra nemendanna. Hinar tvær 

eru félagsfræðsla – en hún gengur út á að einn nemandi kenni öðrum – og 

hlítarnám – sem er einstaklingsnám sem lagað er að áhuga og þörfum hvers 

og eins nemanda; í hlítarnámi fær nemandi stuðning og nægan tíma til að 

ljúka sínu verki áður en hann hefst handa við næsta verk. Kennsluaðferð 

kennara hefur það að markmiði að miðla efni til nemenda en samkvæmt 

Ingvar Sigurgeirssyni (1999) er kennsluaðferð það skipulag sem kennari 

hefur í kennslu sinni, t.d. viðfangsefni, námsefni og samskipti við nemendur, 

með það að leiðarljósi að nemendur læri það sem stefnt er að.  

Á heimasíðu velferðarráðuneytisins (2007) kemur fram, undir Stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda, að undirstaða almennrar 

velferðar og meginstoð lýðræðis er almenn menntun. Eitt grundvallar-

viðmiða í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða nám og 

kennslu við hæfi óháð uppruna og trú. Mikilvægt er að þeir sem flytja 

hingað til lands og hafa annað móðurmál en íslensku, kynnist íslenskri 

menningu og samfélagi og nái góðum tökum á íslenskri tungu en 

tungumálakunnátta er einn mikilvægasti lykillinn að nýju samfélagi og 

grundvallarforsenda fyrir fullri þátttöku og aðlögun fólks að íslensku 

samfélagi. Mikilvæg forsenda aðlögunar innflytjenda að samfélaginu er 

íslenskunám en markmið íslenskukennslu er að nemendur af erlendum 

uppruna verði færir um að nota og skilja íslenskt mál til að geta tekið virkan 

þátt í samfélaginu. Markmið ríkisstjórnar Íslands með stefnu í málefnum 

innflytjenda er að tryggja sem best að allir íbúar landsins verði virkir 

þátttakendur í samfélaginu og njóti jafnra tækifæra á sem flestum sviðum 

mannlífs.  
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Vegna ólíkra þarfa nemenda er kennsla í íslensku sem öðru máli í eðli 

sínu einstaklingsbundin. Misjafnt er hvar nemendur eru staddir; sumir þurfa 

aðallega aðstoð í málfærni en aðrir þurfa einnig aðstoð við uppbyggingu á 

þekkingu, námstækni og læsi. Með þessu er átt við öll tvítyngd börn, hvort 

sem þau eiga íslenska foreldra og hafa alist upp utan Íslands eða börn sem 

alist hafa upp á Íslandi en nota annað tungumál en íslensku heima fyrir. 

Réttur tvítyngdra nemenda til náms er jafn öðrum nemendum. Ef undir-

staða þeirra til að tileinka sér námsefnið í íslensku er ekki nægileg 

takmarkar það aðgengi þeirra að skólastarfi miðað við þau börn sem hafa 

íslensku að móðurmáli. Því er réttur nemenda með annað móðurmál en 

íslensku til sérstakrar íslenskukennslu tryggður í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a). 

Börn, sem flytja í nýtt land og hefja skólagöngu þar, þurfa að aðlagast 

nýjum siðum og kröfum; einnig þurfa þau að aðlagast nýju námsefni ásamt 

því að tileinka sér hið nýja tungumál. Því er mikilvægt að barnið læri 

tungumálið sem fyrst svo að það geti myndað félagsleg tengsl við samnem-

endur sína og verði sjálfbjarga í skólaumhverfinu (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002; Rannveig Traustadóttir, 2001). Til þess að geta öðlast betri skilning og 

samkennd með nemendum af erlendum uppruna þurfa íslenskir grunn-

skólanemendur að aðlaga sig að þeim og læra um siði þeirra og venjur 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 
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4 Tungumál í fjölmenningarlegu samfélagi 

Námsaðferðir hafa mikil áhrif á máltöku nemenda og hvernig þeir læra. 

Mikilvægt er að mæta hverjum og einum nemanda þar sem hann er 

staddur. Þetta á ekki síst við um nemendur af erlendum uppruna. 

Samkvæmt Rannveigu Traustadóttur (2001) er kunnátta í tungumálinu lykill 

að virkri þátttöku í samfélaginu. Tvítyngdir nemendur geta almennt átt á 

hættu að verða eftir í námi meðan þeir læra nýja tungumálið; því er leitast 

við að mennta tvítyngd börn með því að kennarar samþætta kennslu í 

námsgreinum og í hinu nýja tungumáli.  

Við gerð einstaklingsnámskrár ber skólum að hafa það í huga, þegar 

nemandi með annað móðurmál en íslensku hefur þar skólagöngu, að meta 

þarf kunnáttu hans í íslensku, stöðu í lestri og námi almennt. Með því er þá 

hægt að sjá hvað skal leggja áherslu á í náminu svo að nemandinn standi 

jafnfætis íslenskum jafnöldrum en mikilvægt er að hafa í huga að áherslur 

séu í samræmi við málþörf nemandans (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a).  

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að mikilvægt er fyrir 

sjálfsmynd nemenda með annað móðurmál en íslensku að tekið sé tillit til 

færni þeirra og þekkingar í eigin móðurmáli og nauðsynjar þess að þeir 

viðhaldi því. Það er bæði dýrmætt fyrir þjóðfélagið og ávinningur fyrir hvern 

og einn að hafa vald á fleiru en einu tungumáli. Tengsl við menningarlega 

arfleifð byggir á sterku móðurmáli sem styrkir fjölskyldubönd. Á öllum 

stigum grunnskóla ber að leggja áherslu á öflugt samstarf við heimilin um 

þjálfun í íslensku því fjölskyldan gegnir þýðingarmiklu hlutverki í því að bæði 

málin séu í hávegum höfð, í því að styrkja þau og efla og viðhalda áhuga 

nemenda á virku tvítyngi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Birna 

Arnbjörnsdóttir (2008) vísar í Bialystok þegar hún bendir á að mikilvægt er 

að hafa í huga – þegar litið er til máltöku barna – að tungumálið er ekki 

eingöngu tæki til samskipta heldur skiptir það einnig lykilmáli í þroska 

þeirra, sérstaklega í vitsmunaþroska, sem er undirstaða læsis, óhlutlægrar 

hugsunar og greiningar orða, eftir því hvaða hlutverki þau gegna í setningu; 

einnig er vitsmunaþroski undirstaða þess að börn geti skilgreint hugtök. 

Einnig segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að færni í að nota 

tungumál, bæði móðurmálið og erlend mál, er grundvallaratriði í mann-

legum samskiptum. Markmið málfræðikennslu er að gera nemendur 

viðræðuhæfa um mál og málfar, glæða áhuga þeirra á móðurmálinu og gera 



 

26 

þá að betri málnotendum. Mikilvægt er að umfjöllun um málfræði miði að 

því að efla sjálfstraust nemenda og vitund þeirra um eigin færni. Tungu-

málið er eitt af mikilvægustu tækjum mannsins til þekkingaröflunar, og á 

þetta bæði við um ævinám mannsins og nemendur í skóla. 

4.1 Móðurmálið 

Þegar talað er um móðurmál er yfirleitt átt við það mál sem talað er að 

staðaldri heima hjá barninu í æsku og það lærir fyrst. Oftast er þetta mál 

móður barnsins en þó ekki alltaf. Þegar fram líða stundir er móðurmálið 

ekki endilega það mál sem barnið verður leiknast í. Þótt notað sé annað mál 

en móðurmálið í hinu daglega lífi er móðurmálið það mál sem flestir hafa 

góð tök á alla sína ævi. Þó eru einstaklingar sem tapa þessum góðu tökum 

smám saman sem þeir áður höfðu á móðurmálinu en það á aðallega við 

þegar flutt er til landa þar sem fá tækifæri gefast til að tala tungumál 

heimalandsins (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Máltaka móðurmáls og annars máls fer fram í gegnum mannleg 

samskipti. Börn læra móðurmál af foreldrum sínum eða þeim sem annast 

þau. Síðar heldur máltaka barna áfram með því að þau læra hvert af öðru 

um leið og þau læra af fullorðnum. Einstaklingar halda áfram að læra 

móðurmál allt sitt líf en eiginlegri máltöku lýkur þegar barnið er á aldrinum 

4–6 ára (Sigurður Konráðsson, 2007). Börn geta lært fleiri en eitt móðurmál 

við tilteknar aðstæður en sjaldan þó fleiri en tvö. Einstaklingur lærir annað 

mál nokkru síðar en móðurmál og yfirleitt utan heimilis. Leikskólinn og síðar 

grunnskólinn er mikilvægur vettvangur fyrir máltöku barna af erlendum 

uppruna. Samskipti innan samfélagsins skipta einnig miklu máli og færni í 

öðru máli eykst síðan með því að einstaklingurinn nær tökum á að beita því 

á sífellt fleiri sviðum. Það sem móðurmál og annað mál eiga því sameigin-

legt er að notkun á þeim skapast af þörf til þess að taka þátt í boðskiptum 

við aðra málnotendur. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) vísar í eldri rannsóknir 

Cummins (1981) sem leitt hafa í ljós að fylgni er meiri milli móðurmáls-

þroska og lestrargetu á seinna máli en kunnáttu í seinna máli og lestrargetu 

í seinna máli. Börn sem flytja til annars lands á aldrinum 6–9 ára gætu því 

átt erfiðara með að ná færni í læsi á nýja málinu nema þau séu vel læs á 

móðurmálið og kunnáttunni sé síðan haldið við. 

Fram kom í rannsókn, sem gerð var í Kanada á börnum sem nota máttu 

móðurmál sitt í nýja skólanum, að það hjálpaði þeim að ná fyrr tökum á nýja 

tungumálinu ef þeir fengju að nota sitt eigið tungumál. Nemendur, sem 

notuðu móðumálið sitt í rannsókninni, gekk því betur að ná tökum á nýja 
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málinu en nemendum sem ekki fengu að nota móðurmál sitt. (Swain og 

Lapkin, 2000). 

Flestar rannsóknir sýna að móðurmálið er grunnurinn sem nám í öðru 

tungumál byggir á og því gegnir það mikilvægu hlutverki. Lykilinn að 

velgengni í námi og starfi er síðan tungumál samfélagsins (Sigríður 

Ólafsdóttir og Freyja Birgisdóttir, e.d.). Til að eiga samskipti við annað fólk 

nota börn það tungumál sem þau þurfa og því er það hlutverk foreldra og 

skóla að búa til þessar þarfir. Eftir því sem orðaforði barna eykst því 

auðveldara er fyrir barnið að tjá sig. 

4.2 Almennur orðaforði 

Við upphaf skólagöngu er talið æskilegast að börn séu komin með nokkuð 

góð tök á grunnorðaforða (BICS) en sá orðaforði inniheldur algengustu orð 

um athafnir og gerðir í daglegu tali. Flest börn ná tökum á grunnorðaforða á 

leikskólastigi og eru því komin vel á veg með orðaforða sinn þegar að 

skólagöngu kemur (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að lestur eykur orðaforða og tilfinningu 

fyrir málinu og því skiptir máli að nemendur lesi sem mest. Mikilvægt er að 

nemendur lesi sér til gagns, ánægju, fróðleiks og þroska margs konar gerðir 

af textum og tileinki sér smám saman þær námsaðferðir sem nauðsynlegar 

eru til að ná sem bestum lesskilningi, en það er góð leið til þess að ná enn 

betri tökum á akademíska orðaforðanum, sem er flóknara mál (CALP).  

Hafa ber í huga að samkvæmt Hirsh og Nation (1992) þarf lesandi að 

skilja 95% textans til að geta skilið innihald þess sem lesið er, þ.e. náð 

samhenginu. Ef einstaklingur skilur tungumál það vel að hann skilur 

meirihlutann af því sem hann les þá lærir hann líka þau orð, sem hann skilur 

ekki, með því að skilja samhengið og tengja það við það sem hann les. Orð 

lærist kannski ekki í fyrsta skipti sem lesið er en ef orðið kemur fyrir aftur og 

aftur eru meiri líkur á það lesandi nái samhenginu og þar með skilningi á 

merkingu orðsins. Nýtt tungumál lærist þó ekki einungis í gegnum lestur 

heldur líka í gegnum mannleg samskipti.  

Í rannsókn, sem gerð var hér á landi árið 2011, kom fram að börnum, 

sem lesið er fyrir heima á þeirra eigin móðurmáli, gengur betur í skóla en 

börnum sem ekki er lesið fyrir heima. Fram kom að fyrrnefndu börnin hafi 

meiri orðaforða og nái fyrr tökum á námi sínu (Woźniczka og Berman, 

2011). 

Samkvæmt Cummins (2001, 2009) felur ísjakalíkanið í sér 

hugmyndafræði þar sem því er haldið fram að til þess að einstaklingur geti 

athafnað sig í leik og starfi þurfi hann að hafa ákveðinn orðaforða en við 
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skólagöngu þarf þekking orðaforðans að vera 

djúp, einstaklingurinn þurfi að hafa góða 

þekkingu á merkingu orða í þeim orðaforða 

sem hann hefur yfir að ráða. Hefur þetta 

verið sett fram á myndrænan hátt. Sá hluti 

ísjakans sem stendur upp úr yfirborðinu 

táknar þekkinguna sem þarf að vera til staðar 

í hinu daglega lífi. Hinn hluti ísjakans er undir 

yfirborðinu og er því ósjáanlegur en sá hluti 

þarf að vera til staðar fyrir skólagöngu. Með 

líkani sem þessu er hægt að útskýra á 

einfaldan hátt hvernig þróun orðaforða 

byggist upp og hversu mikilvægur hann er 

Mynd 4. Ísjakalíkanið.                 fyrir alla skólagöngu nemenda. 

 

Cummins skiptir ísjakalíkaninu upp í fjóra hluta A-B-C-D, tveir hlutar eru 

fyrir ofan yfirborð A og C, sem er samskiptamálið (BICS) og tveir hlutar eru 

fyrir neðan yfirborð B og D, akademískt mál (CALP). A hlutinn (fyrri hlutinn) 

sem er annar þeirra sem eru fyrir ofan yfirborð, fellur undir takmarkaða 

virkni. Í þeim hluta þarf að kenna algengasta orðaforðann sem er „hér og 

nú“ en til að grunnbyggingin verði nemendum töm þurfa þeir að heyra 

grunnorðaforðann aftur og aftur. C- hlutinn (seinni hlutinn) felur í sér 

grunnvirkni en þar byggist orðaforðinn á reynslu þar sem tengslin eru 

horfin. Neðri hluti ísjakalíkansins, B hlutinn (fyrri hlutinn) telst tákna 

almenna virkni. Í þessum hluta verða umskipti í innihaldi tengd námsefni 

þar sem skipt er frá því að læra að lesa til þess að lesa til að læra. Hérna 

byggist orðaforði á atburðum sem gerðust fyrir löngu eða eru langt í burtu. Í 

D-hlutanum (seinni hlutanum) eru komin til sögunnar óhlutbundin hugsun, 

ritun í fræðilegum greinum og mikill lestur, ritgerðir og rökræður.  

Cummins sýnir fram á samfellu í þróun annars tungumáls með 

ísjakalíkaninu, samkvæmt því kerfi eiga nemendur, sem stunda nám í 

móttökudeildum, að geta lært 1600 til 2000 orð á sínu fyrsta ári í 

móttökudeildum. Ísjakalíkanið felur það í sér að sá hluti ísjakans, sem er 

ofansjávar, táknar færni í daglegu tali sem byggist á takmörkuðum 

orðaforða; það sem er neðan yfirborðsins er svo hin dýpri og flóknari færni 

sem nauðsynleg er til að geta stundað langskólanám. 

Mikilvægt er því að hlúa að og þróa orðaforða ungra nemenda svo hann 

tapist ekki því hann er grundvöllurinn að áframhaldandi námi og það 

mikilvægasta sem við kennum nemendum af erlendum uppruna sem hingað 
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til lands koma og hefja skólagöngu sína hér. Af þessu má leiða að starf 

kennara í móttökudeildum og annarra kennara í skólum landsins er 

mikilvægt. Nemendur sem síðan hafa náð góðum tökum á íslenskunni og 

búa yfir kunnáttu til að tala tvö tungumál teljast vera orðnir tvítyngdir. 

Í rannsókn þeirra Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur 

(2010) kemur fram að móðurmál barna er veigamikil undirstaða annarra 

tungumála og að kunnátta þeirra í tungumáli skólasamfélagsins sé lykillinn 

að velgengni þeirra í námi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við 

aðrar erlendar rannsóknir sem leiða í ljós að börn með annað móðurmál en 

það sem ríkir í skólasamfélaginu hafa að jafnaði minni orðaforða í tungumáli 

skólasamfélagsins en börn sem eru með það móðurmál sem ríkir í skóla-

samfélaginu strax við upphaf skólagöngu. Börn, sem hafa lítinn orðaforða, 

bæta einnig hægar við sig orðaforða heldur en þau börn sem hafa mikinn 

orðaforða.  

Börn, sem eiga foreldra og- eða stjúpforeldra með annað móðurmál en 

íslensku, hafa lifað í fleiru en einu málsamfélagi og dreifa orðaforða sínum á 

tvö tungumál eiga á hættu á að orðaforðinn verði minni í hvoru 

tungumálinu fyrir sig en orðaforði þeirra barna sem tala eitt tungumál. 

Þetta getur valdið því að hinir fyrrnefndu eigi oft erfitt með nám en með 

markvissum kennsluaðferðum er hægt að koma til móts við þessa nem-

endur og veita þeim nauðsynlegan stuðning. Tvítyngd börn geta þó orðið 

betri námsmenn en eintyngd ef vel tekst til því tungumálakunnátta er 

mikilvæg undirstaða alls náms. Einnig kemur fram í rannsókn Sigríðar og 

Hrafnhildar að íslenska á meira sameiginlegt með flestum tungumálum, sem 

töluð eru í Evrópu, heldur en með þeim tungumálum sem töluð eru annars 

staðar í heiminum eins og Afríku og Asíu; því þurfa þau börn, sem koma frá 

hinum síðarnefndu landsvæðum, að jafnaði meiri stuðning og kennslu en 

börn frá flestum Evrópulöndum. Börn eiga því auðveldara með að læra 

tungumál sem líkist þeirra eigin móðurmáli. 

Mikilvægt er að beita markvissum aðferðum til að efla orðaforða barna 

sem eru með annað tungumál en það sem ríkir í skólasamfélaginu, til þess 

að þau nái sem bestum árangri. Kemur fram að á Íslandi eiga börn með 

annað móðurmál en íslensku rétt á sérkennslu og stuðningi sem nemur um 

tveimur kennslustundum á viku. Kennsluaðferðum, sem stuðla markvisst að 

því að auka íslenskan orðaforða nemenda með annað móðurmál en 

íslensku, er því beitt í sérstökum íslenskutímum heldur en inni í bekk en það 

stuðlar að betri og árangursríkari kennslu þessara nemenda.  

Einnig hefur dvalartími mikil áhrif á orðaforða barna en hann eykst með 

auknum tíma sem varið er í viðkomandi málsamfélagi. Því yngra sem barnið 
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er þegar það kemur til landsins því betra því þá hefur það meiri tíma, lengri 

tíma. Íslenskur orðaforði nemenda með annað móðurmál en íslensku eykst 

því með aldrinum en með hækkandi aldri auka þeir því við sig þekkingu og 

færni í þeim tungumálum sem þeir heyra, tala, lesa og skrifa í daglegu lífi og 

í skólanum. Aukin almenn málkunnátta í móðurmálinu og öðrum tungu-

málum skilar sér því í auknum orðaforða (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2010). 

Þegar nemandi hefur nám í nýju landi þarf hann yfirleitt að læra nýtt 

tungumál og aðlagast nýrri skólamenningu. Þetta getur reynst nemendum 

miserfitt og verða kennarar að veita þeim alla þá kennslu og stuðning sem 

völ er á. Í Aðalnámskrá grunnskóla um íslensku sem annað tungumál segir: 

Það er mikilvægt viðfangsefni að bæta íslenskukunnáttu þeirra 

nemenda sem hafa annað mál en íslensku að móðurmáli. 

Hæfni í íslensku er meginforsenda þess að þeir verði að virkum 

þátttakendum í samfélagi lýðræðis og jafnréttis og geti lagt 

stund á almennt nám í íslenskum skólum. Hér er um krefjandi 

verk að ræða. Uppruni nemendanna er mjög mismunandi. 

Mikilvægt er í öllum tilvikum að hvetja foreldra til að styðja við 

íslenskunám barna sinna og jafnframt rækta og þróa eigið 

móðurmál til að stuðla að virku tvítyngi allra nemenda með 

annað móðurmál en íslensku. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 106) 

Samkvæmt Cummins (2000) getur það tekið um tvö ár að ná samskipta-

málinu (BICS), en þá er átt við þá færni að geta haldið uppi samræðum með 

einföldum orðaforða. Þegar færni í samskiptamáli er góð geta börn eignast 

vini, einnig geta þau tekið þátt í hinum daglegu athöfnum sem krefjast 

félagslegrar færni án þess að nýja tungumálið standi í vegi fyrir þeim. Þessi 

samskiptaorðaforði nægir þó ekki til þess að ná fullum tökum á námi en er 

nægur til þess að byrja að læra að lesa einfalda texta en til þess að 

skólaganga gangi vel þarf nemandi einnig að að ná góðum tökum á 

akademíska orðforðanum (CALP) en hann er flóknari og krefst meiri 

skilnings. 

Markmið kennslu í íslensku sem öðru tungumáli felur í sér undirbúning 

fyrir allt skólastarf. Íslenskt menntakerfi getur virst mjög framandi fyrir 

suma nemendur af erlendum uppruna. Því er mjög mikilvægt að kynna vel 

þau námstækifæri sem þar bjóðast (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a). 
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Nemendur þróa með sér orðaforða með samtölum við annað fólk og í 

gegnum lestur eða með beinum útskýringum á orðum. Það að lesa mikið 

skiptir miklu máli fyrir orðaforða. Sá sem er fljótur að ná tökum á lestri, er 

mikið lesið fyrir eða les mikið sjálfur þróar með sér afar mikilvægar 

forsendur til að skilja ritað mál. Auðugur orðaforði kemur ekki bara að gagni 

við að greina frá því sem hugsað er um heldur er hann mikilvæg forsenda 

þess að lesa eftir að hafa aflað sér þekkingar. Slakur lesandi er að líkindum 

sá sem hefur rýran orðaforða (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000).  

Góð lestrarfærni er mikilvæg fyrir málþróun allra barna og lestrariðkunn 

er ein öflugasta leiðin til að byggja upp áframhaldandi orðaforða og 

málskilning. Við aukinn lestur vex orðaforði nemenda hratt og er þar um 

nokkurs konar ,,spíraláhrif” að ræða. Eftir því sem nemandi þekkir fleiri orð 

því auðveldara á hann með að bæta nýjum orðum við orðaforða sinn. 

Fræðimaðurinn Stanovich kallar þetta ferli ,,Mattheusaráhrifin” og vísar í 

dæmisöguna um ríka manninn þar sem þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku 

verða fátækari. Vill hann með þessu leggja áherslu á að börn, sem ekki ná 

góðum tökum á lestri á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar, munu lesa 

minna og því eiga þau á hættu að fara á mis við þá þekkingu og þann 

orðaforða sem jafnaldrar fá notið. Sé ekkert gert hefur bilið á milli þessara 

hópa tilhneigingu til að breikka þegar líða tekur á skólagönguna. Hann telur 

mikilvægt að hindra þá þróun því það dragi úr áhuga barnsins á náminu og 

kalli á minni væntingar frá skólanum og ófullkomnari kennslu (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). 

4.3 Tvítyngi  

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir hvernig skilgreina beri tvítyngi. Venja er að 

skilgreina það út frá máltöku, málfærni eða málnotkun.  

• Ef barn lærir tvö eða fleiri tungumál samtímis verða bæði tungumálin þá 

móðurmál og barnið verður tvítyngt. 

• Ef máltaka annars máls hefst á eftir hinu og báðum er haldið við verða 

bæði málin móðurmál og barnið verður tvítyngt. 

• Ef máltaka annars hefst á eftir hinu og móðurmáli er ekki haldið við 

hefur það neikvæð áhrif á málþroska og læsi. Barnið verður tvítyngt en 

nær ekki að þroska með sér næga málfærni til þess að byggja undir læsi 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008).  

Eins og fyrr segir eru ekki allir fræðimenn á sama máli og koma fram ýmsar 

skilgreiningar. Nota sumir þeirra hugtakið tvítyngdur eingöngu yfir þann 

sem frá unga aldri hefur alist upp við tvö tungumál. Algengt er að 
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greinarmunur sé gerður á þeim sem læra málin tvö samtímis og hinum sem 

ná góðum tökum á einu máli áður en máltaka á nýju tungumáli hefst. Á 

þetta oft við um börn nýrra innflytjenda þar sem þau tala að mestu 

móðurmál foreldra sinna fyrstu æviárin og byrja ekki, fyrr en við 

skólagöngu, að læra annað tungumál og hafa því náð grundvallartökum á 

einu máli áður en lærdómur á viðbótar tungumálinu hefst. Orðið tvítyngdur 

nota enn aðrir yfir þann sem notar tvö tungumál í hinu daglega lífi að 

einhverju leyti eða býr yfir kunnáttu til að tala tvö mál þó svo að annað 

málið sé notað sjaldnar.  

Hér má sjá að tvítyngt fólk er mjög misleitur hópur þar sem sumir nota 

bæði málin að staðaldri og eru jafnvígir á þau, aðrir eiga auðveldara með að 

tjá sig á öðru málinu og síðan eru þeir sem reyna eftir fremsta megni að 

nota annað málið sé þess kostur, en málkunnátta fólks litast af því 

tungumáli sem talað er í kringum það í hinu daglega lífi. Algengt er að þau 

börn, sem læra sitt annað tungumál við upphaf skólagöngu, verði þeirra 

ráðandi tungumál þegar fram líða stundir þótt nýja málið sé börnunum 

framandi í fyrstu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Samkvæmt Sigríði Ólafsdóttur og Freyju Birgisdóttur (e.d.) verða börn 

tvítyngd þegar þau læra fleiri en eitt tungumál. Sum börn eiga eitt 

móðurmál, sem þau læra hjá foreldrum, og bæta síðan öðru tungumáli við, 

tungumáli samfélagsins. Önnur börn tileinka sér samhliða tvö tungumál og 

eiga því tvö móðurmál, oftast vegna þess að foreldrar eru hvor af sínu 

þjóðerni. Síðan skal nefna börn sem eiga tvö móðurmál og tungumál 

samfélagsins sem þriðja mál. En oft eru skil ekki svo skýr á milli tungumála í 

lífi barna. Rannveig Traustadóttir (2001) talar um að börn af erlendum 

uppruna verða tvítyngd vegna hins nýja tungumáls sem er ríkjandi í 

samfélagi og skólaumhverfi nýja landsins og er því barninu nauðsynlegt í 

hinu daglega lífi. 

Mikilvægt er að kennarar og aðrir, sem koma að kennslu tvítyngdra 

barna, hafi það í huga að mikill einstaklingsmunur getur verið á málkunn-

áttu og málnotkun tvítyngdra barna en hvor tveggja fer eftir því hvaða 

reynslu barnið býr yfir þegar það hefur nám í nýju landi. Þessu þarf að huga 

vel að þegar málþroski barna er metinn og framfarir sem börnin taka. Ef 

skilningur er ekki mikill er hætta á að kennarar hafi of miklar eða of litlar 

væntingar til málkunnáttu tvítyngdra barna, ætlist ýmist til þess að þau nái 

hraðar tökum á íslensku en raunhæft er eða gera sér of litlar vonir um 

hversu vel börnin geta lært hana með réttum stuðningi. þegar staðið er 

frammi fyrir því að börn, sem tala fleiri mál en íslensku, eiga í erfiðleikum 

með námið og jafnvel í almennum samskiptum við til dæmis jafnaldra, getur 
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verið erfitt fyrir kennara að átta sig á því hvort ástæða sé til að hafa 

áhyggjur og grípa eigi til aðgerða eða hvort einfaldlega tíminn eigi að leiða 

það í ljós. Í tilvikum sem þessum má oft kenna lélegri íslenskukunnáttu 

þessara nemenda um (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Það er dýrmætur viskubrunnur að hafa vald á fleiri en einu tungumáli 

strax á fyrstu árum ævinnar, því meiri tungumálakunnátta því sterkari stoð. 

Því getur tvítyngi stuðlað að ríkari málþroska, aukinni víðsýni, fjölbreyttari 

greind og sköpunargáfu. Sameiginlegt hlutverk foreldra og skóla er því að 

þróa bæði – eða öll – tungumál þessara barna og viðhalda tvítyngi – eða 

fjöltyngi – þeirra (Sigríður Ólafsdóttir og Freyja Birgisdóttir, e.d.). 

Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur (2000b) og Þórdísi Gísladóttur (2004) 

má taka saman algengustu skilgreiningarnar á tvítyngi og flokka í fernt eftir 

aðstæðum og viðmiðum og eftir því hvaða sjónarhorn fræðimenn hafa 

notað.  

1. Upprunaviðmið: Þær aðstæður þegar einstaklingur, í uppvexti sínum, 

lærir tvö mismunandi tugumál. Í tilviki sem þessu er stutt á milli þess 

að telja einstakling tvítyngdan og þess að segja að hann hafi vald á 

tveimur tungumálum.  

2. Kunnáttuviðmið: Þá er kunnátta einstaklings í tungumáli og tvítyngi 

mæld á kvarða. Tvítyngdur einstaklingur getur verið allt frá því að 

vera nýbyrjaður að tala annað tungumál og upp í að vera fullnuma. 

Þarna er einstaklingur staðsettur á kvarðanum á ákveðnum stað á 

hverjum tíma.  

3. Notkunarviðmið: Miðað er við notkun en þá er athugað hvaða 

tungumál einstaklingurinn getur notað við mismunandi aðstæður 

samkvæmt kröfum samfélagsins.  

4. Viðhorfsviðmið: Miðað er við viðhorf einstaklingsins og sjálfsmynd 

hans eða viðhorf annarra til viðkomandi. Skilgreinir hann sig sem 

tvítyngdan eða er hann talinn tvítyngdur af öðrum í samfélaginu ?
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5 Móttaka nemenda af erlendum uppruna 

Móttaka barna af erlendum uppruna er með ólíku móti hvort sem litið er til 

Íslands eða annarra landa. Í dag er tekið á móti þessum nemendum hér á 

landi með tvennum hætti. Annað hvort með því að þeir fari beint inn í 

almennan bekk eða í móttökudeildir. Það er undir hverju sveitarfélagi fyrir 

sig komið hvernig staðið er að móttöku nemendanna en mikil ábyrgð hvílir á 

skólum landsins að vel sé staðið að því að nemendur af erlendum uppruna 

fái sem besta kennslu svo að þeir nái tökum á íslenskri tungu sem fyrst. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru farnar talsvert ólíkar leiðir við móttöku barna af 

erlendum uppruna. Í þessum kafla er starfsemi móttökudeilda í Hafnarfirði 

og Kópavogi borin saman við móttöku barna af erlendum uppruna í 

Reykjavík. Fyrst er þó rétt að gera grein fyrir fyrri rannsóknum á sviðinu. 

5.1 Fyrri rannsóknir 

Í Svíþjóð var gerð rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við sex kennara, nánar 

tiltekið tvo sérkennara og fjóra almenna bekkjarkennara ásamt sjö 

nemendum, úr tveimur skólum með ólíka nálgun þar sem annar skólinn var 

með móttökudeild en í hinum skólanum var leitast við að setja nemendur af 

erlendum uppruna beint inn í almenna bekki. Í skólanum, sem var með 

móttökudeild fyrir nemendur af erlendum uppruna, voru nemendur 

mislengi í deildinni en í flestum tilfellum færðist nemandi alfarið inn í bekk 

eftir rúmt ár. Í hinum skólanum voru nemendur settir beint inn í almennan 

bekk en unnið var markvisst með sérkennara fyrstu fimm vikurnar á meðan 

þessir nemendur voru að ná tökum á tungumálinu. Niðurstöður rannsóknar-

innar sýndu að hvor skólinn um sig var ánægður með þá aðferð sem unnið 

er eftir (Hovi og Paulsson, 2007).  

Rannsókn Blobs (2004) á móttökudeildum nemenda af erlendum 

uppruna á fyrsta skólaári í Svíþjóð leiddi í ljós að fyrsta skólaárið í nýju landi 

hafði mikil áhrif á námsárangur barnanna. Ef skólanum tókst ekki að koma 

til móts við þarfir þessara nemenda, félagslega og námslega, leiddi það oft 

til þess að þeir áttu erfiðara með að fóta sig í samfélaginu eftir að grunn-

skólagöngu lauk. Lögð var áhersla á að móttaka barna af erlendum uppruna 

þurfi að byggja á vel skipulagðri og virkri samvinnu milli skóla, heimila og 

sveitarfélaga. Rannsóknin sýndi að deildir, sem veittu barninu „mýkri 

lendingu“ í hinu nýja samfélagi, drógu úr því tilfinningalega álagi sem fylgir 

því að flytja í nýtt land.  
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Markmið rannsóknar Kristínar Aðalsteinsdóttur, Guðmundar Engilberts-

sonar og Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur (2007) um fjölmenningarlega 

kennslu í Manitoba í Kanada, í Noregi og á Íslandi var að afla upplýsinga um 

hvernig kennarar í þessum löndum voru undir það búnir að kenna 

nemendum af erlendum uppruna, hvernig þeir mættu einstaklingsþörfum 

þeirra og hvernig þessir kennarar teldu að nemendum gengi að aðlagast 

nýju menningarsamfélagi. Meðal annars var spurt um menntun kennara, 

reynslu þeirra af kennslunni og hvernig þeir væru undir það búnir að kenna 

nemendum af erlendum uppruna. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við átján 

kennara, sex í hverju landi. Enginn þessara kennara hafði fengið kennslu í 

kennaranámi sínu um fjölmenningu eða fjölmenningarlega kennslu, en 

vegna uppruna, eigin reynslu og menntunar töldu margir þessara kennara 

sig hafa öðlast næga þekkingu á fjölmenningarlegri kennslu.  

Í Manitoba var yfirleitt ekki útbúin einstaklingsnámskrá fyrir nemendur 

af erlendum uppruna. Flestir nemendurnir fengu stuðning inni í bekk. Töldu 

kennararnir að vegna erfiðleika við að ná tökum á tungumálinu hefðu 

nemendur af erlendum uppruna öðruvísi þarfir en aðrir nemendur í 

bekknum. Þeirra skoðun var einnig sú að þeir fengju ekki nægan stuðning til 

að svara þörfum barnanna. Hjá íslensku kennurunum kom fram að 

einstaklingsnámsskrá væri yfirleitt ekki gerð fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Fram kom einnig að flestir kennararnir gerðu minni kröfur til 

þessara nemenda og aðlöguðu verkefnin að þeirra þörfum.  

Í Noregi var mikil áhersla lögð á að nemendur af erlendum uppruna 

lærðu norsku, kennslan fór að mestu fram inni í bekk en endrum og eins 

voru þó nemendur teknir út úr bekk í sérkennslu. Tveir norsku kennaranna 

sögðust gera einstaklingsnámskrá fyrir nemendur sína og að þeir gerðu 

minni námskröfur til þeirra til að byrja með. Allir norsku kennararnir voru 

sammála um að málskilningur erlendu barnanna væri slakur. Í ljós kom að 

viðhorf kanadísku kennarana til nemenda af erlendum uppruna var 

frábrugðið viðhorfum íslensku og norsku kennarana. Skilningur kennarana 

sem rætt var við í Manitoba á fjölmenningarlegri kennslu virtist einnig vera 

meiri en hjá hinum tveimur löndunum. Því bentu niðurstöður rannsóknar-

innar til þess að flestir íslensku og norsku kennararnir hafi ekki öðlast 

þennan skilning og séu ekki nógu vel undir það búnir að mæta þörfum 

barna í skólum af erlendum uppruna. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007b) rannsakaði reynslu tíu fjölskyldna af 

erlendum uppruna af skólavist barna þeirra fyrstu árin í leik- og grunnskóla 

hér á landi. Börnin áttu það öll sameiginlegt að vera nýkomin til landsins 

þegar þau hófu skólagöngu sína árið 2002. Niðurstöður þessarar rannsóknar 
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benda til þess að í þeim skólum, sem þátt tóku í rannsókninni, skorti nokkuð 

upp á skipulag og þekkingu til að mæta þörfum barna sem hafa íslensku 

sem annað tungumál. Einnig kom fram að kennara skorti skilning og 

þekkingu á fjölmenningarlegri kennslu sem takmarkaði getu þeirra til þess 

að geta komið til móts við þarfir nemenda. Tilviljunarkennt virtist vera 

hvernig staðið var að móttöku nemenda eftir skólum; einnig skorti á að 

skólastefna um móttöku nemenda af erlendum uppruna væri skýr. 

Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að samskiptum heimilis og skóla væru af 

skornum skammti. Niðurstöður bentu einnig til þess að þekkingu og 

skipulagi í skólum barnanna til að mæta hinum fjölmenningarlega veruleika 

væri víða ábótavant. Af niðurstöðum rannsóknarinnar voru m.a. dregnar 

þær ályktanir að nauðsynlegt væri að finna leiðir til að efla og þróa stöðu 

innflytjenda í íslensku samfélagi og skólum til að koma megi til móts við 

þarfir sífellt fjölbreyttari nemendahópa. 

5.2 Móttaka barna af erlendum uppruna á 
höfuðborgarsvæðinu 

Árið 2007 var fyrst sett inn það ákvæði í Aðalnámskrá grunnskóla að hver 

skóli eigi að móta sér stefnu í móttöku nemenda af erlendum uppruna sem 

og um fjölmenningarlega kennslu. Í 16. grein grunnskólalaga nr.91/2008 er 

kveðið á um að skólar verði að gera móttökuáætlun vegna nemenda með 

annað móðurmál en íslensku og skuli þeir taka mið af bakgrunni þessara 

nemenda, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Kallar þetta á 

endurskoðun á kennslu nemenda af erlendum uppruna og þeirri hugmynda-

fræði sem að baki hennar liggur. Þar sem skylda grunnskóla landsins er að 

stuðla að fjölmenningarlegri kennslu eiga nemendur rétt á námi við hæfi og 

á því að komið sé til móts við þá óháð þjóðerni þeirra. 

Ekki eru allir skólar með svokallaðar móttökudeildir, eins og áður hefur 

komið fram, og því eru ólíkar leiðir farnar. Í flestum sveitarfélögum hefur 

slík deild verið felld niður og unnið er eftir öðru fyrirkomulagi sem felur það 

í sér að nemendur af erlendum uppruna fara beint inn í almenna bekki og fá 

stuðning þar. Hin leiðin er móttökudeild fyrir nemendur af erlendum 

uppruna en það er úrræði sem horfið hefur verið frá í mörgum sveitar-

félögum. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) talar um að skólinn gegni mikilvægu 

hlutverki bæði í því að sjá til þess að nemandi fái tækifæri til að þjálfa og 

læra það málsnið, sem einkennir texta námsbóka, svo og að tryggja að 

máltaka truflist ekki þegar nemandi skiptir um tungumál. Nemendur af 

erlendum uppruna, sem hefja nám hér á landi, eiga kost á því að fara í 
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móttökudeild en þar fá þeir þá íslenskukennslu sem þeir eiga rétt á en 

einnig tryggir hún þeim góðan grunn að íslensku skólasamfélagi.  

Móttökuskólar hér á landi eru nú starfræktir í tveimur sveitafélögum, 

Hafnarfirði og Kópavogi. Í hvoru sveitafélagi er einn móttökuskóli sem sér 

um móttöku nemenda af erlendum uppruna. Þegar nemandi hefur náð 

tilsettum markmiðum í íslensku er hann talinn fær til þess að fara inn í 

almennan bekk. Hvílir því mikil ábyrgð á kennurum að koma þessum 

nemendum inn í hið almenna bekkjarsamfélag. Mikilvægt er að kennarar, 

sem taka á móti nemendum af erlendum uppruna, geti mætt einstaklings-

þörfum þessara nemenda. Samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttur (2002) er 

forsenda þess að börnum af erlendum uppruna vegni vel í nýju samfélagi sú 

að þeim verði skapaður traustur grunnur og að þau njóti stuðnings. Í þessu 

ferli telur hún að þáttur skólans  sé einna mikilvægastur. Við upphaf 

skólagöngunnar, er sá stuðningur, sem börn þurfa margvíslegur; má þar 

nefna íslenskukennslu, námsstuðning og félagslega aðstoð.  

Í 16. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir m.a: 

Grunnskólar taka á móti nemendum sem eru að hefja 

skólagöngu, eru að skipta um skóla eða hefja nám sitt hér á 

landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. 

Foreldrum skulu á þeim tímamótum veittar upplýsingar um 

skólagöngu barnsins og skólastarfið almennt og foreldrum með 

annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausum foreldrum 

greint frá rétti þeirra til túlkaþjónustu. 

Einnig kemur fram í 16. gr. grunnskólalaga að í móttökuáætlun vegna 

nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni 

þeirra, færni á öðrum námssviðum og tungumálafærni. Tryggja þarf að bæði 

nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og greiðan aðgang að upplýsingum 

um skólastarfið. Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á 

kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Með þeirri kennslu er stefnt að virku 

tvítyngi þessara nemenda, að þeir geti stundað nám sitt í grunnskólum og 

jafnframt tekið virkan þátt í íslensku samfélagi (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Lögin gera þó ekki ráð fyrir móðurmálskennslu barna af erlendum 

uppruna og því sé tæplega hægt að segja að í reynd sé stefnt að virku 

tvítyngi. Hins vegar eiga börn af erlendum uppruna kost á kennslu í 

móðurmálinu í sérstökum tungumálaskólum sem starfræktir eru á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Skólastjóri hvers skóla ber ábyrgð á innritun og móttöku nemenda af 

erlendum uppruna. Bakgrunnur þessara nemenda er margvíslegur því þeir 

koma frá mörgum og ólíkum menningarsvæðum og einstaklingsmunur er 

því mikill. Allir þessir nemendur eiga það þó sameiginlegt að vera byrjendur 

í íslensku. Því er mikilvægt að líta á þessa nemendur sem hæfileikaríka 

einstaklinga sem koma hingað til lands með fjölbreytta þekkingu og 

kunnáttu en ekki bara nemendur sem tala ekki íslensku. Hafa ber í huga að 

mikilvægt er að undirbúningur þessara nemenda sé markviss og vel 

skipulagður af skólanum sem tekur á móti þeim. Sérhver skóli ber ábyrgð á 

og mótar þær venjur sem viðhafðar eru um móttöku nemenda með 

erlendan uppruna (Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, 2008). Tilgangur móttöku-

deildanna er að koma nemendum út í hina almennu bekki. 

Móttökudeildir eru því ætlaðar nemendum af erlendum uppruna sem 

hafa annan mál- og menningarlegan bakgrunn en íslenskan og þurfa 

stuðning við aðlögun að skólakerfinu í upphafi skólagöngu á Íslandi. Þar fer 

fram kennsla þar sem aðaláherslan er lögð á að kenna nemendum íslensku 

en um leið að veita þeim aðstoð við annað nám. Í móttökudeildunum fá 

nemendur stuðning frá móttökukennara og bekkjarfélögum við að aðlagast 

félagslega bæði hvað varðar skólann og íslenskt samfélag. Tilgangur með 

móttökudeildum er að nemendur af erlendum uppruna verði betur í stakk 

búnir til þess að takast á við skólann og félagslífið og aðlaga þá að íslenskum 

aðstæðum. Misjafnt er hversu lengi nemendur dvelja í móttökudeild en 

kennarar deildanna meta og ákveða hvenær þeir telja að nemendur séu 

tilbúnir til þess að fara alfarið út í almenna bekki. Markmið móttökudeilda 

er að leggja sérstaka áherslu á íslenskukennslu og undirbúa nemendur af 

erlendum uppruna undir það að geta verið sjálfbjarga í íslensku samfélagi 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004).  

Farnar eru tvær leiðir í dag í grunnskólum landsins til þess að taka á móti 

nemendum af erlendum uppruna. Lækjarskóli í Hafnarfirði og Álfhólsskóli í 

Kópavogi fara sömu leið með því að hafa móttökudeild sem sérhæfir sig í 

því að taka á móti þessum nemendum. Þó fer hvor skólinn sína leið. Í 

Álfhólsskóla er því þannig háttað að móttökudeild er fyrir alla þessa 

nemendur frá 1.–10. bekk. Yngri nemendur 1.–4. bekkur er í byggingu 

skólans Digranes megin en eldri nemendur 5.–10. bekkur Hjalla megin. 

Lækjarskóli hefur aftur á móti þannig fyrirkomulag að nemendur sem þar 

stunda nám af erlendum uppruna fara allir í móttökudeild skólans nema 

nemendur í 1.–4. bekk. Þeir nemendur fara beint inn í almenna bekki og 

stunda þar nám með sínum íslensku jafnöldrum.  
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Í Reykjavík er farin önnur leið. Þar er búið að fella niður hinar svokölluðu 

móttökudeildir eða móttökuskóla en þess í stað eru allir skólar í Reykjavík 

með móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna. Er því þannig 

háttað að allir skólar eiga að geta tekið á móti þessum nemendum og veitt 

þeim þá kennslu sem til þarf óháð uppruna. Með þessu fyrirkomulagi geta 

nemendur af erlendum uppruna valið sinn hverfisskóla og stundað þar sitt 

ná alla skólagönguna og aðlagast íslensku skólakerfi, og verið þar með hluti 

af heild. Á vef Reykjavíkurborgar (e.d.) um móttökuáætlun nemenda af 

erlendum uppruna segir meðal annars að nemendur, sem eiga lögheimili í 

ákveðnu skólahverfi, eigi rétt á skólavist í sínum hverfisskóla, og að fá nám 

við hæfi.  
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6 Móttaka barna af erlendum uppruna í Kópavogi 

Sem fyrr segir er tilgangur þessarar rannsóknar að varpa ljósi á þá kennslu, 

sem fram fer í móttökudeild nemenda af erlendum uppruna í Álfhólsskóla í 

Kópavogi, og fá innsýn inn í það mikilvæga starf sem þar fer fram. Ég lagði 

upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

 Hvernig starfar móttökudeild í þágu barna af erlendum uppruna sem 
flytja hingað til lands og hvernig fer kennslan þar fram? Megináhersla 
var lögð á að skoða íslenskukennsluna og á viðhorf kennara til 
móðurmáls barnanna. 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast sýn á það hvernig kennslan fer fram í 

alþjóðanámsveri fyrir nemendur af erlendum uppruna. Einnig spurði ég 

viðmælendur mína undirspurninga um hvernig unnið er með samfélag 

nemenda af erlendum uppruna og íslenskt samfélag og um foreldra-

samstarfið við deildina. 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um aðferðafræðileg atriði tengd 

rannsókninni en þar verður gerð grein fyrir vali á þátttakendum, fram-

kvæmd rannsóknar, gagnagreiningu og um siðferðileg atriði tengd 

rannsókninni. Í síðari hluta kaflans verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknar. 

6.1 Aðferðafræðileg álitamál 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri aðferðafræði en hún þykir henta vel þar 

sem umfang rannsóknar er ekki stórt í sniðum og leitað er eftir 

persónulegum skoðunum þátttakenda (Silverman, 2005). Tilgangur rann-

sóknarinnar er að skoða kennslu nemenda af erlendum uppruna sem fram 

fer í alþjóðanámsveri Álfhólsskóla í Kópavogi. Ég vel að nota eigindlega 

aðferðafræði til að fá fram svör viðmælenda minna sem þarf til að svara 

rannsóknarspurningum. Einnig er um að ræða vettvangsrannsókn þar sem 

ég tók niður vettvangsnótur og ræddi við starfsfólk alþjóðanámsvers um 

starfsemi deildarinnar meðan á rannsókn stóð. 
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 Um eigindlegar rannsóknir 6.1.1

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á lýsandi rannsóknargögnum sem 

fengin eru með vettvangsathugun (e. field study) og/eða djúpum samtölum 

og túlkuð eru af rannsakanda en rannsóknartækið sjálft eru augu og eyru 

rannsakanda. Gagnaöflun fer fram við daglegar aðstæður og er tilgangurinn 

að öðlast skilning á veruleika og mannlegri reynslu. Hlutverk rannsakanda, 

túlkun hans og skilningur eru mikilvæg og eru því aðalþungamiðja 

rannsóknarinnar. Rannsakandi beitir virkri hlustun, túlkar og ígrundar það 

sem hann sér og heyrir; engin ein leið er hin eina rétta, hann getur farið 

fram og til baka í öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Áhersla er lögð á 

trúverðugleika frekar en réttmæti og er dregin ályktun frá hinu sértæka til 

hins almenna (Lichtman, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er t.d. gerð 

þátttökuathugun og viðtölum beitt en þau fela það í sér að rannsóknar-

gagna er aflað með samræðum þátttakanda og rannsakanda. Umræðuefnið 

er ákveðið fyrir fram af rannsakanda og felast viðtölin í samræðum þeirra á 

milli en markmið rannsakanda er að leggja sig fram um að mæta 

viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Áherslur í samræðum eru ekki ákveðnar 

fyrir fram eins og umræðuefnið. Leitast er við í eigindlegum viðtölum að ná 

dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið til að ná fram sem flestum blæbrigðum 

og er það skoðað frá ólíkum sjónarhornum, þó alltaf með tilgang 

rannsóknarinnar að leiðarljósi (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Eitt af einkennum eigindlegra rannsókna er að rannsakandinn deilir 

aðstæðum með þeim sem þátt taka í rannsókninni með því að hann fer á 

vettvang og fylgist með. Aðal rannsóknarverkfærið er því rannsakandinn 

sjálfur en hlutverk hans í eigindlegum rannsóknum er að afla gagna og 

greina þau en í kjölfar þess þróar hann kenningar sem byggja á hans eigin 

túlkun. Algengar eigindlegar aðferðir eru þátttakendaathugun, vettvangs-

athugun, opin viðtöl, rýnihópar og athugun skjala (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Í opnum viðtölum er mikilvægt að finna rauðan þráð í frásögnum 

þátttakenda í viðtalsramma sem rannsakandi gerir um ákveðið málefni. 

Slíkur þráður getur gefið vísbendingu um stöðu og þróun málefnisins, 

innsýn í huga þátttakenda og auðveldar rannsakanda að setja sig í spor 

þeirra. Taka þarf tillit til þess að í eigindlegum viðtölum er oft rætt við fáa 

einstaklinga og viðhorf þeirra þurfa ekki að endurspegla hlutaðeigandi 

samfélagið í heild (McMillan, 2012).  

Í hálfopnum viðtölum (e. semi-structured) felst að rannsakandi gerir 

viðtalsramma sér til stuðnings í öllum viðtölunum en hefur jafnframt 

sveigjanleika til þess að breyta og bæta við spurningum til að dýpka viðtöl 

sín eftir þörfum. Tilgangurinn með þessari aðferð er m.a. að reyna að skilja 



 

43 

reynslu þátttakenda af viðfangsefninu. Framvinda hvers viðtals ræðst meðal 

annars af samspili rannsakanda og viðmælanda en aðrir þættir geta þó 

einnig haft áhrif þar á eins og líðan og dagsform viðmælenda. Mikilvægt er 

því fyrir rannsakanda að hafa slíka þætti í huga, sé þess þörf, við úrvinnslu 

gagna (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). McNiff, Lomax og 

Whitehead (2003) telja hálfopin viðtöl henta vel í eigindlegum rannsóknum 

þar sem markmið viðtalanna er að vera fræðandi og um leið gefa svigrúm til 

þess að fylgja eftir svörum viðmælenda.  

Viðtalsformið gaf mér aukið svigrúm til þess að beina umræðunni að 

ákveðnu þema og var spurningarramminn byggður á rannsóknar-

spurningunum og svörum viðmælenda minna. Einnig var viðtölunum ætlað 

að dýpka þekkingu á hinu faglega starfi og kennslu sem alþjóðanámsverið 

býður nemendum af erlendum uppruna upp á um þessar mundir. Auk hinna 

formlegu viðtala átti ég óformleg viðtöl og spjall við viðmælendur. 

Silverman (2005) telur rannsóknartækni eins og spurningarlista og viðtöl við 

öflun gagna gegna mikilvægu hlutverki sem varpað geta ljósi á 

raunveruleikann, reynslu fólks og viðhorf. 

Samkvæmt Kristínu Loftsdóttur (2013) er vettvangsrannsókn rann-

sóknaraðferð þar sem gögnum er safnað um líf og starf þeirra sem 

rannsóknin fjallar um. Mikilvægur burðarás í þeirri aðferð eru því samskipti 

rannsakandans og þeirra sem rannsóknin beinist að. Vettvangsrannsókn 

felur í sér bæði aðferðafræðileg sem og siðferðileg álitamál og getur gefið 

dýpri og betri innsýn inn í það sem rannsakað er en að sama skapi getur hún 

verið mjög krefjandi. Mikilvægt er því að reyna að skilja samfélagið, sem 

rannsóknin beinist að, út frá eigin forsendum; skilja það innan frá og hlusta 

á það sem viðmælendur hafa að segja. Vettvangsrannsóknir tengja því oft 

saman ólíkar leiðir til gagnaöflunar en við það fæst heildstæðari mynd af 

viðfangsefninu. 

Fyrir mörgum áratugum lét Hortense Powdermaker (1966) hin frægu orð 

falla að rannsakandinn í vettvangsrannsóknum væri sem „mennskt 

rannsóknartæki“ sem þróað hafi með sér færni sem hjálpi honum að sýna 

hlutleysi við rannsókn sína. Samkvæmt Tierney (2007) eru mikilvægustu 

eiginleikar þess sem gerir vettvangsrannsókn að geta hlustað og horft. 

Stocking (1983) segir að vettvangsrannsóknir feli oft í sér heildræna nálgun, 

þá leggur rannsakandinn sig fram við að skilja sjónarhorn þeirra sem 

rannsóknin á að fjalla um. Samkvæmt Gunnari Þór Jóhannessyni og Þórði 

Kristinssyni (2009) þýðir heildræn nálgun að rannsakandi horfi á viðfangs-

efni í víðu samhengi þrátt fyrri að rannsóknin eigi að beinast að 

afmörkuðum þætti hlutaðeigandi samfélags. 
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Þar sem vettvangsrannsóknir fela í sér þátttöku rannsakanda í lífi eða 

starfi þeirra sem rannsóknin beinist að þarf rannsakandi að vera á staðnum  

og um leið varast að vera með eigin skoðanir á málefnum sem verið er að 

rannsaka. Reynsla mín af vettvangi gaf mér aukinn skilning og betri innsýn 

inn í starf og kennslu kennara námsversins því að við vettvangsrannsókn er 

rannsakandinn hluti af hinum daglegu störfum. Sigurlína Davíðsdóttir (2003) 

bendir á að með eigindlegri nálgun er horft á það hverju sinni hvernig 

einstaklingar upplifa það sem verið er að skoða. Eigindlegir rannsakendur 

halda því margir fram að til að rannsaka félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi 

sé best að slíta þau ekki úr samhengi við raunveruleikann. Til að geta sett sig 

betur inn í aðstæður vilja eigindlegir rannsakendur helst vera hluti af 

umhverfinu eða menningunni sem skoðuð er hverju sinni. 

 Þátttakendur 6.1.2

Þátttakendur rannsóknarinnar eru fjórir kennarar alþjóðanámsvers í 

Álfhólsskóla í Kópavogi, einn stuðningsfulltrúi og deildarstjóri sérúrræða. 

Einnig fylgdist ég með nemendum námsversins sem eru á yngsta stigi 

grunnskóla. Allir eru þeir af erlendum uppruna sem flutt hafa hingað til 

lands og hafa íslensku sem annað tungumál. Engin persónuleg viðtöl voru 

tekin við nemendur heldur fylgdist ég með þeim á vettvangi og tók niður 

vettvangsnótur. Áhersla var því lögð á alþjóðanámsverið og kennsluna, sem 

þar fór fram, með það að markmiði að dýpka betur þekkingu mína á því 

sviði. Markmið mitt var að fá fram sem besta sýn á móttöku og kennslu 

þessara nemenda. Við val á þátttakendum meðal kennara var tekið mið af 

því að þeir störfuðu allir við alþjóðanámsverið. Vankantar á rannsókn sem 

þessari eru að þetta var fámennt úrtak og er því ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður á fjöldann. Þær geta þó gefið mikilvægar vísbendingar um efnið 

(Kvale og Brinkmann, 2009).  

Úrtakið sem ég vann eftir er hentugleikaúrtak þar sem ég valdi að vinna 

með kennurum sem ég þekki til enda starfaði ég í skólanum áður en ég hóf 

nám mitt við Menntavísindasvið. Þetta úrtak var því bæði mjög aðgengilegt 

og heppilegt fyrir mig. Gerði ég þetta til að auðvelda mér alla þá vinnu sem 

farið getur í það að finna þátttakendur.  

Viðmælendur mínir í rannsókninni eru á aldrinum 34–70 ára og hafa þeir 

allir mislanga starfsreynslu að baki. Kennararnir koma frá Íslandi, Póllandi og 

Finnlandi. Þar sem nafnleyndar er gætt í rannsókninni koma viðmælendur 

ekki fram undir sínu rétta nafni en voru þó allir fúsir til þess að taka þátt. 

Voru þeir þó meðvitaðir um að nafn skólans er ekki dulið og því ekki hægt 

að tryggja að ekki sé hægt að rekja til þeirra það sem fram kemur. Ég hef 
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gefið þátttakendum nöfnin Ása, Anna, Bára, Íris og Hildur. Guðlaug 

Snorradóttir, deildarstjóri sérúrræða, kemur hins vegar fram undir sínu 

rétta nafni þar sem vitna þarf í hana í ritgerðinni í munnlegum heimildum, 

en hún veitti góðfúslegt leyfi fyrir því. Ekki þótti ástæða til þess að dylja nafn 

skólans þar sem fáir skólar á höfuðborgarsvæðinu hafa þetta fyrirkomulag 

að auðvelt er að sjá hvaða skóla er um að ræða. Þar að auki komu engar 

viðkvæmar upplýsingar fram í rannsókninni og var því ákveðið að vinna 

þetta með þessum hætti. 

 Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 6.1.3

Ég hafði samband við skólastjóra skólans og deildarstjóra sérúrræða og 

kynnti þeim rannsóknina og hver tilgangur minn væri með henni. Ég fékk 

leyfi hjá þeim til þess að fá að fylgjast með starfsemi deildarinnar sem hluta 

af rannsókn minni. Einnig var samþykki fengið hjá þeim kennurum sem þar 

starfa og ég valdi fyrir rannsóknina. Mikilvægt er í eigindlegum rannsóknum 

að þátttakendur gefi allir upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku. Eiga þeir 

einnig rétt á að fá að vita um aðkomu þeirra að rannsókninni sem og 

hvernig upplýsingar, sem þeir gefa, verða notaðar (Sigurður Kristinsson, 

2003). Tryggði ég þetta með því að útskýra viðfangsefnið og hvernig ég 

ætlaði að vinna að því og hvert hlutverk þeirra væri í rannsókninni. Með því 

að rannsakandi afli sér upplýstra leyfa hjá þátttakendum er hann að sýna 

þeim fram á heiðarlegan tilgang með rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 

2003).  

Þar sem stuðst var við hálfopin viðtöl við viðmælendur kom það ekki til 

að kalla þyrfti til túlk þar sem þeir kennarar, sem eru af erlendum uppruna, 

hafa allir náð ágætum tökum á íslenskri tungu. Þess ber þó að geta að vegna 

tungumálaörðugleika átti einn kennaranna í svolitlum vandræðum með að 

skilja sumar spurningarnar og í einstaka tilviki voru erfiðleikar með tjáningu 

en það kom þó ekki í veg fyrir að hægt yrði að vinna úr því viðtali. 

Á tímabilinu janúar til mars 2015 fylgdist ég með kennslunni og tók niður 

vettvangsnótur að meðaltali tvo daga í viku og var ég u.þ.b. tvo til þrjá tíma í 

senn. Til þess að kynnast starfseminni, kennurum og nemendum sem best, 

er nauðsynlegt að vera sem mest á vettvangi en McMillan (2012) bendir á 

að rannsakandi megi ekki vænta mikillar gagnaöflunar fyrr en góð kynni 

hafa tekist milli hans og þátttakenda og hann farinn að þekkja starfshætti á 

vettvangi. Rannsakandi skal þó ávallt gæta þess að bæði viðvera hans og 

hans eigin hugmyndir hafi sem minnst áhrif á rannsóknina. Ég fylgdist með 

starfinu með þetta tvennt að leiðarljósi. Til að öðlast betri skilning á hvernig 

starfinu er háttað tók ég hálfopin viðtöl við kennara og starfsmenn 
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deildarinnar. Kristín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013) benda á að 

það er ekki aðeins fjöldi viðmælenda, sem skiptir máli, heldur hversu oft er 

rætt við hvern og einn þar sem í hverju viðtali er hægt að fá fram nýjar og 

fyllri upplýsingar. Með þetta í huga vann ég rannsóknina en þátttakendur 

voru allir boðnir og búnir til þess að ræða við mig, þegar þess þurfti, og veita 

mér þær upplýsingar sem ég leitaði að. Hvað nemendur deildarinnar varðar 

fylgdist ég með þeim meðan ég var á vettvangi og ræddi við suma þeirra 

þegar svo bar undir. Nemendur tóku mér allir mjög vel og með veru minni í 

deildinni voru þau farin að líta á mig sem einn af starfsmönnum hennar. 

Hafði ég það þó í huga allan tímann að gæta þess að trufla ekki kennslu 

meðan á dvöl minni stóð. 

Megingagnaöflunin fór fram frá miðjum desember 2014 og fram í byrjun 

mars 2015. Þátttakendur voru allir að vilja gerðir, voru samvinnufúsir og 

gáfu mikið af sér. Lengd viðtalanna var mjög mismunandi og einstaklings-

bundin en þau vöruðu frá 45 mínútum upp í tvær klukkustundir. Viðtölin 

fóru öll fram í skólanum og voru þau hljóðrituð á Iphone en allir 

þátttakendur veittu leyfi fyrir því. Þegar viðtali lauk skráði ég hjá mér 

upplýsingar um hvernig gekk, hvort ég hefði fengið það fram sem ég sóttist 

eftir og athugasemdir um upplifun mína. Einnig var vettvangsathugun beitt 

og fór öflun þeirra rannsóknargagna fram með þeim hætti að fylgst var með 

kennslu í námsverinu, vettvangsnótur teknar niður á þeim dögum, sem ég 

var á vettvangi, og dagbók haldin meðan á rannsókn stóð. Markmið með 

rannsókninni var því að fá fram sem bestu sýn á kennslu þessara nemenda 

sem fram fer í alþjóðanámsveri við Álfhólsskóla í Kópavogi. 

 Gagnagreining 6.1.4

Meðan á vettvangsrannsókn stóð voru gögn skráð markvisst niður og 

niðurstöður greindar að lokinni rannsókn. Eftir að viðtölum lauk var unnið 

úr þeim gögnum og þau lykluð, helstu atriði dregin saman, túlkuð og þemu 

greind. Í greiningarferlinu velti ég fyrir mér og skoðaði vel hvað var líkt og 

ólíkt í niðurstöðum úr viðtölum þátttakenda. Aðferð, sem ég beitti við 

greiningu gagna, var með þeim hætti að ég vann úr vettvangsnótum mínum 

sem ég skráði í dagbók en með þeim hætti gat ég fengið betri yfirsýn yfir 

starfsemina. Viðtölin voru bæði skráð orðrétt niður og einnig var unnið úr 

þeim og niðurstöður þeirrar úrvinnslu skráðar. Markmið gagnagreiningar er 

að leita eftir ákveðnu sameiginlegu mynstri í gögnunum en einnig ber að 

leita í svörum að mótsögnum viðmælenda og taka það með í gagna-

úrvinnsluna (Helga Jónsdóttir, 2013). Opin kóðun var gerð á hverjum efnis-
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flokki fyrir sig og fundin áhersluatriði/þemu í svörum viðmælenda; síðan 

voru skoðuð sameiginleg þemu sem fram komu í svörum þeirra. 

Til að vinna úr gögnum, sem búið var að afla, voru viðtölin afrituð 

orðrétt og athugasemdir skráðar um leið. Í framhaldinu voru gögn greind 

frekar og var notast við opna kóðun. Unnið var úr vettvangsnótum úr 

þátttökurannsókninni og þær skráðar. Þegar búið var að fara vel yfir allar 

niðurstöður komu í ljós átta þemu sem þátttakendur áttu sameiginleg og 

hægt var að notast við í niðurstöðum.  

 Siðferðileg atriði 6.1.5

Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að gæta að siðferðilegum kröfum. 

Áður en rannsókn hófst talaði ég við skólastjóra Álfhólsskóla, Sigrúnu 

Bjarnadóttur, og kynnti fyrir henni hugmynd mína um rannsóknina. 

Jafnframt óskaði ég eftir leyfi til að fá aðgang að starfsfólki í móttöku-

deildinni og fá að fylgjast með kennslunni sem þar fer fram. Gaf hún mér 

góðfúslega leyfi fyrir því. Einnig hafði ég samband við deildarstjóra 

sérúrræða, Guðlaugu Snorradóttur, en hún veitti mér þær upplýsingar, sem 

ég þurfti, og var mér innan handar á meðan á rannsókn minni stóð.  

Þátttakendum var gerð grein fyrir tilgangi og markmiði rannsóknarinnar 

og upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri í ferlinu. Þeir 

fengu að vita hvaða aðferðum ég hugðist beita við að afla gagna og hvernig 

niðurstöðurnar yrðu nýttar. Fyllsta trúnaðar var gætt og reynt var eftir 

fremsta megni að setja niðurstöðurnar fram með þeim hætti að ekki verði 

hægt að rekja þær til ákveðinna kennara. Því var nöfnum þátttakenda 

breytt fyrir utan einn þátttakanda sem kom fram undir nafni en var það gert 

með fullu samþykki hennar. Ekki var leitað eftir samþykki foreldra barnanna 

í deildinni enda er ekki fjallað um málefni einstakra nemenda heldur 

einungis um starfsemi deildarinnar. Ekki þótti ástæða til að leyna nafni 

skólans þar sem fáir skólar á höfuðborgarsvæðinu eru með slíkar móttöku-

deildir nú á dögum og því auðvelt að sjá hvaða skóli þetta er. Þar sem 

einstaklingarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, eru fullorðnir og þeir voru að 

ræða sína persónulegu upplifun, þurfti ég ekki að sækja um sérstök leyfi 

fyrir viðtölunum önnur en munnlegt samþykki frá viðmælendum mínum. 

6.2 Móttaka 6–9 ára barna af erlendum uppruna í 
Álfhólsskóla 

Eins og kom fram hér að ofan er móttaka barna af erlendum uppruna með 

ýmsum hætti í grunnskólum landsins. Í Kópavogi stunda þessir nemendur 

nám sitt í móttökudeild sem fengið hefur nafnið alþjóðanámsver. Þar fá þeir 
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þá kennslu, sem þeir þurfa, þangað til þeir teljast hafa náð það góðum 

tökum á íslenskri tungu að þeir geta stundað nám sitt í hinum almenna 

bekk. Áður en gerð er grein fyrir rannsóknarniðurstöðum úr vettvangs-

rannsókninni er gerð almenn grein fyrir því hvernig tekið er á móti börnum 

af erlendum uppruna í Álfhólsskóla í Kópavogi. Síðan verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggja á vettvangsnótum og hálfopnum 

viðtölum sex viðmælenda sem tóku þátt í rannsókninni. Við úrvinnslu gagna 

komu ákveðin þemu í ljós, eins og áður sagði, og er niðurstöðum skipt í 

undirkafla eftir þeim. Þar sem rannsóknin lýtur að starfi/kennslu kennara 

deildarinnar/alþjóðanámsvers í þágu barna af erlendum uppruna og mikil-

vægi móðurmálsins var það kjarni viðtalanna og rauði þráðurinn í 

gögnunum. Niðurstöður voru flokkaðar í eftirfarandi þemu: 

 

• íslenskukennsla, þar er greint frá því hvernig íslenskukennslan fer fram, 

helstu aðferðir, áherslur og hindranir 

• lestrarkennsla 

• tölvukennsla  

• viðhorf kennara til móðurmáls nemenda af erlendum uppruna 

• tengsl nemenda af erlendum uppruna við almennan bekk 

• aðlögun nemenda að íslensku samfélagi 

• foreldrasamstarf  

• starfsemi deildarinnar 

 Alþjóðanámsverið í Álfhólsskóla 6.2.1

Álfhólsskóli er grunnskóli í Kópavogi sem varð til við sameiningu Hjallaskóla 

og Digranesskóla sumarið 2010. Yngri nemendur skólans, fyrsti til fjórði 

bekkur, eru staðsettir í fyrrum Digranesskóla en þar fór rannsókn mín fram. 

Heildarfjöldi nemenda Álfhólsskóla skólaárið 2014–2015 er hátt í 700 

nemendur og þar af eru 275 nemendur á yngsta stigi. Við Álfhólsskóla er 

starfrækt öflug sérkennslu- og móttökudeild fyrir nemendur af erlendum 

uppruna sem fengið hefur nafnið alþjóðanámsver en það hefur verið 

starfrækt frá árinu 2001. Þetta skólaár er 31 nemandi í alþjóðanámsveri, þar 

af eru níu nemendur í 1. bekk, átta nemendur í 2. bekk, tíu nemendur í 3. 

bekk og fjórir nemendur í 4. bekk en þess má geta að allt skólaárið geta 

nemendur bæði verið að koma og fara úr deildinni. 

Á heimasíðu skólans kemur fram að móttökudeild Álfhólsskóla hefur 

verið starfrækt frá haustinu 2001 og hefur þjónað öllum grunnskólum 

Kópavogs. Við deildina starfar teymi sem sér um inntöku nýrra nemenda í 
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móttökudeildina. Þessari kennslu er fylgt eftir af sérkennslufulltrúa 

Kópavogsbæjar ásamt stjórnendum og starfsliði Álfhólsskóla. Deildarstjóri 

móttökudeildar hefur yfirumsjón með allri faglegri vinnu og skipulagningu. 

Markmið deildarinnar er að framfylgja lögum um grunnskóla þar sem segir 

að nemendur með annað móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í íslensku 

sem öðru tungumáli. Kennsla í móttökudeild er tímabundin, ýmist til lengri 

eða skemmri tíma, allt eftir þörfum hvers og eins. Að loknu námi í deildinni 

fara nemendur í sína heimaskóla og þeir sem eiga skólahverfi í Álfhólsskóla 

hefja þá nám í almennum bekkjum skólans. 

Stefna Álfhólsskóla er að vera skóli þar sem allir njóta virðingar og ólíkir 

einstaklingar fá tækifæri. Álfhólsskóli er skóli án aðgreiningar með sérfræði-

þekkingu og getu til að mæta þörfum nemenda. Lögð er áhersla á vellíðan 

nemenda, skapandi starf og fjölbreytta kennsluhætti. Markmið skólans er 

að skapa skólasamfélag þar sem nemendur, starfsmenn og foreldrar vinna 

saman í sátt en einkunnarorð hans eru menntun – sjálfstæði – ánægja 

(Álfhólsskóli e.d). 

Við alþjóðanámsverið starfa sjö kennarar ásamt einum stuðningsfulltrúa. 

Allir hafa þeir misjafnan bakgrunn og hafa mislanga starfsreynslu að baki. 

Tveir af kennurum námsversins, sem tóku þátt í rannsókninni, eru af 

erlendum uppruna. Þriðji kennarinn er íslenskur sem ólst upp erlendis frá 

unga aldri en flutti aftur hingað til lands á unglingsárum sínum. Stuðnings-

fulltrúi deildarinnar hefur starfað við skólann í mörg ár og hefur því mikla 

reynslu að baki. Þar sem kennarar námsversins koma frá misjöfnum löndum 

er tungumálakunnátta þeirra mikil og nýtist það nemendum námsversins 

vel. Einnig er mikil menntun að baki kennaranna sem er mikilvægt þegar 

kemur að kennslu sem þessari því þar þarf að hafa góða þekkingu á hvernig 

best er að kenna nemendum af erlendum uppruna nýtt tungumál. 

Í skólabyrjun 2014–2015 var námsverinu skipt upp í tvær bekkjarstofur, 

annars vegar nemendur í fyrsta og öðrum bekk og hins vegar nemendur í 

þriðja og fjórða bekk. Var þetta gert til að létta af deildinni álagi sökum 

fjölgunar nemenda en þröngt var orðið um þá þegar allir voru saman í einni 

stofu. Í upphafi þessa skólaárs komu 16 nýir nemendur inn í námsverið, 20 

nemendur eru á öðru ári og 11 nemendur sem verið hafa í deildinni tvö ár 

eða lengur en allir eru þeir með sértæka námserfiðleika. Síðastliðið ár 

útskrifuðust úr deildinni 42 nemendur sem eru komnir inn í almenna bekki 

en fá tvo til sex tíma á viku í íslenskukennslu þ.e. íslensku sem öðru máli 

(Guðlaug Snorradóttir, munnleg heimild, 2. desember 2014).  

Markmið námsversins er að framfylgja lögum um grunnskóla þar sem 

segir að nemendur með annað móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í 
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íslensku sem öðru tungumáli. Markmiðið er að þeir öðlist færni í að tjá sig á 

íslensku og tileinki sér nýja menningu og siði. Skólinn leitast við að tryggja 

félagslega stöðu nemenda og gera nám og aðlögun þeirra eins farsæla og 

hægt er.  

Hlutverk deildarinnar er að veita tímabundið skólaúrræði fyrir nemendur 

með annað móðurmál en íslensku. Kennslan, sem þarna fer fram, er hugsuð 

ýmist til lengri eða skemmri tíma, allt eftir þörfum hvers og eins, en misjafnt 

er hversu lengi nemendur dvelja þar. Þó er miðað við að nemendur séu tvö 

ár í deildinni eða lengur ef þörf krefur. Þegar kemur að skipulagi og 

starfstilhögun alþjóðanámsvers miðast tímamagn við fjölda nemenda en 

fjöldi ræðst af þörf og aðstæðum. Námsleg og félagsleg staða hvers 

nemenda er lögð til grundvallar og er kennt samkvæmt einstaklings-

námskrá (Álfhólsskóli, e.d.; Guðlaug Snorradóttir, munnleg heimild, 2. 

desember 2014). 

Til eru skrár um alla þá nemendur sem í deildinni hafa verið og sér 

deildarstjóri sérúrræða um að uppfæra skrárnar. Þar koma fram t.a.m. nöfn 

og heimilisföng nemenda, upplýsingar um komuár til landsins, um 

móðurmál þeirra, um hvaða tungumál eru töluð á heimilinu og hvenær þeir 

fá íslenska kennitölu (Guðlaug Snorradóttir, munnleg heimild, 2. desember 

2014).  

Til að meta stöðu nemenda er notast við símat og endurmat og er það 

gert bæði munnlega og skriflega. Á meðan nemandi er alfarið í 

alþjóðanámsveri er það á ábyrgð kennara deildarinnar að sjá um tengsl við 

heimili nemandans og fylgja eftir námsframvindu hans. Þegar nemendur 

hafa náð nægum tökum á íslenskunni, að mati kennara deildarinnar, fara 

þeir út í almenna bekki grunnskólanna. Misjafnt er í hvaða skóla þeir fara 

þar sem þetta er móttökudeild fyrir alla grunnskóla í Kópavogi. Innan 

deildarinnar starfa kennarar sem tala íslensku, pólsku, finnsku, ensku, 

lettnesku, rússnesku, tælensku, spænsku og portúgölsku. Mjög mikilvægt er 

að kennarar tali sem flest tungumál í deildum sem þjónusta nemendur af 

erlendum uppruna en ríkjandi tungumál nemenda innan deildarinnar eru 

pólska, rússneska og tælenska. Nemendur námsversins koma víða að úr 

heiminum en þar eru nú börn frá Bandaríkjunum, Brasilíu, Búlgaríu, 

Filippseyjum, Finnlandi, Kenía, Kína, Kosovo, Lettlandi, Litháen, Portúgal, 

Póllandi og Sýrlandi. Á laugardögum eru starfandi tungumálaskólar víða á 

höfuðborgarsvæðinu. Í Álfhólsskóla er einn þeirra starfræktur, þ.e. tælensku 

skólinn (Guðlaug Snorradóttir, munnleg heimild, 2. desember 2014). 

 Í Álfhólsskóla er miðað við að nemendur af erlendum uppruna séu 15–

20 klukkustundir á viku í móttökudeild þegar nám þeirra hefst. Þegar fyrstu 
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vikum nemenda í deildinni er lokið fara þeir að sækja aðrar greinar með 

hinum almenna bekk, umsjónarbekknum, eins og sund, íþróttir og allar 

verkgreinar. Það fer svo eftir því hvar nemandi er staddur hversu lengi dvöl 

hans er í deildinni en einstaklingsnámskrá er unnin fyrir alla nemendur sem 

stunda þar nám. Gengið er út frá námslegri getu og færni hvers og eins 

ásamt menningarlegum bakgrunni sem hefur einnig sitt að segja um færni 

og getu nemandans til að takast á við nýja málið sem er oft og tíðum erfitt í 

byrjun, sérstaklega ef nemendur eru ekki læsir á móðurmálinu. Símat er í 

gangi þar sem staðan er tekin jöfnum höndum og gerð ný áætlun ef þurfa 

þykir (Guðlaug Snorradóttir, munnleg heimild, 2. desember 2014). 

Nemendur fara inn í vissa tíma í umsjónarbekknum eftir því sem þeim 

fer fram í málinu en ætíð í samráði við bekkjarkennarann. Kennslan í 

móttökudeildinni miðar að því að nemendur fari smátt og smátt æ meir inn 

í almenna bekki en þó er lögð áhersla á íslenskukennslu sem kennd er út frá 

íslensku sem öðru máli. Sú kennsla hefur oft brúarsmíðina að leiðarljósi þar 

sem íslenskan er oft skýrð nánar á móðurmáli nemandans. Þar sem bak-

grunnur til málanáms er mjög mismikill, og getan einnig, er þessi þáttur 

mjög mikilvægur og miklu skiptir að hann sé rétt skilinn. Oft eru nemendur 

komnir í alla tíma með bekknum nema 6–8 tíma í íslenskunámi. Kennarar 

deildarinnar og deildarstjóri sérúrræða fylgjast með framförum nemenda og 

ákveða með hliðsjón af mati og í samráði við foreldra /umsjónarkennara 

hvenær námi í móttökudeild lýkur (Álfhólsskóli, e.d.; Guðlaug Snorradóttir, 

munnleg heimild, 2. desember 2014). 

 Íslenskukennsla  6.2.2

Eins og áður hefur komið fram er íslenskukennsla grundvöllur fyrir öllu námi 

og starfi í íslensku samfélagi. Mikilvægt er því að nemendur af erlendum 

uppruna nái tökum á íslenskri tungu sem fyrst til að geta orðið virkir sam-

félagsþegnar. 

Viðmælendur mínir eru allar á sama máli um að íslenskukennsla 

nemenda af erlendum uppruna sé krefjandi og henni fylgi mikið álag en að 

sama skapi sé hún mjög gefandi og skemmtileg en mesta áherslan sé lögð á 

að kenna þeim íslenskt tungumál. Mikil samvinna er meðal kennara 

deildarinnar, þeir hittast reglulega og fara yfir stöðu mála svo að 

áherslurnar dreifast. Leggja þeir allir aðaláherslu á mikilvægi þess í upphafi 

að byggja upp lestur og orðaforða nemenda í íslensku tungumáli svo að þeir 

geti bjargað sér í skólasamfélaginu og að markviss málörvun sé mikilvæg 

hverjum nemanda. Guðlaug sagði meðal annars: „Við leggjum áherslu á að 

byggja upp málið og notkun þess og þá byggir þú það upp frá íslensku sem 
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öðru máli“. Bætti hún við að lestrarkennslan væri þarna mikilvægust. Hún 

sagði: 

Þá ertu kannski að leggja áherslu meira á að vinna með 

lesturinn því að við höfum allt annað hljóðkerfi heldur en 

margir þeir sem eru að koma til okkar svo við þurfum að byrja á 

því að kenna þeim allt hljóðkerfið og það verður að vera rétt til 

þess að þú getir farið að lesa og líka að tala. 

Allir kennarar deildarinnar voru á sama máli og Guðlaug um mikilvægi 

lestrarkennslu. Samhljóm kennara mátti finna í svörum þeirra um mikilvægi 

þess að nemendur deildarinnar séu samferða eins mikið og mögulegt er í 

því efni sem er á dagskrá inni í umsjónarbekknum. Miða þeir allir kennsluna 

við það að hún hæfi hverjum og einum og miðist við aldur nemenda. Anna 

sagði meðal annars: „Við búum oft bara til námsefni sem hæfir þeim því við 

getum ekki alltaf stuðst við það efni sem verið er að kenna inni í almennum 

bekk.“ 

Kennslan, sem fram fer í deildinni, gerir vissar kröfur sem kennarar þurfa 

að vera tilbúnir til að takast á við. Bára sagði meðal annars: „Já ég er ánægð 

með hvernig kennslan gengur. Auðvitað er þetta krefjandi og mikið álag en 

ég held að nemendur fái mjög góða og árangursríka kennslu“. Ása tók í 

sama streng en bætti við að „okkur vantar stærra húsnæði ... það er sem 

sagt ytri umgjörð sem gerir starfið erfitt“.  

Þegar borin eru saman svör kennaranna má glöggt sjá að allir leggja þeir 

sitt af mörkum og að markmið þeirra er að koma nemendum sem fyrst út í 

hina almennu bekki; til að geta það þurfi kennslan að vera með markvisst og 

mikið aðhald því nemendur eru staddir á mismunandi stöðum í námi og 

þetta sé því allt mjög einstaklingsbundið. Íris nefnir dæmi um nemanda sem 

„var algjört séní, þessi nemandi var ekki nema eitt ár í deildinni og þá var 

hann tilbúinn að fara inn í bekk. Svo eru líka börn sem eru búin að vera lengi 

í deildinni en eru ekki fær um að fara inn í bekk í íslenskutíma. Þetta er bara 

svo einstaklingsbundið.“ Anna sagði: 

Nemendur eru allir á mismunandi stað. Sumir eru að koma 

beint úr leikskóla og svo eru þeir sem eru nýkomnir til landsins 

... ég hef sett upp kennsluáætlun hjá mér fyrir þau börn [sem 

eru nýkomin]. Þau læra grunnatriðin í samskiptum í skóla til að 

geta bjargað sér fyrst eins og: Má ég leika eða fara á klósettið? 

Þetta eru bara nokkrar setningar sem við erum að æfa í svona 

hlutverkjaleikjum en samhliða því þá byrjum við strax á 
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orðaforðakennslunni og það gerum við á mismunandi hátt og 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Það er bæði gert í gegnum 

markvissa málörvun, líka farið í hljóðin en nemendur þurfa 

góðan tíma í hana [markvissu málörvunina]. 

Allir kennarar deildarinnar voru á sama máli, notast þeir allir við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og er það gert til þess að ná sem best til nemenda hverju 

sinni. Sama var að segja þegar kemur að kennslu í orðaforða, þá töluðu þeir 

um að ýmsum aðferðum væri beitt. Svar Önnu lýsir vel því sem kom fram 

hjá þeim öllum: 

Til að auka orðaforða nemenda er notast við spjöld bæði með 

myndum og orðum, við gerum þetta svona leikrænt, spilum 

„actionary“, orðasjóð, munnlegar æfingar, notumst við tölvuna 

og Ipada ... það þarf að hafa þetta sem fjölbreyttast til að 

viðhalda þeirra áhuga og sem tilheyrir þeirra aldri. Ég kenni 

bara svona frá hjartanu ... notast við sýnikennslu á töflunni, 

teikna mikið og „googla“ myndir á tölvunni. 

Talaði hún um að „auðvitað er síðan stefna okkar allra og markmið að koma 

nemendum sem fyrst út í hina almennu bekki“. Íris var á sama máli og Anna 

og talaði um að það þurfi að leggja sig allan fram við að koma kennslunni 

sem skilvirkast til nemenda en með hvaða hætti það er gert sé svolítið leikið 

af fingrum fram eftir aðstæðum. Nefndu þær að sýnikennsla á töflu og 

látbragð væri stór partur af kennslunni og hefur sú aðferð skilað sér vel að 

þeirra mati. Íris sagði: 

Ég í raun nota bara þá aðferð sem hentar hverju sinni, ég spila 

þetta bara svolítið eftir hjartanu. Ég nota mikið töfluna, skrifa 

og teikna útskýringar þar ... ég byrja oftast á að kenna þeim orð 

svo að þau geti bjargað sér og orð úr nánasta umhverfi. 

Íris talar þó um að hún myndi vilja að nemendur fengju meiri tíma í 

íslenskukennslu, alla vega svona til að byrja með. „Við erum allar að leggja 

okkur fram við kennsluna en ég held að betur megi gera.“ Góð íslensku-

kennsla er henni mikið hjartans mál og sagði hún: „Ég elska að kenna 

nemendum íslensku.“ Þar sem mesta áherslan er lögð á að kenna 

nemendum íslenskt tungumál eru kennarar deildarinnar sammála um að 

þær kennsluaðferðir, sem þeir beita, skila sér vel til nemenda. 
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Ása var sammála Írisi og Önnu um að kenna út frá hjartanu: „Ég nota 

oftast bara brjóstvitið.“ Hennar persónulega markmið er að börnunum líði 

vel, að þau finni til öryggis og treysti okkur [kennurunum]  „jafnvel þó við 

séum strangar og gerum kröfur“. Þetta viðhorf Ásu má bera saman við 

skoðanir hinna kennaranna og má sjá að þær eru allar á sama máli um að 

mjög mikilvægt sé að nemendur sýni þeim traust. Má bera það saman við 

að einn daginn voru nemendur að læra stærðfræði [um spegilás]. Fimm 

nemendur voru í verinu og þrír kennarar. Einn nemendanna er nemandi 

sem ég þekki aðeins til og var hann mjög glaður þegar ég kom. Þessir þrír 

nemendur voru duglegir og áhugasamir. Þegar svona fáir nemendur eru í 

verinu eiga þeir mun auðveldara að einbeita sér og þá vinna þeir betur. 

Vinnufriður var góður og nýttist tíminn vel. Mátti sjá að kennarar náðu vel 

til nemendanna (Vettvangsnótur, 23. janúar 2015). 

Allir kennarar deildarinnar tala um að vinnan sé oftast einstaklingsvinna 

en þó stundum paravinna. Hildur segir að það sé mikil þörf á aðstoð inn í 

deildina. Sagði hún meðal annars: 

Ég vann með einn nemanda sem ég fékk til mín síðastliðið 

haust og hef unnið markvisst með honum og veitt honum 

stuðning. En síðan hefur sá stuðningur minnkað þannig að ég 

er í raun að hjálpa öllum, ég er stuðningur við alla nemendur 

og er í raun að aðstoða við kennslu ... Ég myndi vilja fleiri 

kennara, til dæmis manneskju sem getur túlkað fyrir okkur, 

mér finnst það aðalvandamálið, það vantar svo oft túlk því það 

eru svo mörg tungumál innan deildarinnar. 

Hvað varðar túlk inn í deildina voru þær Íris og Hildur sammála um að það 

væri eitthvað sem skoða þyrfti. Hafa þær báðar fundið fyrir því að mikil þörf 

sé að bjóða upp á slíka þjónustu.  

Var það eitt af því sem ég tók eftir að mikil þörf er á túlk inn í deildina. 

Þó svo að við deildina vinni kennarar frá Póllandi og Tælandi eru þeir ekki 

alltaf til staðar. Því væri mjög mikilvægt að hafa fleiri kennara sem tala 

tungumál barnanna og geta aðstoðað íslensku kennarana (vettvangsnótur, 

29. janúar 2015). 

Íris kom fram með áhugaverða hlið á íslenskukennslunni þegar hún 

talaði um barnamenningu og hversu mikilvægt það væri að kenna 

nemendum af erlendum uppruna barnamenningu eins og um„Grýlu og 

þulur“. Bára talaði um að það gæti verið snúið að kenna nemendum frá 
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Póllandi íslensku því hún væri svo frábrugðin pólskunni en tungumálin tvö 

ættu það þó sameiginlegt að vera „erfið málfræðilega séð“.  

Tók ég eftir því að þegar Bára kom inn í verið að kenna var mikill munur 

á nemendum. Hún kenndi stærðfræði og þar sem mikið er um nemendur 

frá Póllandi tók ég eftir því að um leið og hún byrjaði að kenna kom meiri ró 

yfir þá. Hún hélt uppi góðum vinnufriði meðal nemenda sinna og unnu allir 

vel. Þarna geta nemendur talað á sínu tungumáli og skilja betur útskýringar 

hennar og eiga þá jafnvel auðveldara með að skilja hvað þeir eru að gera. 

Útskýrði kennarinn allt fyrir þeim á pólsku. Þetta eru þó allt nemendur sem 

tala og skilja íslensku að mestum hluta en samt getur reynst þeim erfitt að 

skilja þegar útskýra á fyrir þeim hugtök svo dæmi sé tekið (Vettvangsnótur, 

26. janúar 2015).  

Bára leggur mikla áherslu á brúarsmíði en þar er hún að kenna 

nemendum af yfirfæra orð úr móðurmáli nemenda yfir á íslensku. Hún taldi 

íslenskukennsluna vera nægilega og sagði: 

Veistu, íslenskukennsla er í öllum fögum, alveg sama hvað við 

erum að gera, stærðfræði eins og hugtök og svoleiðis. Þannig 

að íslenskan er gegnumgangandi í gegnum allt námsefnið ... Við 

erum að reyna að láta nemendur lesa líka í bókum. Sérstaklega 

nemendur sem eru allan tímann hjá okkur; við verðum að 

skipta námsefninu upp annars verða þau bara þreytt. 

Hildur talaði einnig um að íslenskukennsla innan deildarinnar sé til 

fyrirmyndar, kennarar þar leggi sig alla fram og mikill metnaður sé meðal 

kennara að kenna nemendum íslensku á sem auðveldastan hátt. Hildur 

sagði: 

Við erum allar að leggja okkur fram eins mikið og við getum, 

þetta skilar árangri að vissum mörkum. Auðvitað vildi maður 

stundum sjá meiri framfarir miðað við hvað kennarar leggja sig 

fram en svo er það líka einstaklingsbundið hversu fljótir 

nemendur eru að ná tökum á lærdómnum og tileinka sér 

íslenskuna. Þetta fer algerlega eftir persónugerð hvers og eins. 

Auðvitað vildi maður gera meira ef maður mögulega gæti það 

en það vantar að mínu mati mannskap. 

Þar sem Anna er að kenna yngri nemendum lagði hún mikla áherslu á að 

námsefnið væri sniðið að þörfum þessara nemenda. Það yrði að gæta þess 

að námsefni þeirra sé á einfaldara máli. Hún sagði meðal annars: „Við 
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getum notað ýmislegt sem íslenskir nemendur eru með en alls ekki allt.“ 

Talaði hún um að notaðar væru þær bækur sem kennararnir teldu að barnið 

hefði getu til að vinna í. Hún sagði: 

Þau eru náttúrulega mest í því að læra stafina og að fara að 

læra að lesa. Þannig að þau detta bara beint inn í það að læra 

íslensku stafina með sama kerfi og nemendur í almennum 

bekk. Ég er að taka þá einn staf í viku, ég einfalda bækurnar og 

byggi þetta öðruvísi upp, ég nota meira kennslu erlendra 

tungumála inn í það svo þau fái orðaforðakennslu og við förum 

aðeins dýpra inn í ... við bara gerum þetta á annan hátt.  

Kennarar deildarinnar komu allir inn á það hversu ómetanlegt það er að 

verða vitni af því þegar kennslan hefur borið árangur og hversu miklu skrefi 

hafi þá verið náð. Anna tók svo til orða: „Þegar ég upplifi að kennslan mín 

ber árangur verð ég svo glöð, þau eru bara svo dugleg“. Greina mátti að 

árangur nemenda gefi þeim mikið og ánægja þess að kennsla beri árangur 

sé það mikilvægasta í starfi þeirra (Vettvangsnótur, 2. febrúar 2015). 

Ég varð vitni að því hversu ánægðir nemendur eru þegar þeir átta sig á 

að þeir skilja rétt það sem kennari er að kenna þeim, hvort sem það er 

íslenska eða stærðfræði. Einnig var ánægjulegt að hlusta á þá lesa og reyna 

að ná réttum framburði; þar lögðu allir nemendur sig mikið fram og mátti 

sjá framfarir hjá þeim á þeim tíma sem ég var á staðnum. Ég lagði upp með 

það að eiga samtal við nemendur um hvað þeim finnst um að vera í 

íslenskum skóla og hvernig gangi að ná tökum á íslenskunni. Einn nemandi 

sagði meðal annars: „Ég skil ekki allt en það er gaman að læra, líka 

stærðfræði“ (Vettvangsnótur, 25. febrúar 2015). 

Ása gerði að umtalsefni að hún myndi vilja efla tengsl íslensku krakkanna 

við nemendur deildarinnar og þannig auka möguleika þeirra á að læra 

íslensku við eðlilegar aðstæður. Talaði hún um það að hún legði mikla 

áherslu á það í stærðfræði að börnin lærðu stærðfræðihugtökin á íslensku. 

Hún nefndi einnig að stærðfræðin er „alþjóðlegt tungumál og opnar dyr alls 

staðar í heiminum“. Annað sem kom fram hjá henni var að „svo látum við 

börnin einnig tefla reglulega því það þjálfar bæði rökhugsun og félags-

færni“. Hvað kennsluna varðar notast Ása mikið við töfluna þar sem hún 

teiknar heilu myndasögurnar upp fyrir nemendur en með því nær hún að 

auka orðaforða þeirra verulega og útskýra orðin. Segir hún að „með því að 

kenna á þennan hátt auðveldi það henni að kynna orð og hugtök fyrir 

nemendum“. Þessa aðferð nota aðrir kennarar deildarinnar einnig og eru 

sammála um að hún beri mikinn árangur.  
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Eftir að hafa verið á vettvangi er það skoðun mín, að aðferðin sem Ása 

beitir, virki mjög vel á nemendur. Við kennslu og útreikninga í stærðfræði 

lætur hún nemendur einnig koma til sín og leysa dæmin uppi á töflu. Þetta 

finnst nemendum spennandi og keppast þeir um að fá að koma til hennar 

upp að töflu (Vettvangsnótur, 5. febrúar 2015). 

Þar sem allir kennarar deildarinnar nota kennsluaðferðir sem þeir telja 

henta best hverju sinni lýsti Bára kennslunni svona: „Þetta er svona blönduð 

kennsla, skjávarpi, töflukennsla, spil og svona verkefni sem við látum 

nemendur gera og hengjum upp á vegg“ ... „stærðfræðin er meira á bókina 

en auðvitað nota ég töflukennslu líka, sama er að segja um íslenskuna. 

Síðan notum við líka leiki, bæði kennari að leika orðin og síðan bara leiki til 

kennslu.“ Lætur Bára nemendur mikið endursegja orð til að þau festist 

betur í minni þeirra en það er nokkuð sem öllum kennurum bar einmitt 

saman um að væri mjög góð leið til þess að kenna nemendum ný orð. Allir 

viðmælendur mínir voru sammála um að aðaláherslan skuli vera á að 

nemendur læri hljóðin og rétta framburðinn sem fyrst þegar nemendum af 

erlendum uppruna er kennd íslenska. 

Eru þær sammála um að nemendur fái næga íslenskukennslu og að þær 

leggi sig allar fram við að svo sé en þó telur Íris að betur megi gera. Anna 

sagði að „auðvitað vill maður alltaf gera meir en já, þetta er vel að ganga 

upp hjá okkur“. Það geri þeim þó báðum [Hildi og Írisi] erfitt fyrir að hafa 

ekki stundum túlk á staðnum. Allar eru þær á sama máli um að nemendur, 

sem koma frá sama landi, eigi það til að tala mikið saman á sínu tungumáli í 

kennslustund og það hafi truflandi áhrif en þær leggja mikla áherslu á að í 

íslenskutímum „tölum við bara íslensku“. Anna tók það samt fram að 

stundum nýti hún sér að láta nemanda túlka fyrir sig þegar hún lendir í 

vandræðum með að útsýra fyrir nemendum en það sé eingöngu í boði ef 

hún biður nemanda um þessa hjálp.  

Viðmælendur voru allar sammála Önnu að þessu leyti en töluðu þó um 

að stundum væri nokkuð erfitt að hafa stjórn á þessu. Hildur nefndi einmitt 

að nemendur tali stundum svo mikið saman inni í kennslustofunni og við 

vitum ekkert um hvað þau eru að tala. „Þetta geta verið erfiðar aðstæður að 

vinna við“. Ása bætti við: „Hjá öðrum nemendum eru möguleikarnir færri 

þar sem oftast er aðeins einn í hverjum bekk sem talar sitt tungumál“: Bára 

kom með aðra sýn á málið og sagði að þetta truflaði hana ekki neitt þegar 

hún er að kenna, þar sem hún skilur hvað þeir eru að segja og getur látið þá 

stoppa. 

Nemendur frá sama landi [eins og Póllandi] eiga það til að masa og 

veldur það oft truflun. Kannski er það vegna þess að þeir eru svo margir en 
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aftur á móti ef fáir nemendur eru saman komnir gengur allt miklu betur og 

kennari hefur betri stjórn, sem er kannski skiljanlegt. Tel ég einnig að þar 

sem kennari getur setið með nemendum sínum, haft þá í kringum sig og 

sinnt þeim öllum, gengur allt miklu betur því sumir nemendur vinna ekki 

mikið nema kennari sé yfir þeim (Vettvangsnótur, 28. janúar 2015). 

Miðað við svör viðmælanda minna má sjá að mikil ábyrgð hvílir á 

kennurum námsversins. Voru þær allar sammála um að þegar kemur að 

kennslu nemenda af erlendum uppruna þarf að hafa í huga hvar þeir eru 

staddir í náminu því það er mjög einstaklingsbundið hvernig kennslu þeir 

þurfa., Þeim nemendum, sem hafa góð tök á sínu tungumáli, gengur betur í 

deildinni. 

Viðmælendur voru á sama máli um að starfið veitti þeim mikla ánægju. 

Anna sagði meðal annars: „Mér finnst þetta mjög gefandi starf en mikið álag 

líka en það er rosalega skemmtilegt að vera með öll þessi lönd ... en það 

þarf góða kennara til að framreiða þetta“. Anna sagði einnig: 

...mér finnst kennslan yndisleg, ofsalega skemmtileg ... upplifun 

af kennslunni sjálfri að þá er þetta skemmtilegur vettvangur 

fyrir mig að starfa á því ég finn að ég get nýtt allt sem ég hef 

lært. Álagið við að kenna íslensku sem annað tungumál, það er 

allt annað álag heldur en að vera að kenna íslensku inni í bekk. 

Það tekur allt öðruvísi á þig sem kennara að vera að kenna 

barni sem skilur ekki þitt tungumál og þú skilur ekki tungumál 

þess og þú þarft á einhvern hátt að reyna að finna fjölbreyttar 

aðferðir þannig að allir njóti góðs af. Stundum finnst manni að 

maður sé að reyna að senda hugskeyti í leiðinni. Mann langar 

svo til að gera svo mikið. 

Meðan á dvöl minni stóð fylgdist ég sérstaklega með einum nemanda í 4. 

bekk. Þessi nemandi er mjög áhugasamur og duglegur að læra og reynir að 

bjarga sér sjálfur. Hann hefur náð ágætum tökum á íslensku og hef ég séð 

miklar framfarir hjá honum (Vettvangsnótur, 25. febrúar 2015). 

Ef niðurstöður viðmælenda minna eru skoðaðar má sjá að þær leggja sig 

allar fram við að kennslan beri sem mestan árangur með þeim aðferðum 

sem þær beita og allar áherslur þeirra séu þær sömu. Þar sem nemendur 

deildarinnar eru frá mismunandi löndum og mikill einstaklingsmunur er á 

þeim, kemur það fram að sníða þurfi kennsluaðferðir að þörfum þeirra 

hvers um sig. Mikil vinna sé hjá kennurum að ná að láta kennsluna ganga 

upp en með góðri samvinnu gangi það vel. Markmiðið er að kenna 
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nemendum íslensku til að þeir geti samlagast íslenskum nemendum og 

fótað sig í skólasamfélaginu. Þessar niðurstöður má segja að séu í takt við 

það sem ég hafði verið búin að móta mér skoðun á í upphafi. 

 Lestrarkennsla 6.2.3

Lestrarkennsla er mikilvægur þáttur í námi barna af erlendum uppruna. 

Þess vegna leggja kennarar mikla áherslu á hana og að henni sé vel sinnt. 

Þegar lestrarkennsla nemenda af erlendum uppruna er skoðuð má sjá 

samhljóm í svörum kennara deildarinnar í því hversu mikilvæg hún er 

þessum nemendum. Leggja þeir allir mikla áherslu á það að nemendur lesi 

hjá þeim á hverjum degi. Anna talaði um að „nemendur byrja strax að lesa í 

fyrsta bekk eins og krakkarnir inni í almennum bekk“. Flestir viðmælendur 

töluðu um að nemendur lesi á hverjum degi hjá þeim í skólanum, það væri 

mjög mikilvægt. Sögðu þær að það þurfi að vera mjög mikil áhersla á 

lestrarkennslu sérstaklega af því að langflestir nemendur fá ekki aðstoðina 

heima, þar sé enginn sem tali íslensku eða geti lesið texta á íslensku. 

Markmið kennaranna er að láta nemendur fara heim með lestrarbækur en 

það sé ekki fyrr en einhver geti hlustað á þau lesa. Anna tók eftirfarandi 

fram: 

Einstaka sinnum fer bók heim ef foreldri biður um það ... ef 

barn er aðeins farið af stað að lesa, finnst þeim gaman að fá að 

lesa aðeins fyrir foreldrana til að sýna hvað þau kunna, hvernig 

eiga þeir annars að heyra eða vita hvað þau eru að gera í 

skólanum? 

Ása kom inn á það að nemendur, sem hafa komið í deildina í haust [3.–4. 

bekkur] hafa allir verið læsir á sínu tungumáli og þess vegna hefur verið 

tiltölulega auðvelt að fá þá til að lesa og hljóða sig í gegnum orðin. „Við 

höfum því getað einbeitt okkur að framburðinum. En innan um nemendur 

eru einnig þeir sem eru með dyslexiu eða annars konar lestrarerfiðleika og 

fá þeir sérkennslu hjá sérkennara.“ 

Það er mikið álag á kennara deildarinnar og mátti finna samhljóm í því að 

þær myndu allar vilja fá meiri stuðning inn í bekkina fyrir lestrarkennslu. 

Orð Önnu lýsa þessu mjög vel: 

Draumurinn væri að það væri kennari sem hugsaði um 

lestrarkennsluna hjá öllum nemendum, færi á milli bekkja, væri 

bara í því, af því að þetta er svo mikilvægt. 
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Þegar ég fylgdist með lestrarkennslu í 4. bekk var kennari að leggja áherslu á 

réttan framburð nemenda. Þennan dag voru nemendur að læra að segja 

orðið VAÐA. Reyndist það nemendum erfitt orð þar sem stafurinn Ð er 

erfiður í framburði. Lagði kennari mikið upp úr því að allir nemendur næðu 

réttum framburði og útskýrði hún einnig vel á töflu hvað orðið merkti með 

teikningu. Ég ræddi stuttlega við nemendur um hvað þeir væru að lesa og 

fann að þeim þótti gaman að tala um það. Einn nemandi var sérstaklega 

duglegur að tala og þegar ég spurði hann hvað honum fyndist skemmti-

legast að læra sagði hann: „Ég vil læra meiri íslenska.“ (Vettvangsnótur, 2. 

febrúar 2015). 

Hvað varðar lestarkennslu nemenda var áhugavert að fylgjast með þegar 

Bára lét nemendur lesa þar sem hún útskýrði ávallt fyrir þeim hvað þeir 

væru að lesa um. Við það jókst skilningur nemenda enn betur og gátu þeir 

fengið betra samhengi í lesturinn. Þarna sá ég hversu mikilvægt það er að 

geta útskýrt merkingu orða og texta fyrir nemendum sem ekki eru komnir 

með nægan skilning á íslenskunni. Heimalestur skiptir kennara deildarinnar 

miklu máli og leggja þeir allir sitt af mörkum til að láta nemendur lesa hjá 

sér á hverjum degi. Mátti þar sjá að þeir höfðu mikinn metnað til þess að 

nemendur næðu góðum tökum á lestrinum og að skilningur fylgdi þar með 

(Vettvangsnótur, 5. febrúar 2015). 

Anna, Íris, Bára og Hildur voru allar sammála um að lestrarkennsla sé 

næg í deildinni þó svo að auðvitað vilji þær alltaf meir. Leggja þær mikið upp 

úr lestri og lestrarkennslu nemenda en benda á að finna megi 

lestrarkennsluefni í öllu lesefni, alveg sama hvað kennt er. Íris nefndi síðan 

að „auðvitað eru sumir nemendur, sem geta ekki lesið, sem þyrftu meiri 

hjálp en þá er líka orðin spurning hvort það sé komið út í sérkennslu“. Ása 

er ánægð með lestrarkennsluna en sagði: 

Það mætti nú alltaf bæta við, en þá ættum við líklega að hafa 

lengri skóladag. Það sem ég vildi helst gera er að fá heimalestur 

í dægradvölina, skipulagðan af stjórnendum skólans. Það væri 

t.d fínt fyrir krakkana að fara að leika sér og koma svo eftir 

síðdegishressingu að lesa smá. Það mundi styrkja þá svo mikið 

og vera svona frá kennslu-/sálfræðilegum sjónarhóli betra.  

Sjá má á svörum viðmælenda að lestrarkennsla er grunnur að allri kennslu 

og því leggja þær sig allar fram við að nemendur af erlendum uppruna nái 

tökum á lestri sem fyrst. Þó svo að þær séu að mestu ánægðar með 

lestrarkennsluna mætti gera betur – að þeirra mati – en til þess þyrfti 

deildin að hafa fleiri kennara eða stuðning annar staðar frá.  
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Hvað varðar heimalestur þá voru Ása, Bára og Íris sammála um að 

honum mætti sinna betur af foreldrum en eins og allt annað sé það 

einstaklingsbundið, sumir passa upp á heimalesturinn, aðrir ekki. Foreldrar 

séu bara ekki færir um það í sumum tilfellum en hafa verður í huga að 

nemendur fara yfirleitt ekki heim með heimalestur nema að kennarar viti til 

þess að einhver á heimilinu geti hlustað á þá. Ása sagði t.d: „Ekki eru allir 

með heimalestur nema barnið hafi náð fullkomnum framburði og einhver 

geti hlustað.“ Íris tók það einnig fram að „ég læt nemendur alltaf lesa fyrir 

mig í íslenskutímum“. Gerir hún það því hún veit að nemendur lesa ekki 

heima. Hér má sjá að hlutverk heimalesturs er mikilvægt í námi barna. 

 Tölvukennsla 6.2.4

Mikilvægt er að kennarar hafi þá tölvuaðstöðu sem þeir þurfa því sú kennsla 

er orðin mikilvægur þáttur í allri kennslu nú á dögum. Notast er við tölvur í 

deildinni, bæði til einstaklingsvinnu, paravinnu og hópvinnu og þá með 

smarttöflu.  

Misjafnar skoðanir kennara komu í ljós þegar skoðað var hvort þeir 

notuðust mikið við tölvur í kennslu sinni og hvort sú aðstaða væri góð. Þar 

sem 1.–2. bekkur er með aðstöðu í sömu stofunni og síðan 3.–4. bekkur 

sömuleiðis kom það í ljós að aðstaðan er ekki sú sama. Íris og Ása eru á 

sama máli þegar kemur að tölvunotkun og segja þær að henni sé ábótavant 

í deildinni. Íris kom inn á það að „það einfaldlega vantar tölvur, aðstaðan 

hérna er ekki nógu góð, stofan er lítil og fáar tölvur“. Ása, Íris og Bára voru á 

einu máli um að það vanti tölvur sérstaklega Ipada, en í þeirra stofu [3.–4. 

bekkur] er enginn slíkur. Ása sagði meðal annars þetta:  

Ég hugsa að ef við værum með spjaldtölvur þá myndum við 

notast við tölvu meira því að þá væri hægt að grípa í tölvuna 

sem hjálpartæki án undirbúnings, t.d. í orða- og myndaleit. En 

eins og er þá þurfum við sem hópur að fara í tölvustofu og allur 

undirbúningurinn tekur tíma. Það væri ósk mín að fá a.m.k. 

eina spjaldtölvu með internet-aðgangi. 

Þar sem 3. bekkur er með aðstöðu eru tvær borðtölvur og ein hjá 4. bekk. 

Ása og Bára tóku það reyndar fram að þeim finnist ekki vera mikill áhugi hjá 

nemendum að vinna í tölvum og þess vegna hafi þær ef til vill ekki lagt mikla 

áherslu á að fá tölvur. Efni sem þær styðjast við í kennslu er margvíslegt en 

helst nefndu þær nams.is fyrir íslenskukennslu en í stærðfræði notar Ása 

meira erlendu vefina eins og t.d. ictgames.com og softschools.com. Tóku 

þær það samt fram að þær fara tvisvar sinnum í viku með bekkina í 
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tölvustofuna í einn stærðfræðitíma og einn íslenskutíma. Á þessum svörum 

má sjá að tölvum er ábótavant og leggja kennararnir mikla áherslu á 

nauðsyn þess að úr þessu verði bætt. 

Er ég á sama máli og sumir kennarar um það að fjölga megi tölvum í 

deildinni þar sem mikill stuðningur getur verið af þeim í kennslu. Þó er rétt 

að taka fram að einnig getur verið misjafnt hversu mikið kennarar vilja nota 

tölvur og hversu mikið þeir hafa tileinkað sér þá tækni í sinni kennslu 

(Vettvangsnótur, 23. janúar 2015).  

Annað var að sjá á svörum frá Önnu. Hún var bara nokkuð ánægð með 

aðstöðuna í sinni stofu. Hún hefur einn Ipad til umráða en þætti æskilegt að 

fá einn eða tvo til viðbótar. Í stofunni hennar er engin borðtölva en eins og 

hinir kennararnir fer hún með sinn bekk í tölvustofuna einu sinni í viku þar 

sem hver nemandi vinnur í sinni tölvu. Þar notast hún einnig við nams.is 

ásamt fleiri forritum sem skólinn er með. Anna kom inn á það að ekki megi 

gleyma hlustun. Sagði hún: 

Ég er að láta þau yfirleitt alltaf enda tölvutímann á tíu mínútum 

til korteri þar sem þau eru að hlusta á barnaefnið á ruv.is þar 

sem þau horfa á teiknimyndir á íslensku, þá eru þau að hlusta. 

Það þarf líka að læra hvernig setningin er uppbyggð og fá 

tilfinningu fyrir tungumálinu, það er svo mikilvægt líka. Þarna 

eru þau að efla hlustunina, læra hljóðin, byggja upp setninguna 

og efla orðaforðann, það er allt að gerast, æfa sig í að skilja 

með mynd fyrir framan sig. 

Kom það fram hjá Önnu að í Ipadinum eru forrit, sem starfsmaður skólans 

hefur hlaðið inn á hann og sem hún segir að sé frábært kennsluefni. Má því 

segja að mikill skilningur sé til hinna kennarana að fá slíkt tæki í hendurnar 

svo að þeir geti notað fjölbreyttari kennsluaðferðir. Íris var einnig sannfærð 

um að notkun Ipada myndi gera deildinni gott, hún saknaði þess mikið að 

hafa ekki þann munað við höndina en vonaðist þó til þess að úr yrði bætt. 

Á svörum viðmælenda má sjá að misjafnar skoðanir koma fram hvað 

varðar tölvukennslu í deildinni. Einnig kom fram að ekki njóta báðar stofur 

sömu tækninnar þar sem einungis önnur stofan fær afnot af Ipad. Greinilegt 

er að skoða þarf aðstöðu deildarinnar svo að allir nemendur fái notið sömu 

þjónustu. 
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 Viðhorf kennara til móðurmáls nemenda af erlendum 6.2.5
uppruna 

Mikilvægi móðurmáls nemenda deildarinnar skiptir kennarana miklu máli. 

Áhersla er lögð á að virðing sé borin fyrir móðurmáli nemendanna; því 

góður grunnur í eigin móðurmáli skiptir miklu þegar lagður er grunnur að 

nýju tungumáli. 

Allir viðmælendur voru á sama máli um hversu mikilvægt það er að 

nemendur af erlendum uppruna viðhaldi sínu móðurmáli, að þeir verði 

bæði talandi og læsir á því. Guðlaug nefndi að „það er mjög mikil meðvitund 

um það að móðurmálið sé það mikilvægasta af öllu“. Þar sem Bára kemur 

sjálf frá öðru landi veit hún hvernig það er að koma ný inn í framandi land 

og þurfa að aðlagast nýju tungumáli og nýrri menningu. Sagði hún að 

„nemendur eiga að varðveita sitt móðurmál það skiptir miklu máli. Eins og 

fyrir yngri nemendur að geta verið í sambandi við sína fjölskyldu“. Voru allir 

kennarar sammála um hversu mikilvæg fjölskyldutengsl væru fyrir 

nemendur og að það væri enn meiri forsenda fyrir því að móðurmáli þeirra 

væri viðhaldið. Hildur var á sama máli og kennararnir og sagði að „það er 

mjög mikilvægt að nemendur viðhaldi sínu móðurmáli, að sjálfsögðu“. 

Nefndi hún að börnin koma frá mismunandi löndum og allt annarri 

menningu og þau eigi auðvitað að viðhalda henni. Sagði hún einnig: „Við 

erum að kenna þeim íslensku til þess að þau geti komist áfram í íslenskum 

skólum og geti tjáð sig úti í samfélaginu“. 

Er ég á sama máli hvað móðurmálið varðar. Ég tel mikilvægt að því sé 

viðhaldið. Ánægjulegt var að fræðast um hvernig staðið er að því og mátti 

sjá að kennurum er það mikið í mun að kennsla á móðurmáli nemenda fari 

fram og að foreldrar stuðli að því að barnið sæki hana. Það getur ekki verið 

auðvelt fyrir barn að tileinka sér nýtt tungumál og um leið að viðhalda sínu 

eigin Þess vegna er það mat mitt að það er mikill auður að hafa vald á fleiri 

en einu tungumáli (Vettvangsnótur, 16. febrúar 2015). 

Mátti sjá í öllum viðtölunum að kennurum deildarinnar ber saman um að 

nemendur af erlendum uppruna eigi að fá að halda í sína menningu, hún 

megi ekki gleymast. Jafnframt kom fram að kennsla í móðurmáli fari ekki 

fram inni í deildinni. Var það álit allra viðmælenda að vinna þurfi meira út 

frá móðurmáli barnanna. Guðlaug, deildarstjóri sérúrræða, útskýrði að í 

skólanum væri starfræktur tælenskur skóli á laugardögum; „hann er þó ekki 

út frá deildinni sjálfri, hann er bara innan veggja skólans en ekki í okkar 

umsjón“. Í þessa skóla, þar sem boðið er upp á móðurmálskennslu einu 

sinni í viku, koma nemendur alls staðar að af höfuðborgarsvæðinu. 
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Töluðu kennarar deildarinnar allir um að það sé á ábyrgð foreldra 

barnanna að móðurmáli þeirra sé viðhaldið. Íris sagði meðal annars: „Ég tel 

mjög mikilvægt að móðurmáli nemendanna sé haldið við og að við kennarar 

berum virðingu fyrir því.“ Hið sama kom einnig fram í viðtali við Önnu: 

Í foreldraviðtölum er það skýrt tekið fram að nemendur eigi 

endilega að tala á sínu tungumáli heima ... það sé gott að lesa 

fyrir þau barnabækur á þeirra móðurmáli, jafnvel að horfa á 

sjónvarp í gegnum netið, hlusta á diska, lög og annað.  

Þó að það sé ekki hlutverk kennara deildarinnar að sjá til þess að móðurmáli 

nemenda sé viðhaldið eru þeir allir samstíga um mikilvægi þess og töluðu 

um hversu miklu það skiptir fyrir nemendur að geta haldið samskiptum við 

skyldmenni sín í heimalandi sínu.  

Ása tók samt fram: „Við erum með pólskan og tælenskan kennara sem 

geta þýtt fyrir nemendur og aðstoðað þá á eigin máli en það er ekki hægt að 

hafa kennara sem tala öll þau tungumál sem þörf væri á. Við erum t.d. með 

kínversku-, búlgörsku-, arabísku- og albönsku mælandi börn“. 

Töluðu kennararnir um að í mörgum tilfellum tala foreldrar barnanna 

ekki íslensku og getur því verið erfitt um samskipti ef börnin glata sínu 

móðurmáli niður. Sama mátti segja um virðingu fyrir móðurmáli barnanna, 

töluðu þær allar um það að foreldrum væru gerð grein fyrir því strax við 

upphaf skólagöngu að mikil virðing af hálfu kennara deildarinnar væri borin 

fyrir móðurmáli barnanna og mikilvægi þess að þau ættu að viðhalda því. 

Töluðu allir kennararnir um að þeir tali alltaf jákætt um móðurmálið við 

foreldra barnanna; það finnist þeim mjög mikilvægt. Foreldrar þurfa að 

finna að „þeirra tungumál sé jafn mikilvægt, þeir eiga ekki að þurfa að fela 

það“. Þær Anna, Ása og Íris nefndu allar hversu mikilvægt það er að fá 

nemendur til þess að tala sem mest íslensku í tímum. Íris sagði meðal 

annars þetta:  

Það er íslenskutími og nú tölum við íslensku. Á ganginum, úti 

að leika, í mat, eftir skóla og heima þá megið þið tala ykkar 

mál. Þannig að þetta verði jákvætt fyrir þau. Í skólanum tölum 

við íslensku til að læra. Ég fór mjög fljótlega frá því að segja: 

„Ekki tala pólsku núna, tölum íslensku.“ En núna segi ég við 

þau: „Ekki annað tungumál, tölum bara íslensku.“ Þá lítur það 

ekki út að það sé verið að ýta sérstöku tungumáli frá ... reyna 

að orða hlutina þannig að það sé aldrei neitt neikvætt við 

móðurmálið. Að það sé jákvæð merking í þessu. 
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Guðlaug tók það fram að með brúarsmíði þá væri móðurmálinu viðhaldið og 

á það væri lögð mikil áhersla. Bára, Íris og Anna töluðu um mikilvægi þess 

að nemendur hafi góðan grunn svo að hægt sé að byggja brú yfir í nýtt 

tungumál. Sögðu þær að þeir nemendur, sem eru nýkomnir í deildina, fái 

þessa brúarsmíði fyrst um sinn. „Það hraðar hjá þeim íslenskukunnáttunni.“ 

Útskýrðu þær að með brúarsmíði er átt við að barnið sé komið með vissan 

orðaforða [dæmi: skip], veit hvað skip er á báðum tungumálum“. Anna 

nefndi einnig: 

Við fáum einn til tvo tíma á viku með kennara fyrir börnin [1. 

bekkur] sem tala sama tungumál, hann tekur nemendur út úr 

tíma, í dag eru það nemendur frá Póllandi og Tælandi sem fá 

þessa kennslu. Að geta hitt kennara sem er að útskýra fyrir þér 

á þínu tungumáli [orðaforða] er mjög mikilvægt fyrir 

nemendur. 

Voru kennarar sammála því hversu mikilvæg þessi aðstoð er, að fá kennara, 

sem talar tungumál barnsins, og getur lagt þeim lið við kennsluna. Má sjá á 

þessum ummælum kennara deildarinnar að þær bera allar mikla virðingu 

fyrir móðurmáli nemenda og mikilvægi þess að því sé viðhaldið. Þó svo að 

það sé ekki beint í þeirra höndum leggja þær sig allar fram við að stuðla að 

því að svo verði. Það er mikill stuðningur fyrir deildina að hafa kennara frá 

öðrum löndum sem geta aðstoðað nemendur á þeirra tungumáli og lagt 

íslensku kennurunum lið í þeirra kennslu.  

Hvað varðar móðurmál nemenda sá ég hversu mikilvægt það er að þeir 

viðhaldi því. Með því að ég upplifði hvernig það er að sitja meðal nemenda, 

sem tala saman, og skilja ekkert, hvað þeir tala um, áttaði ég mig á því 

hversu erfitt það hlýtur að vera að vera nýr í landi þar sem maður skilur ekki 

tungumálið, og hversu mikilvægt er að hafa þó einhvern til að tala við sem 

talar sama mál. (Vettvangsnótur, 19. janúar 2015). 

 Tengsl nemenda af erlendum uppruna við almennan bekk 6.2.6

Nemendur af erlendum uppruna eru ákveðinn tíma inni í móttökudeild áður 

en þeir fara inn í hinn almenna bekk. Er það þó mjög einstaklingsbundið og 

fer eftir hverjum og einum hvenær hann telst vera tilbúinn til þess. Frá 

upphafi skólagöngu eru þessir nemendur þó að hluta til með sínum 

almenna bekk þar sem þeir fara með honum í verkgreinar, íþróttir og sund. 

Kennarar voru sammála um að það sé mjög einstaklingsbundið hvenær 

nemendur eru tilbúnir til að fara inn í almennan bekk. Nemendur af 
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erlendum uppruna eigi það allir sameiginlegt að vera að koma inn í nýja 

menningu og tileinka sér nýja siði og hefðir og að skólamenningin hér á 

landi sé frábrugðin þeirra eigin. Anna talaði um að yngri nemendurnir væru 

flestallir móttækilegir, „þau læra þetta fyrst svona eins og svampar“. Hildur 

talaði einnig um að „þau eru ótrúlega fljót flest hver að ná þessum tökum, 

getað svarað já og nei og ná svona helstu orðum sem maður notar í daglegu 

lífi“. Allar voru þær þó sammála um að nemendum gangi yfirleitt vel að ná 

tökum á íslenskri tungu. Íris sagði að það væri mjög mismunandi og 

einstaklingsbundið.  

Skiptar skoðanir komu í ljós hjá viðmælendum varðandi spurninguna um 

hvort nemendum frá ákveðnum löndum eða landsvæðum gengi betur að ná 

tökum á íslensku en nemendum frá öðrum löndum eða svæðum. Anna og 

Ása voru sammála um að uppruni og framburður skiptu miklu máli. Ása 

talaði um að „Asíubúum gengur erfiðlega að ná framburðinum og málfræð-

inni en með Evrópubúa mætti frekar segja að það fari eftir einstaklingum“. 

Anna talaði um að þetta fari mikið eftir landinu og framburðinum, 

„nemendur, sem koma t.d. frá löndum þar sem hljóðin eru öðruvísi, eru 

sendir til talmeinafræðings til þess að ná betri tökum á íslensku hljóð-

unum“. Töluðu þær allar um að þetta geti verið mjög snúið fyrir nemendur 

þar sem þeir þurfa líka að læra móðurmál sitt heima og eru einnig að æfa 

sig í framburðinum á því. Anna sagði meðal annars: 

Þetta snýr líka að setningafræðinni, hún er öðruvísi í svo 

mörgum tungumálum, sérstaklega þegar við erum komin 

austar eins og til Asíu. Í raun þarf maður að þekkja eða vita 

aðeins um tungumál nemandans til þess að vita að þetta er 

svona eða hinsegin. 

Guðlaug var á sama máli og Ása og Anna og sagði að það væri ástæða fyrir 

því að sumir nemendur væru fljótari að ná tökum á málinu en aðrir, það 

færi svolítið eftir því hvaðan þeir komi. Nemendur sem komi úr svipuðu 

málumhverfi og okkar væru oft fljótari til, „þeir eiga erfiðast með þetta 

Tælendingar og Kínverjar og svo mörg börn frá Afríku, fer allt eftir því frá 

hvaða tungumálasvæði þeir koma“. 

Þó var Bára ekki sammála þeim um að uppruni nemenda skipti öllu máli. 

„Ég held ekki, nei það fer bara mest eftir því hvernig þeir eru, þetta er 

persónubundið hversu fljótir þeir eru að ná tökum á tungumálinu.“ Sama 

var að sjá á svari Hildar, hún sagði: „Nei það skiptir í raun ekki máli. Þau sem 

koma hingað ung til Íslands þau eru bara ótrúlega dugleg en auðvitað tekur 

það alltaf sinn tíma að læra málið. Ég held að það skipti ekki máli frá hvað 
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löndum þau koma, alla vega í flestum tilvikum.“ Einnig sagði Íris að hún geti 

ekki sagt það að uppruni skipti öllu máli „frekar að það sé þroskamunur“. 

Henni fannst börn, sem koma frá Asíulöndum, ekki vera seinni til að ná 

tökum á tungumálinu.  

Má sjá á þessum niðurstöðum að kennarar deildarinnar eru ekki allir 

sammála og var það mjög áhugavert að sjá þar sem ég hafði myndað mér þá 

skoðun í upphafi að munur væri á getu nemenda til að læra íslensku eftir 

uppruna þeirra. Samhljóm mátti þó finna í svörum kennara þar sem þeir 

voru allir sammála um að aldur skipti miklu máli hvað þetta varðar; eftir því 

sem nemendur eru yngri, þegar þeir koma til Íslands, eru þeir fljótari að ná 

tökum á íslensku. 

 Aðlögun nemenda að íslensku samfélagi 6.2.7

Góð aðlögun er grundvöllur þess að nemendur nái að komast sem fyrst inn í 

nýja menningu og aðlagast nýju samfélagi. 

Misjafnar skoðanir kennara komu í ljós hvað varðar aðlögun nemenda af 

erlendum uppruna en voru kennarar þó sammála um að þetta væri 

einstaklingsbundið. Íris sagði meðal annars að aðlögunin gæti væri erfið, 

alla vega til að byrja með, „nemendur skilja ekki íslenskuna og eiga erfitt 

með að tjá sig, þetta getur verið erfitt og krefjandi og þetta tekur á“. En 

síðan tók hún það jafnframt fram að inn á milli eru börn sem „koma hérna 

inn brosandi, eru bara brosandi allan daginn, gera bara allt eins og þau eiga 

að gera, þau bara einhvern veginn synda áfram í gegnum ferlið“. Ása gerði 

að umtalsnefni að sökum þess hversu mikið álag er á deildinni mætti huga 

að því að auka við starfsfólkið. 

Það er greinilegt að aðlögunarferli nemenda getur reynt mismikið á 

kennara og má sjá á svörum þeirra að huga þurfi betur að þessu ferli Bára 

var þó frekar jákvæð og sagði að sér finnist aðlögunarferlið iðulega ganga 

vel. Tók hún það fram að auðvitað væri þetta einstaklingsbundið en að öllu 

jöfnu aðlagist nemendur fljótt. „Bæði íslenskir og nemendur af erlendum 

uppruna taka nýjum nemendum vel. Það hjálpar líka að það eru aðrir 

nemendur, sem tala sama tungumál, sem veitir þeim stuðning og öryggi.“ 

Allir kennararnir voru þó sammála um að þar sem nemendur af erlendum 

uppruna eru í tímum með íslenskum nemendum í verkgreinum, sundi og 

leikfimi hjálpi það mikið til við að þessir tveir hópar kynnast betur. Anna 

kom einmitt inn á það að eftir því sem nemendur úr deildinni eru meira 

með íslenskum nemendum, þ.e. eru ekki of mikið einangruð inni í deildinni, 

þeim mun betri og hraðari verði aðlögunin. Íris, Anna, Ása, Bára og Hildur 

eru allar sammála því að fyrst og fremst verði að huga að því að koma til 
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móts við þau börn sem eru nýkomin úr öðru landi og annarri menningu. Það 

verði að taka tilliti til þeirra, fylgjast vel með þeim og hugsa vel um þau. 

Aðlögun nemenda ætti því ekki að vera áhyggjuefni heldur ánægjulegt ferli 

fyrir nemanda að takast á við og kennara að taka þátt í. 

Íris, Anna, Ása, Bára og Hildur eru á sama máli um að nemendur frá sama 

landi haldi hópinn og að þar skapist viss tengsl, að nemendur sæki mikið í 

sitt tungumál eingöngu. Anna nefndi sem dæmi nemendur í 1. bekk; hún 

sagði: „Þau hittast mikið úti í frímínútum, þau sem hafa verið í leikskóla 

saman hérna áður, það er svo eðlilegt fyrir þau að fara út og hitta leikskóla-

félagana.“ Allar voru þær sammála um það að nemendur, sem koma frá 

sama landi, héldu hópinn. Pólverjar eru til dæmis fjölmennur hópur í 

móttökudeildinni og það hefur valdið því að þeir blanda minna geði við aðra 

nemendur. Ása orðaði þetta svona: 

Maður á kannski að segja því miður, því að nú höfum við svo 

mikið af Pólverjum og þeir, eðlilega, halda hópinn, en það 

kemur í veg fyrir að þeir læri íslensku eins fljótt og annars væri 

hægt. Mér hefur jafnvel verið sagt að nemendur frá hinum 

löndunum heyra eitthvert orð og tileinka sér það og halda að 

það sé íslenskt orð, en seinna kemur í ljós að þetta er pólska. 

Það var mjög áberandi að nemendur, sem koma frá sama landi, tala mikið 

saman og var það oft truflandi fyrir mig að skilja ekki hvað þeir töluðu um. 

Aftur á móti gat ég þá sett mig í spor þessara barna þegar þau koma til nýs 

lands og skilja ekki málið. Þegar nemendur hafa aftur á móti engan til að 

tala við á sínu tungumáli tala þeir íslensku. Að mínu mati skiptir miklu máli 

fyrir þessa nemendur að ná tökum á íslensku sem fyrst svo að þeir geti haft 

samskipti við aðra. Tók ég einnig eftir að nemendur, sem hafa engan að tala 

við, einbeittu sér meira að náminu en hinir því það var enginn til að trufla þá 

(Vettvangsnótur, 16. febrúar 2015).  

Í viðtalinu við Önnu kom fram að í gangi væri áhugavert tilraunarverkefni 

þetta skólaárið. Nemendur í 2. bekk í deildinni í dag fara mun meira inn í 

almenna bekki heldur en tíðkast hefur hingað til. Sagði hún að þeir hefji alla 

morgna á því að byrja inni í bekk og fyrir vikið tilheyri þau meira bekknum, 

þau hitti bekkjarfélaga sína meira og einangrist ekki inni í námsverinu. Þetta 

hafi verið ákveðið í haust og er hún mjög hlynnt þessu fyrirkomulagi. Hún 

sagði: 

Þau mæta inn í bekk og hitta krakkana sem þau eru með í bekk, 

það er lesið upp þar, svo eru þau send bara eins og börn, sem 
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eru að fara í sérkennslu, til okkar. Þannig að þó svo að þau séu 

mikið hjá okkur þá fara þau til baka í t.d. nesti með bekknum 

og hengja upp flíkurnar sínar þar, fara með þeim í frímínútur og 

í mat, „list og verk“, íþróttir og sund. Taka þátt í öllu sem 

almenni bekkurinn er að gera. Þetta er það sem við höfum haft 

að leiðarljósi upp á framtíðina og líka að þau einangrist ekki 

inni í námsverinu ... Þetta félagslega er þannig að þau verða 

einn af hópnum.  

Með þessu fyrirkomulagi er komið frekar til móts við nemendur af 

erlendum uppruna þannig að þeir einangrast síður og meiri von er til að þeir 

verði hluti af bekkjarheildinni. Talaði Anna um að ef þetta fyrirkomulag 

gengur vel þetta skólaár verði það vonandi til framtíðar. Sá ég það að 

nemendur í 2. bekk voru ánægðir með að fara í sína bekkjarstofu og vera 

með samnemendum þar. Þetta fyrirkomulag tel ég að henti vel nemendum 

af erlendum uppruna og sé breyting í rétta átt því þarna kynnast þeir betur 

bekkjarfélögum sínum og eru meira innan um íslenska nemendur en hafa 

þó alltaf stuðning frá deildinni (Vettvangsnótur, 11. febrúar 2015). 

Þegar kemur að því hvernig unnið er með samfélag nemenda af 

erlendum uppruna mátti greina samhljóm í svörum flestra starfsmanna 

deildarinnar. Nefndu þeir að það væri gert í gegnum t.d. umræður, netið, 

landakort og fleira. Nemendur sem séu komnir inn í almenna bekki í 

samfélagsfræði hafi umsjónarkennara sem fræði samnemendur um 

samfélag og menningu hinna fyrrnefndu. Íris nefndi að tungumálaerfiðleikar 

geti hamlað samskiptum en að öllu jöfnu láti hún nemendur kynna land sitt; 

„síðan er fáninn þeirra auðvitað skoðaður“. Anna var á sama máli og Íris, 

hún sagði: Við erum dugleg að tala um menningu nemenda, skoðum fánann 

og sjáum á landakorti hvaðan barnið er. Önnu og Írisi fannst mikilvægt að fá 

nemendur til að segja ákveðin orð á sínu tungumáli, þeim finnist það 

gaman. Anna fjallar einnig um menningu nemenda á þann hátt að hún lætur 

þá fara heim með pappírsrenninga og heima vinna börn með foreldrum 

sínum að því að skrifa á hann „gleðileg jól“ á sínu tungumáli og skreyta. 

Segir hún að þetta veki ávallt mikla kátínu hjá nemendum. Sama gerir hún í 

foreldraviðtölum, þar lætur hún foreldra eða nemendur skrifa á töfluna 

„góðan daginn“ á þeirra tungumáli. Allir starfsmenn deildarinnar voru á 

sama máli um að mikilvægt sé að nemendur kynnist íslenskri menningu því 

þeir þurfi að aðlagast henni. Töluðu þeir um að þegar komið er til annars 

lands þá þarf að fylgja menningu þess lands og læra á hana. Því sé mjög 

mikilvægt að kennarar kenni nemendum af erlendum uppruna um íslenska 

menningu, siði og venjur. 
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Ljóst er að allir kennarar leggja mikið upp úr því að vinna með samfélag 

og menningu nemenda en eins og sjá má á svörum þeirra er mikil þörf á því 

í deild sem þessari. Passa þurfi samt upp á að nemendur læri inn á 

menningu nýs lands og tileinki sér hana. Voru þeir allir sammála um það að 

þetta sé einnig hlutverk verðandi umsjónarkennara. 

Eftir að hafa upplifað kennslu þar sem samfélag nemenda er 

viðfangsefnið og það kynnt fyrir öðrum nemendum var gaman að sjá hversu 

áhugasamir nemendur voru. Greinilegt er að kennarar vinna ávallt vel að 

þessum þætti og að þeim er mikilvægt að nemendur fái að finna að 

menning þeirra, land og þjóð skiptir máli (Vettvangsnótur, 29. janúar 2015). 

 Foreldrasamstarf  6.2.8

Gott foreldrasamstarf er eitt af því sem lagt er upp með þegar nemandi 

hefur nám í deildinni. Hefur það mikið að segja að foreldrar sinni 

heimanámi barnanna og öllum þeim samskiptum við skólann sem þeim ber. 

Misjafnar skoðanir kennara komu í ljós þegar spurt var um foreldrasam-

starf. Minni samhljóm var þar að finna en bar þeim þó saman um að auka 

þyrfti samskipti við foreldrana og að munurinn fælist líklega í því hvort 

foreldrar eru komnir hingað til að setjast að eða ekki. Greinilegt var að 

tungumálaerfiðleikar og samskipti milli kennara og foreldra spiluðu einnig 

stóran þátt. Ása talaði um að sumir foreldrar sinni ekki hlutverki sínu 

nægilega vel „en það er nú bara eins og gengur og gerist“. Nefndi hún að 

samstarfið væri svolítið erfiðara en við íslenska foreldra því sameiginlegt 

tungumál vanti. Þegar hún þarf að koma pósti til skila til foreldra, sagðist 

hún bjarga sér með því að nota „google translate“ til að þýða yfir á 

tungumál eins og pólsku og tælensku. Enn og aftur komu tungumálaerfið-

leikar fram í svari kennara en Anna talaði um efla mætti samstarfið meira, 

„það er ekki eins og það sé ekki vilji fyrir hendi, það þyrfti bara að finna 

góða leið til þess“. Allir kennarar deildarinnar eru á sama máli um að efla 

megi foreldrasamstarfið. Ása og Anna nefndu báðar að þær reyni bara að 

bjarga sér þegar kemur að foreldrasamskiptum. Sagði Anna meðal annars: 

Þegar við erum að tala um foreldra, sem eru ekki með sama 

tungumál og við, þá verður þetta aðeins flóknara ... svo eru 

foreldrar sem skilja ensku eða íslensku, þeir leita meira til 

okkar. Maður reynir bara að láta öllum finnast að þeir hafi 

aðgang að manni þegar þeir þurfa þess, eins og eftir kennslu að 

hitta mann og tala saman. Meira að segja, þegar ég skil ekki 

tungumálið, þá höfum við samt reynt að hafa samskipti og þá 
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bara gengur það ekki ef svo fer. Stundum kalla ég bara á 

nemanda sem getur hjálpað sem er allt í lagi ef þetta er ekki 

neitt trúnaðarmál en ef svo er þá köllum við á túlk. 

Guðlaug deildarstjóri tók í sama streng og kennararnir og sagði: „Auðvitað 

myndi ég vilja fá foreldra meira inn í skólann af því að þar, held ég, að sé 

svona svolítið verk að vinna og við erum þegar byrjuð að vinna að því.“ 

Jafnframt sagði Guðlaug: 

Þeir sem ekki ætla að setjast að þeir eru ekkert að spá í það og 

gefa sér ekki tíma, þurfa ekkert á þessu að halda, því þeir eru 

bara, eins og kannski pínulítið eins og við í Noregi núna, við 

erum bara að fara til að vinna og ná okkur í pening og við 

ætlum bara að vera í þessu í ákveðið tímabil og svo erum við 

farin aftur. Þetta er sama hugsun og hjá farandverkafólkinu en 

hinir eru strax tilbúnir að koma inn í samvinnu og samstarf. 

Ég er sammála viðmælendum um að foreldrasamskipti eru mikilvæg. Ég 

gerði mér grein fyrir því – meðan ég var á vettvangi – að miklu skiptir að góð 

samskipti við foreldra séu til staðar en því miður er það ekki alltaf svo. Það 

auðveldar ekki kennsluna ef kennari nær ekki að láta foreldra vita um stöðu 

nemanda eða ef foreldri einfaldlega sinnir ekki sínum þætti í því að hlúa að 

námi barnsins og aðstoða kennara við að byggja þann grunn (Vettvangs-

nótur, 6. mars 2015). 

Hvað heimavinnu nemenda varðar kom fram hjá Önnu að heimavinna 

skilar sér vel. Hún sendir hana alltaf heim á föstudegi og nemendur eiga að 

skila á miðvikudegi. Tók hún þetta fram: 

Ég sendi bara heim þegar ég veit að foreldrar geta hjálpað 

barni með heimanámið, maður vill ekki heldur setja foreldra í 

þá stöðu að eitthvað fer heim með barninu sem foreldrar geta 

ekki hjálpað því með [vonleysi] allt sem hægt er fer heim eins 

og skrift, það geta þau gert heima, dregið til stafs. Þau þurfa 

ekki endilega að fá aðstoð við það; ... stærðfræði ,sem er bara í 

tölustöfum, flestir geta tekið það heim. Svo þarf líka svolítið að 

spyrja foreldra að því: Hvernig finnst þér að fá þetta heim með 

barninu? hvernig gengur það? Ég sendi bara það heim sem 

börnin geta gert þannig séð hjálparlaust. 
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Íris, Bára og Ása voru á sama máli og Anna um að senda ekki heimanám 

heim fyrr en nemendur geti ráðið við það sjálfir eða að það sé einhver á 

heimilinu sem geti hjálpað. Íris hafði þó ekki gert mikið af því að senda 

heimavinnu heim en var að vinna að því. Sagði hún að hún ætlaði, eins og 

hinir kennararnir, að senda það námsefni heim sem hún viti að nemendur 

geti gert sjálfir, án aðstoðar. Ása tók það fram að sumir foreldrar passi vel 

upp á heimanámið „en það verður að segjast eins og er að meirihlutinn 

gerir það ekki“. Þarna má sjá að ekki eru allir kennarar á sama máli um hvort 

foreldrar sinni heimanámi barna sinna vel. Sú spurningin vaknar hvort þetta 

fari eftir árgöngum, hvort nemendum sé betur sinnt eftir því sem þeir eru 

yngri eins og greinilega á við um nemendur Önnu. 

Hvað heimavinnu varðar tók ég einmitt eftir því að misjafnt var hversu 

duglegir nemendur voru að vinna heimavinnu sína. Mátti sjá að nemendur í 

1.–2. bekk skiluðu þeirri vinnu mun betur. Sem dæmi má nefna að einn 

daginn þegar ég fylgdist með kennslu í 3. bekk og nemendur áttu að skila 

heimavinnu þá var einungis einn nemandi af átta sem skilaði. Annað sem 

mér fannst áhugavert meðan á dvöl minni stóð en það var kynjahlutfall 

innan deildarinnar. Drengir eru þar í miklum meirihluta. Af tólf nemendum 

sem voru í námsverinu þennan dag, voru einungis tvær stúlkur. Tók ég eftir 

því að stúlkurnar tvær virtust vera mun áhugasamari en drengirnir og leggja 

mun meira á sig við vinnu sína. Þær nýttu tímann í verinu betur og töluðu 

minna. Ef til vill er ástæðan sú að þær eru einungis tvær en að mínu mati 

eru þær líka mun rólegri en drengirnir og ekki með látalæti eins og oft vill 

verða þegar drengirnir koma saman.  

 Starfsemi deildarinnar 6.2.9

Gott vinnuumhverfi og aðstaða kennara hefur mikið að segja; jafnframt 

getur mikið álag orðið til þess að kennarar nái ekki að sinna starfi sínu eins 

vel og þeir annars vildu. 

Fram kom í svörum viðmælenda þegar kennarar deildarinnar telja 

nemanda af erlendum uppruna tilbúinn til þess að fara inn í almennan bekk 

er það borið undir Guðlaugu deildarstjóra sérúrræða og fer þá visst ferli af 

stað. Guðlaug sagði meðal annars: „Já ég skoða það og greini það með 

kennurum deildarinnar. Þá er tekið annaðhvort málþroskapróf eða lagt fyrir 

Logos próf þannig að hægt er að sjá, nemandi var með þetta í skilningi og 

nú er viðkomandi kominn á það stig að geta farið inn í bekk, fær sína 

vængi.“ Samkvæmt Guðlaugu er viðmiðið að nemandi geti tileinkað sér 

bóklega námið sem fram fer inni í hinum almenna bekk, að einhverju leyti 

og líka skilið munnleg fyrirmæli þannig að þeir átti sig á því sem fram fer. 
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Svör kennara hvað þetta ferli varðar, voru samhljóma. Íris sagði: „Þegar þau 

eru farin að skilja vel íslenskuna og geta fylgst með og tekið þátt í 

kennslunni eru þau tilbúin að fara inn í bekk.“ Ása, Anna, Íris og Bára töluðu 

um að auðvitað meti þær hvern nemanda í samráði við hina kennara 

deildarinnar hvort hann sé tilbúinn að fara inn í almennan bekk. Einnig 

ræddu þær um að nemendur séu kannski farnir inn í bekk í öllum greinum 

en komi áfram inn í deild í íslenskutíma. Hvað varðar flutning nemenda inn í 

almennan bekk sagði Anna: 

Maður fer alltaf út í það með því hugarfari að þetta sé 

prufutími, því það er alltaf hægt að koma til baka. Það er engin 

pressa þegar þessi ákvörðun er tekin að nú sé ekki aftur snúið, 

við prófum þetta og ef barninu líður vel og það aðlagast vel inn 

í bekk og með það námsefni sem er þar, er þetta rétt ákvörðun. 

Barnið kemur samt til okkar í læsi í íslensku í 4–5 tíma á viku 

þannig að við höfum alltaf yfirsýn yfir það ... við erum í 

tengslum við bekkjarkennara og fáum að heyra hvernig gengur 

og ef bekkjarkennara finnst barnið alveg týnast og að þetta hafi 

verið of snemmt þá náttúrulega bara breytum við þessu aftur. 

Guðlaug er þeirrar skoðunar að gott samstarf sé milli kennara deildarinnar 

og verðandi umsjónarkennara „en auðvitað mætti alltaf betur gera“. Sumir 

umsjónarkennarar litu á móttöku barna af erlendum uppruna sem álag en 

aðrir sem sérstaka ögrun. „Sumum finnst að þessir nemendur eigi að vera 

annars staðar, öðrum finnst það frábært að fá þá inn í bekk til sín.“Þetta 

væri mjög persónubundið. 

Íris talaði um að meiri tenging mætti vera á milli deildarinnar og þeirra 

kennara sem taka við nemendunum. Sumir kennarar kæmu og bönkuðu 

upp á til að athuga hvort nemandi megi koma í tíma ef það er verið að vinna 

eitthvað verkefni eða þema. Sagði hún að fleiri kennarar mættu sýna þetta 

frumkvæði. Starfsmenn deildarinnar voru allir á sama máli um að álag á 

almennum bekkjarkennurum í skóla án aðgreiningar sé mjög mikið og því 

veigri þeir sér ef til vill stundum við að taka nemendur af erlendum uppruna 

inn í bekk til sín.  

Ása sagði þetta: „Í fyrsta lagi er mikið álag á bekkjarkennurum. Námslega 

séð höfum við allan skalann og svo getum við haft t.d. börn með alls konar 

hegðunarraskanir ... Stundum teljum við nemanda tilbúinn en umsjónar-

kennari ekki.“ Anna bætti við: „Sumum kennurum finnst vera komin pressa 

á sig að vera með einstaklingsnámskrá inni hjá sér og þurfa að sinna því og 

bera ábyrgð á barninu. Stundum er bekkurinn erfiður og þá er kennari ekki 
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tilbúinn að taka á móti nemenda.“ Með þetta að leiðarljósi má sjá hversu 

mikið álag og ábyrgð það er að taka þá ákvörðun að senda nemanda inn í 

almennan bekk. Ása sagði jafnframt: 

Við erum hrædd við eitthvað sem við þekkjum ekki. Svo eru 

kennarar oft að hugsa að erlendu nemendurnir læri betur í 

litlum hópi eins og er hjá okkur. 

Eftir að ég hafði kynnt mér vel ástæður þess að misjafnt er hvenær 

almennur bekkjarkennari er tilbúinn að taka nemanda af erlendum uppruna 

inn í bekk komst ég að því að bæði hræðslan við aukið álag og persónuleiki 

og hæfileiki kennarans til að bregðast við mismunandi áreiti gæti verið það 

sem hindrar hann í að taka nemandann inn í bekk (Vettvangsnótur, 19. 

janúar 2015). 

Kennarar deildarinnar telja allir að mikil ábyrgð sé á starfmönnum 

deildarinnar og því fylgi mikið álag. Ása talaði um að hana vanti oft á tíðum 

meiri tíma fyrir starf sitt. Og þar sem hún er alltaf á staðnum leiti nemendur 

mikið til hennar. „Ég þarf bara að redda málunum.“ sagði hún en sökum 

þessa getur verið erfitt fyrir hana að finna tíma til að sinna öllu því sem við 

kemur kennslunni, eins og undirbúningi. Íris orðaði þetta svona: „Það er 

mjög mikið álag á kennurum deildarinnar, maður er stundum mjög þreyttur 

og lúinn eftir daginn.“ Hildur orðaði svar sitt þannig: „Ég verð að segja að 

mér finnst mikið álag í deildinni sem lýsir sér bara best sem óróleika í 

börnunum sem er náttúrulega ekkert skrýtið. Þau koma hingað til lands og 

eru að læra inn á nýtt skólasamfélag og nýja menningu.“ 

Það er mitt mat að mikil ábyrgð fylgir því að kenna nemendum af 

erlendum uppruna íslenska tungu. Álag á kennara deildarinnar er einnig 

mjög mikið og varð ég vitni af því meðan á veru minni stóð, að hver dagur 

var vel skipulagður. Mikinn metnað mátti sjá hjá kennurum við að koma 

námsefni sínu sem best til skila en mikið álag fylgdi því að láta nemendur 

fylgja sem best eftir samnemendum sínum inn í hinum almenna bekk 

(Vettvangsnótur, 13. febrúar 2015). 

Allir kennararnir voru samt sem áður sammála því að með góðu 

samstarfi er allt hægt og aðeins þurfi að taka eitt skref í einu og meta hvern 

einstakling fyrir sig og hans námsefni – þá gangi þetta upp. 

Kennarar deildarinnar voru samála um að best væri ef hver árgangur 

hefði sína stofu því mikil truflun hlýst af þegar mismunandi námsefni er 

kennt tveimur árgöngum í einu, það segi sig bara sjálft. Bentu þær einnig á 

að þegar unnið er með nemendum, þar sem mikið þarf að útskýra og 
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aðstoða við námið, verði lítið um vinnufrið. Hildur kom sínu svari svona til 

skila: 

Auðvitað er mikill munur eftir að við fengum tvær stofur til 

umráða; þá minnkað álagið, aðeins færri nemendur eru í 

stofunni í einu. En þar sem bara skilrúm skilur bekkina að í 

stofunni verður lítið um vinnufrið. 

Annað var að sjá á svörum frá Önnu og Báru en þær virtust vera ánægðar 

með aðstöðuna; þó sagði Anna: „Jú ég er ánægð með aðstöðuna eins og 

hún er í dag en ég er mjög óörugg með aðstöðuna. Ég veit ekkert hvað 

verður um okkur á næsta skólaári því hér er ríkjandi plássleysi. Maður þarf 

að vera með öryggi.“ Sama má segja um svar Báru hún var nokkuð ánægð 

en sagði samt að auðvitað mætti aðstaðan vera betri „en þetta er bara fínt“. 

Það er mikill kliður inni í stofunni þegar margir nemendur eru þar 

samankomnir og er það mat mitt að skipta þurfi nemendum niður á fleiri 

stofur, einn árgang í hverja stofu, þannig að betri vinnufriður fáist. En 

spurningin er þessi: Er það í boði? Hefur skólinn tök á því að stækka deildina 

og minnka enn frekar álag á þeim sem þar starfa? Einnig velti ég því fyrir 

mér hvort hægt sé að hafa einn árgang í stofu þegar um fámenna árganga 

er að ræða. Hefur skólinn nægt kennslurými til að bjóða upp á slíkt? En þar 

sem mikill húsnæðisskortur ríkir er þetta jafnvel bara draumsýn 

(Vettvangsnótur, 4. mars 2015). 

Þegar umræðurnar snerust um hvort það væru rök fyrir því að halda úti 

starfi með móttökudeild voru allir viðmælendur mínir sammála um að svo 

væri. Móttökudeild veiti nemendum af erlendum uppruna visst aðhald og 

öryggi. Guðlaug sagði: „Ég tel alltaf viss rök fyrir því að mæta nemendum 

þar sem þeir eru staddir. Nemandi af erlendum uppruna sem kemur inn í 

nýja menningu og tungumál, hlýtur að þurfa einhvers konar aðlögun, það 

bara segir sig sjálft, og hvernig þú gerir þá aðlögun – það fer allt eftir því 

hvað skólakerfið er tilbúið að gera. Kópavogsbær hefur borið gæfu til að 

fylgja þessum hlutum allvel eftir sem ég tel að segi okkur svolítið.“ Guðlaug 

sagði jafnframt að nemendur af erlendum uppruna þurfi líka að fá 

tilfinningu fyrir því að „ég kann, ég get og ég er samþykktur“. Talaði hún um 

að þessum nemendum er mætt þar sem veikleikar þeirra eru, þ.e.a.s. að 

þeir hafa ekki vald á íslensku „en við verðum að átta okkur á því að þau hafa 

svo mikið og margt annað til að bera“. Íris, Bára, Anna, Ása og Hildur eru á 

sömu skoðun og Guðlaug. Nefndi Anna að það þurfi að vera fagmenn í 

skólanum sem sjái um þessa hlið. Hvað varði íslenskukennsluna þá sé 
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nauðsynlegt að íslenskir kennarar sjái um hana því réttur framburður sé svo 

mikilvægur strax í upphafi. Sama var að sjá á svörum hinna kennaranna.  

Voru þær allar sammála því að deildin þyrfti nauðsynlega að starfa áfram 

en kannski með öðru sniði. Það mættu t.d. vera fleiri skólar í Kópavogi, sem 

bjóði upp á slíka þjónustu, þannig að álagið myndi dreifast. Íris nefndi að 

„þegar þetta er svona, einn skóli fyrir heilt bæjarfélag, þarf að leggja meira í 

hann, bæði aðstöðu til kennslu og aðstöðu fyrir kennara“. Ása nefndi einnig 

að hún myndi vilja að einn starfsmaður fylgdi nýja nemandanum ákveðinn 

tíma inn í almenna bekkinn en hann kæmi síðan í sértíma inn í deild í 

íslenskukennslu. Segir hún að það myndi veita nemanda visst öryggi að hafa 

einhvern með sér, sem hann þekkir vel, á meðan hann er að komast inn í 

nýjar aðstæður. Anna talaði um að með því að hafa deild sem þessa er 

hugsunin sú að allir nemendur fái sem mestan tíma í íslenskukennslu. Sagði 

hún: 

Nemendur eiga rétt á viss mörgum klukkustundum á viku í 

íslenskukennslu en með því að hafa nemendur saman í hóp er 

hægt að nýta þessa tíma saman fyrir alla og þá fá allir meiri 

tíma ... gæti sá tími náð upp í 10–12 tíma á viku að meðaltali 

tengt íslensku. Þeir sem eru alveg „mállausir“, þegar þeir koma, 

geta alveg farið upp í 14 tíma. 

Greinilegt er að kennarar deildarinnar eru allir á því að deild sem þessi eigi 

að starfa áfram en þó með breyttu sniði, minnka þurfi álagið og bæta 

skipulag. Einnig kom í ljós að með því að geta dreift tímum niður á 

nemendur, eins og Anna benti á, fá þeir fleiri tíma en ef þeir væru alfarið 

inni í almennum bekk. Allir kennararnir voru sammála um að þetta 

fyrirkomulag mætti alls ekki taka af þeim. Voru þær einnig allar sammála 

um að með deild sem þessari er vel haldið utan um nemendur, þeir eru á 

öruggu svæði, í minni deild og öruggu umhverfi með kennurum sem hafa 

sérhæft sig í því að taka á móti þeim og krakkar frá sama landi geta talað 

saman. Þarna eru nemendur sem þurfa allir sömu aðstoð. Ása tók svo til 

orða: „Þetta er auðvitað öruggara umhverfi fyrir nemendur, sérstaklega ef 

það eru fleiri sem tala sama tungumál.“  

Samkvæmt kennurunum eru gallarnir aftur á móti þeir að börnin eru 

ekki í skóla í sínu heimahverfi. Barnanna vegna er mjög gott ef þeir geta 

verið í skóla í sínu hverfi, geta leikið sér eftir skóla við krakka úr bekknum í 

hverfinu, þ.e. styrkt hið félagslega umhverfi sitt. Ása sagði t.d: „Þeir kynnast 

ekki nágrannakrökkunum þar sem þeir eru keyrðir í skóla annars staðar frá, 
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þeir verða alla sína tíð framandi verur í sínu umhverfi, svona einhvers konar 

gettó“ sem tengjast ekki Íslendingum og samlagast ekki hér.  

Af þessu má sjá að móttökudeildir hafa bæði kosti og galla en hvað 

þessar niðurstöður varðar eru kostirnir fleiri að mati viðmælenda; myndu 

þær því ekki vilja leggja deildina niður þó svo að fram hafi komið að 

nemendur geti einangrast frá íslenskum nemendum. Telja þær að jákvæðu 

hliðarnar standi upp úr og séu mikilvægari. 
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7 Umræður 

Hér að framan hefur verið fjallað um rannsókn mína á starfsemi 

móttökudeildar fyrir nemendur af erlendum uppruna, á kennslunni, sem 

þar fer fram, og viðhorfum starfsmanna til móðurmálsins. Í þessum kafla 

verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman 

við fræðin, inn í þær umræður flétta ég síðan saman mínum eigin 

skoðunum. Rannsókninni var ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 

 

 Hvernig starfar móttökudeild í þágu barna af erlendum uppruna sem 
flytja hingað til lands og hvernig fer kennslan þar fram?  

 Hvernig er móðurmáli barnanna viðhaldið og hver eru viðhorf 
kennara til þess? 

Eftirfarandi niðurstöður komu fram í viðtölum viðmælenda minna og af 

vettvangsnótum sem ég aflaði á meðan á rannsókninni stóð. Það að afla 

gagna með tvennum hætti tel ég að auki áreiðanleika þessarar rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa skýru ljós á þá mikilvægu kennslu, 

sem fram fer í alþjóðanámsveri skólans, og því ábyrgðarhlutverki sem 

kennarar þar sinna. Kennslan gerir miklar kröfur sem kennarar þurfa að vera 

tilbúnir til að takast á við. Það er ekki auðvelt hlutverk að kenna barni af 

erlendum uppruna nýtt tungumál og getur það verið mjög einstaklings-

bundið hvernig nemandi tekst á við það verkefni. Kennarar deildarinnar 

leggja mikið upp úr því að nemandi nái grunnfærni sem fyrst svo að hann 

geti aðlagast íslensku skólakerfi. Það er í samræmi við það sem Hanna 

Ragnarsdóttir (2004) og Rannveig Traustadóttir (2001) segja þegar þær tala 

um að á fyrsta skólaári í íslenskum skólum þurfi nemendur af erlendum 

uppruna að standa undir miklum kröfum. Til þess að draga úr álagi á þessa 

nemendur er nauðsynlegt að þeir læri á íslenskt skólakerfi hratt og 

örugglega.  

Mikill metnaður var á meðal kennara í þá veru að nemendur þeirra nái 

tökum á íslensku tungumáli og var markmið þeirra allra að koma 

nemendum sem fyrst út í hina almennu bekki. Til að geta það þarf kennslan 

að vera með markvisst og mikið aðhald því nemendur eru staddir á 

mismunandi stöðum í náminu og starfið því allt mjög einstaklingsbundið. 

Samkvæmt Rannveigu Traustadóttur (2001) kemur einmitt fram að hvatinn 
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til þess að geta lært nýtt tungumál felist í því að öðlast færni til þess að 

gerast virkur þátttakandi í hinu nýja skólasamfélagi. 

Sýndu niðurstöður að kennarar deildarinnar voru allir á sama máli um að 

íslenskukennsla nemenda af erlendum uppruna sé krefjandi og henni fylgi 

mikið álag. Þrátt fyrir það gefi hún mikið af sér og veiti kennurum mikla 

ánægju og ómetanlegt sé að verða vitni að því þegar kennslan hefur borið 

árangur og hversu stórt skref hafi þá verið stigið. Telja kennarar að 

íslenskukennslan sé mjög góð en auðvitað megi alltaf betur gera. Kennarar 

deildarinnar leggja sig allir fram við að kennslan beri sem bestan árangur en 

til þess þurfa þeir að hafa kennsluefni sem hæfir hverjum og einum 

nemanda, því misjafnt er hvar þeir eru staddir í náminu. Einnig kom fram að 

taka þarf mið af aldri nemenda og menningu þegar nám er skipulagt. Má 

bera þetta saman við það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

en þar segir að þegar íslenska er kennd sem annað tungumál verður að taka 

mið af aldri, þroska, menningu og þörfum nemenda. Einnig þurfi að hafa í 

huga reynslu þeirra og stöðu í námi.  

Sigurður Konráðsson (2007) telur að forsendur barna til að læra nýtt 

tungumál séu mismunandi. Aldur barns skiptir t.d. máli og skyldleiki 

móðurmáls þess við íslensku, kunnátta í móðurmálinu sjálfu, læsi og viðhorf 

þess til nýja tungumálsins. Hafa því aðstæður barnsins bæði sálfræðilega- 

og félagsfræðilega samverkandi áhrif á framvindu hins nýja tungumáls. Eins 

og fram kom í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) þurfa nemendur 

með annað móðurmál en íslensku á samskiptum að halda við jafnaldra sína 

því munnleg samskipti við íslenska nemendur innann skólans eru mjög 

mikilvæg ásamt því að fá stuðning við íslenskunámið.  

Mikill einstaklingsmunur er á nemendum deildarinnar sem leiðir til þess 

að sníða þarf kennsluaðferðir að þörfum þeirra. Mikil áhersla er lögð á það í 

kennslunni að kenna nemendum af erlendum uppruna íslenska tungu og að 

aðaláherslan er á það að nemendur læri hljóðin og réttan framburð sem 

fyrst. Samhljóm mátti einnig finna um nauðsyn þess að byggja upp 

orðaforða nemenda í íslensku tungumáli svo að þeir geti bjargað sér í 

skólasamfélaginu. Kemur það heim og saman við það sem Birna Arnbjörn-

sdóttir (2000a) segir þegar hún talar um að börn af erlendum uppruna hafi 

ekki jafnt aðgengi að skólakerfinu og íslensk börn ef þau eiga í erfiðleikum 

með að tileinka sér íslensku og færni þeirra í því er slök. Einnig segja Birna 

Arnbjörnsdóttir (2000) og Rannveig Traustadóttir (2001) að íslensku-

kunnátta opni dyr fyrir nemendum af erlendum uppruna að nýju samfélagi 

og er forsenda þess að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar. 
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Ef niðurstöður viðmælenda minna eru skoðaðar má sjá að nemendur 

deildarinnar eru frá mismunandi löndum og mikill einstaklingsmunur er á 

hvar þeir eru staddir í náminu. Notast kennarar allir við fjölbreyttar kennslu-

aðferðir og er það gert til þess að ná sem best til nemenda hverju sinni. 

Mikil vinna sé hjá kennurum að láta kennsluna ganga upp en með góðri 

samvinnu gangi það vel. Tóku þrír kennarar það fram að þær kenni oft bara 

eftir hjartanu, það sé oft hreinlega besta leiðin. Kennslan, sem fram fer í 

deildinni, gerir þó vissar kröfur sem kennarar þurfa að vera tilbúnir til að 

takast á við. Eru þær sammála um að nemendur fái næga íslenskukennslu 

og að þær leggi sig allar fram við að svo sé með þeim aðferðum sem þær 

beita og að áherslur þeirra séu allar þær sömu. Má því segja að orð Nieto 

(2010) eigi hér vel við þegar hún segir að það gefi auga leið að kennarar 

þurfi, hvað kennslu þeirra varðar, að gegna bæði vandasömu og mikilvægu 

hlutverki sem áhrifavaldar nemenda sinna. 

Að nemendur nái tökum á íslenskri tungu er það sem allir starfsmenn 

deildarinnar stefna að og var það greinilegt að því markmiði lögðu þeir sig 

allir mikið fram við að ná. Þeir töluðu um að máltaka fari að miklu leyti fram 

í gegnum samtal. Að mínu mati hafa þeir mikinn metnað til að kenna 

nemendum íslensku á sem auðveldastan hátt og leggja þeir allir aðaláherslu 

á að börnin læri hljóðin og réttan framburð sem fyrst. Kom það einnig í ljós í 

rannsókninni að grunnur nemenda í eigin móðurmáli skiptir sköpum þegar 

kennsla í öðru tungumáli er annars vegar. Eftir því sem börnin hafa betri 

grunn því auðveldara verður að kenna þeim nýtt tungumál. Segir Birna 

Arnbjörnsdóttir (2000a) að lykillinn að frekari tungumálanámi sé góð færni í 

móðurmáli. Einstaklingur verður fljótari að tileinka sér færni í öðru 

tungumáli hafi hann góðan grunn í sínu eigin móðurmáli. Með þetta í huga 

má segja að læsi á skólamenninguna og íslenskukunnátta nemenda af 

erlendum uppruna sé forsenda fyrir því að þeir verði virkir þátttakendur í 

íslensku skólasamfélagi. 

Starfsmenn deildarinnar voru allir sammála um að lestrarkennsla 

nemenda af erlendum uppruna sé mjög mikilvæg og leggja þeir aðaláherslu 

á mikilvægi þess að byggja upp lestur nemenda í upphafi því hann sé 

undirstaða alls þess náms sem koma skal. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

segir að mikilvægt sé að nemendur með annað mál en íslensku þrói með sér 

læsi, lestur og ritun og eigi íslenskunámið, og þar með talinn lestur, að vera 

samtvinnað öllum námssviðum skólans. Samkvæmt Guðmundi B. 

Kristmundssyni (2000) er sá þáttur, sem mestu máli skiptir fyrir orðaforða, 

sá að lesa mikið hvort sem það er upphátt eða í hljóði. Kom það heim og 

saman við það sem kennarar deildarinnar sögðu en þeir leggja allir mikla 

áherslu á að nemendur lesi hjá þeim á hverjum degi til þess að þeir nái fyrr 
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tökum á orðaforða. Því þurfi að vera mjög mikil áhersla á lestrarkennslu í 

skólanum – sérstaklega af því að langflestir nemendur fá ekki aðstoðina 

heima; þar sé oft enginn sem tali íslensku eða geti lesið hana. En til þess að 

lesandi skilji það sem hann lesa þarf hann að vera kominn með skilning á 

95% textans svo að samhengi náist (Berman og Woźniczka, 2011). 

Fram kom að þessir kennarar hafa mikinn metnað til þess að nemendur 

nái góðum tökum á lestri og að skilningur fylgi þar með. Bar öllum 

kennurum deildarinnar saman um að lestrarkennsla sé grunnur að allri 

almennri kennslu og því leggja þeir sig fram við að nemendur af erlendum 

uppruna nái þessum tökum sem fyrst. Þó að þeir séu að mestu ánægðir 

með lestrarkennsluna mætti gera betur en til þess þyrfti deildin að hafa 

fleiri kennara eða stuðning annars staðar frá.  

Niðurstöður leiddu í ljós að móðurmál nemenda skipti viðmælendur 

miklu máli. Voru þeir sammála um hversu mikilvægt það er að nemendur af 

erlendum uppruna viðhaldi sínu móðurmáli, að þeir verði bæði talandi og 

læsir á því og að virðing skuli borin fyrir móðurmáli þeirra. Kom það líka 

fram í viðtölum að það sé á ábyrgð foreldra barnanna að móðurmáli þeirra 

sé viðhaldið en kennarar leggja samt allt sitt af mörkum sem þeir geta til 

þess að koma til móts við nemendur að þessu leyti. Birna Arnbjörnsdóttir 

(2000a) segir meðal annars að mikilvægt sé að börn af erlendum uppruna 

fái tækifæri áfram til þess að þroska og efla með sér færni í sínu eigin 

móðurmáli, ekki eigi að leggja allt kapp á að læra einungis hið nýja 

tungumál. Með það í huga má segja að komið sé til móts við nemendur eins 

og hún leggur til og er ég sammála því að svo var gert.  

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) segir að góð kunnátta barns í eigin móður-

máli sé góður undirbúningur fyrir nám í öðru tungumáli. Bendir hún einnig á 

að stuðningur heima fyrir í móðurmálinu auðveldi barninu að ná tökum á 

hinu nýja tungumáli. Samrýmist þetta því sem niðurstöður leiddu í ljós í 

rannsókninni um að miklu máli skiptir að móðurmáli nemenda sé viðhaldið. 

Er ég algerlega á sama máli um nauðsyn þess að nemendur viðhaldi 

móðurmáli sínu og að virðing sé borin fyrir því. Er þessi niðurstaða í 

samræmi við það sem Birna Arnbjörnsdóttir (2000) segir, en hún tekur fram 

að mikilvægt sé að börn tapi ekki niður móðurmáli sínu vegna þeirrar 

áherslu sem lögð sé á að læra nýja tungumálið. Barn, sem missir niður færni 

í sínu eigin móðurmáli, getur því átt á hættu að staðna í málþroska. Því er 

mjög mikilvægt að börn fái tækifæri til að halda áfram að þroska og efla 

með sér áframhaldandi hæfni í sínu móðurmáli samhliða því sem það lærir 

nýja tungumálið. 
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Það getur reynst barni erfitt að tileinka sér nýtt tungumál og um leið 

viðhalda sínu eigin. Þess vegna er það mat mitt að í því felist mikill auður að 

hafa vald á fleiri en einu tungumáli. Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur 

(2007) getur það einmitt verið mjög einstaklingsbundið hversu fljót börn 

eru að ná tökum á tungumáli, hvort sem það er þeirra eigið móðurmál eða 

nýtt tungumál. Ræðst það mikið til af þeim tækifærum sem þau fá til þess 

að hlusta og tala við annað fólk sem talar sama tungumál. Algengt er að 

börn, sem eru að þróa með sér tvítyngi og læra nýtt tungumál, gangi í 

gegnum erfið tímabil áður en þau ná sér á strik. En eins og Sigurður 

Konráðsson (2007) nefnir að þá læra börn bæði móðurmál og annað mál í 

samskiptum við fólk og því er mikilvægt að þau fái sem flest tækifæri til 

þess. 

Mátti sjá í öllum viðtölunum að kennurum deildarinnar ber saman um að 

nemendur af erlendum uppruna eigi að fá að halda í sína menningu, hún 

megi ekki gleymast. Samrýmist það því sem Rannveig Traustadóttir (2001) 

bendir á en hún segir að móðurmálið gegni mikilvægu hlutverki við að 

hjálpa barni af erlendum uppruna við að viðhalda tengslum við uppruna 

sinn. Bendir Birna Arnbjörnsdóttir (2000a) einnig á það að hætta sé á að 

barn, sem missir niður sitt eigið móðurmál, staðni í málþroska. Algengt er 

meðal nemenda af erlendum uppruna, er þeir flytjast á milli landa, að þeir 

tapi niður þeirri færni sem þeir áður höfðu á móðurmáli sínu. Eykst hættan 

jafnframt á því ef þeir hafa fá tækifæri til þess að tala sitt eigið móðurmál 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri mjög einstaklings-

bundið hvenær nemendur af erlendum uppruna séu tilbúnir til þess að fara 

inn í almennan bekk. Þá væri misjafnt hvort og hvenær umsjónarkennarar 

væru tilbúnir til þess að taka á móti þessum nemendum. Kemur það heim 

og saman við rannsókn Blobs (2004) sem leiddi það í ljós að bekkjar-

kennarar líti stundum á nemendur af erlendum uppruna sem aukið 

vinnuálag og geta því stundum verið síður tilbúnir til þess að koma til móts 

við þeirra þarfir. Kom jafnframt fram að viðhorf bekkjarkennara til nemenda 

af erlendum uppruna geti oft verið neikvætt af því að þeir líta ekki á þessa 

nemendur sem auðlind fyrir bekkjarflóruna heldur sem aukið vinnuálag. 

Nieto (2010) segir að hætta sé á að kennarar nái ekki að sinna nægilega 

vel hinu vandasama hlutverki sínu ef skilning vantar á þörfum hinna 

fjölbreyttu nemendahópa. Skiptar skoðanir komu í ljós hjá viðmælendum 

um hvort upprunaland nemanda skipti máli varðandi það hvernig honum 

gengur að ná tökum á íslensku. Tveir kennarar töldu að erfiðara gangi fyrir 

Asíubúa að ná tökum á framburði og málfræði en Evrópubúa. Elsa Sigríður 
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Jónsdóttir (2007) bendir einmitt á að oft á tíðum vilja nemendur af 

erlendum uppruna samlagast þeim krökkum, sem eru með þeim í bekk, og 

falla sem fyrst inn í jafningjahópinn í skólanum. Munnleg samskipti inni í 

skólastofunni eru því mjög mikilvæg fyrir þessa nemendur til að þeir þjálfist 

í framburði og málfræði.  

Er ég þess fullviss eftir dvöl mína í verinu að kennarar námsversins leggja 

sig alla fram við að kenna nemendum af erlendum uppruna íslenska tungu 

og getur það verið vandasamt og mikil þolinmæðisvinna því mjög misjafnt 

er hversu lengi nemendur eru að ná þessum tökum. Hafa verður í huga að 

þó svo að nemandi geti farið að tjá sig og lesið íslensku er ekki öruggt að 

skilningur liggi þar að baki. Skilur nemandi hvað hann er að lesa um? Skilur 

hann hvað kennarinn er að segja? Til dæmis spurði ég nemanda um hvað 

hann væri að lesa og yppti hann bara öxlum. Kom berlega í ljós í rann-

sókninni að skilningur nemenda er misjafn og verður að vinna vel að 

honum. Sá tími, sem nemandi er í námsverinu, er nýttur eins mikið og unnt 

er fyrir íslenskukennslu því þarna hafa nemendur kennara sem leggja sig 

fram, allir stefna að sama markmiði, því að nemandi nái tökum á íslenskri 

tungu. Ef haft er til hliðsjónar það sem kom fram í rannsókn Bermans og 

Woźniczka (2011) má sjá að miklu máli skiptir að foreldrar lesi mikið fyrir 

börnin sín því það hjálpar þeim að ná betri tökum á skilningi og orðaforða 

og um leið auðveldar það þeim alla skólagöngu.  

Misjafnar skoðanir kennara komu í ljós hvað varðar aðlögun nemenda af 

erlendum uppruna en voru þeir þó allir sammála um að það væri mjög 

einstaklingsbundið hvernig til tækist. Kom fram að forsenda þess að 

nemendur af erlendum uppruna verði virkir þátttakendur í skólaumhverfinu 

sé íslenskukunnátta þeirra og læsi á skólamenninguna. Fyrir þá nemendur, 

sem eru að aðlagast nýju samfélagi og læra nýtt tungumál, geta íslenskir 

samnemendur verið góðar stoðir. Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) 

kemur fram að það geti hamlað aðlögun nemenda af erlendum uppruna ef 

þeir einangrast frá meirihlutahópnum. Greinilegt er að aðlögunarferli 

nemenda getur reynt mismikið á kennara og má sjá á svörum þeirra að huga 

þurfi betur að þessu ferli. Blob (2004) heldur því fram að nemendur af 

erlendum uppruna geti lent í erfiðleikum bæði náms- og félagslega og er þá 

hætt við að þeir einangrist og fyrir vikið geti þeir átt erfitt með að aðlagast 

nýja samfélaginu.  

Allir kennararnir voru þó sammála um að þar sem nemendur af 

erlendum uppruna séu í tímum með íslenskum nemendum í verkgreinum, 

sundi og leikfimi hjálpi það mikið til við að þeir kynnist betur. Tel ég, eins og 
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viðmælendur mínir, það vera mjög mikilvægt að nemendur af erlendum 

uppruna aðlagist sem best og þeir fái þann tíma sem þeir þurfa til þess.  

Misjafnar skoðanir kennara komu í ljós hvað varðar foreldrasamstarf. 

Minni samhljóm var þar að finna en þó bar þeim saman um að auka þyrfti 

samskipti við foreldrana og að munurinn fælist líklega í því hvort foreldrar 

eru komnir hingað til lands til að setjast að eða ekki. Greinilegt var að 

tungumálaerfiðleikar og samskipti milli kennara og foreldra höfðu mikið að 

segja varðandi samskiptin. Er ég á sama máli og viðmælendur hvað varðar 

gott foreldrasamstarf og mikilvægi þess. Álítur Hanna Ragnarsdóttir (2007b) 

kennara vera mikilvæga tengiliði á milli samfélagsins og erlendra foreldra 

þar sem þeir hafa oft á tíðum litla þekkingu á hinni nýju menningu og vita 

ekki hvaða viðmið og reglur gilda. Hvað varðar heimanám barna var 

einungis einn kennari ánægður með hversu vel nemendur sinna því. Sama 

var að segja um heimalestur en þar töluðu flestir kennarar um að honum 

mætti sinna betur af foreldrum 

Fram kom í viðtölum viðmælenda að nemendur af erlendum uppruna 

geti átt á hættu að einangrast frá íslenskum nemendum þegar þeir eru við 

nám í deildinni. Segja viðmælendur þó að mikilvægi deildarinnar vegi þar 

meira og nauðsynlegt sé að veita þessa þjónustu. Er ég þeim fyllilega 

sammála eftir að hafa fengið að fylgjast með starfi deildarinnar. Fann ég 

það á hverjum degi, sem ég mætti í alþjóðanámsverið, hversu mikilvægt er 

fyrir þessa nemendur að hafa þann stuðning sem námsverið býður upp á. 

Samrýmist þetta rannsókn Blobs (2004) en þar kom fram að móttökudeildir 

sjá til þess að nemendur í nýja samfélaginu fá „mjúka lendingu“, deildin 

auðveldi þeim aðlögunarferlið og gefi þeim einnig tíma og rúm til að átta sig 

á nýu umhverfi. Kostir móttökudeilda að mínu mati eru þeir að þær búa yfir 

mikilli reynslu kennara og nemendur fá nám við sitt hæfi.  

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) segir að ekki sé endilega þörf á því að kenna 

nemendum af erlendum uppruna nýtt tungumál inni í sérsniðnu umhverfi. 

Tekur hún undir það viðhorf að hinn almenni bekkur geti fyllilega vel hentað 

þessum nemendum eins og móttökudeildir. Ef nemendur af erlendum 

uppruna fá þannig tækifæri til að hafa munnleg samskipti daglega á 

meirihlutamálinu gæti sú aðferð að fara beint inn í hinn almenna bekk 

hentað vel. Kostur móttökudeilda er sá að þær veita nemendum af 

erlendum uppruna mikið aðhald og öryggi meðan þeir eru að fóta sig í nýju 

landi og nýrri skólamenningu. Tel ég þá þjónustu vera mikilvæga til að koma 

nemendum af erlendum uppruna inn í menningu viðtökulandsins og hið 

nýja nám. Þetta samrýmist því sem kennarar deildarinnar tóku fram í 

viðtölunum um mikilvægi deildarinnar. Tekur Hanna Ragnarsdóttir (2004) 
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svo til orða að hvor leiðin sem farin er, almennur bekkur eða móttökudeild, 

þá eigi báðar leiðir að miða að því sama, að gera barnið að virkum 

þátttakanda í íslensku skólasamfélagi. 
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8 Lokaorð 

Rannsókn þessi miðaði að því að varpa ljósi á þá miklu vinnu/kennslu sem 

fram fer í alþjóðanámsveri Álfhólsskóla í Kópavogi, þegar nemandi af 

erlendum uppruna flytur hingað til lands og hefur skólagöngu sína í 

skólanum, og hvaða áherslur eru þar í fyrirrúmi. Markmiðið var að fá fram 

viðhorf kennara deildarinnar til kennslunnar og skoða það mikilvæga starf 

sem fram fer innan hennar. Einnig var leitað svara við því hvernig móður-

máli nemendanna er viðhaldið og viðhorfum kennara til þess. 

Samanborið við þær upplýsingar, sem fram hafa komið um innflytjendur 

má sjá að flutningur fólks af erlendum uppruna til búsetu á Íslandi hefur 

aukist á síðustu árum. Börn fólks af erlendum uppruna voru lengi vel fá en á 

allra síðustu árum hafa orðið miklar breytingar þar á. Fjölgun nemenda af 

erlendum uppruna í íslensku samfélagi og tíðir fólksflutningar milli landa 

gera þá kröfu til kennara að þeir geti sinnt fjölmenningarlegri kennslu í 

grunnskólum landsins nú á dögum. Kallar þessi fjölgun á aukna þekkingu 

kennara og að skólarnir hafi úrræði til þess að taka á móti þessum 

nemendum, til dæmis með móttökudeildum. 

Eðlilegt þykir því að velta fyrir sér hvort heppilegra sé að hafa móttöku-

deildir eða hvort nemendur af erlendum uppruna eigi að hefja nám beint í 

sínum hverfisskóla, eins og stefna Reykjavíkurborgar leggur upp með í dag. 

Mikilvægt er að stuðla að því að allir nemendur óháð uppruna hafi jafnrétti 

til náms og geti þar með stundað sína skólagöngu óháð því frá hvað landi 

þeir koma. Nauðsynlegt er því að huga að stöðu erlendra nemenda við 

móttöku þeirra og leggja áherslu á að þeir standi jafnfætis íslenskum 

nemendum og fái kennslu við hæfi svo að þeir hafi jöfn tækifæri til náms. 

Markmið allra grunnskóla landsins er að leggja áherslu á íslenskunám 

nemenda þar sem það er talið lykill að félagslegum samskiptum og 

undirstaða að frekara námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Guðrún 

Pétursdóttir, 2004). Með móttökudeildum er lagt upp með að nemendur af 

erlendum uppruna fái þá kennslu og þann stuðning sem þeir þurfa en mjög 

persónubundið er hversu fljótir nemendur eru að ná tökum á nýju 

tungumáli. Með móttökudeild, eins og starfrækt er í Álfhólsskóla, er stuðlað 

að því að kenna nemendum íslenska tungu og undirbúa þá undir að fara inn 

í hina almennu bekki.  
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Eins og fram kom í rannsókn Hovi og Paulsson (2007) telja skólar að sín 

aðferð sé best fyrir móttöku þessara nemenda. Samanborið við þessar 

niðurstöður er ég þeirrar skoðunar að þetta sé fyrst og fremst spurning um 

gæði móttökunnar – ekki fyrirkomulagið. Nemendur í móttökudeildum hafa 

tengsl við sína bekki og kynnast þar með sínum íslensku bekkjarfélögum en 

hætta er þó alltaf fyrir hendi að þeir einangrist í námsverinu. Þar búa þeir 

samt sem áður við það öryggi að vera í deild sem er eingöngu byggð á því að 

koma þeim inn í íslenskt skólasamfélag og kenna þeim íslenska tungu. Þar 

sem nemendur fara aftur á móti beint inn í bekki hafa þeir fleiri tækifæri til 

að vera innan um íslenska nemendur og íslenskt tungumál. Þeir eignast að 

öllu jöfnu fyrr íslenska vini og samlagast bekknum einnig fyrr. Þó svo að ég 

sé hlynntari því að nemendur af erlendum uppruna eigi að fá að hefja 

skólagöngu sína í móttökudeildum má segja að báðar leiðir séu góðar, það 

fari bara eftir því hvað henti hverjum og einum best. 

Þar sem íslenskir skólar bjóða upp á nám við hæfi hvers og eins er það í 

höndum okkar sem sjáum um menntun þessara nemenda að svo sé gert. 

Krefst það þess að kennarar verða að bjóða upp á kennsluaðferðir og nýjar 

leiðir til að þessir nemendur hafi sömu tækifæri til náms og íslenskir 

nemendur. Mikilvægt er því að allir kennarar vinni að því að gera 

skólagöngu nemenda af erlendum uppruna sem ánægjulegasta og taki vel á 

móti þeim svo að þeir finni að þeir séu velkomnir.  

Niðurstöður viðtala og vettvangsathugunar leiddu í ljós að kennslan, sem 

fram fer í alþjóðanámsverinu, er árangursrík og kennarar þar leggja sig alla 

fram við að nemendur nái sem fyrst tökum á íslenskri tungu. Einnig var mikil 

áhersla lögð á að móðurmáli nemendanna skuli viðhalda sem og menningu 

þeirra. Leggja allir kennararnir upp með sama markmið sem er að 

nemendur með erlendan uppruna komist sem fyrst út í hina almennu bekki 

og samlagist íslensku skólasamfélagi. Þar sem mörg tungumál eru töluð af 

kennurum innan deildarinnar hjálpar það mikið til við kennslu nemenda af 

erlendum uppruna, styrkir hana og gerir hana jákvæðari.  

Skoðun mín er sú, eftir að hafa gert þessa rannsókn, að bjóða eigi upp á 

móttökudeildir fyrir nemendur af erlendum uppruna meðan þeir eru að ná 

tökum á íslenskri tungu og fóta sig í íslensku skólasamfélagi. Þessar deildir 

mættu vera fleiri að mínu mati þar sem þessum nemendum fjölgar ört hér á 

landi og því kemur sér vel að dreifa álaginu milli skóla og einnig fjölga 

starfsmönnum til að minnka álagið á þeim. Móttökudeildir veita nemendum 

visst öryggi, kennslu við þeirra hæfi og aðhald sem þeim ber fyrstu árin sín í 

nýjum skóla. 
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Hafa skal í huga mikilvægi þess að um litla rannsókn er hér að ræða og 

því er ekki mögulegt að alhæfa um niðurstöður hennar. Hins vegar getur 

rannsókn þessi veitt góða sýn á þá metnaðarfullu kennslu og það góða starf 

sem fram fer í móttökudeild Álfhólsskóla. 

í upphafi þessarar ritgerðar vitnaði ég í ljóð eftir Natalie Mlyniec þar sem 

segir: „Það er ekki tungumálið sem skiptir máli heldur hvort við tölum yfir 

höfuð saman“. Einstaklingar geta talað saman jafnvel þótt þeir hafi ekki 

tungumál til þess; þá geta allir talað saman. Eins er það með nemendur og 

kennara í alþjóðanámsverinu þó að þeir tali ekki sama tungumál ná þeir að 

tala saman og tengjast hver öðrum. Þar með er lagður mikilvægur grunnur 

að virkri þátttöku barna af erlendum uppruna í íslensku samfélagi. 
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Viðauki 

Spurningaramminn 

 

Íslenskukennslan 

• Á hvað er lögð aðaláhersla í íslenskukennslunni og hvaða aðferðir eru 

notaðar 

• Hvernig er unnið með íslenskukennslu í deildinni? 

• Finnst þér nemendur fá næga íslenskukennslu? 

• Hvernig gengur nemendum að ná tökum á íslenskunni?  

• Fer það eftir því frá hvaða landi nemandi er hversu fljótur hann er að ná 

þeim tökum? 

 

Móðurmálskennsla/íslenska sem annað tungumál 

• Hvert er viðhorf þitt til móðurmálskennslu?   

• Hvert er viðhorf þitt til móðumáls nemendanna? 

• Hvernig er unnið með móðurmálið? 

• Er móðurmáli barnanna haldið við ?  Hvernig ? 

• Hversu mikilvægt er að rækta móðurmálið – að því sé haldið við að þínu 

mati? 

• Fer kennsla á móðurmáli fram í deildinni? 

 

Almennt 

• Á hvað er lögð mest áhersla í kennslu í deildinni? 

• Hvernig fer kennslan fram? Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar? 

• Hvernig fer lestarkennsla fram í deildinni? – er nemendum kennt að 

hljóða stafina? 

• Er lestrarkennsla næg í deildinni að þínu mati? 

• Hvernig gengur aðlögun þessara nemenda að þínu mati? 

• Finnst þér nemendur frá sama landi halda hópinn (skapast tengsl)? 

• Hvert er viðmið þitt fyrir því að nemendur eru tilbúnir  til  þess að fara 

inn í almenna bekki? 
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• Er mikið/lítið álag að þínu  mati á kennara deildarinnar? 

• Upplifun þín af kennslunni/starfinu? 

• Hvernig er unnið með þeirra samfélag og íslenskt samfélag 

 

Foreldrasamstarf 

• Ertu ánægð með foreldrasamstarfið við deildina? 

• Hvernig gengur heimanám nemendanna – eru foreldrar að sinna 

heimanámi vel/illa? 

• Hvernig er heimalestri sinnt af foreldrum? 

 

Móttökudeildir 

• Hverja telur þú ástæðuna vera fyrir því að starfsmenn deildarinnar telja 

nemanda tilbúinn að fara inn í bekk en umsjónakennari er ekki tilbúin til 

þess að taka á móti nemandanum? 

• Sérðu kosti/gala við móttökuskóla? 

• Er erfitt að kenna nemendum íslenskt tungumál þegar t.d. margir 

nemendur eru í deildinni frá sama landi? 

• Ertu ánægð með þá aðstöðu sem þið hafið í dag til kennslu? 

• Er notast við tölvukennslu – er til nóg af kennsluefni? 


