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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er menntun nemenda af erlendum uppruna í 

nýbúadeild grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, Sunnuskóla, þar sem lögð er 

áhersla á hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og fjölmenningarlega 

menntun. Meginmarkmið ritgerðarinnar er annars vegar að kanna 

kennsluaðferðir og nálgun skólans gagnvart kennslu nemenda af erlendum 

uppruna og hins vegar hvernig kennarar, foreldrar og nemendur af erlendum 

uppruna upplifa kennslu og nám í íslensku sem öðru máli. Rannsóknir, sem 

gerðar hafa verið á þessu sviði, eru einnig skoðaðar út frá lögum um 

grunnskóla, aðalnámskrám og fræðilegum kenningum. Rannsókninni er ætlað 

að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvaða viðhorf kennara og aðferðir 

eru vænlegastar til árangurs í kennslu íslensku sem annars máls og hvernig er 

hægt að stuðla að virku tvítyngi nemenda af erlendum uppruna í íslensku 

samfélagi? 

Viðtöl voru tekin í desember 2014 við tvo stjórnendur, sjö kennara, sjö 

nemendur af erlendum uppruna og þrjá foreldra. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að þátttakendur töldu að ekki væri tekið nægilegt mið af 

kennslu móðurmáls samhliða íslensku. Einnig kom fram að taka þyrfti meira 

tillit til menningarlegs bakgrunns nemenda til þess að geta veitt þeim betri 

stuðning, bæði heima fyrir og í skólanum. Þá kom í ljós að þátttakendur töldu 

að námsefni fyrir nemendur af erlendum uppruna, sem eru nýbyrjaðir að læra 

íslensku, væri ófullnægjandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nauðsynlegt er að endurskoða 

kennsluaðferðir með tilliti til þess að grunnskólinn á að endurspegla 

fjölmenningarlegt nám með fjölbreyttum kennsluaðferðum í móðurmáli 

samhliða íslensku. Kennsluefnið þarf að vera hvetjandi, vekja áhuga 

nemenda af erlendum uppruna og virkja þá betur. Þeir sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu að nemendur fengju ekki nægjanlega þekkingu og þjálfun 

í íslensku. 

Lykilorð: skóli án aðgreiningar (e. inclusive school), fjölmenning (e. 

multiculturalism), fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) og 

tvítyngi (e. bilingualism). 

 





 

Abstract 

The subject of this thesis is the education of students of foreign origin in the 

International Department of a compulsory school in the Greater Area of 

Reykjavík, which focuses on multicultural education and uses the ideology of 

an inclusive school. The aim of the study is twofold: to explore attitudes and 

teaching methods of teachers who teach Icelandic as a second foreign 

language to students of foreign origin, and to explore the experience of those 

teachers, students and their parents. In addition to this study, previous 

research conducted in this field is also studied from the point of view of the 

Compulsory Schools Act and the National Curriculum Guide and academic 

theory. 

The study aims to answer the following question: What kind of approach 

and methods are of good promise to succeed in teaching Icelandic as a 

second language, and how can active bilingualism be promoted in Icelandic 

society? 

Interviews were taken in November 2014 with two school administrators, 

seven teachers, seven students of foreign origin, and three parents. The 

principal findings of the study are as follows: The participants felt that not 

enough concentration was put on teaching of their native language alongside 

Icelandic; and more care should be taken towards familiarizing with the 

cultural background of the students in order to be able to support them both 

in school and at home. It also appears that the teaching material is insufficient 

for students of foreign origin who are beginners in Icelandic. 

The study also shows that it is necessary to review teaching methods with 

regard to the fact that the compulsory school is supposed to offer 

multicultural education with diverse teaching methods in the native language 

of the students alongside Icelandic. Subsequently, teaching material should 

be stimulating, encourage the students to learning, and thus enable the 

students of foreign origin to make use of the learning. Participants of this 

research said that the students do not get sufficient knowledge and practice in 

Icelandic. 

Keywords: inclusive school, multiculturalism, multicultural education, 

bilingualism. 
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1 Inngangur 

1.1 Viðfangsefni 

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á undanförnum áratugum, 

ekki síst hvað varðar íbúasamsetningu og aukinn fjölda innflytjenda. Lögum 

og opinberri stefnu gagnvart íslenskum þjóðfélagsþegnum af erlendum 

uppruna hefur verið breytt til samræmis við það sem þekkist í öðrum löndum 

Evrópu og Bandaríkjunum. Sérstök menntastefna var tekin hér upp árið 2008, 

þ.e. skóli án aðgreiningar, og í kjölfarið hefur verið unnið þróunarstarf í 

skólum með það að markmiði að bæta menntun nemenda og laga hana betur 

að nútímanum. Grunnskólar hafa lagt sitt af mörkum í þróun námskrárgerðar 

þar sem höfð hefur verið til hliðsjónar Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 

2011. 

Ísland er auðugt land með miklar náttúruauðlindir. Margt fólk frá öðrum 

löndum hefur því lagt leið sína til landsins í leit að atvinnu og til þess að 

eignast nýtt líf í nýju landi. Innflytjendur sem koma til Íslands hafa að 

sjálfsögðu mismunandi menningarlegan bakgrunn og tala ólík tungumál. Þeir 

þurfa að læra nýtt tungumál til þess að geta átt góð samskipti við aðra íbúa 

þessa lands. Því er mikilvægt að þeir aðlagist íslensku samfélagi og læri 

íslensku sem annað mál en haldi jafnframt í sitt eigið móðurmál. Tölur frá 

Hagstofu Íslands sýndu að grunnskólanemendur á höfuðborgarsvæðinu, með 

erlent móðurmál, voru alls 2043. „Með móðurmáli er átt við það tungumál 

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

aðeins af öðru foreldri“ (Úr Aðalnámsskrá grunnskóla 1999). 

Í þessari ritgerð er leitast við að draga fram viðhorf og nálgun íslensks 

grunnskóla til aðlögunar nemenda af erlendum uppruna og athugaðar þær 

kennsluaðferðir sem þar eru notaðar. Viðtöl voru tekin við stjórnendur og 

kennara sem kenna viðkomandi nemendum og einnig athuguð sú reynsla sem 

þessir nemendur og foreldrar þeirra hafa af íslenskum grunnskólum.   
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Í ritgerðinni er einnig litið til hugtaksins skóli án aðgreiningar sem fjallað 

er um í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011).  

Í rannsókninni verður reynt að tengja ofangreindar hugmyndir saman og 

setja niðurstöðurnar í samhengi við þær.  

1.2 Markmið  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðferðir við kennslu nemenda af 

erlendum uppruna sem læra íslensku sem annað mál og við kennslu í 

móðurmáli þeirra og hvernig aðferðunum er beitt í þessum tiltekna skóla til 

að virkja nemendur til árangurs í námi í skóla án aðgreiningar. Í þessari 

ritgerð verður skólinn kallaður Sunnuskóli, sem er tilbúið nafn. Nýbúadeild 

Sunnuskóla á Íslandi hefur mótað ákveðna stefnu til að taka á móti 

nemendum frá öðrum löndum og er hún byggð á Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Almennt hafa skólar án aðgreiningar reynt að undirbúa erlenda nemendur 

undir námið með bæði sveigjanleika og fjölbreytni í námi og sumir hverjir 

hafa einnig fjölmenningarlega menntun að leiðarljósi. Fræðileg umfjöllun 

ritgerðarinnar tekur mið af þessari fjölmenningarlegu stefnumörkun og 

sömuleiðis efnissöfnun og gagnagreining.  

Rannsóknarspurningin er: Hvert er viðhorf- og hverjar eru kennsluaðferðir 

kennara nemenda af erlendum uppruna sem læra íslensku sem annað mál í 

skóla án aðgreiningar?  

 Hvernig er staðið að íslenskukennslu og móðurmálskennslu fyrir 

nemendur af erlendum uppruna? Hvaða aðferðir eru helst notaðar og 

hvernig samræmast þær hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar? 

 Hver eru viðhorf kennara, stjórnenda, foreldra og nemenda til náms og 

kennslu í íslensku sem öðru máli?  

Rannsóknin er afmörkuð við einn ótilgreindan skóla sem hefur 

fjölmenningarlega stefnu og skilgreinir sig sem skóla án aðgreiningar.     
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1.3 Ástæður fyrir efnisvali 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er bæði mikilvægt og þarft. Hugtakið skóli án 

aðgreiningar tengist hugtakinu fjölmenningarlegri menntun í 

fjölmenningarlegu íslensku samfélagi. Í þessari ritgerð skoðaði rannsakandi 

sérstaklega viðhorf kennara til kennsluaðferða og hvernig nemendur læra 

íslensku sem annað mál og einnig hvort um sé að ræða kennslu í þeirra eigin 

móðurmáli. Ástæða þessa efnisvals er mikill áhugi rannsakanda á þessu 

viðfangsefni og því hvernig kennarar í nýbúadeildinni í skóla án aðgreiningar 

kenna erlendum nemendum. Tekin voru viðtöl við sjö nemendur af erlendum 

uppruna og einnig við foreldra þriggja þeirra. Nemendur hafa litla sem enga 

reynslu eða þekkingu á öðru tungumáli en þeirra eigin móðurmáli sem þeir 

lærðu í heimalandi sínu.  

Í Sunnuskóla er leitast við að koma til móts við nemendur af erlendum 

uppruna með mismunandi menningu, eins og trú þeirra, siði, tungumál, 

upprunaland þeirra, matarvenjur, klæðaburð, viðhorf þeirra, reglur og 

menntun. Rannsakandi fylgdist með nemendum í Sunnuskóla frá miðjum 

ágúst til nóvemberloka árið 2014. Þar var rannsakandi í æfingakennslu og 

kynntist kennslu nemenda af erlendum uppruna í 1.–6. bekk í nýbúadeildinni 

og einnig kennslu í 7. bekk. Í þessari deild kynntist rannsakandi einnig 

teymisvinnu kennara í þessum bekkjum. Í æfingakennslunni reyndi 

rannsakandi að leggja sem fjölbreyttust verkefni fyrir nemendur. Stundum 

voru það ákveðin verkefni sem rannsakandi hafði sjálfur unnið að en önnur 

fengu nemendur að vinna sjálfstætt og þá ýmist í einstaklings- eða hópvinnu.   

Í nýbúadeild Sunnuskóla eru þrír fagstjórar, á yngsta-, mið- og efsta stigi. 

Hlutverk þeirra er að undirbúa kennsluáætlanir og ákveða kennsluaðferðir. 

Deildarstjóri hverrar deildar verður ávallt að samþykkja kennsluaðferðir og 

áætlanir hvers kennara. 

Saga fjölmenningarlegrar menntunar í Sunnuskóla nær aftur til ársins 

1999 en þá var það pólitísk ákvörðun sveitarfélagsins hvernig kennslu skyldi 

háttað í þeim skóla. Við val á efni ritgerðarinnar vænti rannsakandi þess að 

skilja betur viðhorf og kennsluaðferðir þeirra kennara, sem kenna nemendum 

af erlendum uppruna íslensku sem annað mál, og einnig hvernig nemendum í 

sama skóla gengur að viðhalda eigin móðurmáli. 

Stjórnendur og kennarar Sunnuskóla leitast við að taka á móti öllum 

börnum af erlendum uppruna og að koma þeim til mennta. Þar er lögð áhersla 
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á að rækta lýðræðisleg vinnubrögð sem einkennast af því að mannréttindi, 

félagslegt réttlæti og félagsleg þátttaka nemenda er í heiðri höfð og þess er 

gætt að öllum nemendum af erlendum uppruna sé tryggt nám af viðeigandi 

gæðum. Foreldrar barna af erlendum uppruna bera ábyrgð á því að innrita 

börn sín í Sunnuskóla og að þau sæki skóla. Kennarar og foreldrar standa 

vörð um það í sameiningu og samvinnu að nemendur nái árangri í námi. 

Foreldrar bera ábyrgð á því að velja viðeigandi grunnskóla fyrir börn sín 

innan sveitarfélagsins samkvæmt reglum þeirra. Þar eru skýrar reglur um 

réttindi, ábyrgð og skyldur barna og foreldra er varða heimanám og 

verkefnavinnu. Foreldrar bera ábyrgð ávelferð nemenda. Þessar skýru reglur 

um vinnubrögð stuðla einnig að því að lögð er rík áhersla á þátttöku foreldra í 

skólastarfinu og að þeir séu í góðum tengslum við kennara og stjórnendur 

skólasamfélagsins. 

1.4 Hugtök og hugmyndir 

Helstu lykilhugtök sem tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar eru skóli án 

aðgreiningar (e. inclusive education), fjölmenning (e. multiculturalism), 

fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) og tvítyngi (e. 

bilingualism). Skilgreiningar þessara hugtaka í eftirfarandi köflum eru 

tengdar viðfangsefninu og fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar.  

1.5 Uppbygging 

Í þessum fyrsta kafla er fjallað um helstu viðfangsefni ritgerðarinnar, 

rannsóknarspurning sett fram í fræðilegu samhengi við markmið og ástæður 

fyrir efnisvali. Þá er einnig fjallað um lykilhugtök og skilgreiningar 

hugtakanna. Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn. Skilgreind eru lög 

um grunnskóla og stefna aðalnámsskrár í skóla án aðgreiningar auk þess sem 

fjallað eru um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fjölmenningarhugtakið 

skilgreint og skoðað hvaða áhrif menningaráfall hefur á erlenda nemendur. 

Fjallað er um tvítyngi, kosti virks tvítyngis þar sem erlendir nemendur læra 

íslensku sem annað mál.  

Þriðji kafli fjallar um hugsmíðahyggju og einstaklingsmiðað nám þar sem 

lögð er áhersla á ábyrgð nemendans á eigin námi. Fjórði kafli fjallar um 
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fjölbreyttar kennsluaðferðir í íslensku sem öðru máli, fagmennsku og 

samvinnu kennara í skóla án aðgreiningar. Í fimmta kafla er fjallað um 

aðferðir rannsóknarinnar. Niðurstöður eru í sjötta kafla og í sjöunda kafla eru 

umræður og samantekt. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hugtakið skóli án aðgreiningar 

Um hugtakið skóli án aðgreiningar fjallar Ólafur Páll Jónsson (2014) um í 

grein sinni frá árinu 1974 sem birtist í Stjórnmál & stjórnsýsla, að í 

íslenskum grunnskóla bera kennarar ábyrgð á menntastefnu og framfylgja 

henni, því nám er fyrir öll börn, ófötluð og þau sem eru með sérþarfir. 

Grunnskóli á að ná til „allra nemenda“,  „menntun skuli ná til allra“  þannig 

skuli „menntun einkennast af jöfnuði“ (Ólafur Páll Jónsson, 2014, Stjórnmál 

& stjórnsýsla, bls. 100 –101).   

Hér gengur höfundur úr frá því að skóli sé fyrst og fremst byggður á 

mannúð, kærleika og mannréttindum að auki gengur höfundur úr frá því að 

skóli án aðgreiningar sé byggður á Aðalnámskrá grunnskóla, lögum um 

grunnskóla, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að í skóla án aðgreiningar 

felist menntastefna þar sem hugað er jafnt að öllum nemendum. Nemendur 

eiga að hafa jöfn og sömu tækifæri til náms, óháð atgervi og félagslegum 

aðstæðum þeirra. Skólinn er bæði fyrir drengi og stúlkur og það skiptir ekki 

máli hvaðan nemandinn kemur eða hver trúarbrögð hans eru og heldur ekki 

hver kynhneigð hans er, heilsufar eða fötlun (Mennta– og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 41). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

eru einnig nefndar æskilegar kennsluaðferðir og stefnt er að því að búa öllum 

nemendum gott og sveigjanlegt skólasamfélag við hæfi hvers og eins. Slíkar 

kennsluaðferðir leyfa enga mismunun og eiga að hjálpa nemendum og hvetja 

þá þannig að þeir öðlist jákvæðan áhuga á náminu sem stuðlar að vellíðan 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðneyti, 2011, bls. 46). Skóli án 

aðgreiningar felur í sér menntastefnu sem hefur haft mikil áhrif á skólastarf 

um allan heim undanfarin ár. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gengur 

út á að allir nemendur eigi möguleika á að fá náms- og félagslegum þörfum 
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sínum sinnt innan hins almenna skólakerfis (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 62).  

Áhersla í skóla án aðgreiningar er að virða opinbera menntastefnu á 

Íslandi sem bundin er í lögum um grunndkóla nr. 91/2008, einnig er þessi 

stefna bundin í ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að auki er 

stefnan bundin í alþjóðasamþykktir Salamanca-yfirlýsingarinnar 

(Menntamálaráðuneytið, 1995) og í stefnusjölum UNESCO. Skólastefnan 

byggir á ferlishugsun sem felur í sér nálgun ákveðinna gilda sem taka til allra 

nemenda og leiðarstefið er að sigrast á hvers konar hindrunum til náms sem 

fela í sér aðgreiningu, útilokun og slakt námsgengi (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010).  

Gott samstarf skóla og foreldra nemenda er forsenda þess að vel gangi í 

skóla án aðgreiningar. Heimsóknir kennara á heimili nemenda geta verið 

árangursríkar fyrir báða aðila. Kennarar ná þá að kynnast nemendum sínum 

og þá gengur þeim betur að beita hinum ýmsu kennsluaðferðum í 

kennslustofunni. Þeir þekkja þá til áhugamála nemenda og mismunandi þarfa 

þeirra, styrkleika og veikleika og geta í kjölfarið byggt kennsluna á þeirri 

þekkingu og jafnframt bætt árangur og líðan nemenda sinna (Ferguson o.fl., 

2012, bls. 40–43). 

Skipulagt nám fyrir alla nemendur er kallað námsaðlögun (e. 

differentiated instruction) og námsaðgreining (e. differentiation). 

Námsaðlögun er felld undir skilgreininguna um skóla án aðgreiningar og 

felur í sér að nemendur fá mismunandi kennsluefni og sveigjanlega 

kennsluáætlun auk fjölbreyttra kennsluaðferða. Þá ná nemendur að tileinka 

sér margs konar vinnubrögð og mega skila verkefnum sínum eftir því sem 

geta og færni þeirra leyfir. Þeir geta unnið verkefnin á sínum hraða og notað 

aðferðir sem þeim henta best hverju sinni (Rúnar Sigþórsson, 2003; Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 175–179). Ingvar Sigurgeirsson 

(2005) skilgreinir ensku hugtökin „individualization“, „individualized 

education“, „individualized instruction“, „individualized learning“, 

„individualized curriculum“ og „individualized teachig“. Niðurstaða hans er 

sú að „að þessi hugtök tengjast ekki alltaf nákvæmlega“ en þau tengjast að 

hluta við skóla án aðgreiningar. „Í fyrsta lagi tengjast þau viðleitni kennara til 

að skipuleggja nám þannig að hver nemandi læri upp á eigin spýtur, á eigin 

hraða eða með hliðsjón af einstaklingsbundnum markmiðum. Í öðru lagi 
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tengjast þau sjálfsnámi og sjálfsnámsaðferðum af ýmsu tagi (því sem kallað 

er á ensku „self-directed learning“), t.d. í tengslum við fullorðinsfræðslu. Í 

þriðja lagi koma þau fyrir í umræðu um kennslu barna með sérþarfir. Þetta 

getur vitaskuld fléttast saman með ýmsum hætti“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005, bls. 12–13). 

Með tilliti til þessa bendir höfundur á að fram kemur í „Fjölmenning og 

skólastarf“ að skólasamfélög geti verið margs konar, allt eftir því hvers konar 

samskipti eru innan veggja skólans og það hvað er lagt áhersla á varðandi 

mannlega þáttinn. Umyggja (e. caring communities) ætti að vera lykilatriði 

skólastefnu fjölmenningarlegrar menntunar, í skóla án aðgreiningar, svo skóli 

geti kallað sig samfélag fjölmenningarumhyggju. Umbuna þarf af umhyggju 

og meta verk nemenda að verðleikum og ætti að vera grundvöllur alls 

skólastarfs (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 21–22). 

 

2.1.1 Lög og stefna 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar barst okkur eyjaskeggjum fremur seint 

þrátt fyrir að rætur hennar megi rekja meira en sextíu ár aftur í tímann eða til 

mannréttingayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948. Margar 

skrautfjaðrir bættust í hatt þeirrar menntastefnu á mannmargri ráðstefnu í 

Salamanca á Spáni árið 1994 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1995; 

Sameinuðu þjóðirnar, e.d). Þar undirrituðu forsvarsmenn 92 aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna (SÞ) auk 25 félagasamtaka lög um börn með sérþarfir 

(e. special need education) og rétt þeirra til menntunar og mannréttinda til 

jafns við aðra (UNESCO, 2009, bls. 8; Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Markmið skóla án aðgreiningar snýst um að virða þau lög sem sett hafa 

verið um mannréttindi ofnagreinds jaðarfólks og þá sérstaklega barna og rétt 

þeirra til þess að ganga í almennan skóla. Með félagslegt réttlæti og lýðræði í 

forgrunni var í kjölfarið leitast við að koma á menntun fyrir alla, ekki aðeins 

börn því víða um heim er fullorðið fólk sem hvorki nýtur menntunar né 

mannréttinda (UNESCO, 2009, bls. 6).  Í 2. gr. fyrstu laga um grunnskóla nr. 

63 frá árinu 1974, núgildandi lög nr. 91/2008, segir svo: „...grunnskóli leitast 

við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“ (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Ólafur Páll Jónsson (2014) segir að um róttæka 
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breytingu á íslensku skólastarfi hafi verið að ræða með nýjum lögum um 

grunnskóla árið 1974. Þær breytingar gerðu ráð fyrir því að nám væri fyrir 

alla og að kennurum bæri að gera kennsluáætlanir og huga vandlega að 

kennsluháttum og kennsluefni fyrir nemendur í grunnskólum (Ólafur Páll 

Jónson, 2014, bls. 102, 108).   

Við breytingu á lögum um grunnskóla eru sífellt hafðar í huga þarfir 

barna. Þar kemur fram að í hverjum skóla eigi að vera móttökuáætlun vegna 

nemenda með annað móðurmál en íslensku sem eru að hefja skólagöngu eða 

að skipta um skóla.  Í 16. gr. laga um grunnskóla frá árinu 2008 er kveðið á 

um móttökuáætlun fyrir þá nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku. 

Einnig er þar fjallað um foreldra þeirra sem eiga annað móðurmál en íslensku 

og rétt þeirra til þess að fá upplýsingar um skólagöngu barnsins og 

túlkaþjónustu. Tryggja skal að foreldrar þeirra sem hafa ekki einungis annað 

móðurmál en íslensku, heldur einnig foreldrar, sem eru heyrnarlausir, fái 

túlkaþjónustu.  

Móttökuáætlun skal einnig gera ráð fyrir að þeim sem hafa annað 

móðurmál en íslensku skuli vera kleift að virkja bakgrunn sinn og 

tungumálafærni sem og á öllum öðrum námssviðum. Með þessu er stefnt að 

því að virkja tvítyngi nemenda þannig að þeir geti stundað grunnskólanám og 

verið virkir í íslensku samfélagi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 17. gr. sömu laga er fjallað um rétt þeirra sem eru með sérþarfir til að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra en þar segir:  

 
Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis. Nemendur, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða 

fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar 

sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar 

sérþarfir. 

 

Miðað við ofangreinda tilvitnun þá geta foreldrar barns með sérþarfir, 

skólastjórar, kennarar og aðrir sérfræðingar farið fram á að barnið fái notið 

kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla, að það fái sérúrræði innan 

grunnskólans og/eða í sérskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hermína 

Gunnþórsdóttir fjallar um það í grein sinni, UNESCO (2000), að í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 komi fram stefna um skóla án aðgreiningar, að þar sé 
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um að ræða opinbera menntastefnu af Íslands hálfu og að Ísland sé bundið af 

alþjóðasamþykkt Salamanca-yfirlýsingarinnar auk þess sem stefnan sé í 

stefnuskjölum UNESCO (2000).  

Einnig fjallar Hermína um að Sameinuðu þjóðirnar lýsi því yfir að 

mannréttindi sé grundvöllur og hjarta allrar menntunar í skóla án 

aðgreiningar. Leiðarljós menntastefnu skóla án aðgreiningar er grundvöllur 

lýðræðislegrar menntunar fyrir alla í skólasamfélaginu. Ákveðið gildi er að 

baki þessarar hugmyndafræði en það er að allir nemendur geti sigrast á hvers 

konar hindrunum til námsárangurs (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; 

UNESCO, 2000, bls. 16–17, 64–65). 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) samþykkti 

einnig yfirlýsingu í Dakar árið 2000 sem samanstendur af sex markmiðum 

sem hvert þátttökuland þarf að framfylgja fyrir árið 2015. Í eftirfarandi 

markmiðum er stefnan sú að öll börn fái góða grunnmenntun og nám við 

hæfi: 

 Að auka skal og bæta alla ummönnun og menntun ungra barna, 

einkum þeirra sem verst eru á vegi stödd. 

 Að árið 2015 skulu öll börn, einkum stúlkur, börn sem búa við erfiðar 

aðstæður og þau sem eru í þjóðernisminnihluta, hafa aðgang að góðri 

grunnskólamenntun. 

 Að tryggja að námsþörfum alls ungs fólks og fullorðinna sé mætt með 

jöfnu aðgengi að námi við hæfi og kennslu í lífsleikni. 

 Árið 2015 skal læsi allra fullorðinna, einkum kvenna, hafa tvöfaldast 

og að öllum sem náð hafa fullorðinsaldri skal tryggður jafn aðgangur 

að grunnmenntun og símenntun. 

 Kynjamismunun skal eytt í grunn- og framhaldsskólum fyrir árið 2005 

og fullu jafnrétti til menntunar skal náð árið 2015 með áherslu á 

menntun stúlkna og jafnan aðgang og þátttöku þeirra í grunnmenntun 

sem stenst gæðakröfur. 

 Auka skal gæði menntunar á öllum sviðum og tryggja að allir nái 

markverðum og mælanlegum árangri, einkum á sviði læsis, stærðfræði 

og lífsleikni 

(UNESCO, 2000, bls. 8; Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 6–14). 

 

Allir nemendur eiga rétt á menntun hvort sem þeir eru með sérþarfir eða 

ekki. Í 2. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010 eru skilgreindar merkingar orða en þar segir;  
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Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, 

lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.  

 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 585/2010).  

 

Í reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum er í 2. gr.  fjallað um inntak 

og markmið sérfræðiþjónustu. Þar kemur fram að markmið sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga sé að miðla kennslufræðilegri, sálfræðilegri, þroskafræðilegri og 

félagsfræðilegri þekkingu sem best í skólasamfélaginu. Sérfræðiþjónustan á 

einnig að beita sér fyrir því að efla skóla sem faglega stofnun sem geti leyst 

flest þau viðfangsefni sem hver skóli verður að takast á við. Þá þarf að veita 

starfsfólki skóla aðstoð og hafa góðar leiðbeiningar varðandi störf þeirra, eftir 

því sem við á.  

Meta þarf  færni og stöðu nemenda og nemendahópa með margs konar 

matstækni og líta til líkamlegra og andlegra þarfa þeirra (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 

í grunnskólum, nr. 584/2010).  

Í 3. gr. sömu reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum kemur fram hlutverk 

sveitarfélaga og framkvæmd sérfræðiþjónustu þar sem lögð er áhersla á: 

 forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda, 

 snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, 

félagslegs og sálræns vanda með áherslu á að nemendur fái kennslu og 

stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar, 

 að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni 

nemenda, óháð starfsstéttum sérfræðinga og hver veitir þjónustuna, 

 að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og 

grunnskólum og starfsfólk þeirra, 

 stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu, 

 viðeigandi túlkaþjónustu til að tryggja að upplýsingar/ráðgjöf nýtist 

foreldrum og nemendum, 

 góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og 

heildarsýn í skólastarfi að leiðarljósi.  

(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 
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2.1.2 Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 1999 segir svo og í 2. gr. fyrstu 

laga um grunnskóla nr. 63/1974: „Grunnskólinn skal leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska hvers og eins.“ Hlutverk og markmið grunnskóla er að taka 

sérstaklega á menntun og árangri allra barna og þarfa þeirra til líkama og 

sálar. Grunnskólar eiga að greina þarfir nemenda, leysa málefni og hjálpa 

þeim og styðja við þá og virða ólíka menningu þeirra og þjóðerni. 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn og efla sjálfstraust þeirra, 

umburðarlyndi og náungakærleika. Grunnskólar bera ábyrgð á almennri 

menntun og þeim ber að styrkja hvern einstakling til samfélagslegrar 

ábyrgðar, þekkingar og færni (Lög um grunnskóla nr. 63/1974; 

Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 14). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 eru nefndar heppilegar 

kennsluaðferðir án mismununar nemenda. Kennsluaðferðir og skipulag 

skólastarfs verða að miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum og 

einum nemenda fyrir sem bestu tækifærum til náms og þroska. Þar segir 

ennfremur að mikilvægt sé og þarft að námsgögn og kennsluefni fyrir börn 

séu innihaldsrík og í samræmi við nútímatækni. Þau eiga að innihalda fræðslu 

og ýta undir þekkingu og færni. Námsgögnin eiga að vera áhugavekjandi, 

fjölbreytt og vönduð og dýpka skilning nemenda. Þá á einnig að nýta 

upplýsingatækni þar sem því verður við komið sem getur miðlað þekkingu og 

hjálpað nemendum í þeim vinnubrögðum sem síðar geta nýst þeim í lífi og 

starfi. Námsgögnin verða að henta öllum nemendum, óháð menningarlegum 

bakgrunni þeirra og félagslegri stöðu (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 15–

16). Þá segir í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 að mikilvægt sé að 

stjórnendur og kennarar beri ábyrgð á því að ofangreindum mannréttindum 

barna sé fylgt eftir í starfi skólans. Skólastjórar og kennarar eiga að vera 

leiðtogar og óragir við að fara ótroðnar slóðir og vera skapandi í hugsun og 

starfi. Þeir þurfa að eiga auðvelt með að vinna með öðrum á lýðræðis- og 

jafnréttisgrundvelli. Stjórnendur verða að vera færir um að skapa sterka 

samheldni meðal nemenda og starfsmanna skólans því eins og áður segir er 

skólum skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Skóli án aðgreiningar 
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er námssamfélag þar sem áhersla er lögð á að öll börn séu velkomin og 

skólinn á að mæta þörfum sérhvers barns. Allir eiga rétt á að njóta lífsins 

gæða og fá þörfum sínum fullnægt. Skólastjórar, kennarar og annað fagfólk 

þarf að vera óvenju víðsýnt og sveigjanlegt í starfi sínu til þess að geta komið 

til móts við einstaklingsbundnar þarfir hvers nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 10–11).  

Skóli án aðgreiningar er skóli fyrir alla. Allir nemendur eiga rétt á jöfnum 

tækifærum til náms, óháð uppruna, atgervi og aðstæðum hvers og eins. 

Augljóslega er nám í skóla án aðgreiningar, eins og segir í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011, þannig að það þarf að gefa öllum börnum tækifæri til 

náms til að stuðla að þroska þeirra. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eiga að 

hjálpa nemendum, hvetja þá og auka áhuga þeirra á náminu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 46).  

2.1.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992, Barnasáttmálinn, er samningur 

um réttindi barna frá árinu 1989. Samningurinn var undirritaður árið 1990, 

hann var fullgiltur árið 1992 og öðlaðist gildi hér á landi vegna staðfestingar 

Íslands árið 1992. Í 2. gr. hans segir:  

 
Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar 

þau réttindi, sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af 

nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með 

tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, 

ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða 

lögráðamanns. 

 

Í 28. gr. er fjallað um að aðildarríki viðurkenni að öll börn eigi að njóta 

jafnréttis og að þau séu boðin velkomin til náms. Ríkin verða að styðja og 

þróa almenna menntun og starfsmenntun. Þau eiga að veita öllum börnum 

tækifæri til ókeypis menntunar og einnig fjárhagsaðstoð ef þau þurfa. 

Í 29. gr. barnasáttmálans segir að aðildarríkjum sé skylt að mennta öll 

börn vegna þess að það er mjög mikilvægt bæði fyrir líkamlegan, andlegan 

og persónulegan þroska þeirra. Menntun hefur mikið gildi fyrir öll börn. Hún 

mótar siði þeirra, sjálfstraust og sjálfsmynd og stuðlar að trausti og trú á 

foreldra og virðingu þeirra fyrir móðurmáli sínu, menningu og umhverfi.  
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Menntunin á einnig að auka skilning barna á samfélaginu í heild og kenna 

gagnrýna hugsun og hvað felst í lýðræði þannig að þau læri smám saman að 

bera virðingu fyrir öðru fólki og náttúrunni.  

Aðildarríkin eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að:  

 Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega 

og líkamlega getu. 

 Móta með barninu virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og 

grundvallarsjónarmiðum þeim er fram koma í sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna.  

 Móta með barninu virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri 

arfleifð þess, tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands, 

er það býr í, og þess er það kann að vera upprunnið frá, og fyrir öðrum 

menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu þess sjálfs. 

 Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu 

milli allra þjóða, þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af 

frumbyggjaættum.  

 Að móta með barninu virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins. 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr.18/1992; 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna). 

2.2 Fjölmenningarhugtakið 

2.2.1 Hugtök sem tengjast fjölmenningu 

Samkvæmt Orðabanka Íslenskrar málstöðvar er fjölmenning „sú menning 

sem verður til þegar saman kemur fólk af mismunandi þjóðerni með ólíkar 

menningarhefðir“ (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.). Á 

Vísindavef Háskóla Íslands segir:  

 
„...fjölmenningarleg samfélög eru aftur á móti samfélög þar sem fólk 

með ólíka menningu, þjóðerni, þjóðerni, þjóðernislega uppruna og trú 

býr á saman landssvæði, hefur opin samskipti sín á milli og ber 

virðingu fyrir ólíkum lífsháttum. Hér er átt við umburðarlyndi og 

samskipti á jafnréttisgrunvelli þar sem allir hafa sama mikilvægi, þar 

sem enginn er æðri eða lægri, verðugri eða óverðugri manneskja 

(Vísindavefurinn, e.d.).  
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Fjölmenningarlegt samfélag er því samfélag fólks af mismunandi þjóðerni 

með ólíkan menningarlegan uppruna sem býr saman en hefur ólík trúarbrögð 

og býr yfir mismunandi reynslu og hæfni. Fólk af ólíkum uppruna sem býr 

saman í samfélagi verður að viðurkenna réttindi og lagaákvæði þegnanna í 

viðkomandi samfélagi en jafnframt er mikilvægt að það viðhaldi tengslum og 

skuldbindingum við eigin þjóðarbrot og menningu (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). 

Menningarlegur fjölbreytileiki samfélaga er mun meiri nú en þekktist á 

árum áður. Því hefur verið haldið fram að þessi fjölbreytileiki skiptist einkum 

í þrjá þætti. Í fyrsta lagi geti sumir meðlimir samfélagsins haft aðrar skoðanir 

og venjur en aðrir þrátt fyrir sameiginlega menningu að mestu leyti. Í öðru 

lagi séu sumir þegnarnir mjög gagnrýnir á ríkjandi menningu. Í þriðja lagi sé 

að finna í flestum nútímasamfélögum nokkur minni samfélög sem lifa 

samkvæmt eigin gildum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 19). 

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) lýsir vel innflytjendum sem búa hér á 

Íslandi. Þeir þurfa að aðlagast nýju samfélagi og er það kallað 

menningaraðlögun (e. acculturation). Menningaraðlögun er lykilhugtak þegar 

fjalla á um innflytjendur (e. immigrant) sem flust hafa frá sínu heimalandi og 

sest að í nýju samfélagi, til að mynda á Íslandi. Innflytjendur koma með sína 

menningu, áhrif og tækni, sem þeir aðlaga menningu og siðum í hinu nýja 

samfélagi. Menningin tengir fólkið saman og segir til um siði þess og reglur 

frá heimalandinu og einnig um margskonar viðhorf þess til náttúrulegra og 

yfirnáttúrulegra fyrirbæra. Menning heimalandsins mótar og hefur áhrif á 

fólk alla ævi.  

Algengt er að skipta menningaraðlögun í fjóra flokka. Í fyrsta lagi má 

nefna aðlögun (e. assimilation). Innflytjendur koma til landsins og reyna að 

blanda saman eigin bakgrunni og þá menningu sem fyrir er. Þeir læra 

íslensku en gleyma aldrei móðurmáli sínu. Í öðru lagi er talað um 

samþættingu (e. integration). Þá koma innflytjendur til nýs lands og reyna að 

blanda sinni eigin menningu við þá sem fyrir er í því landi. Þá eiga þeir í 

samskiptum við innfædda, sækja skóla þeirra og umgangast þá utan þess, en 

gleyma ekki móðurmáli sínu og menningu. Í þriðja lagi er talað um aðskilnað 

(e. separation) en þá eiga innflytjendur í litlum sem engum samskiptum við 

þá sem fyrir eru í nýja landinu og hafa heldur ekki áhuga á að læra tungumál 

innfæddra. Í aðskilnaði frá meirihlutasamfélaginu þá halda innflytjendur fast í 

eigin menningarhefðir og tungumál.  Í fjórða lagi er nefnd einangrun eða 
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jaðarstaða innflytjenda (e. marginality). Þegar sú neikvæða staða er þá 

aðlagast þeir á engan hátt nýja samfélaginu, læra ekki tungumálið og halda 

sig algjörlega fyrir utan, á jaðrinum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 332–

334). 

2.2.2 Menningaráfall 

Sumir innflytjendur fá einhvers konar menningaráfall þegar þeir koma til 

Íslands vegna þess að þá langar ekki að flytja til nýs lands. Þegar 

einstaklingur flytur til dæmis til Íslands og kynnist nýjum menningarheimi, 

sem er mjög frábrugðinn þeim sem hann þekkir frá heimalandinu, þá er hægt 

að segja að hann fái menningaráfall vegna þess að menningarmunur er mjög 

mikill. Í nýja landinu er allt öðruvísi, nýtt umhverfi, tungumál og menning. 

Þeir sem í slíku lenda verða kvíðnir, spenntir, hræddir, óöruggir og stressaðir.  

Hugtakið menningaráfall má rekja til mannfræðingsins, Kalervo Oberg 

(2006). Hann útskýrir það sem sérstakt aðlögunarferli sem einstaklingar þurfa 

að ganga í gegnum þegar þeir skilja við sitt fyrra samfélag og eiga erfitt með 

að aðlagast nýju samfélagi.  

Menningaráfalli er samkvæmt Oberg hægt að skipta niður í fjögur stig; 

 Stig 1: Innflytjendur eru spenntir vegna flutnings til nýs staðar svipað 

því þegar fólk almennt ferðast milli landa og kynnist nýjum stöðum.  

 Stig 2: Innflytjendur geta þá orðið fjandsamlegir og árásargjarnir 

vegna eigin viðhorfa til nýja landsins, þeir eru á móti öllu og vilja ekki 

eiga heima þar. Margs konar vandamál geta komið upp þegar 

innflytjendur ná ekki að fóta sig í nýja landinu. Þau vandamál geta 

tengst skóla, húsnæði, tungumáli og fleiru. Einkenni innflytjenda á 

þessu stigi eru tvenns konar: Í fyrsta lagi getur að einstaklingurinn 

misst kjarkinn, honum líður ekki vel, er þunglyndur, óttasleginn og 

óánægður. Í öðru lagi er aðlögunin í rauninni fólgin í öllu sem 

viðkemur daglegu lífi. Fyrir suma getur það verið auðvelt en fyrir aðra 

mjög erfitt, þeir verið daprir, sumir hafa mikla heimþrá sem getur haft 

alvarlegar afleiðingar í hinu daglega lífi. Þeim sem líður verst eiga 

mjög erfitt og fá ekki aðstoð og enn aðrir hörfa til baka til 

heimalandsins eftir þessa neikvæðu upplifun.  

 Stig 3: Einstaklingur/innflytjandi er byrjaður að bjarga sér á nýju 

tungumálinu og er að mestu opinn fyrir samskiptum við fólkið sem 

fyrir er. Viðkomandi gengur vel að taka þátt í nýja samfélaginu og 

hann reynir að tileinka sér tungumálið, siði og venjur. Ef upp koma 

einhverjir erfiðleikar tekst hann á við þá af jákvæðni. Það er því 
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hugarfarið sem skiptir höfuðmáli þegar sest er að í nýju samfélagi þar 

sem læra þarf nýja lífshætti. Þeir sem ná að tileinka sér ofangreint eru 

þátttakendur í samfélaginu. 

 Stig 4: Á þessu stigi er einstaklingur orðinn eins og aðrir 

samfélagsþegnar eða þeir innfæddu. Þá viðurkennir hann og skilur siði 

og reglur nýja samfélagsins, getur tekist á við það og er óhræddur 

(Oberg, 2006, bls. 142–143). 

2.3 Fjölmenningarleg menntun 

Hugtakið fjölmenningarleg menntun byggist á hugmyndafræði um gott 

skipulag skólasamfélags og góðar kennsluaðferðir. Þar er gert ráð fyrir 

nemendum af mismunandi uppruna í sömu kennslustofunni. Hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar menntunar felst í viðleitni til þess að koma á framfæri 

jöfnuði og félagslegu réttlæti í öllum skólasamfélögum (Börkur Hansen og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26–27; Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 256–

257). 

Greint er frá fjölmenningarlegri menntun í 2. gr. laga um grunnskóla frá 

árinu 2008 og Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Þar kemur fram að mikilvægt 

sé að stjórnendur, kennarar og foreldrar eigi í góðri samvinnu og styðji vel 

við börnin. Samvinna skóla og foreldra er mikilvæg til að styðja börnin sem 

best. Skólasamfélagið er samansett af nemendum, kennurum og öðru 

starfsfólki. Allir nemendur, sem og aðrir þátttakendur þessa samfélags, þurfa 

að vera virkir í skólasamfélagi lýðræðis og jafnréttis. Þar skiptir góð 

samskiptahæfni, virðing, umburðarlyndi og skilningur höfuðmáli.  

Nemendur þurfa að læra að virða hver annan og sömuleiðis þurfa aðrir 

innan skólasamfélagsins og utan þess að bera virðingu fyrir öllum, jafnt 

kennarar sem foreldrar. Jákvæðir nemendur og aðrir geta með því móti dregið 

úr fordómum, einelti og öðrum neikvæðum samskiptum innan þess samfélags 

(Lög um grunnskóla, nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 43). 

Hugmyndafræðin á bak við bæði fjölmenningarlega menntun og skóla án 

aðgreiningar eru dæmi um mismunandi sýn sem lögð er til grundvallar í 

skólastarfi. Að mati ýmissa fræðimanna er þess konar hugmyndafræði 

nauðsynlegur grundvöllur menntastofnunar þar sem menning, tungumál og 

trúarbrögð nemenda, kennara og annars starfsfólks eru fjölbreytileg (Börkur 

Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010 bls. 18–22). Í fjölmenningarlegri 
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menntun vinna stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk saman að því að 

móta skólasamfélagið, t.d. með því að ákveða kennsluaðferðir, útbúa 

námskrár og finna námsefni við hæfi hvers nemenda. Skólamenningin er 

byggð á félagslegu réttæti á öllum stigum skólakerfisins og á þeim grunni er 

bent á hvers konar umbóta er þörf. (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 26).  

Í skólum, sem byggja á hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar 

og skóla án aðgreiningar, er yfirleitt gert ráð fyrir virku lýðræði, 

valddreifingu og þátttöku. Hugmyndafræði þessara menntastefna er sprottin 

úr ólíkum jarðvegi þó svo að aðaláherslan sé í báðum tilvikum á hið sama, 

þ.e.á jöfn tækifæri til menntunar. Hugmyndafræði beggja þessara 

menntastefna byggir á því að þjóna sem best nemendum í jaðarhópum 

samfélagsins og er þar helst litið til fötlunar, margs konar sérþarfa nemenda 

og mismunandi tungumála, svo og ólíks menningarlegs og trúarlegs 

bakgrunns. Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir stórum og fjölbreyttum 

nemendahópi með öllum sínum einstaklingssérkennum og reynt er að 

bregðast við öllum með jákvæðu hugarfari (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls. 27). Hanna Ragnarsdóttir segir að fjölmenningarleg 

menntun sé mjög mikilvæg hvað varðar kennsluaðferðir, kennsluefni og 

þróun námskráa. Að mati Hönnu þá er um að ræða fimm mikilvæga 

áhersluþætti:  

 Samþætting inntaks (e. content integration). Hér er átt við að hvaða 

marki kennarar nota dæmi og inntak ólíkra menningarheima í kennslu 

sinni. 

 Að smíða þekkingu (e. knowledge construction process). Með því er 

átt við að hvaða marki kennarar hjálpa nemendum að skilja, rannsaka 

og skilgreina menningarlega afstöðu, viðmið, sjónarhorn og skekkju 

innan fræðigreina, sem síðan hefur áhrif á hvernig ný þekking verður 

til.  

 Að draga úr fordómum (e. prejudice reduction). Þar er lögð áhersla á 

hvað einkennir fordóma nemenda og hvernig má breyta þeim með 

margs konar kennsluaðferðum og fjölbreytilegu námsefni. 

 Uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis (e. equity pedagogy). Þar er átt við 

að kennarar hagi kennslu sinni þannig að hún bæti árangur nemenda af 

ólíkum uppruna, úr mismunandi stéttum og af báðum kynjum. 

 Og að lokum þarf að skapa skólamenningu sem eflir þátttakendur 

skólasamfélagsins (e. empowering school culture). 
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Hér er átt við skólamenningu og skipulag sem stuðlar að jöfnuði milli 

kynja, nemenda af ólíkum uppruna og úr mismunandi stéttum. Mikilvægt er 

talið að allir í skólasamfélaginu taki þátt í að breyta skólamenningunni 

(Banks, 2010, bls. 21–22; Hanna Ragnardóttir, 2007, bls. 257).  

Samkvæmt 2. gr. laga um grunnskóla 2008 og Aðalnámskrá grunnskóla 

2011 þá á ofangreint að sjást í skólasamfélögum. Mikilvægt er að 

stjórnendur, kennarar og foreldrar vinni mikið saman til að geta stutt börnin. 

Samvinna skóla og foreldra þarf að styðja nemendur til ábyrgðar á eigin 

námi. Allir nemendur þurfa að vera þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi og 

hafa góða samskiptahæfni, hafa skilning á og bera virðingu fyrir 

uppbyggingu lýðræðislegs þjóðfélags. Nemendur þurfa að læra að umgangast 

hver annan á jákvæðan hátt og allt starfsfólk skólasamfélagsins þarf að bera 

virðingu hvert fyrir öðru. Slíkt eflir félagsfærni nemenda og skapar þeim 

tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfinu. 

Jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur dregið úr 

neikvæðum samskiptum, fordómum, einelti, árásargirni og ofbeldi (Lög um 

grunnskóla nr. 92/2008); Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

42–43). 

2.3.1 Erfiðleikar erlendra nemenda við að læra íslensku sem 

anna mál  

Í gagnrýninni fjölmenningarlegri uppeldis- og menntunarfræði hafa 

fræðimenn leitast við að skýra ástæður þess að nemendum af erlendum 

uppruna gengur illa að læra meirihlutamálið, hér íslensku. Þar er helst nefnd 

ójöfn formgerð samfélaga þar sem rasismi, fátækt og mismunun og aðrir 

neikvæðir þættir eru til staðar.  Það er höfuðatriði að viðurkenna og virða 

ólíka menningu í skólastarfinu og sníða námskrána að ólíkri menningu, 

tungumálum og félagslegri stöðu nemenda. Skólastefnan og kennarar hafa 

áhrif á námskrárbreytingar og þeim hættir til að vanmeta eða leiða hjá sér 

hindranir í formgerð samfélags og skóla. Því er nauðsynlegt að huga vel að 

margs konar erfiðleikum og vandamálum sem geta haft neikvæð áhrif á líf 

nemenda í minnihlutahópum. Einnig þarf að huga að mismunandi 

menningarlegum bakgrunni kennara sem geta haft neikvæð áhrif í starfi sínu, 

t.d. vegna tungumálaerfiðleika eða fordóma. Þá þarf að líta til ójafnræðis 

nemenda eins og þeirra sem tala móðurmál sitt í skólanum og þeirra sem ekki 
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fá að tjá sig á móðurmáli sínu. Í fjölmenningarsamfélögum eru nemendur 

með ólík tungumál og mállýskur saman í kennslustofum. Sumir hverjir fá 

litla sem enga kennslu í eigin móðurmáli í skólanum og því myndast 

ójöfnuður í kennslustofunni. Nemendur af erlendum uppruna eiga oft erfitt 

með að samsama sig því sem um er rætt vegna misjafnra áherslna og 

þekkingar. Hinn hópurinn er svo sá sem hefur góðan grunn og lærir á sínu 

eigin móðurmáli. Þá hallar töluvert á þá fyrrnefndu. Þetta ástand kallast 

hallalíkan (e. deficit model) (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 2–4).  

Rannsóknir Nínu Magnúsdóttur (2010) á íslensku grunnskóla- og 

framhaldsskólastarfi varpa ljósi á dulda náms- og félagslega mismunun. Við 

rannsóknir sínar nýtti Nína sér kenningar Bourdieus um menningarauð sem 

hafa varpað ljósi á hindranir erlendra nemenda til fullrar þátttöku í íslensku 

skólakerfi. Í rannsókn sinni tók hún viðtal við erlenda nemendur og foreldra 

þeirra. Hún leitaði eftir því hvort það skipti máli að menningarlegir þættir 

heimalandsins, t.d. tungumál, hefðu áhrif á skólastarfið og hvort 

kennsluaðferðir í íslensku væru þannig að nemendur fyndu fyrir höfnun og 

afskiptaleysi innlendra samnemenda (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 9; Nína 

V. Magnúsdóttir, 2010, bls. 13, 117–118). 

2.3.2 Rannsóknir á nemendum af erlendum uppruna sem læra 

annað mál en móðurmálið 

Stefna skóla og kennara á að vera sú að undirbúa góða, skipulagða 

kennsluáætlun til að nemendur af erlendum uppruna fái sem besta kennslu og 

að þeir nái sem bestum árangri í íslenskunáminu. Kennarar þurfa því að 

þekkja sem best uppruna nemenda því þannig ná þeir að skilja þá betur. Í 

fjölmenningarlegri menntun þurfa kennarar að leitast við að kenna öllum 

börnum. Barn/nemandi af erlendum uppruna á sér að sjálfsögðu sína sérstöku 

æsku eins og önnur börn þegar þau flytja til nýs og framandi lands og sá 

bakgrunnur er hverju barni dýrmætur. 

Cummins (2001) og fleiri fræðimenn halda því fram að því miður séu 

innflytjendabörn almennt ekki velkomin inn í kennslustofur vestrænna ríkja. 

Nýjum íbúum í nýjum samfélögum hefur oft gengið illa að fóta sig vegna 

þess að þeir fá misgóðar móttökur frá innfæddum. Þrátt fyrir háleit og göfug 

markmið í námskrám viðkomandi ríkja og hugmyndafræði um jafnan rétt 

allra til menntunar þá er í reynd tekið misvel á móti fjölbreyttum 
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nemendahópi með mismunandi menningu og móðurmál. Að mati Cummins 

vinna slík viðhorf innfæddra í nýja landinu á móti eðli sannrar menntunar. 

Það ætti að auðga öll samfélög að taka við nýjum og framandi 

menningarstraumum. Því er nauðsynlegt að hlúa jafnt að innflytjendum, 

móðurmáli þeirra og menningu og þeim innfæddu, bæði í námi og starfi. 

Cummins tekur sterkt til orða er hann segir að sé móðurmáli 

innflytjandabarns hafnað í skóla nýja landsins þá sé barninu sjálfu hafnað 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17–18; Cummins, 2001, bls. 15–20; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2012).  

Banks (2008) tekur undir með Cummins og fleirum og segir 

aðlögunarsinna (e. assimilationists) í Bandaríkjunum ganga það langt að 

halda því fram að þegar til að mynda mexíkóskir innflytjendur þar í landi hafi 

samlagast meirihlutasamfélaginu og náð góðum tökum á ensku, 

meirihlutamálinu, þá hafi þeir hvorki löngun né þörf til að tala móðurmál sitt, 

spænskuna (Banks, 2008, bls. 131). Banks (2008) segir þó hinn mikla 

innflytjendastraum til vestrænna landa og hnattvæðinguna skora á hólm hina 

frjálslyndu aðlögunarsinna (e. liberal assimilationists). Banks segir 

lýðræðislega menntun (e. citizenship education) spyrna á móti slíkri aðlögun 

þar sem nemendum er kennt að hugsa á gagnrýninn og lýðræðislegan hátt; 

slík menntun hjálpi nemendum að kynnast jafnöldrum sínum frá mismunandi 

menningarsvæðum (Banks, 2008, bls. 130; UNESCO, 2010).  

Því miður virðist einnig vera töluverður misbrestur á því að litið sé nægilega 

til menningar og móðurmáls innflytjendabarna í íslenskum skólum. Í grein 

Rósu Guðbjartsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2010) segir frá niðurstöðum 

rannsóknar Hönnu frá árinu 2008 á samspili heimamenningar og 

skólamenningar barna af erlendum uppruna á Íslandi árin 2002–2005. Þar er 

bent á aðstæður í skólum barna auk þess sem athyglinni er beint að hinum 

fjölmenningarlega veruleika almennt. Samkvæmt niðurstöðunum skortir á 

þekkingu og skilning meðal kennara í barnaskólum svo og í hinum 

fjölmenningarlega veruleika almennt. Þá kemur einnig fram í niðurstöðu 

rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur (2008) að skortur er á þekkingu og 

skilningi meðal annars á aðstæðum barna af erlendum uppruna, menningu 

þeirra, trúarbrögðum og tungumáli þótt vissulega séu undantekningar frá því. 

Mikilvægt er að samskipti kennara og annarra stjórnenda sé á þann hátt að 

börnunum sé mætt eftir þörfum hvers og eins frekar en að farið sé eftir 

heildarsýn og skólastefnu. Mikilvægt er að góð samskipti séu milli heimila 

barnanna og skóla. Svo virðist sem foreldrar af erlendum uppruna séu með 
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ólíkar hugmyndir um ábyrgð, reglur og hlutverk kennslunnar sem virðist 

stangast á við hugmyndir, ábyrgðir og reglur skóla. 

 

Þá kemur einnig fram að endurskoða þurfi skólastarf í nokkrum 

meginatriðum til að koma til móts við nýjan veruleika (Hanna Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 8–12; Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 81), 

þar sem staða innflytjendafjölskyldna á Íslandi var athuguð. Þar kom fram að 

alls ekki er nægilega vel hugað að því að mæta nemendum af erlendum 

uppruna á þeirra eigin forsendum. Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2008) 

sýnir að flesta kennara hér á landi virðist skorta bæði þekkingu og færni til 

þess að takast á við fjölbreytta nemendahópa.  

Önnur rannsókn eftir Hönnu er frá 2008 og þar kemur fram að 

fjölmenningarleg menntun er ekki inni í stefnu margra skóla. Ef þokkalega 

tekst til við kennslu erlendra barna þá er það fremur að þakka frumkvæði og 

víðsýni einstaka kennara í skólunum og nemendunum sjálfum. Þá kemur 

einnig fram í áðurnefndri grein að rannsóknir sýna að skortur sé á margs 

konar menningartengdum þáttum sem gætu eflt áhuga nemenda af erlendum 

uppruna í nýju landi og nýjum skóla og um leið gert þá innfæddu jákvæðari 

fyrir framandi menningu og siðum. Auk þess er talið nauðsynlegt að efla 

samskipti við foreldra af erlendum uppruna og bjóða þeim inn í skólana 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8; Rósa Guðbjartsdóttur og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls. 88– 89).  Rannsókn sem gerð var af þeim Kristínu 

Aðalsteinsdóttur, Guðmundi Engilbertssyni og Ragnheiði Gunnbjörnsdóttur á 

fjölmenningarlegri menntun á Íslandi, í Noregi og Manitoba í Kanada (2007) 

leiddi í ljós að í Manitoba í Kanada hafa kennararnir lært mest af því að vinna 

og búa í fjölmenningarlegu umhverfi. Kennarar, sem voru minnihlutahópi, 

upplifðu að þeir væru færari um að skilja og koma til móts við þarfir barna af 

hvaða þjóðerni sem er. Kennarar höfðu góða samvinnu við foreldra sem báru 

ábyrgð á heimanámi barna sinna. Börn af mismunandi þjóðerni bera sömu 

tilfinningar til heimanáms og önnur börn og gengur þeim yfirleitt vel að læra. 

Það er sama hvaðan börnin koma þau þurfa öll siðferðilegt uppeldi. 

Rannsóknir þeirra leiddu ennfremur í lós að í Noregi nota kennarar ólík 

vinnubrögð þegar margbreytileg menning er innan skóla hjá nemendum af 

erlendum uppruna. Kennarar töldu að sjálfsmynd barna af erlendum uppruna 

væri ekki góð, hún „væri léleg“ og það sama ætti við um sjálfsmynd foreldra 

þeirra. Kennararnir sögðu að þeir upplifðu það að nemendum fyndist þeir 
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vanmáttugir og þeir væru hræddir um að gera villur. Ekkert kom fram sem 

benti til að tekið væri markvisst á þeim vanda (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 146). 

Á Íslandi töldu kennararnir að lífsreynsla þeirra og önnur reynsla hefði 

gagnast þeim vel við fjölmenningarlega kennslu og að vinna með ólíkum 

börnum. Íslensku kennararnir töldu að nemendur af erlendum uppruna væru 

ekki nægilega meðvitaðir um það að þeir hefðu jöfn tækifæri til náms sem 

íslensk væru (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 144–146). Norsku og íslensku 

kennararnir voru sammála um að foreldrar barna af erlendum uppruna veiti 

heimanámi barna sinna lítinn stuðning. Foreldrarnir leggi áherslu á að afla 

tekna, þeir búi í góðu húsnæði og lifðu tiltölulega góðu lífi en hefðu lítinn 

áhuga á námi barna sinna. Foreldrarnir virtust ekki tengja aðstæður barnsins 

við námið og samskipti þeirra við foreldra virtust einkennast af 

ábyrgðarleysi. Sérkennararnir og umsjónarkennararnir töldu að skilningur 

nemenda af erlendum uppruna væri slakur, þá vantaði oft orð og orðaforði 

væri af skornum skammti til að þeir gætu tjáð hugsun sína og 

hugtakaskilningur væri almennt slakur. En hins vegar sé ályktum að hæfni 

norsku og íslensku kennara, sem rætt var við, til að kenna börnum af 

erlendum uppruna falli ekki að þeim kröfum sem settar hafa verið af 

yfirvöldum (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 145–146, 149; Lög um grunnskóla 

nr. 66/1995).  

Norsku og íslensku kennararnir hafa sýnt fram á að færir kennarar hafa 

ótvíræða trú á mannlegri reisn og hæfni nemenda. Þeir veita nemendum 

stuðning og byggja brýr milli nemenda af ólíkum uppruna. Þeir stuðla að 

vönduðu námi fyrir nemendur sína með því að taka tillit til þessa í 

námskránni, kennslunni sjálfri, við mat á starfinu og með framkomu sinni við 

nemendur. Þeir íhuga álitamál og stuðla að samræðum og þátttöku til að 

auðvelda nemendum námið. Sjálfsagt er talið að allir nemendur geti náð 

árangri. Í samskiptum við nemendur sýna þessir kennarar hlýju, eru 

styðjandi, persónulegir, áhugasamir, skilningsríkir og sveigjanlegir en 

krefjast þess jafnframt að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og sýni árangur 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 152; Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 
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2.4 Tvítyngi 

Talið er að um helmingur mannkyns sé tvítyngdur. Fyrstu rannsókn á 

tvítyngi, sérkennum þess og kostum gerðu Kanadamennirnir, Lambert og 

Peal árið 1962. Með þeirri rannsókn sýndu þeir fram á kosti þess að vera 

tvítyngdur. Fyrir þann tíma var litið fremur neikvætt á tvítyngi þeirra 

innflytjenda sem af ýmsum ástæðum höfðu flust milli landa og áttu annað 

móðurmál en talað var í nýja landinu. Á þeim árum var mest áhersla lögð á 

meirihlutamálið í viðkomandi landi og lítið sem ekkert var hugað að 

móðurmáli, menningu og öðrum sérkennum innflytjenda (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 67).  

Bialystok (2001) skilgreinir tvítyngi (e. bilingualism) á þann hátt að það 

sé góð færni og kunnátta í tveimur tungumálum. Ungabörn heyra foreldra 

sína tala og læra þannig sjálfkrafa móðurmál sitt (e. native language).  

Einnig læra börn í sínum uppvexti annað mál í umhverfi sínu og þannig 

læra þau á sama tíma vel tvö tungumál, á heimilinu og í umhverfinu. Þannig 

læra t.d. ung börn innflytjenda frá Kína, sem alast upp í Bandaríkjunum, 

ensku vel ásamt sínu móðurmáli.  

Tvítyngdir einstaklingar eru yfirleitt aldrei neikvæðir á sitt eigið 

móðurmál og þeir hafna ekki heldur öðru máli; þannig læra þeir og skilja vel 

tvö tungumál. Einstaklingar geta því valið að tala móðurmál sitt eða hitt 

málið (Bialystok, 2001, bls. 4–5). Skilgreining Elínar Þallar Þórðardóttur 

(2007) er á þá leið að tvítyngd börn alist upp við tvö tungumál, móðurmálið 

til þriggja ára aldurs og þegar þau fara síðan í skóla og læra annað tungumál á 

sama tíma þá læra þau það samhliða móðurmálinu. Börn, sem flytja með 

foreldrum sínum til annars lands, læra nýja málið í skólanum en halda áfram 

að tala móðurmálið við foreldra sína.  

Í leikskólum á Íslandi er algengt að ung börn, sem flytjast með foreldrum 

sínum til Íslands, tali móðurmálið við foreldrana og íslensku í leikskólanum. 

Þau læra mest af fullorðnum og börnunum í leikskólanum, án tortryggni og 

fordóma og læra þannig smátt og smátt að byggja upp orð og síðan setningar. 

Skilningur þeirra verður góður á íslensku sem þau læra oft jafn vel og eigið 

móðurmál. Þau hafa: alist upp við tvö mál frá unga aldri og er þá oft miðað 

við þriggja ára aldur þótt deila megi um rökin fyrir því.  

Einnig er algengt að gerður sé greinarmunur á þeim sem læra málin tvö 

samtímis og þeim sem ná grundvallartökum á einu máli áður en lærdómur 
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viðbótarmálsins hefst. Þetta á oft við um börn nýrra innflytjenda en algengt er 

að þau tali að mestu móðurmál foreldra sinna fyrstu æviárin og hefji ekki að 

læra annað mál fyrr en við skólagöngu. Aðrir nota heitið tvítyngi í mun 

breiðari merkingu eða um alla þá sem notast við tvö mál að einhverju leyti í 

daglegu lífi eða búa jafnvel yfir kunnáttu á tveimur málum (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 102). Þórdís Gísladóttir (2004) bendir á að tvítyngi 

eigi við um þá einstaklinga sem geta tjáð sig jafnvel á tveimur tungumálum. 

Skilgreining Þórdísar er í fjórum flokkum:  

 Upprunaviðmið. Tvítyngi sé þannig að læra verði tvö tungumál jöfnum 

höndum í uppvextinum. 

 Kunnáttuviðmið. Tvítyngi sé mælt á einhvers konar kvarða. Tvítyngdir 

einstaklingar geta verið allt frá því að vera nýbyrjaður að tala annað 

mál en móðurmálið og upp í það að vera „fullnuma“. Einstaklingur er 

einfaldlega staddur á einhverjum ákveðnum stað á kvarðanum á 

einhverjum tilteknum tíma. 

 Notkunarviðmið. Skoðað er hvaða tungumál viðkomandi er fær um að 

nota við ólíkar aðstæður, samkvæmt kröfum samfélagsins. 

 Viðhorfsviðmið. Gengið er út frá viðhorfi einstaklingsins og 

sjálfsmynd hans eða viðhorfi annarra til viðkomandi. Ýmist er það svo 

að manneskjan skilgreinir sjálfa sig sem tvítyngda eða hún er 

skilgreind af öðrum 

(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). 

2.4.1 Kostir virks tvítyngis 

Virkt tvítyngi þýðir oftast að viðkomandi hefur vald á tveimur tungumálum 

og getur nýtt þau bæði sér til framdráttar í tveimur menningarheimum. Mörg 

skilyrði þarf að uppfylla til að tvítyngi einstaklings geti orðið virkt. Fyrst má 

nefna jákvæðni þeirra sem tala meirihlutamálið í garð minnihlutahópa og 

síðan þarf jákvæðni þeirra síðarnefndu til móðurmáls og meirihlutamáls að 

koma á móti. Nauðsynleg undirstaða virks tvítyngis er að málumhverfið sé 

jákvætt og ílag (e. input) mikið í báðum tungumálum. Íslendingar verða því 

að hlúa vel að nemendum/innflytjendum mállega, félagslega og 

menningarlega. Samskipti fólks af ólíkum uppruna verða að vera mikil og 

stöðug því það eykur líkur á meira magni meirihluta í umhverfi 

minnihlutahópa (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64–66). 



38 

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) bendir á að „...notkun beggja málanna gefur 

báðum málunum jafnt gildi en slíkt hefur hvetjandi áhrif á barnið“. Hún segir 

það þýðingarmikið að börn séu stolt af móðurmáli sínu, það styrki sjálfsmynd 

þeirra og efli þau á alla land. Það hefur aftur á móti neikvæð áhrif að velta sér 

upp úr hver „virðingarstaða“ tungumálsins er, hvaða tungumál er fínt að 

kunna og hvað þykir léttvægt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121; Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 78–79). Hin síðari ár hefur komið æ betur í ljós 

að ýmsir kostir fylgja því fyrir einstakling að hafa náð að virkja tvítyngi sitt. 

Birna Arnbjörnsdóttir (2008) segir sumar rannsóknir sýna yfirburði 

tvítyngdra á mörgum sviðum. Þeir hafi fjölþættari hugsun og meiri 

vitsmunaþroska og eiga auðveldara með að sjá mál frá mörgum 

sjónarhornum en þeir eintyngdu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19).  

Baker (2000) telur upp kosti virks tvítyngis sem hann aðgreinir á 

eftirfarandi hátt:  

 Samskiptakostir – víðari og breiðari tjáskiptatækni.  

 Í alþjóðlegu umhverfi en einnig á heimavelli.  

 Menningarlegir kostir – þá er skilningur á menningu breiðari, betri 

skilningur á fjölmenningu og tveggja-tungumála-skilningur á 

umhverfinu. Hér má einnig nefna meira umburðarlyndi og minni 

fordóma gagnvart öðrum. 

 Þroskakostir – meiri tilfinning fyrir samskiptum.  

 Meiri hæfni til sköpunar. Námslegir kostir – aukinn og bættur 

námsárangur og viðkomandi eiga auðveldara með að læra þriðja mál 

og fleiri tungumál. 

 Fjárhagslegir kostir – auknir möguleikar á atvinnu og hærri tekjum 

(Baker, 2000, bls. 2).  

Þessar hugmyndir um kosti tvítyngis verða hafðar til hliðsjónar við 

gagnagreininguna í köflum 6 og 7.  

Athyglisvert er að velta fyrir sér þessum mikla mun sem fræðimenn hafa 

komist að á eintyngdum og tvítyngdum einstaklingum. Rannsóknum á þessu 

sviði verður þó að taka með fyrirvara sökum þess að oftar hafa eingöngu 

tvítyngd miðstéttarbörn verið rannsökuð.  

Líklegt er að virkt tvítyngi sé algengara hjá miðstéttum og efri stéttum 

samfélaga vegna þess að einstaklingar, sem tilheyra þeim, eru yfirleitt betur 

upplýstir og betur í stakk búnir að læra annað tungumál. Þeir hafa meiri tíma 

frá amstri hversdagsins og betri fjárhag til að huga að slíkum málum fyrir 

börn sín. Miðstéttarfjölskyldur reyna því fremur að viðhalda móðurmáli og 
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menningu upprunalandsins í nýju landi en þeir lægra settu og verr launuðu 

(Bialystok, 2001, bls. 19–20; Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 319–320). 

2.4.2 Móðurmál 

Allir einstaklingar eiga sér móðurmál og það er dýrmæt eign sem tengist 

þroska þeirra, sjálfsmynd og tilverurétti. Margar skilgreiningar er að finna á 

hugtakinu móðurmál og ekki að undra sökum þess að það liggur ekki alltaf í 

augum uppi hvert móðurmál sumra einstaklinga er. Íslensk orðabók segir að 

móðurmál sé það mál sem einstaklingur hefur lært sem barn og er alinn upp 

við eða ríkismál í heimalandi einhvers (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1017). 

Skilgreining Samúels Lefever og Ingu Karlsdóttur (2010) er svipuð og í 

Íslensku orðabókinni; „Fyrsta málið sem börn læra er kallað móðurmál og ef 

börn læra fleira en eitt tungumál í einu verða þau tvítyngd“ (Samúel Lefever 

og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 109). 

Þegar börn koma til nýs lands kunna þau flest öll móðurmál sitt. Síðan 

bæta þau við tungumáli nýja landsins og sum þeirra læra síðan þriðja 

tungumálið af vinum sínum, og jafnvel fleiri tungumál. Þegar þau búa yfir 

kunnáttu í mörgum tungumálum er það kallað fjöltyngi. Þegar þau geta breytt 

úr einu tungumáli yfir í mörg tungumál auðveldlega, eru jafngóð í mörgum 

tungumálum, kallast það fjöltyngi; þá eru þessi börn fjöltyngd. Margar 

nokkuð svipaðar skilgreiningar er að finna á hugtakinu móðurmál hjá 

íslenskum fræðimönnum. Birna Arnbjörnsdóttir (2000) telur að með 

móðurmáli sé fyrst og fremst átt við tungumálið sem barnið lærir fyrst og er 

því tamast; að það sé tungumálið, sem talað er á heimili barnsins, en ekki 

endilega af móður heldur ef til vill aðeins föður. Sum börn læra tvö eða fleiri 

tungumál samtímis sem verða þá öll móðurmál barnsins, þ.e. ef barnið lærir 

þau fyrir 11 ára aldur og málumhverfið býður upp á að hægt sé að nota öll 

tungumálin (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11).  

Svolítið frábrugðnari og víðari skilgreiningar á móðurmáli er að finna hjá 

erlendum fræðimönnum. Tove Skutnabb Kangas (1984), sem er finnskur 

fræðimaður, telur að endurskilgreina þurfi móðurmálshugtakið. Í því felst að 

skilgreina beri út frá viðmiðum og er skilgreining hennar eftirfarandi: Í fyrsta 

lagi þarf að athuga með uppruna einstaklings og er móðurmálið þá það 

tungumál sem viðkomandi lærir fyrst. Í öðru lagi þarf viðkomandi 



40 

einstaklingur sjálfur að finna hvaða tungumál hæfir eða samsvarar honum 

best og þá einnig hvað öðru fólki finnst helst hæfa honum.  

Í þriðja og fjórða lagi kemur síðan færni og notkun tungumálsins, hvaða 

tungumál einstaklingurinn þekkir best og hvað hann notar mest. Kangas telur 

að mögulegt sé fyrir einstakling að hafa mismunandi móðurmál sem fer þá 

eftir því hvaða viðmið er stuðst við og það er alls ekki nauðsynlegt að 

uppfylla öll fjögur viðmiðin sem talin eru hér á undan Þá segir hún einnig að 

táknmál skuli vera móðurmál (Kangas, 2015; Kangas og McCarty, 2006, bls. 

7).  

Breski málvísindamaðurinn Baker (2000) skilgreinir móðurmál á svipaðan 

hátt og Kangas. Hann nefnir í fyrstu mál sem barn lærir af móður, þá fyrsta 

tungumál sem við lærum óháð því af hverjum við lærum það. Síðan er það 

fyrsta mál lands eða ákveðins landsvæðis, mál sem einstaklingur notar oftast, 

mál sem einstaklingur hefur jákvæðara viðhorf til en annarra tungumála og 

að síðustu er það mál sem er eða var notað á heimili einstaklingsins í bernsku 

og gildir þá einu hvort einstaklingur notar málið á fullorðinsárum eða ekki 

eða hvort um fleiri en eitt tungumál er að ræða (Baker, 2000, bls. 209).  

2.4.3 Móðurmál og annað mál 

Jim Cummins (2001) er kanadískur málvísindamaður sem gert hefur margar 

rannsóknir á fyrsta og öðru máli, þ.e. móðurmáli og meirihlutamáli. Hann 

tekur sterkt til orða og segir að nemendum með annan tungumála- og 

menningarbakgrunn sé alls ekki vel tekið í mörgum vestrænum ríkjum. 

Innfæddir virðast óttast að sérkenni þeirra muni fjara út vegna þeirra ólíku 

menningarstrauma og tungumála sem óhjákvæmilega eru fylgifiskar fólks af 

ólíkum uppruna. Hann segir innfædda tala um að leysa „vandamálið“ í 

skólakerfinu, að litið sé á börn innflytjenda sem viðbót og vandamál en ekki 

eins og aðra nemendur (Cummins, 2001, bls. 16–18). Cummins (2001) heldur 

áfram og segir það jafngilt að hafna móðurmáli barns í nýju málsamfélagi og 

að hafna barninu sjálfu. Því sé nauðsynlegt að kenna móðurmál samhliða 

meirihlutamáli til þess að hægt sé að virkja tvítyngi viðkomandi til þess að 

því farnist betur í námi og starfi í nýju landi. Hann segir margar rannsóknir 

málvísindamanna staðfesta að sé móðurmáli innflytjenda á einhvern hátt 

ógnað og það léttvægt fundið í nýju málsamfélagi þá geti það haft alvarlegar 

afleiðingar. Það muni smám saman þurrka út sérkenni viðkomandi 
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einstaklinga, skekkja sjálfsmynd þeirra og geti að lokum leitt til þess að þeir 

missi tökin á báðum tungumálunum sem síðan leiðir til óvirks tvítyngis, 

lélegs læsis og skilnings. Áðurnefnd Skutnabb Kangas segir það skyldu 

stjórnvalda í hverju landi að sinna öllum nemendum. Hún telur það 

glæpsamlegt athæfi að líta fram hjá mállegum réttindum hvers manns (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64–65; Cummins, 2001, bls. 15–18; Kangas, 

2015; Kangas og McCarty, 2006, bls. 7). 

 

Margar rannóknir sýna að ef tvítyngdum börnun er einungis kennt á þeirra 

móðurmáli skila þau lakari námsárangri en ef þeim er kennt á báðum 

tungumálum. Margir fræði- og málvísindamenn, þar á meðal Cummins, 

2001, bls. 15-18, taka undir þetta en segja þó að það skipti verulega miklu 

máli að börn fái kennslu í þeirra móðurmáli. Grundvallarskilyrði til að virkja 

tvítyngi er að nemendur af erlendum uppruna sé boðið upp á góða kennslu í 

þeirra móðurmáli samhliða kennslu í máli hins nýja lands, sem er grundvöllur 

þess að þau nái góðum árangri í námi ef þau hafa góðan skilning og séu vel 

læsir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 15; Cummins, 2001, bls. 15–18; Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 119–120).  Cummin, 2001, segir að einstaklingur 

verði að hafa góðann grunn í öðru tungumálinu til að geta lært hitt, en hann 

telur að það taki um tvö ár að ná talmálinu en fimm til sjö að ná akademískri 

málfærni. Góð undirstaða í móðurmáli auðveldar nám í öðru tungumáli. 

Cummin, 2011, skiptir málfærni nemenda í tvo hluta BICS, (e. Basic 

Interpersonal Communicative Skil) og CALP, (e. Cognitive Academic 

Language Proficiency), félags- og samskiptalega málfærni, og námslega 

málfræni.   

  

2.5 Samantekt 

Skilgreining á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er í raun ekki flókin. 

Rauði þráðurinn í þessum fræðum er að allir hafi sama rétt til náms, sama af 

hvaða þjóðerni, litarhætti og trúarbrögðum þeir eru, allir skulu jafnir. Jafnrétti 

og bræðralag er það sem gildir. Þessi hugmyndafræði er ekki einungis í 

lögum um grunnskóla, Barnasáttmálanum eða öðrum lögum og reglugerðum, 

heldur er jafnrétti kennt í skólasamfélaginu sem siðferðilegur sannleikur í 
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siðuðu samfélagi. Með því er lagður grunnur að því nemendur verði góðir og 

gildir samfélagsþegnar. 

Hugtakið fjölmenning (e. multiculturalism) tengist mjög 

menningaraðlögun (e. acculturation) sem er lykilhugtak og fjallar um 

innflytjendur (e. immigrant), sem búa á Íslandi eða í öðru nýju samfélagi, og 

hvernig þeim hefur gengið að aðlagast því. Í fyrstu er mjög erfitt fyrir marga 

að flytja til nýs lands, til lands sem hefur annars konar menningu, annað 

tungumál, reglur, trúarbrögð, siði og menntun. Innflytjendur reyna að komast 

inn í íslenskt samfélag, læra tungumálið þess, siði og reglur en þeir gleyma 

þó ekki eigin bakgrunni og sinni menningu. Þegar þeir hafa lært tungumálið 

finnst þeim þeir eiga betur heima í samfélaginu og verða sýnilegri. Sumum 

tekst hreinlega ekki að aðlagast, þeir fara að hata fjölmenningarsamfélagið og 

einangrast. Þeir eru þá ekki hluti heildarinnar og það getur sannarlega verið 

neikvætt í fjölmenningarsamfélagi.  

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er 

haft að leiðarljósi að skólinn sé skóli án aðgreiningar. Íslenskir nemendur 

eiga að koma til móts við nemendur af erlendum uppruna og hjálpa þeim að 

komast inn í íslenskt samfélag. Skólar og kennarar eiga að hafa sveigjanlega 

kennsluhætti með mismunandi nemendur í huga til þess að styrkja þá bæði 

líkamlega og andlega vegna vankunnáttu þeirra í íslensku. Mikilvægt er að 

skóli án aðgreiningar leggi áherslu á lýðræði og jafnrétti, virðingu, 

umburðarlyndi og mismunandi trúarbrögð. Þá skal leggja áherslu á að skólar, 

stjórnendur, kennarar og foreldrar hafi góða samvinnu og styðji börnin til 

betri námsárangurs. Skólar, kennarar og foreldrar eiga einnig að búa 

nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi því þannig má draga úr 

fordómum, ofbeldi, einelti og árásargirni. Bæði í skóla án aðgreiningar og 

skóla fjölmenningar er mikilvægt að gott skipulag sé fyrir nemendur af 

erlendum uppruna og stjórnendur og kennarar leitist við af fremsta megni að 

uppfylla þarfir nemenda. Mikilvægt er að kennarar skoði rannsóknir og 

menntastefnur hverju sinni. Fræðilegar rannsóknir geta hjálpað kennurum að 

leysa úr vandamálum sem upp koma, bæði við námskrárgerð, gerð 

kennsluáætlana, val á kennsluaðferðum og kennsluefni og það auðveldar 

þeim einnig að skilja nemendur betur og bæta námsárangur þeirra. 

Móðurmálið er það tungumál sem barn hefur lært og er alið upp við hjá 

foreldrum sínum og talað er á heimilinu.  
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Ólíkt tvítyngi þá er móðurmálið það fyrsta sem barnið lærir og þroskast 

með. Sum börn læra tvö tungumál samtímis og þá má segja að bæði 

tungumálin verði móðurmál þeirra. Tvítyngi er algengt á Íslandi, börn flytja 

til Íslands með foreldrum sínum, þau alast upp hér á Íslandi, tala móðurmálið 

heima en íslensku í leik- og grunnskóla. Þau hafa því bæði kunnáttu í 

móðurmál sínu og öðru máli. Það er síðan einstaklingsbundið hvernig hverju 

og einu gengur að læra íslensku sem annað mál. Námsárangur nemenda af 

erlendum uppruna fer líka eftir hversu jákvæðir, skilningsríkir og víðsýnir 

kennarar þeirra eru og hvort þeir þekkja vel til annarra tungumála og 

mismunandi menningarlegs bakgrunns nemenda. Einnig vegur þungt 

stuðningur foreldra við börn sín og hve mikil áhersla er lögð á viðhald 

móðurmálsins heima. Samkvæmt mörgum rannsóknum gengur börnum, sem 

náð hafa góðum tökum á móðurmáli sínu, mun betur að læra annað mál. 
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3 Íslenskunám einstaklinga 

3.1 Hugsmíðahyggja og einstaklingsmiðað nám 

Rætur hugsmiðahyggju (e. constructivism), sem byggir á einstaklingsmiðuðu 

námi, leggur áherslu á ábyrgð nemandans á eigin námi, sjálfstæð vinnubrögð, 

samvinnu, leitaraðferðir, valverkefni, sveigjanlegt kennslurými og krefst 

samskipta við foreldra. Rætur einstaklingsmiðaðs náms liggja víða og má 

tengja eftirfarandi frumkvöðla við hugsmíðahyggju: Lev Vygotsky, John 

Dewey og Jerome Bruner. Kenningar þessara menntafrömuða eru að hluta 

grunnur fjölmenningarlegrar menntunar þar sem ríkir sterk trú á lýðræði og 

jöfnuð í skólasamfélaginu (Nieto, 2010, bls. 35–47; Þuríður Jóhannsdóttir, 

2001). Bruner sagði að námið yrði að hafa þýðingu og vera merkingarbært (e. 

meaningful learning).  

Nemendur verði að skilja hvernig ýmsar hugmyndir tengjast og þeir þurfi 

að geta tengt þær við eigin kunnáttu og í kjölfarið skilið hvernig þeir eigi að 

nota þær. Samkvæmt hugsmíðahyggju er mikilvægt að nemendur fái að ræða 

upplýsingar, skiptast á skoðunum og sjá hlutina frá mismunandi 

sjónarhornum (Nieto, 2010, bls. 36; Snowman og McCown 2012, bls. 321–

322; Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). Vygotsky, sem er einn af frumkvöðlum 

félagslegrar hugsmíðahyggju, taldi að börn lærðu mest af þeim eldri og 

„vitrari“, svo sem foreldrum og kennurum en einnig af jafnöldrum. Í hinum 

félagslegu samskiptum nemanda og kennara og síðan samnemenda læri þeir 

og bæta við þekkingu sína. Hann setti fram hina frægu vinnupallakenningu 

(e. scaffolding).  

Samkvæmt henni þurfa ungir nemendur að styðjast við „pallana“, þ.e. 

eldri einstaklinga sem miðla af þekkingu sinni og visku til þeirra sem yngri 

eru. Smám saman bætist við reynsluheim þeirra en ekki er hægt að fjarlægja 

„pallana“ fyrr en sá heimur er fullbyggður. Nemendur eldast og vitkast og 

sumir þeirra losna við pallana að fullu, geta lært sjálfir, einir og óháðir á 

meðan aðrir þurfa jafnvel að styðjast við „pallana“ alla sína skólagöngu og 

sumir hverjir alla ævina (Nieto, 2010, bls. 46–47; Snowman og McCown, 
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2012, bls. 52–53; Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). Lev Vygotsky, John Dewey 

og Jerome Bruner töldu að hin lýðræðislegau sterku og virku áhrif frá 

menntafrömuðinum, John Dewey, alls staðar þurfa að vera við lýði í skóla 

margbreytileikans, að nemendur okkar öðlist þekkingu með reynslu og byggi 

ofan á fyrri reynslu með nýrri reynslu. Þeir þurfa að takast á við 

viðfangsefnin, læra um leið og þeir framkvæma. Að mati Deweys er 

aðalmarkmiðið með allri þekkingarmiðlun að nemendur geti öðlast skilning á 

gildi verkefnis í sjálfu sér, að nemendur geti gert það að sinni þekkingu. 

Dewey er talinn vera upphafsmaður að samvinnu nemenda, samvirku námi. 

Hann vildi að nemendur ynnu saman að verkefnum á lýðræðislegan og virkan 

hátt. Í samvinnu er líka hægt að leggja fjölbreytilegri verkefni fyrir hópa 

heldur en ef nemendur vinna einir og sér (Nieto, 2010, bls. 35; Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2001).  

Hugsmíðahyggja tengist einstaklingsmiðuðum kennsluháttum. Howard 

Garner er einn áhangenda hugsmíðahyggjunnar en hann kom fram með 

fjölgreindakenninguna (e. multiple intelligences). Ingvar Sigurgeirsson hefur 

bent á einstaklingar búi yfir misjöfnum og fjölbreyttum hæfileikum og því sé 

fjölgreindakenning Gardners mikilvæg til að skipuleggja einstaklingsmiðaða 

kennslu.  

Gardner notar hugtakið greind í fleirtölu og nefnir að minnsta kosti átta 

mismunandi greindir sem eru eftirfarandi; málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Ferguson o.fl., 

2012, 20–21; Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 22; Nieto, 2010, bls. 42). 

3.2 Læsi  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 eru taldir upp sex grunnþættir í þeirri 

menntastefnu sem fylgt er á Íslandi og eiga að vera hornsteinar námsins. 

Þessir þættir eru leiðarljós í aðalnámskránni og eiga að fléttast inn í allt 

skólastarf á öllum skólastigum. Megininntak þessara grunnþátta er að 

nemendur þrói með sér læsi á samfélagið, menningu, umhverfi og náttúru og 

læri að byggja sig upp andlega og líkamlega. Nemendur eiga að læra að 

bjarga sér í samfélaginu í samvinnu við aðra. Þeir taka einnig til þess að 

nemandinn hafi getu og vilja til að hafa áhrif á samfélag sitt, hvort sem er til 

þróunar eða viðhalds. Það má túlka þetta sem svo að læsi sé ákveðinn 
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lykilþáttur sem veitir viðkomandi auðveldari aðgang að námi og nýtingu 

hinna grunnþáttanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16–

17). Læsi er skilgreint í aðalnámskrá sem samkomulag manna um málnotkun 

og merkingu orða í málsamfélagi. Nemendur eiga að geta tileinkað sér þau 

kerfisbundnu tákn og miðlunartækni sem þarf til merkingarsköpunar þannig 

að þeir geti orðið virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn á 

sinn eigin persónulega hátt, orðið virkir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 16–17). Ein skilgreining á læsi er 

hæfni til að tileinka sér og skilja merkingarbært áreiti úr umhverfinu ásamt 

því að geta nýtt þá hæfni til merkingarsköpunar svo að hægt sé að koma 

hugmyndum til annarra sem nota sama táknkerfi. Íslenskan, eða það 

tungumál sem við tölum í okkar samfélagi, er sameiginlegt táknkerfi okkar 

og því er markviss þjálfun í meðferð hennar ein lykilforsenda læsis (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17). 

3.3 Orðaforði 

Orðaforði er samsafn þeirra orða sem hver og einn skilur og getur beitt til 

skilnings og tjáningar í tali og ritmáli. Orð er minnsta eining tungumálsins 

sem ber sjálfstæða merkingu en hvert orð fyrir sig getur haft margvíslega 

merkingarmöguleika sem ráðast af því samhengi sem orðið birtist í. 

Orðaforði er bæði mældur á breidd og dýpt. Breidd orðaforðans er þannig 

fjöldi þeirra orða og hugtaka sem einstaklingur þekkir en dýpt orðaforðans 

markast af því hversu vel einstaklingur þekkir orðin. Þannig stigvex dýpt á 

þekkingu orðs frá því að kannast við orð án þess að geta skilgreint það til 

þess að geta skilgreint það fullkomlega út frá samhengi og merkingu. Þannig 

getur orðþekking talist vera allt frá því að vita hvernig viðkomandi orð er 

stafað eða hvernig það hljómar til þess að geta beitt því í talmáli eða ritmáli, 

með ólíkum merkingum þess, beygingarmyndum, andheitum, samheitum og 

afleiddum orðum. Orð telst vera hluti af orðaforða einstaklings þegar bæði 

hljóðfræðileg mynd þess og merking er til staðar ásamt skilningi á þeirri 

merkingu sem það tekur í samhengi við önnur orð (Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010, bls. 39; Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 21). Því traustari 

sem undirstaðan er í móðurmáli, þeim mun betri verður kunnátta tvítyngdra 

barna í lestri. Þau þurfa sterkan grunn í að minnsta kosti einu tungumáli til að 

ná góðum tökum á læsi; því er mikilvægt að þau haldi áfram að þróa 
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móðurmálið og orðaforða þess (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 12). Öll 

börn ráða við að læra tvö tungumál að jafn miklu leyti og þau ráða við eitt og 

samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur verða öll málin móðurmál barns sem lærir 

tvö eða fleiri tungumál samtímis fyrir u.þ.b. 11–12 ára aldur séu þau notuð 

reglulega og nægilegt innlegg fæst úr málumhverfinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000, bls. 12).    

3.4 Upplýsingar – úrvinnsla  

Í sálfræðibókinni Psychology applied to teaching (Snowman og McCown 

2012, bls. 246–256) segir að að minni manns hafi þrjár ferla. Minni felur í sér 

móttöku eða öflun, varðveislu og að geta endurheimt upplýsingar. Minni 

felur í sér hæfileika til að nota eða endurvekja upplýsingar sem hafa áður 

verið umskráðar eða unnið úr. Aðalatriði minniskerfis mannsins eru 

skynminni (e. sensory), skammtímaminni (short-term memory) og 

langtímaminni (e. long-term memory). Mikilvægt er að kennari kenni 

börnum af þekkingu og hæfni. Kennari þarfa að vera meðvitaður um að börn 

læra á mismunandi hátt. Nemendum gengur misvel að læra, þeir hafa fengið 

mislangan tíma til að læra og mismunandi reynslu til að læra og skilja. 

Kennari þarf að útskýra aftur og aftur efnið fyrir nemendum til að vekja 

athygli þeirra á námsefninu vegna þess að nemendur eru misjafnir og eiga 

misgott með að muna.  

Hér eru mikilvægar upplýsingar um úrvinnslu á hinum þremur 

aðalatriðum minniskerfis barna sem nefnd eru hér á undan: 

 Skynminni (SR). Umhverfið hefur áhrif á nemendur. Nemendur geta 

skynjað með sjón, bragði og heyrn. Þeir geta geymt í minni sínu 

skynjanir sýnar. Oftast er það bundið við eitt skynfæri í senn, sjón eða 

heyrn, sem varir í skamma stund eða minna en þrjár sekúndur. Sem 

dæmi má nefna þegar nemendur læra íslensku. Þar hlusta þeir á 

kennarann lesa og fylgjast með hvernig stafrófið er skrifað. Þannig 

skilja þeir betur hvernig orðin tilheyra efninu. Virkja þannig sjón og 

heyrn og geyma upplýsingarnar í skammtímaminninu (STM). 

 Skammtímaminni (STM). Geymir fá atriði í senn sem nemandi hefur 

skynjað með sjón og heyrn, sem nemandi hefur meðvitað munað og 

geymt í skammtímaminninu sem varir einungis i 20 sekúndur. Hér er 

mikilvægt fyrir nemendur að muna vel þegar kennari útskýrir aftur og 

aftur. Þeir heyra orð og geta brugðist við því af skilningi og þekkingu. 
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Sumir nemendur geta ekki skilið orðin, þeir heyra þau en vita ekki 

hvað orðin þýða vegna lítillar reynslu. Hér getur þekkingin verið 

meðvitað eða ómeðvitað send í skammtímaminnið og geymd þar í 

langan tíma (LTM). 

 Langtímaminni (LTM). Hér er geymt óhemju magn upplýsinga sem 

varir afar lengi, meðvitað eða ómeðvitað. Nemendur geta tengt 

þekkingaratriði saman og geymt þau í langan tíma í langtímaminninu. 

Nemendur geta því sagt; já ég man, já ég þekki, já ég skil, nei ég skil 

ekki þetta en ég hef séð það áður. Hér birtist færni nemenda, sem þeir 

hafa öðlast í námi sínu, til að tengja gamla þekkingu og nýja 

(Snowman og McCown, 2012, bls. 246–256).     

3.5 Samantekt  

Læsi er einn af sex grunnþáttum í Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Læsi, 

megininntak grunnþáttanna, felst í að nemendur þrói með sér læsi á 

samfélagið, menningu, umhverfi og náttúru og læri að byggja sig upp andlega 

og líkamlega. Læsi felst einnig í að nemendur læri að bjarga sér í samfélagi 

með öðru fólki. Læsi felur í sér ritun, lestur og skilning. Hér á Íslandi getur 

lestur verið erfiður fyrir nemendur og tvítyngda nemendur af erlendum 

uppruna. Sérstakur íslenskur orðaforði, ólíkur tungumálum annarra landa, 

beygingamyndir, andheiti, samheiti og afleidd orð – allt þetta getur valdið 

nemendum af erlendum uppruna erfiðleikum. Samkvæmt hugsmíðahyggju (e. 

constructivism) og einstaklingsmiðuðu námi hafa nemendur gott af að taka 

ábyrgð á eigin námi stuðningi og leiðsögn kennaranna. Samkvæmt skóla án 

aðgreiningar hefur hugsmíðahyggja, sem felur í sér einstaklingsmiðað nám, 

byggt upp ábyrgð nemandans á eigin námi, sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, 

leitaraðferðir, valverkefni, sveigjanleika í kennsluaðferðum og ýtir undir að 

starfsmenn skóla séu í samskiptum við foreldra. Í úrvinnslu upplýsinga (e. 

Information-processing) þarf kennarinn að vera meðvitaður um 

einstaklingana nemendurna þannig að þeir hafi þann tíma sem þarf til að læra 

íslensku. 
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4 Kennsluaðferðir í íslensku sem öðru máli 

4.1 Inngangur 

Margar rannsóknir sýna að kennsla tvítyngdra barna á báðum málum skilar 

betri námsárangri heldur en þar sem einungis meirihlutamálið er kennt. Því er 

það grundvallarskilyrði fyrir virku tvítyngi að boðið sé upp á góða kennslu í 

íslensku sem öðru máli og einnig móðurmáli. Eitt af aðalverkfærum nemenda 

við nám almennt er kunnátta í tungumáli/-um. Þeir verða að vera vel læsir, 

eig auðvelt með að skilja og hafa til að bera aðra færni ef góður árangur í 

námi á að nást. Eins og komið hefur fram hér á undan eru flestir fræðimenn 

sammála um að það skipti öllu máli að nemendur fái kennslu í sínu 

móðurmáli í hinum nýja skóla (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 15; 

Cummins, 2001, bls. 17–19; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 119).  

Þegar rætt er um hvata til náms skiptir miklu máli hve lengi viðkomandi 

ætlar að dvelja í nýja málsamfélaginu eða nýja landinu og hvaða tækifæri 

standa honum til boða ef hann nær góðum tökum á tungumáli nýja landsins. 

Mikil hvatning er til innflytjenda um að læra meirihlutamálið, en 

meirihlutasamfélagið ræður yfirleitt för. Áhugi nemenda á nýja tungumálinu 

skiptir að sjálfsögðu miklu máli, svo og hvatning frá foreldrum og öðrum. 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þeir nemendur, sem eru að læra 

annað tungumál, sýna svipaðar framfarir og við nám móðurmálsins. Til að 

mynda fylgja þeir stundum sömu reglum í nýja málinu (t.d. við beygingar 

orða). En nám er að sjálfsögðu mjög einstaklingsbundið, námsleikni og 

framfarir við tileinkun annars máls eru komin undir hverjum og einum eins 

og í öðrum námsgreinum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 70).  

Samvirkt nám eða samvinnunám er góð kennsluaðferð þegar kenna á 

fjölbreyttum nemendahópi og koma til móts við margbreytilegar þarfir, 

áhugamál og getu nemenda. Það hjálpar einnig til að efla félagsfærni, 

virðingu, tillitssemi og samkennd. Samvirkt nám er samheiti yfir margar 

ólíkar kennsluaðferðir sem eiga það þó sameiginlegt að tiltekin viðfangsefni 

eru falin hópum til úrlausnar í stað einstaklings og vinna nemendur að 
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sameiginlegu markmiði í þessum litlu hópum. Í samvinnunámi er litið á 

fjölbreytileika sem tækifæri en ekki sem vandamál. Hverjum nemanda er 

úthlutað ákveðnu hlutverki sem nýtist bæði honum og hópnum. Nemendur 

læra að vinna saman og ýtt er undir umræður, útskýringar og rökstuðning. 

Nemendur öðlast dýpri skilning á umfjöllunarefninu því hver og einn 

nemandi hefur eitthvað fram að færa, hlustar á samnemendur í hópnum og 

lærir af þeim (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 192–

195).  

Þegar nemendur mynda sér sínar eigin skoðanir, tjá sig um þær og átta sig 

á því að það þurfa ekki allir að hafa sömu skoðanir og þau sjálf, átta sig á að 

hægt er að skoða og nálgast ólík verkenfi út frá ólíkum sjónarhornum, kallast 

það samvinnunám (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 19–21). Sérstök 

samvinnunámstækni miðar að því ná fram hámarksvirkni nemenda, kallast 

þessi kennsluaðferð CLIM. Þessi kennsluaðferð miðar að því að nemendurnir 

vinna saman fjögur til fimm í hóp sem raðast þannig að hver og einn hópur 

endurspeglar fjölbreytileika bekkjarins og nemendur flytjast kerfisbundið 

milli staða innan hópsins og fá mismunandi ábyrgðarstörf. Lykilhugtök 

þessarar kennsluaðferðar er fjölgreindakennin Gardners. Kennarinn hefur það 

hlutverk að fylgjast með vinnuferlinu, leiðbeina og örva virkni hvers og eins 

nemenda, þeirra sem hafa lága stöðu í bekkjarsamfélaginu. Kennsluaðferðir 

CLIM, miða að því að nemendur hafa ákveðin hlurverk, allir nemendur séu 

virkir og beri sameiginlega ábyrgð á viðkomandi verkefni og að hlutverk 

nemenda færist milli með það að markmiði að þjálfa mismunandi 

greindarsvið og hæfileika hvers og eins nemenda (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 

bls. 23). 

Dæmi um hlutverk í CLIM-aðferðinni eru:  

• Stjórnandi eða skipuleggjandi. Hann sér um að allir í hópnum skilji 

fyrirmælin og séu virkir. Hann sér um að allir í hópnum fái þá hjálp sem þeir 

þurfa.  

 Tímavörður. Hann vinnur með stjórnandanum og skipuleggur þann 

tíma sem hópurinn hefur til að vinna hvert verkefni.  

 Gagnasafnari. Sá eini í hópnum sem má fara frá borðinu og nær í allt 

efni sem hópurinn þarf til að ljúka við verkefnið.  

 Sáttasemjari. Sér um að öllum í hópnum komi vel saman og að enginn 

sé útundan. Hann hrósar og hvetur þegar vel er gert.  

 Kynnir. Ákveður ásamt öðrum í hópnum hvernig kynningin eigi að 

vera og gerir stuttan úrdrátt til þess að kynna fyrir bekknum.  
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Þættir, sem notaðir eru í CLIM-kennsluaðferðinni, eru:  

 Að allir eru góðir í einhverju – enginn er góður í öllu. 

 Ekkert okkar er eins snjallt og við öll saman.  

 Hver og einn má leita hjálpar hjá öllum í hópnum.  

 Hver og einn verður að hjálpa öllum sem biðja um hjálp.  

 Enginn er búinn fyrr en allir eru búnir.  

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 23–32; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karldóttir, 2010, bls. 200–210; Nína V. Magnúsdóttir, 2008, bls. 28–32). 

4.2 Persónubrúður í kennslu 

Persónubrúður eru brúður sem hafa sinn eigin persónuleika, bakgrunn, 

áhugamál og eiginleika. Þær kíkja stundum í heimsókn til nemenda, koma 

askvaðandi inn í kennslustofu og láta þar móðan mása, segja frá sinni 

lífsreynslu og kunna margar skemmtilegar sögur. Þessar sérstöku brúður geta 

verið öflugt tæki til að vinna gegn fordómum barna og veitt þeim meiri 

reynslu í margbreytileika heimsins ef þær eru notaðar á réttan hátt. Þær gera 

börnum kleift að meta eigin sérstöðu, sinn menningarlega og félagslega 

bakgrunn og einstaklingseinkenni. Einnig efla þær tilfinningalæsi barnanna, 

lífsleikni þeirra og þjálfa samskiptafærni (Hanna Ragnarsdóttir, 2002, bls. 

16–18). 

4.3 Fjölbreyttir kennsluhættir 

Fjölbreyttir kennsluhættir eru nefndir í Aðalnámskrá frá árinu 2006. 

Mikilvægt er að kennari skipuleggi fjölbreytta kennsluhætti fyrir nemendur 

og komi þannig til móts við mismunandi þarfir einstakra nemenda sem er 

markmiðið í skóla án aðgreiningar. „Kennsluaðferðirnar og vinnubrögðin í 

skólanum verða að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að hverju sinni. 

Markmiðum, sem lúta að eflingu félagsþroska, verður t.d. því aðeins náð að 

nemendur fái tækifæri til samvinnu“ (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 16).  

Ingvar Sigurgeirsson lýsir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna, Handbók 

fyrir kennara og kennaraefni (2013) fjölbreyttum kennsluháttum en það er 

„það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni í samskiptum við 
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nemendur, viðfangsefni og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að 

er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12) Meðal fjölbreyttra 

kennsluaðferða sem Ingvar Sigurgeirsson fjallar um eru eftirfarandi: 

 Útlistunarkennsla. Kennarinn les sögur, fræðilegar, almennar bækur og 

nemendur fylgjast með, hlusta á framburð, hljóð og rödd og reyna að 

muna orð og orðaforða. Þá getur kennari boðið nemendum upp á 

umræður í litlum hópum. Samkvæmt þessari kennsluaðferð Ingvars á 

að reyna að „brjóta kennsluna upp“ með því að nota (nútíma) 

námstækni með góðu skipulagi, vera t.d. með glærusýningu í 

PowerPoint-forritinu. Nemendur fylgjast með og horfa á myndirnar á 

glærunum. Þar er hægt að segja frá, lesa og sýna. Börnum finnst þetta 

skemmtilegt, það vekur áhuga þeirra vegna þess að myndir vekja 

áhuga barna. Augun horfa fram og eyru hlusta á. Í enda hverrar sögu er 

mikilvægt að kennari bjóði nemendum upp á spurningar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 66–71). 

 Þemanám. Mikilvægt er að kennari leggi áherslu á þemu til leiðsagnar 

fyrir nemendur. Hvað eiga nemendur að gera? Hvernig leita þeir og 

hvernig geta þeir fundið efni? Því er oft gott að vinna saman í 

paravinnu frekar en að vera einn með sitt verkefni. Kennari leyfir 

nemendum að nota tölvu, IPad og nýta sér upplýsingatækni. Sumir 

geta leitað í bókum á bókasafni. Þemanám er mjög góður kostur fyrir 

nemendur til að læra íslensku, t.d. að nota landakort því þar leita þeir 

að orði og byggja þannig upp orðaforða, læra að tengja saman mörg 

íslensk orð, við sögu koma ýmsir staðir, náttúran, stærðfræði og fleira. 

Þemanám er ekki bara landakort. Verkefni geta falist í að skrifa sögur, 

fjalla um hátíðir eða veður, skrifa eitthvað persónulegt og fleira (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 200).  

 Leikræn tjáning – leiklist sem kennsluaðferð. Kennari beitir leiklist, 

hreyfingu og notar þannig einnig orð til að túlka og tjá sig með 

líkamanum, sýna tilfinningar, t.d. bros, reiði, ótta, hlátur, grát og 

ýmislegt fleira sem hægt er að túlka í leikrænni tjáningu. Þessi 

kennsluaðferð, leikræn tjáning, hjálpar börnunum að æfa sig í að tala, 

að sjá sig; það dregur úr fordómum og feimni. Bætt samskipti, örvandi 

samvinna og samskipti. Þessi atriði verða jákvæðari ef fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru notaðar. Hlutverki kennara fylgir því að leyfa 

nemendum að þróa og skapa með því að vera frjáls í hópnum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls.127–133). 

 Spurnaraðferðir. Spurnaraðferðir byggja á ýmsum spurningum sem oft 

eru kallaðar lykilspurningar (e. key questions). Hlutverk kennara er að 

hjálpa, svara og leysa úr spurningum. Hvenær koma fram spurningar 

hjá nemendum? Spurningar koma fram eftir að nemendur læra meira, 
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eftir að hafa unnið flókin verkefni, þegar þeir fá hugmyndir, upp koma 

álitamál og ný hugtök, þegar nemendur reyna með litlum árangri að 

leysa úr verkefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 117- 118).  

 Raunveruleg viðfangsefni. Kennsluaðferð er námsaðferð sem við 

tengjum við raunverulegt líf utan skólans, sögu Íslands og almennt 

fræðilegt efni. Í slíkri kennsluaðferð komast nemendur í raunverulega 

snertingu við viðfangsefnin. Nemendur öðlast þekkingu á 

margvíslegum sviðum, gera uppgötvanir, styrkja sjálfmynd sína, fá 

tækifæri til að sýna tilfinningar og öðlast reynslu og upplifun. Gerðar 

eru kröfur til nemenda um að þeir vinni sjálfstætt, t.d. heimsæki 

þinghús, bókasafn, horfa á leikrit og kvikmyndir, fari á sýningar, í 

dýragarðinn, blómagarðinn, hlusti á tónlist, gangi úti í náttúrunni, 

heimsæki aðra skóla o.fl. (Ingvar Sigurgeirsson, 2012, bls. 211–213). 

4.4 Fagmennska og fjölmenningarleg menntun  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 segir að hlutverk stjórnenda, 

umsjónarkennara og annarra kennara verði að vera á uppeldisfræðilegum 

grundvelli og vekja og viðhalda áhuga nemendanna á námi í skóla án 

aðgreiningar. Mikilvægt er að nemendum sé boðið upp á fjölbreytilega 

kennslu til þess að vekja áhuga þeirra á náminu og efla félagsþroska þeirra 

(Mennta- og menningarmáalráðuneyti, 2011, bls. 42). Skólastjórnendur, 

sérkennarar, og námsráðgjafar í skóla án aðgreiningar verða að hafa 

fagmennsku að leiðarljósi. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

11). Fagmennska í starfi byggir á því að unnið sé af heiðarleika, alúð, 

siðferðilegri réttsýni og áreiðanleika. Með breyttum samfélagsháttum hvílir 

uppeldislegt hlutverk æ meira á herðum kennara og í dag er nemandinn í 

fyrirrúmi. Samkvæmt UNESCO, alþjóðamiðstöðvar menntunar hjá 

Sameinuðu þjóðunum, þarf menntun á 21. öld að hvíla á fjórum 

grunnstoðum. Í fyrsta lagi verða nemendur að öðlast þekkingu á námi sínu og 

í öðru lagi hafa færni til að lifa í flóknu samfélagi. Í þriðja lagi að tileinka sér 

tæknivætt nútímasamfélag og í fjórða lagi að vera betri og þroskaðri 

mannvera sem ber virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Í kjölfar ofangreindra 

markmiða um menntun er nauðsynlegt að gera miklar kröfur til fagmennsku 

kennara. Kennarastarfið er bæði erfitt og margþætt og kennarar þurfa að 

sinna fjölbreyttum nemendahópi og námsefni og kennsluaðferðir verður að 
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sníða að margbreytileika nemenda. Það felst sannarlega fagmennska í að geta 

umgengist alla nemendur á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.  

Viðurkenningu og virðingu fyrir mismunandi bakgrunni nemenda verða 

kennarar og aðrir starfsmenn skóla einnig að hafa í hávegum. Til þess að 

jöfnuður ríki í skólasamfélagi verða allir að vinna saman og axla 

sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 20–25). Af ofansögðu má 

sjá að þörf er á sífelldri endurskoðun á kennarastarfinu, það krefst æ meiri 

þekkingar og færni, víðsýni og sveigjanleika, jákvæðni og skilnings. 

Kennarar þurfa að líta gagnrýnum augum í eigin barm og ígrunda vel viðhorf 

sín til kennslu og menntunar í nútímasamfélagi. Sjálfsmat og sjálfþekking er 

gott veganesti inn í kennslustofuna. Sem fagmenn verða íslenskir kennarar og 

kennaranemar að þekkja menningarlega breidd í kennsluháttum og virða 

mismunandi bakgrunn nemenda, námshæfni þeirra og námsstíl, móðurmál og 

menningu og einnig taka tillit til félagslegrar stöðu þeirra.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) á 

starfi kennara þá veltur fagmennska þeirra á því að íhuga vandlega starf sitt, 

endurskoða vinnubrögð sín og læra að vera gagnrýnir á eigin viðhorf í 

samræmi við nýja tíma. Þeir verða að læra að bregðast við hvers konar 

breytingum, hvort sem það er í starfi þeirra sjálfra eða þá breytingum á 

nemendahópnum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 

188–191).  

Nú orðið má flokka það undir fagmennsku kennara að tengja nám 

nemenda við samfélagið utan kennslustofunnar og námsefni/kennsluefni 

verður þá að vera í samræmi við margbreytileika nemenda, uppbyggjandi, 

fjölbreytt og fjölmenningarlegt. Hvergi ætti að sjást einhæft námsefni eða 

efni þar sem fordómar gætu leynst. Heppilegt er að nýta sér 

upplýsingatæknina þar sem því verður við komið og því er nauðsynlegt fyrir 

kennara að hafa sem best tök á henni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010, bls. 195–196). Hanna Ragnarsdóttir (2012) segir 

nauðsynlegt að menntun kennaranema haldist í hendur við ört vaxandi og 

fjölbreyttari nemendahóp í hinum hreyfanlegu samfélögum nútímans. 

Kennarar þurfa að vera fyrirmyndir nemenda sinna í hnattvæddum heimi þar 

sem víðsýni og margs konar menningarleg færni og tungumálakunnátta þarf 

að vera til staðar. Þeir verða að þróa og þroska með sér alþjóðlegt og víðsýnt 

sjónarhorn á menntun nemenda og læra að taka á margs konar mismunun og 
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fordómum gagnvart minnihlutahópum í skólum landsins. Hanna vitnar til 

finnskra fræðimanna sem segja miklar og erfiðar kröfur gerðar til kennara nú 

í byrjun 21. aldar. Kennarar eigi bæði að vera leiðarljós nemenda, stuðla að 

auknum mannréttindum og félagslegu réttlæti og einnig að finna góðar leiðir 

til þess að nemendur geti skilið og metið að verðleikum mismunandi 

menningarlegan auð (Hanna Ragnarsdóttir, 2012, bls. 3–4). Að mati Hönnu 

Ragnarsdóttur (2012) er æskilegt að kennarar og kennaranemar séu nokkuð 

fjölbreytilegur hópur sem getur talað mismunandi tungumál og þekkir til 

ólíkra efnahags-, félags- og menningarlegra gilda í ólíkum 

menningarheimum.  

Ef kennarar búa yfir ofangreindri færni og þekkingu geta þeir fremur 

miðlað af fjölbreyttri reynslu sinni og tekist á við kennsluhætti sem hæfir 

hverjum nemendahópi.  

Það er menntandi að átta sig á hvað skilur að mismunandi 

menningarheima og einnig hvað þeir eiga sameiginlegt. Kennarar þurfa að 

vera opnir fyrir nýjum menningarstraumum og tilbúnir til þess að skilja og 

meta hvernig á að bregðast við sérhverjum nemanda af erlendum uppruna. 

Og það eru ekki einungis kennarar sem þurfa að vera skilningsríkir og 

víðsýnir heldur verður hver og einn í skólasamfélaginu að viðurkenna og bera 

virðingu fyrir ólíkum tungumálum og menningarheimum. Nýir nemendur, 

þ.e. innflytjendabörn, eiga rétt á að tjá sig á sínu tungumáli um menningu 

sína í nýju samfélagi og kynna sig þannig fyrir samnemendum og kennurum 

(Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 22–23; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2012, bls. 3–5).  

Niðurstöður íslenskra rannsókna sýna að nemendur af erlendum uppruna í 

kennaranámi hér á Íslandi finna sig illa og þeim finnst þeir ekki falla inn í 

hópinn. Þessir nemendur nefndu einnig að þeir væru metnir eftir kunnáttu 

sinni í íslensku og upplifðu sig í jaðarstöðu með skerta sjálfsmynd þar sem 

þeir töluðu ekki meirihlutamálið, íslensku, nægilega vel. Þeir sögðu vera þörf 

á kennurum sem töluðu annað tungumál en íslensku og þekktu til annarra 

menningarheima. Aftur á móti gengur erlendum nemendum í alþjóðlegu 

námi, þar sem kennt er á ensku, í menntunarfræði við Háskóla Íslands vel í 

náminu og þeir segja sjálfstraust sitt hafa eflst og sumir höfðu í huga að koma 

á fót skólum í sínum heimalöndum þar sem aðaláhersla væri lögð á 

fjölmenningarlega menntun (Hanna Ragnarsdóttir, 2012, bls. 5–8). 
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4.5 Samvinna kennara í skóla án aðgreiningar 

Skólastjórar grunnskóla þurfa að vera sterkir leiðtogar því þeir eru 

lykilmenn í öllu skólastarfi, því sem leiðtogi er skólastjóri oft frumkvöðull og 

er óhræddur að fara ótroðnar slóðir. Leiðtogi er oft mjög skapandi í hugsun 

og starfi og eiga því auðvelt með mannleg samskipti og vinna að samheldni 

meðal starfsmanna, stuðla að því að allir starfsmenn séu jafn réttháir, sem er 

hornsteinn hvers skólasamfélags. Allir eru jafn réttháir og Auk þess eiga þeir 

auðvelt með að vinna á lýðræðis- og jafnréttisgrundvelli. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Gott samstarf þarf að vera vel 

skipulgt og allir starfsmenn samstíga í verkefnavinnunni til að góður 

kennsluárangur náist. Kennarar í skóla á aðgreiningar þurfa eins og 

skólastjórinn helst að vera góðir leiðtogar, því þá er mun líklegra að 

uppbyggileg skólastefna í skóla án aðgreiningar sé komin til að vera. Góðir 

leiðtogar verða að geta sinnt af virðingu og fagmennsku þeim fjölbreytilega 

nemendahópi, verið skapandi í starfi, verið fljótir að bregðast við á snjallan 

hátt og verið sveigjanlegir í starfi (e. responsive teacher) (Gay, 2000, bls. 

212; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11). 

Til þess að hægt sé að sinna hverjum og einum nemenda getur kennara- 

og annarra starfsmanna orðið nokkuð stór. Því er nauðsynlegt að gott 

samstarf sé milli foreldra, forráðamanna og kennara. Til þess að það geti 

orðið hafa verið færð fyrir því rök að nauðsynlegt sé að hafa fasta vikufundi 

með kennurum og foreldrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 11). Með því að stuðla að góðri samvinnu kennara og annarra í 

skólasamfélaginu, þar sem allir temja sér jákvætt viðhorf til breytinga, getur 

það leit til mikilla breytinga til góðs, á sýn kennara varðandi uppeldi og 

menntun, viðhorfs, auk þess að gott samstarf leiðir til breytinga á 

andrúmslofti innan skólans (Nieto, 2010, bls. 48). 

Þó svo að kennarar hafi þekkingu á mismunandi þörfum nemenda af 

ólíkum menningarheimum þurfa þeir að geta unnið saman. Því er 

nauðsynlegt fyrir hvern og einn kennara að líta í eigin barm og umfram allt 

að þekkja sjálfan sig sem allra best.  

Með því að kennarar þekki sem allra best, þeirra eigin manningarlegu 

arfleið og þekki einnig arfleið samkennara, þá geta þeir lært af samkennurum 

sínum og miðlað þekkingu sinni og reynslu til nemenda.  
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Kennarar verða að þekkja vel til nemenda sinna og þeirr foreldra og 

forráðamanna, hlusta á viðhorf þeirra og þeirra skilning á náminu og kennslu 

í skólanum (Gay, 2000, bls. 220; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 23–24; 

Turnbull og Turnbull, 2001, bls. 360).  

Nauðsynlegt fyrir kennara og annað starfsfólk að vera í góðri samvinnu, 

því það skilar sér til nemenda, eflir félagsfærni þeirra, þannig kynnast þau 

lýðræðislegum vinnubrögðum eins og þau gera í hópavinnu (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, 19–22; Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178–180). 

 

4.6 Samantekt  

Fagmennska kennara lýtur að mörgu í skólastarfi, svo sem kennslu, stjórnun, 

uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum. Hvað kennsluhætti varðar 

byggist fagmennskan á sérfræðilegri starfsmenntun, góðri þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins sem snýst um nemendur, menntun þeirra og 

velferð. Fagmennska kennara byggist á því að kunna að efla þekkingu og 

hæfni nemenda. Fagmennska er lykilhlutverk hvers kennara þegar kemur að 

breytingum í skólastarfi, þegar nemendum er kennt að takast á við nýjar 

aðstæður í námi og lífinu almennt. Kennarar þurfa að undirbúa 

kennsluaðferðir sem þeir nota, undirbúa viðfangsefni og námsefni í því skyni 

að nemendur læri það sem stefnt er að. Fjölbreytni er mikilvæg: 

útlistunarkennsla, þemanám, leikræn tjáning, margs konar leikir, 

spurnaraðferðir og raunveruleg viðfangsefni. 
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5 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

5.1 Inngangur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem hér er fjallað um var að kanna viðhorf 

og kennsluaðferðir kennara sem kenna nemendum af erlendum uppruna sem 

læra íslensku sem annað mál og hvernig kennsluaðferðir í íslensku sem öðru 

máli geta virkjað nemendur til árangurs. Kannað var hvernig staðið er að 

íslensku- og móðurmálskennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna og 

hvaða aðferðir eru helst notaðar við kennsluna með tilliti til þess hvernig þær 

samræmast hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Þá var einnig 

kannað hver viðhorf kennara, stjórnenda, foreldra og nemenda eru til náms 

og kennslu í íslensku sem öðru máli. 

Rannsóknin var afmörkuð við einn ótilgreindan skóla sem hefur 

fjölmenningarlega stefnu og skilgreinir sig sem skóla án aðgreiningar, 

Sunnuskóla. Helstu þættir rannsóknarinnar verða til umfjöllunar í þessum 

kafla, það er: rannsóknaraðferðin, þátttakendur rannsóknarinnar, 

undirbúningur gagnaöflunar, framkvæmd viðtala og viðtalsaðferð, 

gagnagreining og túlkun, siðferðileg álitamál og réttmæti auk áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru tveir stjórnendur, sjö 

kennarar, sjö nemendur af erlendum uppruna og þrír foreldrar. Viðmælendur 

voru mjög jákvæðir gagnvart því að taka þátt og viljugir að svara 

spurningum. 

5.2 Val á rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research). Rannsóknarsniðið er kallað tilviksathugun (e. case study) og 

rannsóknin flokkast sem innan þess sniðs. Creswell (2012) segir 

tilviksrannsókn henta vel til þess að rannsaka náið tiltekinn hóp einstaklinga 

og lífsviðhorf þeirra. Í rannsókn þessari athugaði rannsakandi viðhorf 
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kennara til nemenda af erlendum uppruna sem og kennsluaðferðir þeirra. Að 

mati rannsakanda fellur þetta rannsóknarsnið vel að viðfangsefninu, bæði 

hvað varðar sjónarhorn og einstök tilvik (Cresswell, 2012, bls. 465). 

Markmið rannsakanda var að skoða kennsluaðferðir hjá níu kennurum af 

erlendum uppruna, viðhorf þeirra og bakgrunn. Nauðsynlegt var að kanna 

hvernig nemendur af erlendum uppruna læra íslensku sem annað mál og 

hvernig kennsluaðferðir virka á nemendur til að geta komist að niðurstöðu. 

Einnig var mikilvægt að fá að heyra raddir foreldra. Þessi rannsókn er 

eigindleg og byggir því ekki á tölfræðilegri greiningu. Í eigindlegum 

rannsóknum er viðfangsefnið skoðað út frá sveigjanlegum og huglægum 

viðmiðum þátttakenda (Creswell, 2012, bls. 13–16).  

Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og gagnrýnar en megindlegar 

rannsóknir eru útskýrandi og ályktandi, þar sem unnið er út frá fylgni eða spá 

(Creswell, 2012, bls. 12). Sigurlína Davíðsdóttur lýsir því að í eigindlegum 

rannsóknum þurfi að setja sig inn í hugarheim og umhverfi þeirra sem skoða 

á og reyna að skilja upplifun þeirra á veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 220). Við eigindlegar rannsóknir er ekki notast við marktektarpróf 

heldur þarf í slíkum rannsóknum að treysta á túlkun þátttakenda (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 236). 

5.3 Þátttakendur og bakgrunnur 

5.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru kennarar, níu að tölu, allir starfandi í 

Sunnuskóla. Fjórir af kennurunum voru af erlendum uppruna sem flutt hafa 

hingað til lands og sest hér að með fjölskyldum sínum. 

Sjö þátttakenda voru nemendur af erlendum uppruna sem flust höfðu til 

Íslands með foreldrum sínum. Þeir kunna vel sitt móðurmál auk íslensku. Þá 

eru sumir nemendanna vel heima í öðrum tungumálum eins og dönsku og 

ensku og er kunnátta þeirra Sunnuskóla að þakka því þar er boðið upp á góða 

tungumálakennslu. 

Þrír þátttakendanna voru foreldrar búsettir hérlendis. Viðtölin bæði við 

kennara og nemendur fóru fram á íslensku en þeir eru allir af erlendum 

uppruna þannig að viðtölin voru krefjandi, bæði fyrir rannsakanda og 

viðmælendur. Viðtölin við þrjá foreldra og spurningarnar sem lagðar voru 
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fyrir þá fóru fram á tælensku við einn sem er hans móðurmál og viðtöl við 

hina tvo fóru fram á ensku vegna þess að þeim fannst of krefjandi að svara 

spurningum á íslensku sem þeir voru ekki nógu góðir í. 

5.3.2 Bakgrunnur 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls níu kennarar, eins og áður er getið, og 

tveir stjórnendur. Þrír umsjónarkennarar og sérkennari eru íslenskir. Fjórir 

kennaranna eru af erlendum uppruna, einn er pólskur, annar rússneskur, sá 

þriðji tælenskur og íslenskur frönskukennari. Þeir starfa allir í nýbúadeild 

Sunnuskóla. Tveir íslenskir stjórnendur sem starfa við Sunnuskóla, eru mjög 

vel menntaðir og með mikla reynslu sem leiðtogar auk þess sem tveir 

umsjónarkennarar og sérkennari hafa mikla menntun og reynslu á þessu 

sviði. Fjórir kennarar af erlendum uppruna eru kennaramenntaðir í þeirra 

heimalandi og koma hingað til lands með mikla reynslu. Þessir kennarar 

fluttu hingað til lands með fjölskyldur sínar í leit að betra lífi því í 

heimalandinu lifðu þeir við fátækt. Nú hafa þeir og aðrir fjölskyldumeðlimir 

lært íslensku og lifa góðu lífi. Sjö þátttakenda voru nemendur frá mismunandi 

löndum, þrjár stelpur og fjórir strákar sem eru í 9.–10. bekk. Þau kunna öll 

vel móðurmál sitt sem og íslensku. Mæður þeirra eru frá Asíu, Suður 

Ameríku og Evrópu. Foreldrarnir, sem tóku þátt í þessari rannsókn, fluttu til 

Íslands í leit að góðu lífi vegna þess að mikil fátækt er í þeirra heimalandi. 

Þessir foreldrar hafa dvalið hér mislengi, sumir fjögur ár aðrir tíu ár. Sumir 

þeirra hafa flutt aftur til heimalandsins en snúið aftur hingað til lands því þeir 

segja að hér sé gott að búa, börn þeirra lifi góðu lífi og séu hamingjusöm; 

fjölskyldurnar hafi nóg að borða, maturinn sé góður, þær séu hamingjusamar 

og börn þeirra gangi í góðan skóla. Hins vegar sé það þeim erfitt að læra 

íslensku vegna þess að tungumálin séu svo ólík að uppruna og eðli. Einnig 

vinna foreldrarnir langan vinnudag og hafa þar af leiðandi lítinn tíma fyrir 

annað.  

5.4 Undirbúningur gagnaöflunar 

Gagnaöflun rannsakanda hófst haustið 2014 og lauk 2015 í Sunnuskóla. 

Rannsakandi sendi kynningarbréf til skólans og einnig bréf til 

Persónuverndar til að fá leyfi fyrir þessari rannsókn. Þá sendi rannsakandi 
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einnig spurningaramma til kennara sem kenna nemendum af erlendum 

uppruna, stjórnenda og foreldra ásamt samþykkisblaði fyrir foreldra vegna 

barna þeirra. Samþykkisblaðið er að finna í viðauka. 

Þegar leyfi skólastjóra og Persónuverndar lá fyrir var tekið ljósrit af 

þessum bréfum fyrir þátttakendur. Næsta skrefið var að ákveða val á 

kennurum og hvenær hægt væri að taka viðtöl við þá. Rannsakandi lét alla 

þátttakendur vita að viðtölin væru hljóðrituð. Byrjað var að tala við erlenda 

nemendur í 9. og 10. bekk af því að þeir geta lesið og skilið íslensku. Þá var 

haft samband við deildarstjóra í nýbúadeildinni, fagstjóra í nýbúadeildinni, 

umsjónarkennara og skrifstofu Sunnuskóla til að fá leyfi þeirra til að taka 

viðtal við nemendur. Fagstjórar og skrifstofustarfsmaður hjálpuðu 

rannsakanda að senda bréf til foreldra nemenda með samþykkisblaðinu sem 

eins og fyrr segir er að finna í viðauka.  

Einnig hringdi rannsakandi til foreldra og sagði þeim frá fyrirhuguðu 

viðtali við börn þeirra. Þegar þetta var búið var ákveðið að senda bréf til tíu 

nemenda sem búið var að velja til viðtals ásamt því að hringja í viðkomandi 

foreldra. Þrír foreldrar höfðu þá þegar samþykkt viðtölin. Rannsakandi 

hljóðritaði viðtölin ásamt því að skrifa niður svör (Creswell, 2012, bls. 217–

218). Opnar spurningar spurningalistans voru hannaðar þannig að þær voru 

hvetjandi fyrir þátttakendur til að svara spurningum á frjálslegan hátt og með 

eigin orðavali. Rannsakandi hafði í huga að í viðtölum er nauðsynlegt að vera 

sveigjanlegur og dýpka viðtalið ef þörf er fyrir það (Creswell. 2012, bls. 220–

221). Opnar spurningar hafa bæði kosti og galla; kostirnir eru þeir að 

þátttakendur geta sagt frá eigin reynslu og lífsviðhorfum. En gallarnir eru þeir 

að erfiðara getur reynst að vinna úr gögnum, stundum vegna þess að 

viðmælendur forðast að svara ákveðnum spurningum eða þeir leiða talið að 

öðru.   

Nauðsynlegt er að hafa spurningar í eigindlegum viðtölum sem 

hlutlægastar og í rannsókninni var leitast við það. Í viðtölum við nemendur 

var líka reynt að gæta fyllstu varkárni og taka mið af hverjum og einum 

viðmælanda.  

Rannsakandi þarf að huga að mörgum þáttum eins og fram hefur komið. 

Mikilvægt er að gefa þátttakendum kost á að segja það sem þeir vilja tjá sig 

um. Miklar og mikilvægar upplýsingar koma frá þeim um þeirra eigin 

skoðanir, reynslu, menntun, siði, fjölskyldu o.fl. (Bell, 2005, bls. 166–167; 

Creswell, 2012, bls. 385–386).  
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5.5 Framkvæmd viðtala 

Sendir voru út viðtalsrammar með spurningalista auk kynningarbréfs í 

september 2014. Jafnframt var kannað hvenær það hentaði viðmælendum að 

viðtalið færi fram. Viðtöl við stjórnendur og kennara tóku mismunandi 

langan tíma, frá 60 og upp í 70 mínútur. Einn sérkennari sleppti sex 

spurningum því þær tilheyrðu ekki hans vinnu. Stjórnendur og sjö kennarar 

gátu allir svarað spurningunum; þótt sumar spurningarnar tilheyrðu ekki 

þeirra vinnu þá gátu þeir lýst eigin reynslu. Viðtölin voru tekin í Sunnuskóla 

þar sem var gott andrúmsloft og þægileg samskipti. 

Rannsakandi sendi bréf til tíu fjölskyldna með spurningalista, þar af 

svöruðu þrjár fjölskyldur. Rannsakandi hringdi í þær og fékk frá þeim leyfi til 

að hljóðrita viðtölin heima hjá þeim. Þau viðtöl stóðu yfir í 60–80 mínútur. 

Samskipti í þessum viðtölum voru afar góð. 

Rannsakandi tók viðtal við nemendur í samvinnu við deildarstjóra 

nýbúadeildar, umsjónarkennara í 9. bekk og 10. bekk, fagstjóra og ritara á 

skrifstofu. Þeir hjálpuðu við að senda samþykkisbréf til forelda. Viðtöl við 

nemendur voru tekin í skóla án aðgreiningar og tók hvert viðtal u.þ.b. 60 

mínútur. Hver nemandi gat tekið með sér einn samnemanda sem hjálpaði 

honum að túlka og svara spurningum. Mikilvægt var fyrir rannsakanda að 

brýna það fyrir nemendum að svara án þess að velta viðfangsefninu of lengi 

fyrir sér. Í samræmi við Creswell (Creswell, 2012, bls. 385–386), leitaðist 

rannsakandi við að undirbúa auðveldar spurningar og hnitmiðaðar og reyna 

að fylgja þeim eftir í stað þess að hafa þær efnismiklar. 

5.6 Greining og úrvinnsla gagna 

Gagnagreining og úrvinnsla gagna hófst með kóðun (e. coding process) og 

lyklun sem búið var að undirbúa og voru viðtölin skráð eftir þeim reglum 

(Creswell, 2012, bls. 243). Kóðun viðtala felur í sér marga þætti og þá þarf 

spyrjandi að rýna vel í viðtölin og einbeita sér að því að skrá niður það 

mikilvægasta úr viðtölunum. Í þess konar viðtölum þarf rannsakandi að reyna 

að finna ákveðið mynstur sem lesa má úr svörum viðmælenda og athuga þær 

niðurstöður með opnum huga (Creswell, 2012, bls. 243–247). Rannsakandi 

leitar eftir að fá lýsingu þátttakanda á reynslu og skynjun við tilteknar 

aðstæður á fyrirbærum sem hver einstaklingur upplifir á sinn hátt; hann 
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reynir að skilja reynslu einstaklinga út frá þeirra sjónarhorni (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 134–137). Rannsakandi afritaði orðrétt öll viðtölin, 

„lyklaði“ þau síðan í ákveðið mynstur og þema til að leiða í ljós hvað kom 

fram í viðtölunum og nýttist til að svara rannsóknarspurningunni. Viðtölin 

níu voru síðan borin saman og rannsakandi greindi úr þeim fjögur þemu sem 

mynda niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi samvinna kennara og 

nemenda; í öðru lagi fjölmenningarleg menntun; í þriðja lagi kennsluaðferð; 

og í fjórða lagi stefna skólans. Rannsakandi leitaðist við að fá sem 

nákvæmastar lýsingar þátttakenda á skynjun þeirra og reynslu við tilteknar 

aðstæður af fyrirbærum sem hver nemandi/einstaklingur upplifir á sinn hátt út 

frá eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 134–137).  

5.7 Siðferðileg álitamál  

Alltaf þarf að huga að siðferðilegum álitamálum í eigindlegum rannsóknum. 

Athuga þarf siðferðilegt réttmæti rannsóknar og gæta skal að trúnaði gagnvart 

þátttakendum. Virða skal rétt þeirra og vernda þá eftir fremsta megni 

(Silverman, 2010, bls. 175). Í þessari rannsókn er hluti viðmælenda undir 

sjálfræðisaldri og því þurfti leyfi foreldra/forráðamanna auk leyfis barnanna 

sjálfra. Þess vegna voru send áðurgreind sérstök samþykkisblöð til foreldra 

viðkomandi barna. Einnig var nauðsynlegt að fá leyfi Persónuverndar.  

Í öllum rannsóknum er afar mikilvægt að siðferði rannsókna sé haft í 

heiðri, ekki síst þar sem unnið er með persónuupplýsingar um þátttakendur. 

Til að rannsakandi geta birt niðurstöður slíkra rannsókna þurfa þátttakendur 

að hafa gefið leyfi fyrir slíkri birtingu, Sigurður Kristinsson (2013) segir að í 

lögum sé gerður greinarmunur á viðkvæmum persónuupplýsingum og 

almennum upplýsingum.  

Í eigindlegri rannsókn geri þátttakandi sér grein fyrir því hversu stórt 

hlutverk tilfinningar leiki í rannsókninni og hefur þátttakandi rétt til að vita 

allt um rannsóknina, t.d. í hverju rannsóknin felist, auk þess að hafa heimild 

til þess að fá að vita á hvaða vettvangi upplýsingar um hann verði birtar að 

rannsókn lokinni.  

Rannsakandi lagði áherslu á að allar upplýsingar rannsóknarinnar lægju 

fyrir hjá þátttakendum, þannig að þeir gátu neitað að svara því sem þau vildu 

ekki að kæmi fram í rannsókninni, þannig þurftu þau ekki að taka neina 

áhættu varðandi meðferð persónuupplýsinga og að auki vissu þau 
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nákvæmlega um hvað rannsóknin væri (Sigurður Kristinsson, 2013 bls. 73–

75; Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Með 

tilliti til þessa byggði rannsakandi upp gott og traustvekjandi 

trúnaðarsamband við þátttakendur. 

Rannsakandi byggði rannsóknina upp á þann hátt að siðareglur um 

rannsóknir voru hafðar að leiðarljósi og á öllum stigum rannsóknarferilsins 

var farið eftir þeim. Það er hins vegar staðreynd að í litlu samfélagi er 

erfiðara að dyljast, erfiðara að tryggja persónuleynd; því verður að gæta 

sérstaklega vel að hylja rannsóknaraðilann svo að ekki verði hægt að rekja 

upplýsingar til viðkomandi. Rannsakandi fór nákvæmlega eftir þeim reglum 

og vinnuferli sem gilda um eigindlegar rannsóknir. Einnig vann hann 

samkvæmt lögum um persónuvernd og siðferðilegum reglum var fylgt í 

gegnum allt ferli rannsóknarinnar. Rannsakandi reyndi einnig að vinna 

rannsóknina á þann hátt að réttmæti og áreiðanleiki væru til staðar miðað við 

reglur aðferðafræðinnar um þau hugtök og leitaðist við að finna styrkleika og 

veikleika rannsóknarinnar samkvæmt þeim. 

Í þessari rannsókn vinna allir þátttakendur í Sunnuskóla og allir kenna 

nemendum af erlendum uppruna. Rannsakandi leitaðist við að tryggja 

nafnleynd og persónuvernd með því að setja niðurstöðurnar fram sem viðhorf 

hóps en ekki einstaklinga. Þó er vikið frá frá þeirri reglu þegar skoðun 

einhvers þátttakanda er birt með beinni tilvísun. Ekki verður hægt að rekja 

slíkar skoðanir til heimilda þar sem bakgrunnsbreytur eru settar þannig upp í 

niðurstöðum. Sú staðreynd að rannsakandi og sumir þátttakendur þekktust 

skapaði afslappað andrúmsloft og rannsakandi þurfti í raun ekki að vera á 

varðbergi gagnvart svörum þátttakenda við spurningunum. Eftir að viðtal fór 

fram gafst kostur á að ræða saman á almennum nótum. 

Ef litið er til siðferðilegra álitamála varðandi þennan þátt þá má hins vegar 

einnig líta á það sem galla á rannsókninni þar sem kunningsskapur 

rannsakanda og þátttakenda gæti haft áhrif á hlutleysi rannsakanda. 

Rannsakandi undirbjó sig sérstaklega fyrir viðtölin með þetta í huga og 

leitaðist þannig við að draga úr neikvæðum áhrifum kunningsskapar. 

Rannsakandi gerði sér grein fyrir að það gæti verið erfitt að þýða á réttan hátt 

ýmiss konar álitamál í rannsókninni því sum orð og málfræðilegar skýringar 

eru ekki alltaf í orðabókum enda er talað mál öðruvísi en fræðilegt mál. 

Rannsakandi varð því stöðugt að vera á varðbergi varðandi merkingarleg 

atriði og/eða upplifun þátttakanda því það getur skapað mikla erfiðleika að 
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þýða úr frummáli yfir á annað tungumál (Temple og Young, 2004, bls. 165–

166). Í slíkum tilvikum verður rannsakandi að vera stöðugt á varðbergi við 

túlkun þýðinga á texta því upplifun fólks er ekki sú sama yfir heildina litið. 

Þannig getur komið upp vandamál þegar þýðandi (sem oft er rannsakandinn 

sjálfur) er ekki hlutlaus í túlkun á texta en slík þýðing getur ekki talist fagleg 

(Temple og Young, 2004, bls. 175). 

Rannsakandi gætti því fyllsta trúnaðar og nafnleyndar auk þess að bera 

virðingu fyrir skoðunum þeirra sem tóku þátt í rannsókninni og upplýsti 

þátttakendur um rétt þeirra. Þátttakendum var tjáð að þeir gætu hætt þátttöku 

ef þeir vildu og þeir þyrftu ekki að gefa neina ástæðu fyrir því vali sínu. 

Rannsakandi fór því með öll rannsóknargögn sem trúnaðarmál og eyddi þeim 

að lokinni úrvinnslu eins og kveður á um í lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–75). 

Rannsakandi fór eftir þeirri reglu í rannsókn sinni að líta svo á að upplýst 

samþykki sé mjög mikilvægt í eigindlegum rannsóknum; auk þess að 

mikilvægt sé að standa við það sem fyrir fram var búið að ákveða varðandi 

rannsóknina og meðferð gagna, eins og áður er getið (Kvale, 1996). Þá hafði 

rannsakandi mikilvægi velgjörðarreglunnar að leiðarljósi sem snýst um að 

láta sem best af sér leiða og fórna sem minnstu við val á þeirri leið (Kvale, 

1996, bls. 113; Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 71–73).  

5.8 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hvað viðkemur réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) 

rannsóknar almennt þá er hægt að prófa þau gögn sem safnað er í rannsókn. 

Það er gert með því að bera túlkun og greiningu rannsakanda á viðtölum 

undir þátttakendur í rannsókn og fá þá til að staðfesta hvort svör þeirra hafi 

verið rétt skráð, hvort þeir séu sáttir og finnist túlkun rannsakanda vera 

nægilega raunsæ og sýna rétta mynd af þeim. Ef þeir hafa einhverjar 

athugasemdir eða vilja bæta við frásögn sína þá þarf rannsakandi að verða við 

óskum þeirra.  

Til þess að kanna réttmæti og áreiðanleika rannsóknar getur 

rannsakandi leitað til hlutlausra aðila til að biðja um mat á 

rannsókninni í heild sinni, veikleikum hennar og styrkleikum. Með 

þessu er hægt að fá mismunandi sjónarhorn viðfangsefnisins sem getur 

e.t.v. breytt og bætt rannsóknina (Creswell, 2012, bls. 159–163). Þá 
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kemur fram hjá Creswell að réttmæti (e.validity) snúist um það hvort 

rannsóknin endurspegli í raun það viðfangsefni er verið er að rannsaka 

og hún standist samanburð við sannleiksgildi raunveruleikans 

(Creswell, 2012, bls. 162).  

Ákaflega mikilvægt er að rannsóknir séu áreiðanlegar (e. 

reliability). Með því er átt að ef rannsókn er endurtekin þá eiga sömu 

niðurstöður að koma út úr rannsókninni (Creswell, 2012, bls. 159 –

160). 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar tók rannsakandi níu viðtöl við 

stjórnendur og kennara, sjö nemendur og þrjá foreldra og bar 

niðurstöður þeirra saman til að kanna hvort svör þátttakenda væru 

svipuð, hvort þátttakendur voru sammála eða ósammála og hvort einn 

eða fleiri svöruðu á annan hátt en flestir þátttakenda.  

Áherslu verður að leggja á nákvæmni rannsóknarinnar í heild sinni, 

því með óstöðluðum viðtölum er erfitt að skilgreina réttmæti 

rannsóknargagna. Eitt af mikilvægustu aðferðum gagnasöfnunar í 

mörgum félagsvísindagreinum er að taka viðtal við þátttakendur og 

safna þannig gögnum viðmælenda. Viðtal er félagsleg athöfn þar sem 

flókið samspil rannsakanda og þátttakanda getur byrst í hegðun, 

hugsunum, tilfinningum og skynjun (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 134–

137).  

Úrvinnsla viðtala er viðkvæmt og erfitt mál. Í þessari rannsókn má 

merkja nokkra kosti og galla í rannsóknarferlinu sem tengjast 

áreiðanleika, réttmæti og skekkjum rannsóknarinnar.  Þar sem viðtölin 

fóru bæði fram á móðurmáli foreldra barnanna en ekki íslensku var 

kynningarbréfið bæði sent á ensku og tælensku fyrir viðtölin sem 

eykur réttmæti rannsóknarinnar og má líta á sem styrkleika hennar.  

Þátttakendur standa þá jafnfætis rannsakanda og má álykta að við 

slíkar kringumstæður tjái þátttakendur sig af meiri einlægni en ef 

viðtölin hefðu verið á íslensku. Einnig er það kostur við rannsóknina 

að móðurmál rannsakanda er tælenska og gat rannsakandi þar ef 

leiðandi sjálfur séð um að taka viðtöl og vinna úr þeim þar sem svörin 

voru á tælensku og ensku. Það er ákveðinn styrkleiki í því og 

rannsakandi misskildi þ.a.l. síður svör viðmælenda sinna.  
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Galli rannsóknarinnar, sem tengist þessum styrkleika, er að 

rannsakandi þekkir þátttakendur, kennara sem eru af erlendum uppruna 

og suma foreldra, og passa varð því vel að umræður færu ekki út fyrir 

efnisinnihald rannsóknarinnar. Rannsakandi gerði sér hins vegar grein 

fyrir því og reyndi að láta það ekki hafa áhrif á viðtölin, eins og fram 

hefur komið, sem einnig tengist siðferðilegu álitamáli um framkvæmd 

hlutlausrar rannsóknar.  

Veikleiki varðandi svör sumra kennara var að sumir forðuðust að 

svara ákveðnum spurningum og töluðu um annað og fleira í þeim dúr. 

Rannsakandi reyndi að skoða/greina mikilvægustu svörin og 

endurspegla því frekar viðhorf, reynslu og væntingar þessarar 

rannsóknar. Viðhorf foreldra eru mismunandi vegna þess að 

einstaklingar eru ólíkir að uppruna, hafa alist upp við ólíka menningu, 

trúarbrögð og mikla fátækt. Rannsakandi reyndi að greina skoðun og 

framsetningu þeirra og bar saman svörin á fræðilegan hátt.  

Rannsakanda fannst í sumum tilfellum að nemendur af erlendum 

uppruna væru viðkvæm og hefðu áhyggjur af að svara spurningunum 

og að tala við ókunnugt fólk, vegna reynslu þeirra af samfélagi ólíku 

okkar og hversu ung þau eru (Creswell, 2012, bls. 159–163).     

 

5.9 Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna aðferðir við kennslu nemenda af 

erlendum uppruna sem læra íslensku sem annað mál og við kennslu í 

móðurmáli þeirra og hvernig þeim aðferðum er beitt í þessum tiltekna skóla, 

Sunnuskóla, til að virkja nemendur til árangurs í námi í skóla án 

aðgreiningar. Auk þess var markmiðið að kanna hvernig kennsluaðferðir í 

íslensku sem öðru máli geta virkjað nemendur til árangurs í námi í íslensku 

sem öðru máli. Tveir stjórnendur og fimm kennarar, sjö nemendur af 

erlendum uppruna og þrír foreldrar tóku þátt í viðtölunum og í þeim gögnum 

er leitað svara við rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá fjórum 

meginþemum: (1) Samvinnu kennara og nemenda, (2) fjölmenningarlegri 

menntun, (3) kennsluaðferðum og (4) stefnu Sunnuskóla.  

 

6.1 Samvinna kennara og nemenda  

Í þemanu, samvinna kennara og nemenda, eru eftirfarandi fjögur atriði sem 

nánar verður fjallað um: 

 öryggi,  

 orðaforði,  

 virkt tvítyngi,  

 samvinna kennara og stuðningur foreldra við nám barna sinna. 

6.1.1 Öryggi  

Við upphaf skólagöngu þurfa allir, stjórnendur, kennarar í nýbúadeildinni, 

aðrir kennarar, sérkennarar, umsjónarkennarar og annað starfsfólk að fylgjast 

með reglum og stefnu skólans. Allir kennarar gegna því lykilhlutverki að taka 

vel á móti nemendum og bjóða þá velkomna í skólann. Það er ekki 

nægjanlegt að hafa eina sérstaka nýbúadeild, því það þarf að gæta vel að því 

að taka vel á móti nemendum sem eru nýfluttir til landsins. Alls konar 

vandamál og áföll koma upp hjá slíkum nemendum, t.d. eins og feimni, 

grátur, neikvæðni.  

Sumir nemendur tala ekki, aðrir eru reiðir, daprir, sumir hafa heimþrá og 

aðrir fela sig. Að mati kennara er fyrsti skóladagurinn sá mikilvægasti fyrir 

barnið og nauðsynlegt að það upplifi sig velkomið. Því þarf að taka á móti 

þessum nemendum með hlýju og jákvæðni og búa þeim öryggi. Samskipti 

kennara og foreldra eru mjög mikilvæg. Miklu skiptir að spurningar og svör 

berist óhindruð á milli heimilis og skóla. Foreldrar eru ekki síður haldnir 
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streitu og hafa áhyggjur af börnum sínum fyrsta daginn í skólagöngu þeirra. 

Þátttakendur bentu á að mikilvægt væri að reyna að draga úr menningaráfalli. 

Að mati þátttakenda væri betra ef fleiri væru jákvæðir gagnvart nemendum, 

það myndi hjálpa þeim og styrkja þá í náminu.  Mikilvægt er að kennarar og 

annað starfsfólk sýni nýbúum skólaumhverfið af áhuga. Þá er að sjálfsögðu 

nauðsynlegt að nemendur af erlendum uppruna séu virkir þátttakendur í 

kennslustofunum.  

Kennarar og aðrir nemendur en þeir sem hér er rætt um þurfa því að taka á 

móti innflytjendum á jafnréttisgrundvelli og sýna þeim þolinmæði og 

jákvæðni. Mikilvægt er að kennarar og aðrir starfsmenn skólasamfélagsins 

taki tillit til hvers nemanda eins og hann er, umgangist hann sem jafningja; þá 

geta allir unnið saman án tillits til hvert þjóðerni nemenda er. Það er forsenda 

þess að nýbúi finni sig velkominn og verði einn af hópnum. 

Eftirfarandi eru ábendingar þátttakenda um það sem betur má fara. 

Umsjónarkennara yngsta stigs finnst jákvæðni og virðing fyrir menningu 

nemenda vera það mikilvægasta en hann sagði: 
 

„Ég get ekki séð annað en að þetta verði svona um komandi ár. Við 

verðum alltaf fleiri og fleiri, af ólíkum uppruna. Jörðin er fyrir alla. 

Við getum ekki sagt: nei, þið megið ekki koma til Íslands eða búa á 

Íslandi. Ég held að þannig verði það í heiminum að allir búa hvar sem 

er, við getum ekki stoppað það. Þá þarf að fræða alla nemendur um 

menningu þeirra og menningu okkar þannig að allir geti borið virðingu 

fyrir hver öðrum. Verðum að sýna hvert öðru umburðarlyndi. Öll erum 

við ólík bæði í útliti og háttum. Þú heldur öðruvísi jól en ég en samt 

getum við verið saman og verið vinir. Íslendingar halda í okkar 

íslensku menningu en við reynum kannski að ýta undir þeirra 

menningu og tökum jafnvel þátt í þeirra menningu.“ 

 

Pólskukennara í nýbúadeildinni, sem hefur meira en níu ára reynslu af 

kennslu barna þar, honum finnst vandasamt að kenna byrjendum að læra 

íslensku. Honum finnst mikilvægt að við aðlögun nemenda verði að hafa 

kennsluefni sem tengist menningu viðkomandi og styðja við nemendur. Í 

viðtalinu sagði hann: 
 

„Þegar þau koma og þau byrja að læra finnst mér það taka oft of langan 

tíma eða finna viðeigandi efni. Það þarf mikinn tíma og undirbúning til 

að finna viðeigandi efni fyrir krakkana. Þau eru stundum þannig að 

þeim líður ekki vel eftir flutninga, aðlögun, þau eru með streitu og eru 

leið, það fá menningarsjokk og allt það. 
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Kennari frá Rússlandi sagði að henni sjálfri hefði þótt mjög erfitt að flytja 

til Íslands. Barnið hennar hefði átt í erfiðleikum við að læra íslensku og  þar 

vantaði hjálp og stuðning. Að mati þessa kennara er mikilvægt að kennararnir 

taki vel á móti börnunum og útskýri íslenskuna betur. 
 

„Ég lærði og kenndi í Rússlandi. Ég kenndi almenna kennslu í 

grunnskóla í Rússlandi. Þegar ég kom til Íslands var barnið mitt 11 ára, 

það var mjög erfitt fyrir hana að koma hingað. Hún átti erfitt, fór í 

íslensku bekk, hún skildi ekki neitt, grét og leið illa. Ég skil því vel 

líðan barna af erlendum uppruna.“ 

 

Frönskukennarinn hefur reynslu af að kenna frönsku og er líka með 

sérhæfingu í kennslu erlenda tungumála. Honum fannst að kennsluaðferðir 

eigi að laga jafnt að öllum nemendum í bekknum. Börnin upplifa umhverfi 

sitt öðruvísi hér á Íslandi heldur en í heimalandinu. Sumir nemendur hafa 

einungis verið stuttan tíma í leikskóla og hafa því ekki lært nægjanlega vel á 

íslenskt samfélag. Þau fá stuðning við íslenskunám og nýbúadeildin er 

mikilvæg og kemur til móts við þarfir þeirra og nám.  

Frönskukennarinn sagði í framhaldinu: 
 

„Það er misjafnt, það fer eftir hverjum og einum nemenda, því 

nemendur sem koma til okkar í alþjóðanámsverið að hluti þeirra eru 

nýkomnir til Íslands svo eru aðrir sem eru búnir að vera í leikskóla. 

Hluti þeirra sem hafa verið í leikskóla geta farið beint inn í bekk og 

prófa að vera þar og hinn hlutinn kemur beint til okkar. Síðan hluti 

þeirra sem fara beint inn bekk geta alltaf komið til okkar í 

alþjóðanámsverið. Þau sem koma til okkar beint eru misjafnlega stödd 

og þau þurfa öll sérkennslu og við reynum að dreifa þeim í hópa 

þannig að þau séu jöfn í hverjum hópi. En þau sem koma til okkar eru 

eins og þau sem eru inn í bekk sem þurfa sérkennslu, sem eru þá með 

greiningu og hjá okkur eru líka börn sem hafa einhverja erfiðleika með 

nám, af því þau hafa greiningu og þar af leiðandi gengur kennslan 

hægar. Þannig að það er blandað. Svo eru það þau sem hafa aðlagast 

fljótt íslenskri menningu þau eru fljót að tileinka sér og taka á móti 

náminu og fara inn í bekk. Sum þeirra eru e.t.v. hér í 

alþjóðanámsverinu í hálf ár. Þeim gengur yfirleitt vel að læra íslensku 

og ég sé góðar framfarir, en þeim verður að líða vel. Það er alveg 

auðsjáanlegt að þegar þeim sem líður vel, gengur þeim betur.“  

 

Viðhorf stjórnanda í nýbúadeildinni sem hefur mikla reynslu í starfi er að 

öryggið sé í fyrirrúmi, „eins og grundvöllur“ fyrir nemendur af erlendum 

uppruna í skóla án aðgreiningar. Öryggi byggir upp sjálfstraust nemenda og 



74 

veitir þeim vellíðan. Öryggi er grunnurinn að því að þessum nemendum 

gangi betur í náminu.  

Þessi stjórnandi sagði: 
 

„Það er mikilvægast af öllu að þau komi í öryggi og finni að það er 

haldið utan um þau og þau finni að það er hugsað um þau og hægt og 

hægt komast þau inn í „íslenskt samfélag“. Það er öryggið sem skiptir 

máli, ef það er ekki fyrir hendi þá koma upp vandamál, samfélags 

vandamál. Mér finnst synd að það séu ekki fleiri móttökudeildir til að 

taka á móti þeim til að hjálpa þeim. Þau þurfa ekki að vera lengi til að 

fá öryggi, það finnst mér að þurfa að passa betur. Þau verða að finna 

öryggi, það er allt sem „þarf“. Þá kemur allt hitt. Annars erum við að 

brjóta þau niður, segi ég. Grunnfærni verður að vera komin fram til að 

þér fari að líða vel. Þú þarft að hafa grunnfærni í málinu, þá fer þér að 

líða vel. Þú þarft að finna, ég er farin að skilja vel. Ég hef búið erlendis 

í sex ár og ég veit hvað ég er að tala um. Grunnskilyrði að þeir fái 

tækifæri að lenda, finna öryggi og hægt og sígandi að komast inn í 

íslenskt samfélag. Ekki að stökkva í djúpu laugina, þá sökkva þau hægt 

og sígandi.“ 

 

Öryggi er mikilvægt fyrir ung börn, þau fá hlýju frá fullorðnum og ef 

fullorðinn einstaklingur tekur vel á móti þeim þá hefur það jákvæð áhrif á 

líðan þeirra og framfarir eru meiri í íslenskunáminu.  

Foreldrarnir segja svo: 
 

„Mér finnst þau læra vel þegar þau eru að búin að læra í þrjú ár. Til 

dæmis stelpan mín, mjög dugleg að tala íslensku en skilur ekki 

fullkomlega. Strákurinn minn, þegar hann byrjaði í 1. bekk átti hann 

mjög erfitt með að læra íslensku. Hann vildi ekki fara í skólann, hann 

grét bara. Núna er hann í 2. bekk og líður vel og finnst skemmtilegt í 

skólanum.“ 

 

Nemandi, stúlka af erlendum uppruna í 9. bekk, segir að henni fyndist 

Íslendingar/íslenskir nemendur hafa tekið sér vel og íslenskir nemendur í 

bekknum taki henni með jákvæðni þó hún sé með ólíkan bakgrunn, ólíkt 

móðurmál, menningu og aðra siði. Einum nemandanum fannst pólskur 

kennari mjög góður sem útskýrði námsefnið vel. Á meðan þessi nemandi 

skildi ekki neitt í íslensku talaði kennarinn við hann á hans móðurmáli og 

leyfði nemandanum að tjá sig á hans móðurmáli, pólsku. Þessi nemandi var 

þakklátur fyrir að móðurmál hans var notað við hlið íslenskunnar í fyrstu. Í 

viðtalinu sagði hann:  
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„Mér finnst allir hafa tekið mér vel og verið góðir við mig. Það hefur 

ekki verið erfitt. Ég hef aldrei orðið fyrir fordómum þannig, það hefur 

aldrei verið sagt við mig: „Já, þú talar íslensku, þá ætla ég að tala við 

þig“. Það hefur aldrei gerst. Þegar ég skil ekki þá útskýrir hún (pólski 

kennarinn) fyrir mig á pólsku, því hún talar pólsku, eða hún útskýrir á 

íslensku. Já, t.d. ef ég skil ekki hvað snyrtifræði er þá útskýrði hún 

fyrir mér hvað snyrtifræðingur er og hvað hann gerir.“ 

 

Öðrum nemanda sem var í 10. bekk fannst allir kennararnir vera jafn góðir 

við nemendur, enginn greinarmunur væri gerður. Umsjónarkennarinn væri 

frábær og hann væri í mjög góðum samskiptum við foreldra, hann væri hlýr 

og ætti í góðum samskiptum við alla nemendur bekkjarins.  

Í viðtalinu sagði þessi nemandi: 
 

„Umsjónarkennarinn minn reynir að halda okkur saman, frábær 

kennari. Umsjónarkennari sendir póst til foreldra minna ef hann þarf að 

tala við þau um eitthvað sérstakt. Hann hringir ekki, sendir bara póst. 

Ég læri stafsetningu, orðafræði, setningar og málfræði. Ég er með 

pólskan kennara sem kennir bara íslensku. Annar kennari sem kennir 

stærðfræði og ensku, góður kennari.“ 

 

Fyrst og fremst er mikilvægt að kennararnir taki á móti nemendum með 

jákvæðni og þau finni að þau séu velkomin. Það veitir börnunum 

tilfinningalegt öryggi, þau þarfnast hlýju og góðra samskipta.  

6.1.2 Orðaforði 

Hlutverk nýbúadeildar og annarra bekkja í Sunnuskóla er að kenna 

nemendum íslensku. Læsi er skilgreint í Aðalnámskrá sem samkomulag 

manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi. Börnin eiga að geta 

tileinkað sér þau kerfisbundnu tákn og miðlunartækni sem þarf til 

merkingarsköpunar þannig að þau geti orðið virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn á sinn eigin persónulega hátt. Skilgreiningar á læsi fela í 

sér marga þætti, t.d. forþekkingu, lesskilning, lesskilningsaðferðir, ritun og 

orðaforða. Orðaforði er samsafn þeirra orða sem hver og einn skilur og getur 

beitt til skilnings og tjáningar í tali og ritmáli. Í aðlögun að íslensku samfélagi 

þurfa nemendur að læra íslensku  sem annað mál. Þátttakendur í rannsókninni 

benda á að orð séu mikilvægustu samskiptin milli nemenda og kennara í 

kennslustofu og einnig fyrir utan hana, í frímínútum, matarhléum og öðru 

innan skólasamfélagins.   
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Kennara, sem kennir tælensku samhliða íslenskukennslu, finnst erfitt að 

kenna tælensku samanborið við íslensku. Hann reynir að auðvelda kennsluna 

með því að tengja orðin alltaf við umhverfið, mannslíkamann og ýmiss konar 

myndir. Þá lætur hann nemendur tengja saman orð með því að teikna þau 

o.s.frv. Það tók hann sjálfan nokkurn tíma að læra íslensku svo að hann skilur 

hvað nemendur þurfa að ganga í gegnum. Í viðtalinu sagði hann:  
 

„Í fyrstu komu krakkarnir frá Tælandi með foreldrum sínum. Þau byrja 

að læra íslenskuna en ég byrja að tala við þau á þeirra móðurmáli. Ég 

kenni þeim íslensku hljóðin, stafina í samræmi við tælenskuna, ber 

þetta saman með þeim. Þannig læra þau þetta hjá mér.“  

 

Sami kennari hélt áfram: 
 

„Ég byrja á að kenna íslenska stafrófið, sérhljóða og samhljóða, bæti 

síðan við að stafa orðin og kveða að. Krakkarnir, sem ég kenni, eru af 

erlendum uppruna. Ég nota verkefni sem eru auðveld fyrir krakkana 

svona í byrjun. Ég nota leiki til kennslu. t.d. þau kasta bolta sín á milli 

og segja bolti. Svo koma orð eins og borð og stólar, myndir, vinkona, 

vinur, kennari o.s.frv. Heimanámið er að skrifa stafrófið, bæta við 

myndasögu t.d. um mannslíkamann þannig að þau skrifa við myndirnar 

hvaða líkamashluti þetta er. Síðan bæti ég við heimanámið að tengja 

myndir við orð og tölustafi. Lestur heima, þannig að foreldra hlusta á 

mjög auðveldan texta og kvitta fyrir hlustunina.“ 

 

Í viðtali við annan stjórnanda kom fram að hann mjög erfitt væri fyrir 

nemendur af erlendum uppruna að læra íslenska samfélagsfræði. Í viðtalinu 

sagði hann: 
 

„Af því að íslenskan er svo erfið, svo erfið orð og svo erfitt að skilja 

hana. Ef þú skoðar kennslubækur í samfélagsfræði á íslensku þá sérðu 

hvað þetta er erfitt tungumál. Það er ekki auðvelt fyrir lítil börn.“ 

 

Þátttakandi, sem kennir frönsku, bentir á að mikilvægt væri að nota 

kennsluaðferðir sem auka við orðaforða nemenda og hjálpa þeim fyrr að 

aðlagast íslensku samfélagi og skilja íslenska menningu.  

Annar þátttakandi benti á að mikilvægt væri fyrir nemendur af erlendum 

uppruna að læra að „tjá sig“ og „taka þátt“ í leikriti með því að byrja að læra 

orðin. Í viðtalinu sagði þessi aðili: 
 

„Þau þurfa að læra setningar til að vera í samfélaginu í skólanum. Þau 

byrja á að læra orðin innandyra eins og „má ég fara á klósettið?“ „Má 
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ég leika?“, „má ég fá vatn?“, „ég er þyrst“, „ég er svöng“ „ég meiddi 

mig.“ 

 

Og meira frá áðurnefndum frönskukennara:  
„Mér finnst í fyrsta lagi þau eiga stundum erfitt með að skilja skrifleg 

fyrirmæli sem lögð eru fyrir þau. Það tekur tíma fyrir þau að ná 

lesskilningi. Þau eru kannski fljót að ná orðunum en skilninginn vantar, 

hann kemur ekki eins fljótt. Stafir og hljóð koma fyrr en 

lesskilningurinn kemur seinna og þá kemur að kennaranum að aðstoða 

þau í að skilja fyrirmæli.“ 

 

Rússneskukennarinn sagði það mikilvægt fyrir nemendur að fá að nota 

orðabækur á þeirra eigin móðurmáli og íslenskar orðabækur og bera saman. 

Þessi kennari býr til og hjálpar nemendum að búa til sína eigin orðabók og 

það verkefni er lagt fyrir nemendur 5.–7. bekk. Í viðtalinu sagði kennarinn:  
 

„Við reynum að bæta orðaforða þeirra með því að búa til orðasafn, búa 

til bæklinga með orðum, búa til sína eigin orðabækur. Þau skrifa niður 

orðin, þannig læra þau orðin smátt og smátt. Þetta er mjög skemmtilegt 

fyrir þau. Þau teikna myndir, skrifa við þær og svo lita þau myndirnar, 

mjög gaman.“ 

 

Þá kom fram hjá rússneska kennaranum og mikilvægt væri fyrir nemendur 

að vera með raunverulegt kennsluefni með því tengdu þau verkið við 

raunveruleikan og öðlast þannig meiri orðaforða í íslensku. 
 

„Ekki gott að börnin að sitja að skrifa.Stundum fara út, förum í leiki, 

fara á bókasafn, svo alls konar leiðir gerir í kennslu skemmtileg. 

Stundum vinna saman, leyfi þeim að sitja saman og vinna saman, 

skrifa niður götuheiti, og annað sem þau sjá áhugavert. Við fórum að 

Alþingishúsinu sem þau skoðuðu. Mér finnst gaman hvað þeim finnst 

þetta skemmtilegt. Við höfum líka farið til Reykjavíkur og gert 

verkefni úti, þar sem að þau voru öll með sitt verkefni. Þau og skráðu 

niður það sem þau sá á skjaldarmerkinu og ártal á þaki Alþingis. 

Einnig höfum við farið og skoðað Gerðarsafnið, þau skrá niður sem 

þau sáu og við síðan rætt það sem við sáum og skráðum niður. Það 

hefur verið góður þáttur í kennslunni. Þau eru komin mislangt í 

íslenskunni. Það nýtist okkur mjög vel að nota tölvu til að skýra fyrir 

krökkunum samfélagsfræðina, þannig vinnum við mikið með orðalista 

til að þau geti skilið efnið sem best.“ 

 

Tælenskukennarinn sagði að þemanám um árstíðir væri mikilvægt fyrir 

börn því þannig lærðu þau smám saman orðaforða og gætu þannig byggt upp 

meiri þekkingu.  



78 

 

„Þannig að þau eru sum mjög sjálfstæð. Hvað með samvinnu? Ég sá að 

þau voru að vinna með árstíðirnar. Þau er misjafnt hvernig nemendur 

eru. Þau búa til verkefni og vinna oft mjög vel að því saman, finna orð, 

setningar sem passa saman,….vinna með árstíðir, mánuðina, árið. 

Teikna og lita, þetta gengur mjög vel hjá þeim.“ 

 

Viðhorf kennara af erlendum uppruna og viðhorf nemenda af erlendum 

uppruna eru svipuð. Á fyrstu þremur árunum reyna kennararnir að kenna 

nemendunum að byggja upp þekkingu á orðum og byggja upp orðaforða 

smám saman. Kennsluaðferðin ýtir undir þekkingu og hæfni í íslensku sem 

þeim finnst erfiðara að læra en þeirra eigið móðurmál. Þeir eiga erfitt með 

skilning á lestri, einnig ritun á íslensku. Það sem nemendum finnst erfiðast 

við að læra íslensku er framburðurinn, einnig lesturinn og að tala íslensku. 

Nemandi í 10. bekk sagði: 
 

„Já, fyrsta árið var erfið. Já, eða lengur, fyrstu þrjú árin voru erfið. Í 7. 

bekk fór ég að læra meira og taka mig á og leggja mig fram. Ég opnaði 

betur á námið og þá gekk allt betur. Líka var ég mjög reiður í byrjun, 

fór í fýlu og svona, en núna er ég ekki stressaður lengur.“ 

 

Tvítyngdum nemanda í 9. bekk finnst sæmilegt að læra íslensku, 

stærðfræði, samfélagfræði og náttúrufærði. Í viðtalinu sagði hann: 

„Stærðfræði stundum erfið, ekki alveg alltaf. Ég er ánægður í samfélagsfræði, 

einnig í náttúrufræði.“ 

 

Nemandi í 10. bekk, sem flutti til Íslands við foreldrum sínum 9 ára, 

byrjaði að læra íslensku í nýbúadeildinni, þá í 4. bekk. Nemandinn sagði að 

erfitt væri að læra íslensku. Foreldrar hans komu til Íslands til að vinna og 

þeir vilja búa hér á Íslandi. Í viðtalinu sagði hann: 
 

„Bara mjög gaman. Ég á einn yngri bróður. Mamma vinnur í skrifstofu 

í Pólskuskóla. Pabbi vinnur í byggingarfyrirtæki. Ég byrjaði á 6. bekk í 

nýbúadeild. Ég flutti til Íslands, þegar ég var í 4. bekk. Mér fannst 

svolítið erfitt að byrja að læra íslensku.“ 

 

Það er erfitt fyrir nemendur af erlendum uppruna að læra íslensku vegna 

uppruna þeirra og ólíkrar menningar en ekki síst vegna þess að beyging 

orðanna finnst þeim snúin og merkingu orða geti verið erfitt að skilja. Því 

veitist þeim erfitt að byggja upp orðaforða. Kennsluaðferðirnar eru þannig að 

smám saman er byggður upp orðaforði. Það tekur alveg þrjú ár fyrir 
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nemendur að ná þessari færni að geta tjáð sig á íslensku. Nemendum í 

nýbúadeild Sunnuskóla sem eru af erlendum uppruna virðist takast þetta en 

það tekur tíma.  

6.1.3 Virkt tvítyngi 

Virkt tvítyngi er þegar barn getur talað, lesið, skrifað og skilið íslensku til 

jafns við sitt eigið móðurmál. Þá getur það valið á milli tveggja tungumála og 

nýtt þau bæði sér til framdráttar í tveimur menningarheimum. Þátttakendur í 

rannsókninni bentu á að nemendum gangi misvel að læra íslensku sem annað 

mál. Sumir nemendur þurfa jafnvel að vera í nýbúadeildinni frá 5 til 12 ára 

aldurs til að ná þokkalegum tökum á íslensku.  

Þátttakendur bentu á að börnum, sem fædd eru á Íslandi, gangi vel að læra 

íslensku og einnig þeim sem fædd eru erlendis en hafa alist upp í íslensku 

samfélagi og gengið hér í leikskóla, þau kunni vel íslenskan framburð, talmál 

og beygingar. Þessi börn hafa náð að virkja tvítyngi sitt og eru líka mun 

jákvæðari og hafa lært að bera ábyrgð á eigin námi. Annar stjórnandinn sagði 

það sitt álit að það geti tekið nemendur 12 ár að verða fullnuma í íslensku. Í 

viðtalinu sagði hann:  
 

„Það tekur 12 ár fyrir fólk af erlendum uppruna að læra nýtt mál. 

Íslenskan er þungt mál og fyrir fólk sem er með móðurmál mjög 

frábrugðið íslenskunni þá tekur það alveg 12 ára að tileinka sér og læra 

nýja málið. Þess vegna verðum við að skilja að það tekur börnin 

mislangan tíma að læra nýja málið. Það verður að meta hvern og einn 

nemenda. Fyrstu 7 árin ertu orðin ágætur í málinu en eftir 12 ár þá ertu 

eins og innfæddur í málinu.“ 

 

Og hann hélt áfram: 
 

„Stundum eru kennarar ekki ánægðir, stundum eru nemendur ekki 

búnir að vera duglegir, eiga erfitt með að læra, eru sárir og ósáttir á 

Íslandi, sakna gamla landsins. Við verðum að skilja að þau eru 

mismunandi, þau eru misdugleg að læra og sumum líður ekki vel, sum 

eiga mjög erfitt. Sumir nemendur eru ekki sáttir að vera á Íslandi. 

Sakna ömmu og afa úti, vilja ekki vera virk náminu.“ 

 

Viðhorf tælenska kennarans er að móðurmálið sé mikilvægasta og besta 

undirstaðan fyrir nemanda sem er nýfluttur til Íslands og þarf að læra íslensku 

sem annað mál. Hann hélt því fram að ef börn hafi góða undirstöðu í 
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móðurmálinu þá komi þau til með verða góð í íslensku líka, samanber 

kenningar Cummins og fleiri sem sagt var frá hér að framan. Þessi kennari 

hélt þessu fram: 
„Mjög mikilvægt að þau verði tvítyngd sem fyrst. Þannig að þau læra 

bæði þeirra móðurmál og komist sem fyrsta inn í íslenskuna og geti 

skilið íslenskt tungumál sem fyrst.“ 

 

Annar stjórnandi benti á að kosturinn við virkt tvítyngi væri sá að þá geti 

nemendur valið á milli móðurmálsins og íslenskunnar. Nemendur geti þá 

farið í framhaldsnám hvort sem er á Íslandi eða í sínu heimalandi. 

Hann sagði: 
 

„Þau virkja það í framhaldsnámi og reynslan segir okkur að þau virðast 

fá sambærilega kennslu í framhaldsnámi. Stundum fara þau aftur til 

heimalandsins og í framhaldsnám þar. Sumir fara hér í framhaldsnám 

og í háskóla hér á landi og gengur mjög vel. Þannig að það þarf ekki að 

vera neinn munur þar á.“ 

 

Einn þátttakandanna á börn á grunnskólaaldri og hefur búið á Íslandi í 

fjögur ár. Hann flutti til heimalandsins með fjölskyldu sinni en flutti til baka 

til Íslands eftir nokkur ára dvöl í heimalandinu. Þessi þátttakandi hjálpar 

börnum sínum mikið við heimanámið og heimaverkefni, kennir þeim á þeirra 

móðurmáli. Hann tók undir þá almennu skoðun að erfitt sé fyrir alla að læra 

íslensku sem sé erfitt tungumál. Þátttakandinn sagði að annað barnið stæði 

sig betur í íslenskunáminu, það lægi betur fyrir því og það hafi náð framburði 

eins og innfæddur Íslendingur en hinu barninu hefur ekki gengið eins vel.  

Hann sagði:  
 

„Mér finnst nauðsynlegt að börnin læri heima og líka æfi sig. Börnin 

mín fá meira að læra. Já, ég útskýri og kenni þeim heima á tungumál 

mínu og arabísku. Já, börnin mín vilja læra meira og ég segi alltaf við 

börnin mín að læra fleira og alltaf kenna þeim á hverjum degi. Já, ég 

vil að kennararnir hafi fleiri verkefni/heimavinnu, þá læra þau meira í 

íslensku. Þetta er góð framtíð fyrir börn. Mér finnst þau læra vel, þau 

eru búin að læra í 3 ár. Annað barnið mitt er mjög duglegt að tala 

íslensku en skilur ekki alveg allt. Hitt barnið mitt byrjaði að læra 

íslensku í 1. bekk. Það var mjög erfitt fyrir barnið að læra íslensku, því 

að það skildi ekki íslenskuna. Hann vildi ekki fara í skóla, grét og grét 

en núna líður barninu vel og finnst skemmtilegt í skólanum. Annað 

barnið mitt hefur núna góðan framburð, mér finnst það nær því eins og 

íslenskt barn. Barnið er með íslenskan kennara, hann lærir svo mikið af 

þeim. Mér finnst hann vera mjög góður í íslensku.“ 
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Þátttakandi, kennari af erlendum uppruna, hefur kennt nemendum af 

erlendum uppruna pólsku og íslensku í nýbúadeildinni. Þeir nemendur höfðu 

lært íslensku í 5–6 ár, vegna þess að foreldrarnir hjálpa nemendum við 

heimavinnuna. Þessir nemendur kunna vel bæði sitt móðurmál og íslensku. Í 

viðtalinu sagði þessi kennari:  
 

„Krafa er á foreldra að þeir geti hjálpað börnum sínum við 

heimanámið, sérstaklega í íslensku. Það tekur að mínu mati 5–6 ár að 

læra íslensku nokkuð vel, jafnvel lengur ef þú vilt gera þetta nokkuð 

vel.“ 

 

Nemandi af erlendum uppruna, sem er nemandi í 10. bekk, hefur búið hér 

á Íslandi í sjö ár. Hann byrjaði í Sunnuskóla og þegar hann hafði lært íslensku 

í fjögur ár var hann orðin nærri því eins góður og innfæddir. Hann sagði að 

það væri gaman að læra íslensku í Sunnuskóla sem væri þægilegur og 

rólegur, gott væri að tala íslensku þar, skrifa og gott að taka próf. Honum 

fannst ekki skipta máli hvort hann talaði íslensku eða sitt móðurmál, hann 

væri jafnvígur á bæði tungumálin. Í viðtalinu sagði hann:  
 

„Ég læri landafræði, samfélagsfræði og fleiri fög. Ég hugsa bæði á 

íslensku og móðurmálinu, eða svona til helminga. Þegar ég hugsa á 

íslensku er ég ekkert stressaður en þegar ég hugsa á móðurmálinu er ég 

alveg pottþéttur. Ég er orðinn rólegur með að tala íslensku. Ég er 

rólegur og finn að þetta er gott hjá mér. Já, ég er bara ánægður með 

prófin og einkunnirnar. “ 

 

Annar nemandi af erlendum uppruna hefur búið á Íslandi í sjö ár og 

byrjaði í nýbúadeild Sunnuskóla í fjórða bekk. Eftir 3–4 ára nám í íslensku 

fór hann í 7. bekk. Honum fannst próf, sem hann tók í 6. bekk, bara létt. Í dag 

er hann nemandi í 10. bekk og er jafngóður og nemandi af íslenskum 

uppruna. Þessi nemandi kann vel íslensku en segist stundum gleyma orðum 

þegar hann er að tjá sig á sínu móðurmáli sem hann talar heima. Þessi 

nemandi á góð samskipti við samnemendur og jafnaldra sem eru að klára 

grunnskóla. 

Þessi nemandi sagði: 
 

„Mér finnst ekki erfitt að taka próf í nýbúadeildinni, mér hefur gengið 

vel í íslensku. Ég á íslenska vinkonu og við vinnum verkefni saman og 

heimsækjum hvor aðra á hverjum degi og förum saman í íþróttir. Ég 

hef lært íslensku síðan í 7. bekk og stunda íþróttir. Ég gleymi stundum 
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orðum á móðurmálinu. Ég tala stundum íslensku heima en mamma 

skilur ekki mikið í íslensku. Ég bara gleymi móðurmálinu.“ 

 

Virkt tvítyngi er því lengi að þróast eins og komið hefur fram og það er 

misjafnt eftir nemendum hvernig það gengur. Nemendum sem gengur vel að 

læra íslensku og verða virkir tvítyngdir einstaklingar eru frekar þeir 

nemendur sem fá stuðning foreldra sinna við heimanám. 

6.1.4 Samvinna kennara og stuðningur foreldra við nám barna 

sinna 

Samvinna kennara í nýbúadeildinni er mjög mikilvæg. Umsjónarkennarar og 

stjórnendur vinna saman í teymisvinnu sem hefur góð áhrif á námsárangur 

nemenda. Þeir vinna saman að stefnu skólans samkvæmt aðalnámskrá, gera 

kennsluáætlanir saman, velja kennsluaðferðir og námsefni. Sveigjanleiki 

kennara og stjórnenda þarf að vera mikill í slíkri teymisvinnu, allir verða að 

stefna að því að sinna þörfum nemenda sem best. Mjög misjafnt er hversu 

mikinn stuðning nemendur fá heima fyrir en eins og áður segir er það að 

hluta tilkomið vegna þess að foreldrar hafa sjálfir ekki mikinn skilning á 

íslensku og þar af leiðandi eiga þeir erfiðara með að aðstoða börn sín. 

Einn þátttakandi benti á að samvinna kennara og foreldra yrði að vera 

mjög góð. Það skipti miklu máli hvað varðar námsárangur nemenda. Hann 

benti á að bæta mætti kennsluaðferðir og hópvinnu nemenda. Í viðtalinu 

sagði hann: 
 

„Við erum með mikla samkennslu í teymum, við erum þrjú með 1. 

bekkinn. Við undirbúum saman kennsluáætlun fyrir önnina. Dreifum 

með okkur verkefnum. Við erum með margar kennsluaðferðir. Við 

höfum lítið verið með söguaðferðina, okkur langar til að bæta okkur í 

því. Við höfum verið mikið með einstaklingsmiðaða kennslu, einnig 

hópkennslu. Reynum að raða niður í hópa bæði eftir getu og hvernig 

þau eru. Þannig að kennsluaðferðirnar geta verið margvíslegar. 

Samkennsla, hópkennsla. Það er kannski ekki mikil samvinna nema 

það sé eitthvað ákveðið sem á að fara að gera eins og t.d. þemaverkefni 

eða uppbrotsdagar; þá er mikil samvinna milli allra kennaranna.“ 

 

Pólskukennari í nýbúadeildinni benti á að breyta þyrfti kennsluáætlunum í 

þeirri deild. Það væri stundum erfitt að finna námsefni sem styðji vel við alla 

nemendur með samvinnu í huga því þyrfti sífellt að vera að breyta 
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kennsluáætlunum. Það skapaði þægilegra andrúmsloft í kennslustofunni ef 

allir nemendur hefðu námsefni við hæfi. 

Í viðtalinu sagði hann:  
 

„Það er ekki hægt að vera með sömu kennsluáætlun allan tímann, 

maður skoðar þetta alltaf og endurskoðar reglulega vegna þess að þetta 

er einstaklingskennsla. Kannski ekki einstaklingskennsla, heldur 

einstaklingsmiðuð kennsla. Það er bara þannig að þegar 

einstaklingsnámskrá í öllum tilfellum er merkt þeim. Við breytum eftir 

þörfum og þarfir breytast mjög mikið og oft mikið á skólaári. Allt 

hefur áhrif á krakkana, þau eru svo mismunandi stödd í sínum 

tungumálum og svo mismunandi stödd varðandi getu að læra nýtt 

tungumál. Þau eru mismunandi stödd félagslega og svo hefur það áhrif 

hvernig þeim líður í fjölskyldunni og hvernig líður fjölskyldunni 

almennt, það er allt þetta sem spilar inn í. Það er öll þessi reynsla, hún 

krefst mikillar vinnu og undirbúnings, vegna þess að þú ert með 6 

krakka í hóp og þau eru á mismunandi stöðum í tungumálinu. Þegar þú 

ert að undirbúa tíma ertu í rauninni ekki að undurbúa einn tíma, heldur 

ertu að undirbúa 6 tíma, fyrir hvert og eitt barn. Það er mjög sjaldan 

sem þú getur verið með sama efnið fyrir alla og sömu hluti fyrir alla. 

Það sem við gjarnan notum og ég nota er þeirra tungumál til að hjálpa 

þeim, þá reynir líka mikið á í kennslunni, einbeiting hvers og eins, og 

þess vegna er þetta mjög skemmtileg kennsla.“ 

 

Bæði pólsku- og rússneskukennarinn bentu á að samskipti við foreldra 

yrðu að vera góð og því væru haldnir reglulegir fundir með foreldrum. Þar 

fengju foreldrar að tjá sig um nám barna sinna og kennarar bendi þeim á að 

styðja börnin í heimanáminu.  

Pólski kennarinn sagði:  
 

„Í 95% tilfella styðja foreldra börnin sín í náminu. Þau vilja styðja 

börnin sín en í sumum tilfellum geta þau það ekki út af tungumálinu, 

því niður. Þau langar að hjálpa en sumir vinna langan vinnudag, sumir 

eru í vaktavinnu en þetta er misjafnt, fer eftir heimilum. En foreldrar 

vilja hjálpa og styðja nemendurna, þau vilja sýna gott og jákvætt við 

mót. Stundum er það þannig að þau skilja ekki málið, þau vita ekki 

hvað þau eiga að gera við verkefnið: „Hvaða verkefni er þetta?“„Á 

þessi bók að kenna mér eitthvað?“ Það er bara að þannig, því miður, þá 

geta foreldrar ekki hjálpað.“ 

 

Rússneski kennarinn var ekki alveg á sama máli og sagði: 
 

„Nei, þetta er vandamál að foreldrar fylgjast ekki með því hvað börnin 

eru að læra. Börnin vinna ekki mikið heima. Þau fá ekki stuðning 

heima frá foreldrum, þeir eiga sjálfir í einhverjum vandamálum og geta 
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þess vegna ekki stutt börnin sín. Svo eru aðrir foreldrar sem spyrja 

hvernig þau geta hjálpað, þau vilja en skilja ekki hvað þau eiga að 

gera, skilja ekki námsefnið. Þau skilja ekki nógu mikið í íslenskunni til 

að geta stutt börnin sín; í stærðfræði er sumt mjög létt eins og plús og 

mínus en ef börnin fylgjast ekki með í tíma þá læra þau ekki. Sumir 

foreldrar eru mjög duglegir, koma hingað, kannski beint úr vinna og 

fylgjast með í tíma til að geta hjálpað börnunum sínum, þau eru að 

fylgjast með en það eru mjög fáir foreldrar sem þetta gera.“ 

 

Þátttakandi, sem kennir frönsku, benti á að í 1. bekk væru ung börn sem 

þyrftu mikinn stuðning. Sá kennari nefndi einnig að ef nemendur fengju ekki 

stuðning heima fyrir þá hreinlega lærðu þeir ekkert. Hann býr því til sérstakar 

verkefnabækur fyrir börn í 1. bekk. „Þetta er hlutverk nýbúadeildar að veita 

erlendum nemendum stuðning.“ Kennarar í 1. bekk virðast hafa mjög góð 

samskipti bæði við nemendur og foreldra þeirra.  

Í viðtali við þennan kennara kom eftirfarandi fram:  
 

„Eins og þau geta já, en það getur verið erfitt vegna 

tungumálavankunnáttu, þau styðja þau vel í hvernig þau eiga að haga 

sér. Það er mjög erfitt fyrir foreldra að vera í þeirri stöðu að geta ekki 

hjálpað barni sínu með heimanám. Þau vilja hjálpa, flestir, en geta það 

ekki því þau skilja ekki hvað barnið á að gera. Við sendum ekki mikið 

heim með barni, þau leysa verkefnið hér hjá okkur, þannig leysum við 

það álag sem kemur bæði á börnin og foreldra. Þau lesa yfirleitt heima, 

foreldrar hlusta en yfirleitt gerum við það ekki þegar við vitum að ekki 

er skilningur fyrir hendi. Við leggjum það ekki á börnin, það er auka 

álag.“ 

 

Það kom fram í viðtölum við foreldra í þessari rannsókn að þeir væru 

jákvæðir og sögðust eiga í góðum samskiptum við kennara í skóla án 

aðgreiningar. Þeir væru oft á fundum með kennurum í nýbúadeildinni og 

umsjónarkennurum barna sinna. En þeim gengi fremur illa að aðstoða börnin 

í heimanáminu vegna þess að íslenskan reynist þeim erfið og þeir skilji ekki 

hvernig þeir eiga að gera það. Auk þessa vinna foreldrar oft mikið og hafa 

því ekki tíma til að hjálpa börnunum. Eitt foreldri nefndi að hún gæti ekki 

hjálpað sínum börnum  vegna þess að hún skilur ekki tungumálið. Tælenskir 

foreldrar vilja styðja börnin sín við heimanám þeirra í íslensku og vilja að 

framtíð barna þeirra verði góð. Þessir foreldrar hafa búið á Íslandi í rúm 10 ár 

en kunna lítið í íslensku. Þeir vinna oftast mjög mikið.  

Móðir tveggja barna, sem bæði eru í grunnskóla, sagði að eldra barninu 

gengi vel að læra íslensku en yngra barninu ekki eins vel. Bæði börnin vantar 
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stuðning í íslensku vegna þess að foreldrarnir tala tælensku við börnin en 

heimaverkefnin eru á íslensku sem móðirin talar ekki. 

Í viðtali sagði hún: 
 

„Ég tala við þau tælensku, og þau tala íslensku í skólanum. Þau skilja 

bæði íslensku og tælensku. Ég er alltaf tala tælensku við þau ekki 

íslensku. Því ég er erfið tala íslensku. Ég vann mikið fiski fyrirtæki og 

líka skúra og þrífa heima fólki. Ég hef ekki tíma að læra íslenskuna. Já, 

ég man bara lítið námskeið, eitthvað tíma, bara stutt. Ég tala lítið 

íslensku, ég gat ekki skrifa og lesa og skil pínúlitið íslensku.“ 

 

Annað foreldri, sem á stelpu og strák í skóla án aðgreiningar í 7. bekk og 

2. bekk, benti á að hún hjálpaði börnum sínum mikið við heimanám þrátt 

fyrir að hún kynni ekki mikið í íslensku. Þetta foreldri kann aftur á móti 

arabísku og búlgörsku vel. Í viðtalinu sagði hún: 
 

Já, börnin mín gengur vel læra íslensku en það taka tíma því þau læra 

fjögur tungumál. Hér heima þau alltaf spyrja mig oft Hvað er þetta orð 

mamma? Ég útskýri og kenni þeim búlgörsku og arabísku á sama tíma. 

Þau er mjög dugleg að læra og vinna heimavinna. Börnin mín elska að 

læra íslensku.“  

 

Rússneskukennarinn benti á mikilvægi móðurmáls sem undirstöðu fyrir 

íslenskunámið. Hann sagði að börnin skilji móðurmál sitt mun dýpra og betur 

en önnur tungumál. Í Sunnuskóla eru móðurmál sumra nemenda þó notuð í 

nýbúadeildinni.  

Í viðtalinu kom fram:  
 

„Það er mikilvægt að kennsla fari fram einnig á þeirra móðurmáli. 

Foreldrar eru mismunandi og börnin hafa mismunandi mikinn stuðning 

af þeim. Til að viðhalda þeirra móðurmáli og að börnin læra meira 

verða foreldrar að sýna þeim og kenna. Til dæmis að kenna þeim í 

frítíma, sumir fara til síns heimalands í sumarfrí, það er þjálfun fyrir 

börnin.“ 

 

Viðhorf þátttakanda varðandi samvinnu kennara og foreldra eru almennt 

góð og sumir foreldrar styðja börnin sín við heimanámið. Aðrir geta ekki 

hjálpað börnum sínum vegna þess að þeim finnst íslenskan of erfitt tungumál 

og sumir foreldrar hafa ekki tíma til að styðja börn sín í heimanámi. 
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6.2 Fjölmenningarleg menntun  

6.2.1 Samvinna um virkt tvítyngi nemenda 

Þegar börn hafa náð þeirri færni að virkja tvítyngi sitt þá kunna þau 

móðurmálið til jafns við íslensku þ.e. í tali, ritun og hvað skilning varðar.  

Kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, benda á að aðlögun í skóla sé 

mjög mikilvæg fyrir innflytjendur og að það geti tekið 5–6 ár eða 5–12 ár að 

læra íslensku sem annað mál vel. Aðlögun í skóla byggir á því að nemandi af 

erlendum uppruna nái að læra um íslenska menningu í íslensku samfélagi. 

Fyrst og fremst þurfa nemendur að læra tungumálið því það er lykilatriði í 

samskiptum við aðra nemendur og kennara. Við aðlögun að nýju samfélagi 

geta nemendur kynnst jákvæðum samskiptum, eignast vini og öðlast virðingu 

þeirra innfæddu.  

Í viðtali við annan stjórnandann í þessari rannsókn kemur eftirfarandi 

fram:  
 

„Það tekur tíma fyrir þau sem eru nýkomin til landsins að tengja og 

læra. Ef ekki tekst vel að tengja þá gengur þeim ekki vel að læra nýtt 

mál. Því verður að skoða uppruna nemenda, skoða þarfir hvers og eins 

og setja reglur.“ 

 

Þátttakandi, sem er stjórnandi, sagði:  
 

„Þegar tvítyngdir nemendur eru búnir að fá öryggi, eru farnir að skilja 

og finna að þau skilja, þá má fara að setja þau saman í vinnu. Við erum 

að skilja þarfir hvers og eins. Það verður að greina hvern og einn, 

íþróttir, sund og fleira, samfélagsfræði. Þegar börnin eru orðin sterk þá 

er í lagi að setja þau saman í hóp.“ 

 

Rússneskukennarinn benti á að nemendur sem ekki eru orðnir tvítyngdir 

séu ekki færir um að sitja og læra íslensku inni í bekk. Þeir kunni lítið í 

tungumálinu og þekki ekki samfélagsreglurnar. Það reynist þeim því erfitt að 

eiga samskipti við aðra í bekknum og þeir geti ekki tjáð sig eðlilega eins og 

þeir innfæddu. 
 

„Í viðtalinu við áðurnefndan kennara kom fram: „Þau læra alltaf 

eitthvað nýtt og stundum hjálpum við þeim að læra. Stundum sitja þau 

í bekk allan daginn, skilja ekki neitt.“ 
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Þátttakandi sem er umsjónarkennari tjáði sig um viðhorf hans til nemenda 

af erlendum uppruna. Hann benti á að þeir nemendur ættu erfitt með að skilja 

íslensku. Hann sagði það ekki nógu gott þegar erlendir nemendur eru látnir 

vinna með íslenskum nemendum í hópvinnu. Hann sagði: 
 

„Verkefnavinna er misjöfn eftir verkefnum. Mér finnst eins og þeim 

finnist svolítið erfitt að vinna í hóp með íslenskum börnum, það er eins 

og þau vilji halda sig saman. Aðlöguðust ekki íslensku börnunum nógu 

vel. Þegar þau komu úr alþjóðaverinu voru þau e.t.v. ekki nógu virk, 

þau voru „passive“ (óvirk). Voru svolítið passive og ekki nógu dugleg 

eða jákvæð að byrja að vinna.“ 

 

Þátttakandi, sem er umsjónarkennari, tjáði sig um viðhorf sín varðandi 

nemendur af erlendum uppruna sem læra á íslensku. Hann sagði að þeim 

tvítyngdu gangi misjafnlega í námi eins og þeim íslensku. Hann sagði það 

mikilvægasta vera að hvetja nemendur sem mest: Hvatning og aftur hvatning: 
 

„Margir tvítyngdir nemendur eru í bekknum og mér finnst þeim ganga 

misvel að læra íslenskuna sem og aðrar námsgreinar. En það vantar 

svolítinn skilning, þau eru mörg dugleg að lesa en stundum eru þau 

neikvæð og stundum upplifi ég að þau vilji ekki læra íslenskuna. Sum 

eru líka mjög jákvæð og það eru sérstaklega þau sem eru látin læra 

heima. Þau sem ekki læra heima eru frekar neikvæð og vilja ekki læra 

og það tefur fyrir þeim sem eru jákvæð, þeim sem læra heima og vilja 

læra meira. Það er mikil hvatning fyrir þau sem eru látin lesa heima og 

læra almennt, þeim finnst það skemmtilegt og eru frekar jákvæð. Það 

er auðséð að barninu gengur mjög vel en félagslega er það mjög lifandi 

í bekknum og þannig gengur því betur í bekknum.“ 

 

Nemendur, sem tóku þátt í rannsókninni, virðast almennt vera nokkuð 

sáttir og þeim gengur vel að læra íslensku og aðlagast íslensku samfélagi. 

Einn þeirra segir samskipti við kennara vera góð: „Mér gengur vel og fékk 

7,0 í einkunn í íslensku. Umsjónarkennarinn minn reynir að halda okkur 

saman, frábær kennari.“ 

Annar nemandi sagði:  
 

„Já, bekkurinn okkar er mjög góður, ég hef aldrei rífast neitt í 

bekknum, ekki heldur í Reykjavík. Ég er ekki þannig manneskja að 

rífast við fólk, ég vil bara góð.“ 

 

Þriðji nemandinn nefndi einnig það jákvæða: 
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„Fínt, en stundum erfitt. Ég er ánægð með prófin. Ég fæ góðar 

einkunnir sérstaklega í ensku, ég er góð í henni. Við erum vinir, við 

hjálpumst að við að vinna verkefni. Við förum líka saman í bíó þegar 

við erum ekki í skólanum.“  

 

Viðhorf þátttakenda, nemenda í 9. bekk og 10. bekk voru jákvæð og þau 

stefna að því að ná virku tvítyngi og hafa tekið samræmd próf eins og 

íslenskir nemendur. Samskipti þeirra við kennara virðast góð og þeim líður 

vel í þessum skóla. Og annar sagði: „Já, ég á íslenska vinkonu, við vinnum 

saman verkefnin, heimsækjum hvor aðra á hverjum degi og förum saman í 

íþróttir.“ 

Einn nemandi tjáði sig um erfiðleika við tungumálið í nýju landi: 
 

„Í byrjun var þetta mjög erfitt. Ég átti erfitt með að tjá mig, tala ekki 

góða íslensku og ég var mjög feiminn. Mér fannst ég ekki geta talað 

við fólk. Ég lokaði mig af og var mjög lokaður. Núna er ég orðinn 

rólegri og opnari. Ekki eins feiminn og í byrjun þannig að þetta er allt í 

lagi núna. Mér gengur betur núna en í fyrstu – þrjú árin voru erfið. Í 7. 

bekk fór ég að læra meira og taka mig á og leggja mig fram. Ég opnaði 

betur á námið og þá gekk allt betur. Líka var ég mjög reiður í byrjun, 

fór í fýlu og svona en núna er ég ekki stressaður lengur. Núna finnst 

mér ég vera hálfur Íslendingar og hálfur Pólverji; þegar ég fór að hugsa 

þannig þá var ég minna stressaður og fór að ganga betur.“ 

 

Öðrum nemenda fannst líka erfitt að læra íslensku og einn nefndi 

einkunnir og var ánægður með þær: 
 

„Ánægð, stærðfræði 7 eða 8, samfélagsfræði 7, íslenska 6 eða 7, mér 

finnst íslenska mjög erfið, náttúrufræði 8 held ég, enska 8 eða 7. Ég er 

alltaf með íslendingum, við tölum ekki pólsku, stundum íslensku eða 

ensku, ekki pólsku, ég tala bara heima.“ 

 

Kennari og viðmælandi í rannsókninni taldi að ótækt væri að blanda 

saman nemendum af erlendum uppruna og íslenskum nemendum. Það væri 

ekki hægt að fara fram á samvinnu þeirra strax í upphafi. Nemendur þyrftu 

ákveðinn tíma í nýbúadeildinni til þess að læra nýja tungumálið, íslensku.  

6.2.2 Fjölmenning og menntun 

Fjölmenningar menntun í nýbúadeild Sunnuskóla leggur áherslu á að 

nemendur af erlendum uppruna eigi misauðvelt með að læra íslensku vegna 

þess að íslenskan er ólík þeirra móðurmáli. Þetta á einnig við kennara í 
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nýbúadeild Sunnuskóla, þeir koma frá ólíkum menningarheimum. Það er 

mikilvæg stefna Sunnuskóla að fara að lögum um grunnskóla og aðalnámskrá 

til að geta verið með sem bestan stuðning við nemendur af erlendum uppruna 

og stutt þá til árangurs í námi.  

Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur og kennara í nýbúadeildinni, sem er 

fjölmenningarleg, að mennta með virðingu, sýna umburðarlyndi og tryggja 

öryggi nemenda. Þannig er hægt að tryggja frekar að nemendunum líði vel. 

Fjölmenningarleg menntun fyrir nemendur af erlendum uppruna er óformleg 

menntun vegna þess að nemendur hafa ólíkan bakgrunn, þ.e. mismunandi 

trúarbrögð, efnahag, tungumál, menntun, menningu, viðhorf, búsetu og 

þjóðerni.  

Með tilliti til þessa er augljóst að það er miserfitt fyrir nemendur að læra 

og tileinka sér íslensku. Nemendur koma frá ólíkum heimshlutum eins og 

áður hefur verið nefnd. Í Asíu eru orð til dæmis aldrei beygð, nemendum frá 

Asíu finnst erfitt að muna að orð af ákveðnum orðflokkum í íslensku taka 

beygingum. En fyrir nemendur sem koma frá Norðurlöndum er þetta 

auðveldara, tungumálin eru ekki svo ólík og þeir eiga betra með að læra 

íslensku, ná tökum á framburði og ritun. Þetta á einnig við um kennara af 

erlendum uppruna; þeir koma einnig frá ólíkum menningarheimum og ættu 

þeir að skilja nemendur sína enn betur. Einnig geta neikvæð viðhorf foreldra 

haft hamlandi áhrif á nám barnanna. 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur og kennara í nýbúadeildinni að vera 

jákvæðir og virða trúarbrögð og menningu nemenda sinna af erlendum 

uppruna. Þetta kom skýrt fram í viðtali við stjórnendur og kennara af 

erlendum í nýbúadeild Sunnuskóla: 
 

„Ég segi bæði já og nei, það er svo misjafnt. Það er eins og ég segi, 

fjölskylda, persónuleiki, þetta hefur allt áhrif. Kannski er það erfiðara 

að læra ákveðin hljóð fyrir ákveðna hópa. Fyrir tælenska krakka getur 

verið erfiðara að ná hljóðinu en aðra krakka en það er ekki endilega 

þannig að Pólverjum finnist það auðvelt.“ 

 

Annar stjórnandi sagði: 
 

„Þetta er mjög mismunandi. Það fer alveg eftir því frá hvað landi það 

kemur. Ef þau koma frá Norðurlöndunum, þeim gengur betur. Ef þau 

koma frá Arabalöndum þá gengur þeim illa. Ef þau koma frá Kína eða 

Tælandi, þá gengur þeim ekki eins vel. Ef þau koma frá Evrópu gengur 

þeim betur, af því að málið er svipað uppbyggt.“ 
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Frönskukennari, sem hefur mikla reynslu af kennslu í íslensku fyrir yngstu 

börnin, sagði að það væri gaman að kenna og að hann væri meðvitaður um 

nauðsyn þess að sýna nemendum, sem koma frá ólíkum menningarheimum, 

jákvæðni og virðingu. Í viðtalinu sagði hann: 
 

„Það er mjög skemmtilegt og spennandi. Þau koma frá mörgum 

löndum; ég er með börn frá fimm löndum í mínum litla hópi. Þannig að 

það er mjög jákvætt að hafa fjölmenningu í bekkjum.“ 

 

Áðurnefndur frönskukennari sagði: 
 

„Það er það sem við fáum að upplifa frá mörgum löndum, frá mörgum 

löndum, siði þeirra og venjur og hugsanahætti. Þegar fáum börnin, 

nemendurna, þá eru þau ekki öll með sömu menninguna inni í sér en 

þau eru að bæta við að læra íslensku menningu svo þau skilja líka 

íslenska lífið hér á Íslandi. Einnig íslenskuna því hún er það tungumál 

sem er svo mikið byggt á menningu, en með því að halda sinni 

menningu líka, því það er svo gaman að hafa bæði. Þannig skilja þau 

bæði þeirra tungumál og menningu og ef þau ætla að búa hér á landi 

verða þau að þekkja menningu okkar lands. Þannig fellur þú inn í 

hópinn og skilur betur menningu og siði okkar. Skilja einnig hvað 

stendur á bak við t.d. öskudaginn og bolludaginn. Þetta hjálpar að 

tengja og skilja lífið hér á Íslandi. Íslenskan er mikið tungumál, full af 

margbreytileika og þau læra hana líka betur þegar sjá og heyra og eru 

með í okkar lífi; þannig eru þau hluti af okkur þegar þau fá að falla inn 

í hóp. Það er mjög auðvelt að kenna þeim á íslenska menningu og siði. 

Þau eru alltaf og mjög mikilvægt að þau uppgötvi nýja menningu og 

siði nýja landsins. Það þarf að aðlagast og taka upp nýja menningu í 

því landi sem kosið er að búa í. Það er gaman fyrir þau að kynnast eins 

og jólin, jólasvein, páskaeggin svo eitthvað sé nefnt. Þannig skilja þau 

okkar menningu betur og þeim gengur betur að aðlagast.“ 

 

Annar stjórnandi benti á að fjölmenningarleg menntun í íslensku 

samfélagi ætti að fela í sér samfélagslega aðlögun og einstaklingsmiðað nám 

í nýju umhverfi. Hann sagði: 
 

„Þau eru í móttökudeildinni sem er alþjóðaverið; þá erum við að 

aðlaga þau að íslensku skólastarfi og það tekur tíma. Það má ekki 

henda þeim strax inn í skólabekkinn, finnst mér, því þá erum við 

kannski að brjóta þau niður. Þau þurfa aðlögun og kennslu, massífa, og 

svo er hægt að setja þau hægt og sígandi inn í bekk.“ 

 

Fjölmenningarleg menntun hjá nemendum í nýbúadeild Sunnuskóla er 

óformleg, vegna þess að það er mismunandi og ólík menning barna í 
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bekknum. Einstaklingar eiga misauðvelt með að læra íslensku. 

Menningarheimur barna skiptir þau máli og það getur verið erfitt fyrir þau ef 

kennararnir passa ekki upp á að virða þeirra siði. Ef passað er vel upp á þetta 

dregur það úr óöryggi þeirra og þeim líður þar af leiðandi betur í nýja 

umhverfinu. 

Í viðtali sagði einn þátttakandinn sem er stjórnandi: 
 

„Íslenskt veðurfar er mismunandi, stundum eru vetur kaldir, stundum 

eru sumur köld, stundum er…þetta er erfitt. Sum börn sem kom til 

Íslands frá öðrum löndum þekkja ekki að fara út í frímínútur. Hér þurfa 

allir að fara út í kulda, líka þau sem koma frá heitum löndum, eins og 

þitt land er, þau koma hér og þurfa að fara út í kuldann. Líka börn sem 

þurfa að fara að synda, þetta þurfa þau að læra. Til dæmis barn sem er 

múslimi og þarf að fara að synda, þau má ekki sjá líkama, þau þurfa að 

fara í fötunum og þetta er vandamál sem við verðum að skoða. Þetta er 

í lagi yfir sumarið en mjög erfitt yfir veturinn.“ 

 

Í skóla án aðgreiningar eru nemendur ólíkir einstaklingar og koma þarf til 

móts við alla. Rússneski kennarinn nefndi að trúarbrögð nemenda komi í veg 

fyrir samvinnunám og auk þess íþróttakennslu nemenda saman í hópi:  
 

„Menning okkar er mismunandi, sum börnin geta ekki farið í sund 

vegna þess að þau geta ekki farið úr fötunum fyrir framan aðra. Það er 

erfitt fyrir þau. Þetta veldur mikilli vinnu fyrir okkur, við þurfum að 

ræða þetta við kennara og er mjög stressandi fyrir barnið. Foreldrar 

leyfa að þau séu ekki með slæðu og þá gengur það betur. Ef stelpa fer í 

danskennslu þá má hún ekki dansa við strák, má ekki taka í hendi 

stráksins. En hún má dansa við stelpu. Þetta er vandamál í skóla.“ 

 

Eins og áður segir er erfitt fyrir erlenda nemendur að læra íslensku en það 

má bæta nám þeirra og hjálpa þeim ef allir leggjast á eitt að aðstoða þau og 

styðja við heimanám bæði kennarar og ekki síst foreldrar þeirra. 

6.2.3 Jafnrétti  

Jafnrétti til náms er einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennum hluta (2011). Markmið jafnréttis í námskránni er að 

skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast „á eigin forsendum og lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, viðsýnis og 

jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag 

jafnréttis og réttlætis.“ Stefnt er að því að allir hafi hlutverki að gengna í 
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skólastarfi, allir taki þátt í að byggja þar upp lýðræðissamfélag þar sem 

jafnréttis, sanngirni og réttlætis er gætt í hvívetna og að öllum líði vel í 

skólanum. Jafnrétti og mannréttindi eru samofin. Jafnréttismenntun á að fela í 

sér „gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum 

þess í því augnamiði að kenna börnum og unglingum að greina aðstæður sem 

leiða til mismununar sumra og forréttindi annarra“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 20).  

Í V. kafla laga um grunnskóla nr. 91/2008 er í 18 gr. fjallað um foreldra 

og meðferð upplýsinga. Bent er á að mikilvægt sé fyrir foreldra að hafa náið 

samráð við skólann um skólagöngu barna þeirra. Foreldrar skulu fylgjast með 

og styðja börn sín, skólagöngu þeirra og námsframvindu og skulu stuðla að 

því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum. Þeir skulu fá 

tækifæri til að taka þátt í námi barnsins, svo og í skólastarfinu almennt. Eigi í 

hlut foreldrar, sem tala ekki íslensku eða nota táknmál, skal skóli leitast við 

að tryggja túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta 

foreldra og skóla samkvæmt þessari grein.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2011) segir að jafnrétti til 

menntunar vísi til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Leggja 

þarf áherslu á jafnrétti og að allir hafi sama rétt til náms. Í viðtali við 

rússneskukennarann nefndi hann til að mynda að í sumum trúarbrögðum þá 

megi stelpur ekki dansa við stráka vegna trúar sinnar. Því til stuðnings nefndi 

hann mismunandi trúarbrögð nemenda og tók dæmi: 
 

„Líka börn sem þurfa að fara að synda, þetta þurfa þau að fara. Til 

dæmis barn sem er múslimi og þarf að fara að synda, þá má ekki sjá 

líkama, þau þurfa að fara í fötunum og þetta er vandamál sem við 

verðum að skoða.“ 

 

Og hún nefndi einnig:  
 

„Menning okkar er mismunandi, sum börn geta ekki farið í sund vegna 

þess að þau geta ekki fara úr fötum fyrir framan aðra. Ef stelpur fer í 

dansakennslu þá má hún ekki dansa við strák, má ekki taka í hendi 

stráksins. En hún má dansa við stelpur. Þetta er vandamál í skóla.“ 

 

Að mati  kennarans geta trúarbrögð  svipt börnin tækifærum og hamlað 

jafnrétti til náms. Stjórnendur, íslensku kennararnir og kennararnir af 

erlendum uppruna þurfa að sýna virðingu og umburðarlyndi og stuðla að því 

að nemendur af erlendum uppruna líði vel og hafi öryggistilfinningu.  
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6.3 Kennsluaðferðir 

Í nýbúadeild Sunnuskóla fer fram félagsleg aðlögun einstaklinga til náms í 

íslensku í nýju umhverfi. Þar er lögð áhersla á að nemendum af erlendum 

uppruna bjóðist fjölmenningarleg menntun sem felst í fjölbreyttum og 

sveigjanlegum kennsluháttum með áherslu á samvinnu nemenda þegar hún 

hentar. 

Tungumál eru mismunandi, sum lík íslensku að uppruna en önnur eru 

mjög ólík. Tungumálanám snýst um að skilja orð og að geta síðan notað 

námið sér til framdráttar. Það er eðlilegt að nemendur af erlendum uppruna 

geri mistök þegar þau læra nýja málið og þau þurfa að læra af mistökunum. 

Það tekur tíma að læra íslensku sem annað mál en það hjálpar ef þeir læra 

móðurmálið samhliða íslenskunáminu.  

Mikilvægt er að kennsluaðferðir séu á þann veg að enginn verði útundan, 

að hugað sé jafnt að öllum nemendum. Þátttakendur benda á að fagmennska 

sé það mikilvægasta hjá kennurum. Eins og komið hefur fram verða þeir að 

velja fjölbreytt námsefni og verkefni við hæfi hvers og eins nemanda. 

Kennarar þurfa að hafa góða þekkingu á málþróun og máltöku nemenda 

sinna. Þeir verða að hjálpa nemendum af erlendum uppruna eftir fremsta 

megni og haga kennsluaðferðum sínum í samræmi við það.  

6.3.1 Samvinna nemenda af erlendum uppruna 

Kennarar í nýbúadeildinni veita nemendunum stuðning í íslenskunáminu 

samhliða kennslu í móðurmáli þeirra. Þeir byggja á þekkingu og orðaforða 

nemenda og þeir bæta smátt og smátt ofan á þá þekkingu. Þannig nálgast þeir 

íslenskukennsluna samhliða kennslu í móðuráli nemenda sinna. Þannig er 

smám saman byggð upp þekking, hægt og rólega, í 1.–4. bekk.  

Ekki er hægt að setja börnin saman í hópavinnu eða paravinnu vegna þess 

að þau skortir skilning á íslensku, hafa hvorki orðaforða né 

málfræðikunnáttu.  

Með því að byggja upp orðaforða í íslensku byrja börnin smám saman að 

tjá sig. Þegar komið er í 5.–10. bekk eru þau farin að tjá sig skýrt út frá þeirri 

þekkingu sem þau öðluðust í 1.–4. bekk.  

Einn þátttakandinn, frönskukennari, hefur kennt í 1.– 3. bekk. Hann sagði: 
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„Þau sem eru nýkomin þurfa meiri aðhlynningu og vera í minni hóp 

með kennara. Góður fjöldi í hóp eru 5–6 því ef hópurinn er stærri þá fá 

þau ekki nægjanlega kennslu. Þau þurfa aðstoð og fá hana. Varðandi 

samvinnu þá eru þau það lítil að um samvinnu er nú ekki að ræða, þau 

eru að læra á það. Mér finnst í fyrsta lagi þá eiga þau stundum erfitt 

með að skilja fyrirmæli, skrifleg, sem lögð eru fyrir þau. Það tekur 

tíma fyrir þau að ná lestri til skilnings. Þau eru kannski fljótt að ná 

orðunum en skilninginn vantar og kemur ekki eins fljótt. Stafrófið 

kemur fyrst og síðan koma hljómfall og framburður seinna og þá 

kemur að kennaranum að aðstoða þau í að skilja fyrirmæli, sérstaklega 

í stærðfræði, orðadæmi, það getur verið snúið fyrir þau að skilja þau.“ 

 

Þátttakandi sem er stjórnandi sagði: 
 

„Já, þau vinna með sitt mál yfir í nýja málið. Það er rauði þráðurinn. 

Þarf að skoða hvern nemenda fyrir sig. Ekki setja reglur. Við verðum 

að skilja þarfir barnanna, hvers og eins. Það verður að gera grein fyrir 

hvern og einn, íþróttir, sund og fleira, Samfélagsfræði, Þegar börnin 

eru orðin sterk í íslensku, þá er í lagi að setja þau saman í hóp. Það er 

líka svo gott þegar börnunum er blandað saman, pólskir, íslenskir og 

fleiri. Það verður að passa það að íslenskan verði númer eitt. Kennarar 

stýra því hverjir sitja saman.“ 

 

Kostir samvinnu hjálpa einnig til að efla þekkingu, færni, samkennd, 

virðingu og tillitssemi. Þátttakendur bentu á að samvinna nemenda af 

erlendum uppruna væri margs konar og þema tekin fyrir eins og til að mynda 

íslensk nafnorð, mánuðir og árstíðir, veðurfar og fleira. Einn þátttakenda 

benti á að samvinnunám nemenda af erlendum uppruna væri góð 

kennsluaðferð þegar kenna á fjölbreyttum nemendahópi. Öll börn þekkja til 

menningar heimalandsins og vilja ræða um hana: Tælenskukennarinn, einn af 

teymiskennurum í 5.– 6. bekk, sagði í viðtali: 
 

„Mér finnst krakkarnir vinna mjög vel, þau eru námsfús, örugg og sýna  

sjálfstæði.Þau koma með góðar hugmyndir til kennslu. Þau búa til 

verkefni og vinna oft mjög vel að því saman, finna orð, setningar sem 

passa saman, skrifa bæklinga og nota spurningar. Búa til leiki, vinna 

með árstíðir, mánuðina, árið. Teikna og lita, þetta gengur mjög vel hjá 

þeim.“ 

 

Það var álit flestra, að það sem skipti mestu máli, þar sem skipað er saman 

í hóp nemendum frá ólíkum menningarheimum í nýbúadeild Sunnuskóla, sé 

jafnvægi. Nemendur eru með ólíkan bakgrunn, ólíkan námsstíl, og þarna 

mæðir á kennurum að halda vel utan um nemendur. Mikilvægt er að aðstoða 
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nemendur, hvetja til samvinnu og hjálpa þeim til að tjá sig. Sumir nemendur 

geta verið háværir, stjórnsamir og ókurteisir; því er mikilvægt fyrir kennara 

að hvetja nemendur til hópsamfélags, hjálpa þeim við að hafa taumhald á sér, 

því óæskileg hegðun getur verið birtingarmynd feimni og óöryggis. Því getur 

verið mikilvægt að þau haldi sig í hópi, taki þátt í skipulagningu kennslunnar. 

Kennarar stýra framkvæmd hópavinnu og biðja börnin að hjálpa hvert öðru, 

ef þess er þörf, og stuðla þannig að gagnvirkum samskiptum í skólastofunni. 

6.3.2 Fjölbreytt kennsluefni 

Nýbúadeild Sunnuskóla er skóli án aðgreiningar og er þar átt við grunnskóla í 

heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms– 

og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi. Menntun nemendanna í nýbúadeildinni, sem eru af 

erlendum uppruna, er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp 

á fjölbreytt kennsluefni og góða menntun. Fjölbreytt kennsluefni er 

mikilvægt fyrir nemendur vegna þess að mjög misjafnt er hvernig einstakir 

nemendur læra íslensku. Kennarar undirbúa námsefnið með tilliti til þarfa 

hvers og eins. 

Einum þátttakandanum, frönskukennara, fannst fjölgreindakenning 

Gardners hjálpa ólíkum einstaklingum og henti vel til að flokka fyrir börn 

fjölbreytt verkefni. Hann sagði: 
 

„Við notum ýmislegt til að þjálfa þau í, við náum í efni af netinu eða 

ljósritun gögn frá bókasafni. Kennsluaðferðir eru mjög margar og við 

reynum að hafa þær fjölbreytilegar. Við reynum að hjálpa þeim. 

Aðalundirstaðan í kennsluaðferðinni er Gardner. Já, Gardner hann fer 

inn á fjölbreytileika með greindirnar. Við sýnum líka með líkamanum, 

líkamstjáningu. Við notum alla vega leiki, hlutverkaleiki, leikrit, við 

þurfum að nota mikið af kennsluaðferðum.“  

 

Þátttakendur bentu á að fjölbreytt kennsluefni þurfi að vera til staðar til 

þess að hvetja nemendur. Með áhugaverðu námsefni, bæði fræði- og 

tæknilegu, væri hægt að gera kennsluna spennandi og örvandi fyrir 

nemendur. 

Rússneski kennarinn sagði: 
 

„Ég breyti verkefnum reglulega og kennsluaðferðum. Það er ekki gott 

að börnin sitja lengi og skrifa til dæmis, ég brýt kennsluna upp, við 
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gerum leikrit, förum út að ganga og skoðum umhverfið, förum á 

bókasafn, þannig get ég gert kennsluna skemmtilega. Stundum sitjum 

við saman og vinna saman. Ég bara breyta verkefnum og 

kennsluaðferðum.“ 

 

Þátttakendur bentu á að þeir væru ósáttir við að það sé skortur á 

kennsluefni og kennslu í móðurmáli nemenda í nýbúadeildinni. Þeir töldu að 

það vanti kennara til að kenna móðurmál nemenda samhliða íslenskunáminu. 

Og pólskukennarinn nefndi eftirfarandi: 
 

„Já, efni verkefna eru við hæfi, ef verkefnin eru sniðin eftir þörfum og 

getu þeirra. Já, verkefni verða að vera áhugaverð, fjölbreytt og 

skemmtileg það er heppilegast. En það vantar efni til að horfa á og 

hlusta. það þarf ekki að vera neitt svakalega flókið það verður að passa 

við þeirra getu. Það er mitt mat eftir að vera búin að kenna svona lengi 

og það mikið að þetta vantar. Bara með því að hafa skemmtilegt og 

áhugavert námsefni, vera stöðugt að leita að nýjum hugmyndum og 

efni til kennslu. Einnig get ég stuðlað að jákvæðari samskiptum þeirra 

við íslenska krakka; þá sjá þau að þetta getur verið gaman.“ 

 

Rússneskukennarinn sagði: 
 

„Hér vantar líka kennslu á móðurmáli í skóla. Hér er spænskukennsla 

en það vantar kennslu í öðrum tungumálum, sem börnin tala og skilja, 

þannig að þau fái kennslu í þeirra eigin móðurmáli. Sumir krakkanna 

geta talað íslensku en geta ekki skrifað, þau þurfa að fá meiri kennslu, 

námsefni, á þeirra eigin móðurmáli.“  

 

Þátttakandi benti á að fjölbreytt námsefni skipti miklu máli. Það gæti haft 

þau áhrif að nemendur geti frekar lesið og skrifað á meirihlutamálinu. 

Fjölbreytt efni geti ýtt undir færni nemenda til tjáskipta svo að þeir getið 

skilið meirihlutamálið og tjáð sig á því og að þeir geti skrifað sér til gagns og 

ánægju. Kennsluaðferðir í íslensku sem öðru máli þurfi því að byggjast á 

lestri, ritun, tali og skilningi á uppbyggingu meirihlutamálsins.  

Pólskukennarinn sagði: 
 

„Þegar maður kennir íslensku þá verðum við að nota alls konar efni í 

gegnum tölvur, það er efni á Youtube, á netinu, dagblöð og svo 

framvegis, þetta lítur svona út. Já, við notum líka snjallsíma. Þau nota 

tölvuna í kennslu, við leyfum þeim það því það vekur áhuga hjá þeim. 

Við leyfum börnunum að tala þeirra tungumál í tíma við bönnum þeim 

það ekki. Við meira að segja hjálpa þeim að finna bækur og annað á 

þeirra tungumáli samhliða öðru námsefni. Við reynum líka að læra 

þeirra tungumál.“ 
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Nýbúadeild Sunnuskóla býður nemendum sínum af erlendum uppruna upp 

á fjölbreytt kennsluefni. Fjölbreytt kennsluefni hjálpar nemendum að vinna 

vel verkefnin. Slíkt kennsluefni eflir skilning þeirra og þekkingu. Það felur í 

sér fjölbreytileika og dregur úr ójafnrétti til náms. Fjölbreytt kennsluefni felur 

í sér fjölgreindakenningu Gardners.  

Börnin eru misdugleg að getu, skilningi og áhuga, sum eru dugleg að 

teikna, önnur eru góð í stærðfræði eða íþróttum. Í nýbúadeild Sunnuskóla eru 

þátttakendur óánægðir með skort á fjölbreytileika námsefnis fyrir nemendur 

þeirra. Kennarar leita að fjölbreytilegu efni á YouTube, Netinu og 

dagblöðum, sama hvernig efnið er bara ef þeir geta vakið áhuga nemenda 

sinna og stuðlað að meiri orðaforða þeirra í íslensku. Spurðir um hvernig 

námsefni í læsi sé fyrir byrjendur er svar þeirra að mestu máli skipti í 

nýbúadeildinni að námsefni vanti fyrir byrjendur í læsi. Þar skipti hæfni og 

menntun kennara miklu máli, að geta kennt og fundið efni sem hægt er að 

nota bæði til að kenna íslensku og móðurmál nemenda. Það sé afar mikilvægt 

að nemendur geti hlustað ámóðurmál sitt og íslensku sem annað mál. 

6.3.3 Sveigjanlegir kennsluhættir 

Flestir þátttakendanna töluðu um að sveigjanlegar kennsluaðferðir þurfi að 

viðhafa í kennslu nemenda af erlendum uppruna. Prófin þurfi að vera 

sanngjörn og einstaklingsmiðuð og sniðin að getu hvers nemanda. Tælenski 

kennarinn sagði:  
 

„Já, ég prófa aftur með nýju prófi. Þau verða svo ánægð og þeim 

gengur vel. Ég breyti líka verkefnum með tilliti til þeirra þarfa og 

áhugamála. Þau verða svo ánægð með þetta fyrirkomulag.“ 

 

Frönskukennarinn sagði: 
 

„Bæði skrifleg og munnleg próf sem lögð eru fyrir. Ég er sátt við það 

fyrirkomulag og ég er sátt við að prófa en það verður að vera jákvætt 

og hvetjandi og passa að það er ekki of erfitt. Prófið verður að vera úr 

því námsefni sem búið er að leggja fyrir þau. Það er ekki sanngjarnt ef 

próf er í einhverju sem þau hafa ekki fengið kennslu í. Það getur ekki 

verið eitthvað eitt próf fyrir allan hópinn vegna getuleysis og 

þekkingarleysis.“ 
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Kennarar í nýbúadeildinni töldu að undirbúningur verkefna væri 

mikilvægur þáttur í prófunum. Prófin þurfi að vera sveigjanleg og markmiðið 

sé að prófa nemendur með nálgun á þeirra menningargrunni. Kennarar gefi 

tækifæri og nauðsynlegt sé fyrir nemendur af erlendum uppruna að fá 

æfingarpróf. Þannig fái þau æfingapróf sem verkefni og að þeim loknum 

verði lögð fyrir þau próf. Þannig sé kannaður skilningur nemenda og þekking 

byggð á æfingaprófinu og prófinu sjálfu. Skiljanlega sé misjafnt hvernig 

nemendum gengur, sumir geri mistök, fljótfærnisvillur, og öðrum gangi 

betur, þetta sé eðlilegt.  

 

6.4 Stefna Sunnuskóla 

Þátttakendur í þessari rannsókn bentu á að stefna skólans sé í samræmi við 

lög um grunnskóla og að Sunnuskóli sé skóli án aðgreiningar sem leggi 

áherslu á vellíðan nemenda, skapandi starf og fjölbreytta kennsluhætti. 

Skólinn hefur tekið á móti öllum nemendum. Þátttakandi í rannsókn þessari, 

sem er stjórnandi, sagði: 
 

„Stefna skólans er eins og allt sem lýtur að lögum um grunnskóla og 

eftir þeim er unnið. Nýbúafræðsla er þáttur í því starfi. Við vinnum út 

frá Aðalnámskrá grunnskóla og það er hún sem er ramminn og svo er 

sett inn í þann ramma út frá hverjum og einum. Stefna skólans er að 

uppfylla fræðslu fyrir alla hvaðan sem þeir koma. Skólinn leitast við að 

gera nám nemenda af erlendum uppruna eins vel úr garði og hægt er. 

Já, við erum skóli án aðgreiningar og höfum ákveðið að við fylgjum 

þeirri stefnu. Þetta er tímabundinn skóli fyrir nemendur af erlendum 

uppruna og það er miðað við að nemendurnir séu í tvö ár í deildinni og 

síðan fara þeir í sína skóla ef þeir ákveða að eiga hér heima í hverfinu. 

En númer eitt, tvö og þrjú er þetta „fjölmenningarsamfélag.“ 

 

Nýbúadeildin er hluti skólasamfélags skóla án aðgreiningar sem hefur 

tekið á móti innfluttum nemendum. Mikilvægust er aðlögun nemenda að  

íslensku sem öðru máli auk þess að viðhalda sínu eigin móðurmáli. 

Nýbúadeildin á að vera fjölmenningarsamfélag með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem aðlaga nýja íbúa sem best.  
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6.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við alla þá þátttakendur; 

stjórnendur, kennara, nemendur og foreldra sem koma að stjórnun, kennslu, 

námi og öðrum stuðningi við nemendur af erlendum uppruna í Sunnuskóla. 

Efni fjögurra atriða standa upp úr varðandi niðurstöður: í fyrsta lagi samvinna 

kennara og nemenda, í öðru lagi fjölmenningarleg menntun, í þriðja lagi 

kennsluaðferðir og í fjórða lagi stefna Sunnuskóla.  

6.5.1 Samvinna kennara og nemenda  

Samvinna kennara og nemenda í nýbúadeild Sunnuskóla er mikilvæg við 

kennslu nemenda af erlendum uppruna sem verður til þess að nemendur 

öðlast öryggi, fá meiri orðaforða, nota virkt tvítyngi og njóta samvinnu 

kennara auk stuðnings foreldra við heimanám barna sinna. 

6.5.2 Fjölmenningarleg menntun 

Fjölmenningarleg menntun í nýbúadeildinni felur í sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til stuðnings við nemendur í námi þeirra, því þeir eru ólíkir 

einstaklingar. Fjölmenningarleg menntun felur í sér samvinnu í námi 

tvítyngdra nemenda og jafnrétti til náms. 

6.5.3 Kennsluaðferðir  

Nýbúadeild Sunnuskóla fléttar saman kennsluaðferðum og velur vandlega 

námsefni fyrir nemendur af erlendum uppruna. Kennsluaðferðirnar eru 

samvinna nemenda af erlendum uppruna til náms, fjölbreytt kennsluefni og 

sveigjanlegir kennsluhættir.  
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6.6 Samantekt Sunnskóla  

Þátttakendur sögðu að stefna skólans væri samin með hliðsjón af lögum um 

grunnskóla og aðalnámskrá og að eftir þeim væri unnið. Kennarar og 

stjórnendur nefndu að skólinn væri skólasamfélag án aðgreiningar. 

Nýbúadeild er móttökudeild sem tekur á móti nemendum af erlendum 

uppruna og þar er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám í samræmi við það 

sem beðið er um í fjölmenningar samfélagi nútímans. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

tengdar við fræðilega umfjöllun, lög, aðalnámskrá og reglugerðir sem 

tengjast viðfangsefninu. 

7.1 Bakgrunnur 

Í bakgrunnsupplýsingum um þátttakendur kom fram að tveir íslenskir 

kennarar voru með kennaramenntun frá Háskóla Íslands. Báðir eru 

umsjónarkennarar á yngsta stigi og eiga íslensku að móðurmáli. 

Umsjónarkennarar fylgjast með íslenskunámi tvítyngdra nemenda, og bjóða 

upp á foreldraviðtöl tvisvar á ári.  

Nemendur eru virkir tvítyngdir nemendur af erlendum uppruna í 

samfélagi Sunnuskóla. Frönskukennari, sem er sérkennari í nýbúadeildinni, 

sagði frá reynslu sinni af tveimur menningarheimum. Hann þekkir foreldra 

innflytjenda og nemendur vel vegna viðtala við foreldra á fundum. 

Pólskukennarinn er góður í íslensku og hefur kennt hana í 9 ár. Tælenski 

kennarinn er góður í stærðfræði og lauk sinni kennaramenntun í Tælandi og 

hefur mikla reynslu þaðan, hann kenndi í Tælandi í 23 ár og hefur kennt í 

nýbúadeild Sunnuskóla í –10 ár. Rússneski kennarinn hefur kennt 

samfélagsfræði, íslensku og náttúrufræði. Hann hefur BA-gráðu í íslensku 

fyrir erlenda stúdenta og kennaramenntun.  

Hann þekkir vel til foreldra innflytjenda, nemenda í 5.–7. bekk og hann er 

einnig fagstjóri á miðstigi. Þeir stjórnendur, sem tekin voru viðtöl við, hafa 

meiri en 20 ára reynslu í stjórnun. Sjö nemendur af erlendum uppruna í 9.– 

10. bekk tóku þátt í rannsókninni, einn tvítyngdur nemandi, 3 nemendur af 

erlendum uppruna og 3 virkir tvítyngdir nemendur. 
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7.2 Samvinna kennara og nemenda  

7.2.1 Öryggi  

Þátttakendur eru allir mjög sáttir og segja að kennararnir hafi tekið vel á móti 

nemendum af erlendum uppruna. Nemendur í nýbúadeildinni fá allir nám við 

hæfi, það veitir þeim öryggiskennd. Kennarar leggja sig alla fram að vera í 

góðri samvinnu við foreldra og forráðamenn og fara að markmiðum 2. gr. 

laga um grunnskóla sem meðal annars segir „Hlutverk grunnskóla, í 

samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda...“ 

Sunnuskóli leggur áherslu á þetta meginhlutverk nýbúadeildarinnar. Kennarar 

og stjórnendur, svo og samvinna kennara, stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda. 

Kennarar sögðust taka vel á móti nemendum af erlendum uppruna og 

fylgjast með námi þeirra. Umsjónarkennarar hafa það hlutverk að taka á móti 

nemendum af erlendum uppruna, vera í góðum samskiptum við aðra kennara 

og leggja sig fram um að nemendur fái námsefni við sitt hæfi. Samvinna 

kennara í Sunnuskóla felst í því að fara að þörfum hvers nemenda um nám 

við sitt hæfi, að nemendur séu í hvetjandi námsumhverfi þar sem þeir finna til 

öryggis og hæfileikar hvers og eins fái notið sín (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40). Þátttakendur sögðu það hlutverk 

Sunnuskóla að vera í góðu samstarfi og að þeir legðu sig fram við að stuðla 

að því að umhverfi barnanna veiti þeim öryggi og skapi vellíðan.  

Sunnuskóli leitast við að fara að ákvæðum 3. gr. Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem segir að börnum skuli tryggð vernd og ummönnun 

samkvæmt reglum sem stjórnvöld hafa sett sérstaklega er varða öryggi og 

hæfni starfsmanna viðeigandi stofnana og tilhlýðilega yfirstjórn þeirra. 
 

„Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt 

umönnun og vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær 

stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni 

starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirstjórn.“  

 

(Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992; 

Barnasáttmálinn, e.d.).  

Þátttakendur af hálfu skólans leitast við að styðja nemendur og foreldra til 

góðrar samvinnu og leggja áherslu á að vera í góðum samskiptum við 

foreldra. Auk þess byggja þeir samvinnuna á því að hafa fjölbreytt 
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kennsluefni, sveigjanlega kennsluhætti og gæta þess að foreldrar geti fylgst 

vel með námi barna sinna. Afar mikilvægt er að kennsluaðferðir séu 

hvetjandi, íslenska sé notuð í námsumhverfinu og að námið sé 

einstaklingsmiðað. Fjölbreytni í námi tryggir ekki að þarfir barna séu 

uppfylltar en fjölbreytni getur stuðlað að því vegna þess að viðfangsefnin eru 

einstaklingsmiðuð og nemendur eru hvattir eftir áhuga hvers og eins. Þar með 

er dregið úr óöryggi og komið er til móts við þarfir hvers og eins nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 194–195; Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40– 42).  

Sunnuskóli leggur áherslu á að grunnskólinn er vinnustaður nemenda því 

eins og segir í 13. gr. laga um grunnskóla; 
 

„Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga 

rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. 

Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur 

finni til öryggis og njóti hæfileika sinna ...“  

 

Umsjónarkennarar fylgjast náið með námi nemenda sinna, þroska, líðan 

þeirra og almennri velgengni. Umsjónarkennarar leiðbeina þeim í námi og 

starfi og efla samstarf skóla og heimila (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008; 

Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 41). Samvinna kennara tekur 

ekki síst á því að taka vel á móti nemendum og foreldrum þeirra eins og 

móttökuáætlun 16. gr. laga um grunnskóla kveður á um:  
 

„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 ...“ 

 

Samvinna kennara stuðlar að því að taka vel á móti foreldrum þeirra 

nemenda sem hefja nám við Sunnuskóla og stuðlar að því að gera 

einstaklinga virka í íslensku samfélagi með því að hjálpa þeim við að læra 

íslensku enda er það undirstaða þess að gera verið virkt tvítyngt barn. Í 16. 

gr. laga um grunnskóla er kveðið á um þetta en þar segir;   
 

„...Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og 

aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf. Nemendur með annað 

móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda 

og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í 

íslensku samfélagi...“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  



104 

 

Samkvæmt því sem kennararnir og aðrir stjórnendur meðal þátttakenda 

sögðu þá hafa þeir tekið vel á móti nemendum af erlendum uppruna. 

Umsjónarkennarar eiga í góðum tengslum og samvinnu við foreldra og 

heimili.  

Góð samvinna kennara við foreldra og heimili dregur úr menningaráfalli 

nemenda, þeir verða síður óttaslegnir, daprir eða stressaðir. Nýbúadeild 

Sunnuskóla leggur sérstaka áherslu á að veita börnum öryggi og passa 

sérstaklega vel upp á það, með góðri samvinnu heimilis og skóla. Lögð er 

áhersla á skólafundi (Barnasáttmálinn, e.d; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011 bls. 40–41). 

7.2.2 Orðaforði 

Orðaforði nemenda af erlendum uppruna er forsenda þess að þeir læri 

íslensku og sögðu þátttakendur að nýbúadeildin stæði sig afar vel í þeim 

efnum. Orð telst orðið hluti af orðaforða einstaklings þegar bæði 

hljóðfræðileg (e. phonological word form) mynd þess og merking er til staðar 

ásamt skilningi á þeirri merkingu sem það tekur í samhengi við önnur orð 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 39). Læsi er skilgreint af 

Aðalnámskrá grunnskóla almenn hluta (2011) sem samkomalag manna um 

málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi. Nemendur eiga að geta 

tileinkað sér þau kerfisbundnu tákn og miðlunartækni sem þarfi til 

merkingarsköpunar þannig að þeir geti orðið virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn á sinn eigin persónulega hátt, þ.e. orðið virkir þegnar í 

lýðræðisþjóðfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16–17).  

Í aðlögunarferli innfluttra nemenda er notast er notast við hvernig máltaka 

fer fram á þeirra eigin móðurmáli til að kenna þeim íslensku. Ung börn hafa 

ríkari máltilfinningu og geta frekar nýtt sér beina kennsluaðferð en fullorðnir. 

Einnig eru ung börn færari í að skilgreina kerfi tungumálsins, mynstur þess 

og eru færari í að bera saman tungumál. Þá virðist sem ung börn eigi 

auðveldara með að tileinka sér víðtæka þekkingu og koma fram með 

forsendur, tilgátur og að draga ályktanir um merkingu orða en fullorðnir. Auk 

þess eiga þau auðveldara með orðaforða, málnotkun og málfræðileg 

samskipti almennt. Börn læra ómeðvitað án fordóma og eiga yfirleitt góð 

samskipti á jákvæðan hátt.  
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Ungum börnum gengur almennt vel í samskiptum og tjáskiptum við 

kennara og aðra. Þau eru oftast fljót að læra og tileinka sér góðan orðaforða 

og tilsvör og eru óhrædd við að halda áfram þótt þau geri villur (Samúel 

Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 113).  

Kennarar meðal þátttakenda í þessari rannsókn notast við fjölbreytt 

kennsluverkefni sem byggja á hlustun, myndnotkun, notkun áþreifanlegra 

hluta og hreyfingum svo að börnin skilji betur hvað átt er við. Einnig er 

stuðst við raunverkefni út frá landakortum, blaðagreinum, bæklingum og 

eyðublöðum, töflum og gröfum til að upplýsa innflytjandann um innihald 

tungumálsins til að auka skilning þeirra á málinu og til málörvunar. Þannig 

leggur kennarinn áherslu á kennslu lykilhugtaka og ýmissa orða til að bæta 

skilning- og einfalda og laga námsefnið að getu hvers nemanda fyrir sig. 

Þannig kennir hann nemendunum að flétta saman orð, auka orðaforða og 

styrkir málfræðiþekkingu þeirra (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, 

bls. 123).  

Kennarar meðal þátttakenda voru sammála um að í nýbúadeildinni væri 

lögð áhersla á að veita nemendum stuðning við nám þeirra til að virkja sem 

best íslenskunám þeirra en með því beittu þeir fjölbreyttum kennsluaðferðum 

sem fólust í þemanámi, leikrænni tjáningu og leiklist og raunverulegum 

viðfangsefnum. 

Samkvæmt því sem kennararnir sögðu, þá virkar hin fjölbreytilega 

kennsluaðferð, raunveruleg viðfangefni, vel til að bæta orðaforða nemenda í 

íslensku. Þessi samvinna til náms gengur vel til að efla tvítyngi nemenda af 

erlendum uppruna í litlum hópum nemenda (fjórir til fimm nemendur saman í 

hópi) á yngsta stigi sem og nemenda í efsta stigi. Kennarar segja íslensku 

mjög erfiða fyrir nemendur en um leið og þekking er komin og orðaforði 

hefur verið byggður upp fer þeim að ganga betur að læra íslensku.  

Nauðsynlegt er því að tengja saman námsgreinar eins og náttúrufræði, 

samfélagsfræði, myndmennt, heimilisfræði og stærðfræði. Mikilvægt er að 

notaðar séu fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennsluaðferðin raunveruleg 

viðfangsefni er úrræði sem eflir skilning nemenda þar sem einstaklingsnám er 

í snertingu við tilraunir og staðreyndir. Kennarar og nemendur fóru saman á 

bókasafn, á alþingi, notuðu stjórnmálaumræður, fóru á tónlistarstaði, gengu 

um í náttúrunni og fóru á listasafn. Markmið fjölbreyttrar kennsluaðferðar 

eins og raunveruleg viðfangefni er einstaklingsnám til að auka þekkingu og 

orðaforða, t.d. læra sérnöfn sem eru á mörgum stöðum. Mikilvægt er í 
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fjölbreyttu námsefni eins og raunverulegum viðfangefnum eru að örva og 

hvetja nemendur til að auka áhuga þeirra þannig að þeir geti nýtt sér 

þekkingu og aðstæður bæði innan skóla og utan. 

7.2.3 Virkt tvítyngi 

Kennararnir meðal þátttakenda sögðu um virkt tvítyngi að mikill 

einstaklingsmunur getur verið á málfærni (e. language ability) og málnotkun 

(e. language use). Þegar börn læra mál er oftast talað um máltöku en 

máltileinkun hjá fullorðnum. Kennararnir töldu að börn geti átt mest eitt 

móðurmál. Ef foreldrarnir þeirra hafa t.d. notað tvö tungumál heima er oftast 

talað um annað mál þegar börn læra mál af umhverfinu í viðkomandi 

málsamfélagi, t.d. innfluttir nemendur sem búa hér og læra íslensku í 

Sunnuskóla. Einstaklingar eru mislengi að tileinka sér annað mál.  

Kennararnir, sem viðtöl voru tekin við,voru allir sammála um að það geti 

tekið nemendur af erlendum uppruna 5–7 ár að læra íslensku. Kennararnir 

voru sammála um að nýjar rannsóknir sýndu að það tæki í raun jafnvel lengri 

tíma, allt frá 7–10 árum í nýbúadeild Sunnuskóla (Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010, bls. 117). Kennararnir í nýbúadeild Sunnuskóla eru 

sammála kanadíska fræðimanninum Cummins en hann telur það taka 5–7 ár 

að ná akademískri málfærni (í ensku) en 2 ár að ná talmálinu. Cummins segir 

góða færni í móðurmáli hjálpa mikið til þess að skilja og læra 

meirihlutamálið. Ef viðkomandi getur hugsað óhlutbundið og skilgreint til að 

mynda hugtökin réttlæti og heiðarleiki á sínu móðurmáli þá þarf hann 

einungis að „færa til merki“ og setja á þessi orð í öðru máli, seinna málinu. 

Einstaklingur verður að hafa fast land undir fótum í öðru tungumálinu ef 

hann á að geta lært hitt málið (Cummins, 2001, bls. 15–20).  Þessir kennarar 

eru sammála niðurstöðum úr nýjum rannsóknum á Íslandi sem eru í takt við 

niðurstöður Cummins og hljóma í takt við reynslu kennaranna í nýbúadeild 

Sunnuskóla. Nemendur eru mislengi að læra nýtt tungumál og má nefna að 

nemendur sem koma frá Asíu og Arabíu eru lengur að læra íslensku vegna 

þess að tungumálin eru svo ólík; það getur tekið þá allt að 12 árum að verða 

tvítyngd. Norðurlandabúum og Vesturlandabúum gengur hins vegar betur að 

læra íslensku, allt að 7 árum, vegna þess að málin eru ekki svo ólík, 

málvenjan svipuð og hrynjandi mállýskunnar (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, 
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bls. 64–67; Cummins, 2001, bls. 15–20; Cummins, 2011; Samúel Lefever og 

Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 111, 117–113).  

Kennararnir meðal þátttakenda sögðu að sýn þeirra samræmist þeirri sýn 

sem þau Samúel og Inga hafa haldið fram, þess efnis að nemendur af 

erlendum uppruna eigi miserfitt með að læra íslensku sem annað mál. Þar 

getur verið um að ræða að nemendur séu illa læsir eða ólæsir á latnesku áður 

og einnig ef þeir koma frá öðrum löndum sem eru með mjög ólík stafróf og 

frá ólíkum málsvæðum með ólíkum hljóðkerfum, t.d. tælensku í Asíu. 

Hugsanlega eru þeir ekki nógu vel í stakk búnir til að tileinka sér íslensku 

sem annað mál á sama hátt og Vesturlandabúar (Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010, bls. 111).  

Kennarar í nýbúadeild Sunnuskóla taka undir það að það fer einnig eftir 

aðstæðum hvers og eins barns hversu lengi börnin eru að læra íslensku. Ef 

þau fá stuðning heima þá tekur það styttri tíma, um 5–6 ár, en ef ekki er um 

neinn stuðning að ræða og þau koma frá gjörólíkri menningu þá tekur það 

þau lengri tíma, allt að 12 árum. Þeim eru kennd í byrjun orð fyrir orð, síðan 

setningar og seinna málfræði ásamt því að læra önnur erlend mál auk 

móðurmáls.  

7.2.4 Samvinna kennara  og stuðningur foreldra við nám barna 

sinna 

Umsjónarkennararnir og samvinna kennaranna stuðla að því að vekja og 

viðhalda áhuga nemendanna á námi í skóla án aðgreiningar, nemendum er 

boðið upp á fjölbreytilegt nám. Kennarar leggja sig fram um að efla 

félagsþroska, standa fyrir vandaðri kennslu sem lagar sig að þörfum og stöðu 

einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar. Stjórnendur og kennararnir 

undirbúa vel kennsluáætlanir, kennsluaðferðir og kennsluefni, þeir bera 

ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þá, gæta að vellíðan þeirra og velferð. 

Kennararnir kunna að bregðast við óvæntum uppákomum, vera jákvæðir og 

nota kímnigáfu sína við úrlausn hinna ýmsu mála sem upp koma. Mjög 

mikilvæg er að umgangast alla nemendur á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, 

hafa trú á þeim og bera virðingu fyrir þeim (Menntamálaráðuneytið, 2006, 

bls. 15; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 41–42).  

Þátttakendur sögðu mikilvægt að skólastjóri nýbúadeildar væri í 

lykilhlutverki í öllu skólatarfi og mikilvægt væri að hann ætti auðvelt með að 
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vinna með kennurunum og starfsfólki á lýðræðis- og jafnréttisgrundvelli. Þeir 

þurfa að hafa sameiginlega sýn á það sem framundan er í skólastarfinu og út 

frá lýðræðislegum viðhorfum geta þeir unnið saman að mikilvægum 

markmiðum. Góð samvinna starfsmanna er hornsteinn hvers skólasamfélags 

og starfsmenn í skóla án aðgreiningar eiga að vera vel meðvitaðir um það 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.11; Turnbull og Tumbull, 

2001, bls. 360–365). Þátttakendur sögðu fagmennsku í starfi byggjast á því 

að unnið sé af heiðarleka, alúð, siðferðilegri réttsýni og áreiðanleika. Með 

breyttum samfélagsháttum hvílir uppeldislegt hlutverk æ meira á herðum 

kennara og í dag er nemandinn í fyrirrúmi. Nemendur verða að öðlast 

þekkingu í námi sínu og færni til að geta lifað í flóknu og tæknivæddu 

nútímasamfélagi. Takmarkið á að vera að gera nemendur að betri og 

þroskaðri mannverum sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

Nemendur verða að læra að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð í námi 

sínu sem og öðrum störfum í samfélaginu (Rúnar Sigþórsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 20). 

Þátttakendur sögðu að foreldrar gegni lykilhlutverki í námsárangri barnanna. 

Þeir þurfa að styðja börnin sín í skólagöngu þeirra, hafa hagsmuni þeirra í 

fyrirrúmi í hvívetna og gott samstarf við skóla. Þeir eiga að veita skóla 

viðeigandi upplýsingar og taka þátt í námi barna sinna allt frá upphafi 

grunnskólans til loka hans. Skólinn ber ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og 

því viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Foreldrarnir þurfa að axla ábyrgð á að 

börnin fái gott uppeldi og menntun (Mennta - og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 43). 

7.3 Fjölmenningarleg menntun  

7.3.1 Samvinnunám nemenda - virkt tvítyngi 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðu að samvinna væri til staðar 

til að virkja tvítyngi og þar með íslenskunám nemenda í bekknum. 

Umsjónarkennararnir undirbúa samræmd próf í íslensku á ákveðinn hátt fyrir 

virka tvítyngda nemendur. Samvinna í námi nemenda tvítyngdra barna er 

mikilvæg. Einstaklingsmiðað nám fer fram í paravinnu, í litlum hópum þar 

sem eru fjórir til fimm nemendur saman í bland við íslenska nemendur. 
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Samvinna í námi nemenda hefur hjálpað tvítyngdum nemendum til að skilja 

íslensku betur.  

Í litlum hópi læra nemendur hver af öðrum, meðal annars að veita 

samnemendum sínum viðurkenningu og sýna þeim virðingu, þeir rökræða og 

segja skoðun sína, taka þátt í umræðum, leiðbeina hver öðrum og öðlast 

þekkingu og skilning (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178–182). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007), þar sem fjallað er um íslensku, segir að 

byrja skuli að prófa nemendur í íslensku í 4. bekk, þá er einnig hægt að prófa 

íslenskukunnáttu hjá virkum tvítyngdum börnum vegna þess að þau hafa lært 

töluvert í íslensku. Þau geta vel talað íslensku, ritað íslensku og skilningur 

þeirra er nokkuð góður; þau geta verið í bekk með íslenskum börnum. Börnin 

læra íslensku í námsgreinum eina og íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði, 

stærðfræði, myndmennt, heimilisfræði og tónlist. Þar af leiðandi geta þau 

tekið samræmd próf eins og íslenskir nemendur. Þátttakendur töldu að 

nýbúadeild Sunnuskóla hefði unnið og lagt sig fram um að fara að lögum um 

grunnskóla og fylgt reglugerð frá árinu 1996 um íslenskukunnáttu fyrir 

nemendur með annað mál en íslensku sem móðurmál (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992; 

Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 20–23; Reglugerð um íslenskukennslu 

nemenda með annað móðurmál en íslensku nr. 391/1996).  

Kennararnir meðal þátttakenda í rannsókninni voru sammála um 

kennsluaðferðirnar; kennsluefnið þurfi að vera fjölbreytt, kennsluhættir 

sveigjanlegir og samvinna nemenda í námi sé mikilvæg til að virkja tvítyngi. 

Kennarar bentu á að ekki sé nægilegt að hafa íslensku sem meirihlutamál, 

vegna þess að móðurmál sumra nemenda eru afar ólík íslensku og nemendur 

eiga því erfitt með að læra tungumálið. 

7.3.2 Fjölmenning og menntun 

Kennararnir meðal þátttakenda sögðu að í fjölmenningarlegu námi í 

nýbúadeildinni sé tekið tillit til fjölbreytts nemendahóps. Áhersla sé lögð á 

menningarlega menntun með mannréttindi, virðingu og fjölbreytileika að 

leiðarljósi. Grunnskóli án aðgreiningar, Sunnuskóli, hefur tekið við öllum 

nemendum á jafnréttisgrundvelli og reynt er að veita öllum nemendum 

tækifæri til að byggja nám sitt á reynslu sinni og þekkingu. Fjölmenningarleg 

menntun er fjölbreytt því nemendahópar eru mismunandi, ólíkir eftir 
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nemendum með ólíkan bakgrunn, menntun, þekkingu og færni. Hlutverk 

Sunnuskóla er að kenna nemendum af erlendum uppruna íslensku og koma til 

móts við þarfir þessara nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls.41– 42).  

Í skóla án aðgreiningar fá allir nemendur sömu tækifæri til náms og er 

farið að ákvæðum 16. gr. laga um grunnskóla þar sem fjallað er um 

móttökuáætlun nemenda með annað móðurmál en íslensku. Nemendur, sem 

eru í íslenskunámi, hafa einnig rétt til náms í sínu móðurmáli. Gæta þarf að 

því að ekki verði brotið á þeim hvað það varðar. Grunnskóli, sem tekur á 

móti nemendum sem eru að hefja sína skólagöngu hér á landi, þarf að hafa 

upplýsingar um bakgrunn þessara nemenda almennt og ekki síður foreldra 

þeirra til að geta byggt móttökuáætlun á þeim gögnum svo að nemendur fái 

sem besta kennslu og geti byggt upp tungumálafærni á öllum námssviðum. 

Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að 

upplýsingum um grunnskólastarf. Nemendur með annað mál en íslensku eiga 

rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumali og með kennslu er stefnt að 

virku tvítyngi. Nemendur þurfa að geta stundað nám í grunnskóla og tekið 

virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskóla er heimilt að viðurkenna 

kunnáttu í móðurmál nemenda með annað móðurmál en íslensku (Lög um 

grunnskóla, nr.91/2008). Nemendur, sem eru í aðlögun, þurfa ekki síður á 

kennslu að halda í íslensku. Nám í aðlögunarferlinu er því mikilvægt svo að 

börnin séu búin að fá nokkra innsýn í tungumálið áður en þau fara að taka 

fyrir aðrar námsgreinar. Mikilvægt er fyrir kennara að leggja áherslu á við 

nemendur að kenna þeim hugtökin í íslenskri málfræði, fræða þau um aðrar 

námsgreinar eins og stærðfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði og íslensku. 

Þetta er mikilvægt vegna þess að markmiðið er að nemendur fái örvun og 

hvatningu í námi með því að gefa þeim kost á að velja viðfangsefni sem 

höfða til þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 199; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 46, 48–50). 

Kennararnir sögðu að hlutverk kennaranna sé samvinna um þá 

kennsluaðferð að kenna móðurmálið samhliða íslensku. Í móðurmálinu liggi 

menningargrunnur nemenda og menntun sem er styrkleiki hvers nemenda og 

gott að nýta hann til annars náms. Menningarlegur fjölbreytileiki er gerður 

sýnilegur í kennslunni og námsumhverfið þannig úr garði gert að sérhverjum 

nemanda finnst hann vera eins og heima hjá sér. Kennararnir voru sammála 

um og mjög sáttir við samvinnu nemenda af erlendum uppruna í námi. Að 
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þeirra mati stuðlar hún að virku tvítyngi og virkar vel í þemanámi, leikrænni 

tjáningu og leiklist og við raunveruleg verkefni. Þessi kennsluaðferð er 

vinsæl og lifandi í Sunnuskóla. Kennararnir sögðust ekki ánægðir með 

einstaklingsmiðaða kennslu; sumir nemendur gætu ekki tjáð sig, greint frá 

hugsun sinni eða skoðunum, nytu sín ekki og geti ekki komið fram þegar um 

hópavinnu er að ræða. Suma nemendur skortir menntun, þekkingu og hæfni, 

trúarbrögð þeirra og viðhorf hindra oft að þau geti tekið fullan þátt í náminu. 

Einstaklingarnir eru mjög ólíkir og menning þeirra einnig. Kennarar þurfa því 

að halda vel utan um hópinn með umburðarlyndi og virðingu. 

Kennararnir töldu að virðing og umburðarlyndi væru mikilvæg í 

nýbúadeild Sunnuskóla sem er í lykilhlutverki við að byggja upp samskipti, 

þekkingu og hæfni við foreldra barna af erlendum uppruna. Kennararnir 

sögðu að kennarar væru yfirleitt jákvæðir varðandi val á kennsluaðferðum og 

og að sýna menningu þessara nemenda sem og annarra nemenda í 

Sunnuskóla virðingu. 

Virðing og umburðarlyndi dregur úr árekstrum vegna trúarbragða, ólíkrar 

menningar og misjafnrar þekkingar í fjölmenningarlegri menntun. 

Lykilhugtak fjölmenningarlegrar menntunar er fjölbreytni vegna þess að um 

ólíka einstaklinga er að ræða, nemendur af erlendum uppruna sem hafa 

breiðan bakgrunn og mismunandi hæfileika. Í samvinnu kennara er lögð 

áherslu á hversu mikilvægt þetta er. Samkvæmt frásögnum kennara í 

nýbúadeildinni er skortur á kennurum sem tala móðurmál þeirra aðfluttu. Í 

nýbúadeild Sunnuskóla er skortur á kennurum sem veita heimilunum 

stuðning í tengslum við skólastarfið.  

Foreldra nemenda af erlendum uppruna skortir þekkingu í íslensku og þeir 

þurfa mjög á kennara að halda sem getur talað þeirra móðurmál. Foreldrarnir 

eru óvanir skólamenningunni og vandamál geta komið upp vegna trúarbragða 

og tungumálaerfiðleika. Að mati sumra viðmælenda er trú stórt vandamál 

sem hindrar börnin í leik og starfi. Staða þessara nemenda er veik auk þess 

sem þeir kunna ekki íslensku nægilega vel og standa þar af leiðandi ekki 

jafnfætis öðrum nemendum í íþróttum og tónlist. 
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7.3.3 Jafnrétti 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðu það mikilvægt að 

Aðalnámskrá grunnskóla væri höfð að leiðarljósi svo að kennarar gætu lagt 

sig fram um að styðja nemendur í einstaklingamiðuðu námi. Jafnrétti er 

mikilvægt fyrir nemendur af erlendum uppruna sem sækja grunnskóla á 

Íslandi. Jafnréttismenntun er ein af grunnþáttum menntunar. Samkvæmt 

henni skulu allir fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína, lifa ábyrgu og skapandi lífi í frjálsu og víðsýnu samfélagi í 

anda skilnings, umburðarlyndis og jafnræðis. Mikilvægt er að stefnt sé að því 

að allir hafi hlutverki að gegna í skólastarfi, allir taki þátt í að byggja þar 

lýðræðissamfélag þar sem jafnréttis, sanngirni og réttlætis sé gætt í hvívetna 

og að öllum líði vel í skólanum. Jafnréttismenntun á að fela í sér „gagnrýna 

skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því 

augnamiði að kenna börnum og unglingum að greina aðstæður sem leiða til 

mismununar sumra og forréttinda annarra“ (Mennta – 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19–20).  

Fram kom í viðtölunum að kennarar í nýbúadeild Sunnuskóla byðu 

boreldrum að fá túlk í samskiptum milli heimilis og skóla. Með því móti fá 

foreldrar betri stuðning en ekki er algilt að þetta sé notað. Skortur er á 

kennurum sem skilja og kunna vel móðurmál nemenda af erlendum uppruna 

en með því að kennarar noti viðeigandi kennsluaðferðir er auðveldara að 

styðja nemendur í námi þeirra í móðurmálinu samhliða námi í íslensku. Þarna 

virðist vera gjá á milli foreldra og skóla. Kennararnir meta stöðuna hvað 

jafnrétti varðar svo að ójafnrétti ríki í Sunnuskóla vegna þess að foreldrar séu 

ekki upplýstir nægjanlega vel um námsgreinar og að umburðarlyndi og 

stuðning við börnin í Sunnuskóla skorti. Þar kemur líka til skjalanna 

togstreita vegna ólíkra trúarbragða. Kennararnir töldu það hlutverk 

nýbúadeildar Sunnuskóla að kennslan taki mið af þörfum og reynslu 

einstakra nemenda og efli með nemendum áhuga og vinnugleði. Mikilvægt sé 

að kennsluhættir taki mið af jafnrétti og jafnræði og mismuni ekki 

nemendum, t.d. hvað varðar „trúarbrögð“ (Mennta – og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 46–47). Magnús Þorkell Bernharðsson 

(Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007, bls. 44–45) skilgreinir hlutverk 

kennara í skóla án aðgreiningar svo að kennararnir þurfi að vera meðvitaðir 

um hugsanleg áhrif trúarbragða og bera virðingu fyrir þeim eins og borin er 

virðing fyrir kristinni trú.  
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Augljóst er – eins og kemur fram í Aðalnámskrá (2006) – að mikilvægasta 

hlutverk menntunar er „almenn menntun“ sem er ein meginstoð lýðræðis og 

felur hún m.a. í sér að efla ber þekkingu, umburðarlyndi, náungakærleik og 

verðmætamat. Almenn menntun í fjölmenningu felur í sér samvinnu foreldra 

og kennara, efla skal siðferðisvitund og stuðning við foreldra varðandi 

ábyrgð á námi nemenda (Bergþóra Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 57; Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 9).  

Jafnrétti til náms er grundvallarviðmið í skóla sem er fólgið í því að bjóða 

nemendum af erlendum uppruna upp á kennslu við hæfi og að gefa þeim 

tækifæri til að takast á við viðfangsefni að eigin vali. Það felst þannig ekki 

endilega ekki í því að allir nemendur fái sama úrræði heldur þurfa nemendur 

að fá jafngild tækifæri. Verkefnin eiga að höfða jafnt til stráka og stelpna, 

nemenda af erlendum uppruna, í dreifbýli jafnt sem þéttbýli, taka mið af 

þörfum og getu hvers og eins, þar á meðal þeirra sem eru nýfluttir til 

landsins, án þess að mismuna nemendum eftir trú eða litarhætti; allir skulu 

vera jafnir (Bergþóra Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 57). 

Samkvæmt kennurunum í nýbúadeildinni er þetta stórt vandamál fyrir börnin; 

foreldra skorti þekkingu á fjölmenningarlegri menntun, þeir fylgist þar af 

leiðandi ekki með, og þá skorti umburðalyndi vegna trúarbragða sem hindri 

börnin í leik og starfi – börnunum gangi fyrir vikið illa að læra íslensku og 

eigi í samskiptaerfiðleikum í hópnum.   

7.4 Kennsluaðferðir 

7.4.1 Samvinnunám nemenda af erlendum uppruna 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðu að í nýbúadeild Sunnuskóla 

hefði verið komið til móts við innflutta nemendur. Nemendur flytja með sér 

sitt tungumál, menntun, trúarbrögð og siði, þeir eru af ýmsum þjóðernum 

kom frá mismunandi löndum og eru af báðum kynjum. Innfluttir nemendur 

hafa áhrif á breytingar í lífi og umhverfi. Mikilvægt er að skólinn greini þarfir 

innflytjenda og þeir þurfa að fá tækifæri til aðlögunar meðan þeir læra 

íslensku.  

Í námi í skóla án aðgreiningar eða Sunnuskóla í þessu tilviki, þarf að gefa 

öllum nemendum sama tækifæri og koma til móts við þarfir þeirra í 

íslenskunáminu með jafnöldrum sínum, þeir þurfa að geta átt samskipti á nýja 
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tungumálinu og læra samkvæmt námskrá (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 

332–334; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 191). 

Kennararnir sögðu að mikilvægt væri fyrir innflytjendur að læra íslensku í 

aðlöguninni; það fyllti þau öryggi. Einstaklingsmiðað nám við íslensku 

kennslu felst í að læra smátt og smátt og ná tökum á íslensku á eigin spýtur. 

Fyrst kemur orðaforðinn, síðan málfræði, sem er mikilvægt fyrir þau að ná 

tökum á til að geta verið í samskiptum við aðra. Ef nemendum tekst þetta 

ekki skilja þau ekki málið og skortir þar af leiðandi skilning á íslenskri 

menningu. Það er ójöfn staða þeirra nemenda sem hafa íslensku sem annað 

mál og þeirra sem hafa íslensku sem móðurmál. Kennararnir sögðu að sumir 

nemendanna hefðu engin íslensk orð á valdi sínu. 

Þátttakendur töldu það nauðsynlegt að börnin fengju stuðning og aðlögum 

til að ná orðaforða í íslensku, íslenska þurfi að vera leiðarljós í kennslu og 

námi. Nemandi af erlendum uppruna benti á að með því að fjölbreytt 

kennsluefni myndi auka stuðning í námi og kennsluefni, sem væri á öðru 

tungumáli en íslensku myndi styðja nemendur í námi og bæta þekkingu 

þeirra í viðkomandi námsgreinum. Mikilvægt er að í kennsluaðferðum og 

námsefni sé reynt að nálgast sem mest menningu nemenda (Mennta- 

menningarmálaráðneytið, 2011, bls. 40–41, 46–51). 

7.4.2 Fjölbreytt kennsluefni  

Kennararnir meðal þátttakenda sögðu að hlutverk Sunnuskóla væri að kenna 

íslensku og koma þar til móts við þarfir allra nemenda. Íslenskukennsla er 

erfið og oftast erfitt fyrir börn að læra hana. Með því að hafa kennsluefni 

fjölbreytt má ná betri árangri hvað framfarir nemenda varðar. Markmið 

fjölbreyttra kennsluhátta er að kennslan sé einstaklingsmiðuð sem kemur 

nemendum vel, þeir geta valið verkefni, slík kennsla eykur þroska þeirra og 

áhuga og fjölgar áhugamálum þeirra. Kennararnir sögðu markmiðunum með 

íslenskukennslunni í Aðalnámskrá grunnskóla væri hægt að skipta í fjóra 

flokka: að tala málið og hlusta: lestur og bókmenntir; ritun; málfræði 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9–10). Mikilvægt er að kennsluaðferðir 

hjálpi til og einn þátttakandinn taldi að með fjölbreytni geti nemendur valið 

verkefni; þannig sé hægt að styðja nemendur betur til virks tvítyngis og 

samvinnu nemenda af erlendum uppruna.  
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Góðar kennsluaðferðir, þarfir einstakra nemenda, mismunandi 

einstaklingsnám, fjölbreytt námsefni, öll þessi atriði koma fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls.14–15).  

Augljóst er að í skóla án aðgreiningar hjálpa kennararnir nemendum með 

einstaklingsmiðaðri kennslu þar sem áherslan er lögð á skipulag náms og 

námsefnis út frá nemendunum, námsumhverfinu, kennsluháttum og 

viðfangsefnum með áherslu á einstaklings árangur (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 194–196). Með einstaklingsnámi er ekki 

sjálfgefið að allir í bekknum læri það sama á sama tíma heldur er fengist við 

ólík verkefni/námsefni, misþung, allir á sínum hraða, einir eða í hópavinnu. 

Að auki er í einstaklingsnámi lögð áhersla á það í kennsluaðferðum að 

nemendur beri ábyrgð á eigin námi og að þeir séu virkir þátttakendur í 

náminu. Kennari hjálpar nemendum að koma auga á styrkleika sína og 

veikleika hvað vitsmuni varðar og aðlagar námsumhverfið að nemendum. 

Stefna, sem tengir fjölbreytt kennsluefni hefðbundinni einstaklingsmiðaðri 

kennslu er fjölgreindakenning Gardners. Í kennsluháttum í anda þessarar 

kenningar skipta siðgæðisuppeldi og félags- og tilfinningarþroski ekki minna 

máli en þekkingaröflun. Kennsluefni og viðfangsefni byggist á þeirri 

forsendu að nemandinn finni sjálfsmynd sína, merkingu og tilgang með lífinu 

í tengslum við námsgreinarnar íslensku, náttúrufræði, samfélagfræði, 

heimilisfræði, stærðfræði, myndmennt og aðrar greinar að eigin vali (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 21–23; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 48–50). 

Kennararnir, sem rætt var við, voru sammála um að fjölbreytt kennsluefni 

þurfi að vera í nýbúadeild en eru mjög ósáttir við þann skort sem er á 

kennsluefni fyrir einstaklingamiðaða kennslu. Þeir sögðu kennsluefnið ekki 

vera í samræmi við það sem eigi að vera í nútímasamfélagi. Margar bækur 

séu of barnalegar eða þá of þungar fyrir þá sem eru að byrja að læra íslensku. 

Einnig er skortur á margs konar tölvu- og tækniefni þar sem hægt er að hlusta 

á íslensk málhljóð og íslensk orð, einnig er skortur á myndböndum sem henta 

þessum nemendum. Kennsluáætluninni þurfi oftast að breyta og bæta vegna 

þess að kennsluefni á íslensku er ekki við hæfi nemenda. Kennararnir hafa 

reynt að prenta út efni fyrir nemendur af netinu, bæði úrbókum og tímaritum, 

frá Google, YouTube og alls konar vefmiðlum en það er ekki nóg vegna þess 

að efnið er á erlendu máli sem kemur ekki í stað íslensku. Nemendur skortir 

þekkingu á íslensku hljóðunum, röddinni, framburði, málfræði, menningu og 
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sögu. Rússneskukennarinn sagði að „það er til þó nokkuð af hljóðbókum en 

þær er meira fyrir fullorðna. Það vantar bækur fyrir börnin sem eru byrjendur 

í íslensku“. 

7.4.3 Sveigjanlegir kennsluhættir 

Sveigjanlegir kennsluhættir eru mikilvægir til þess að hjálpa nemendum í 

nýbúadeildinni til að ná árangri í námi. Þátttakendur sögðu að oftast væru 

gerðar breytingar á kennsluáætluninni vegna þess að í einstaklingskennslu 

væri ekki hægt að fá verkefni við hæfi hvers og eins nemenda og því geta 

þeir ekki unnið verkefnin. Þeir eiga erfitt með að tengja fyrri reynslu við 

raunveruleika dagsins í dag þar sem orðaforða á íslensku skortir.  

Kennararnir voru sammála um að góð skipulagning og litlir hópar skili 

betri árangri, nemendur vinna saman að verkefnum, tveir til fimm saman, og 

stuðla um leið að virku tvítyngi. Þannig geta þeir hjálpað hver öðrum í 

hópnum (Guðrún Pétursdóttir, 2006, bls. 19–21; Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 201). Mikilvægt er að vera í góðum tengslum 

við verkefnin og þurfa nemendur að fá góðan stuðning við verkefnin og ef 

notuð eru ólík verkefni þurfa þau að dreifast á nemendur. Í minni hópum 

vinna nemendur við verkefni sem hæfir þeim og fá þá stuðning kennara sem 

leitast við að virkja nemendur í náminu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007; 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 191). Góð kennsla er 

sveigjanleg og felur einnig í sér að kennari taki eftir og umbuni 

einstaklingum og hópum með jákvæðni og styrkjandi endurgjöf fyrir gott 

verkefni og próf og hrósi nemendunum. Kennsluaðferðin þarf að vera 

sveigjanleg og draga athygli samnemendanna að góðri frammistöðu hvers og 

eins í hópnum. Endurgjöf kennara til nemenda vegna verkefna og prófa felur 

í sér að leiðrétta nemandann og útskýra vandlega hvað má betur fara þegar 

nemendur gera mistök (Ferguson o.fl., 2012, bls. 59–63, 85–86, 93–95). 

Sveigjanlegir kennsluhættir eru af hinu góða en með slíkum vinnubrögðum er 

auðvelt að veita einstökum nemendum og nemendahópum stuðning við próf. 

Nemendur eru mjög sáttir við þetta fyrirkomulag. 
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7.5 Stefna skólans 

Kennararnir í nýbúadeild Sunnuskóla sögðu að í lögum um grunnskóla kæmi 

fram að leggja þurfi áherslu á það í grunnskólum að meginhlutverk skólans sé 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Aðalnámskrá leggur áherslu á 

hlutverk stjórnenda og kennara og þar kemur fram að þeir beri ábyrgð á 

einstökum nemendum, skipulagningu og vali kennsluaðferða. Kennararnir 

töldu að gott væri að koma því að í lögum um grunnskóla að í stefnu 

Sunnuskóla yrði tekið mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og 

áhugasviði hvers og eins. Val og valgreinar eru hluti af skyldunámi 

grunnskóla, þar verði gefinn kostur á að velja námsgreinar og námssvið. 

Einnig þyrfti að auka valfrelsi nemenda, laga námið sem mest að þörfum 

einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur á 

nám miðað við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, 

kennara og námsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 14–15).  

Í Sunnuskóla eru mismunandi einstaklingar, nemendur frá öðrum löndum 

sem koma til íslands af mismunandi ástæðum. Einnig eru þar kennarar með 

ólíkan menningarbakgrunn sem vinna í nýbúadeildinni. Þeir þekkja það að 

virða verður menningu og þarfir hvers og eins, foreldra jafnt sem barna. 

Hlutverk kennaranna er að vekja og viðhalda áhuga einstakra nemenda á 

náminu og leggja sig fram um að kynnast hverjum og einum nemenda. 

Kennarar meta stöðu nemanda og hafa foreldra með í ráðum. Stefna 

Sunnuskóla er að leggja áherslu á að foreldrar fylgist með námsframvindu 

barna sinna (Lögum um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40–42 ).  

Sunnuskóli leggur sig fram um að laga grunnskólann að stefnu 

aðalnámskrár sem stjórnvöld, námsframboð og námskröfur gera til skóla, 

stjórnenda, kennara og starfsfólks þeirra. Starfsfólk skólans skal fylgja 

ákvæðum Aðalnámsskrár við skipulagningu kennsluáætlunar og kennsluhátta 

og tryggja börnunum og ungmennum góðar aðstæður til náms í samræmi við 

gildandi lög og menntastefnu (Mennta – og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 9).  

Sunnuskóli er grunnskóli sem fer að menntastefnu Íslands sem er bundin 

af ákvæðum ýmissa menningarmálastofnana Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO), samþykktum yfirlýsingar í Dakar árið 2000 og 

alþjóðasamþykktum eins og Salamanca-yfirlýsingunni 1994 (Lög 
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grunnskóla, 1995; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1995). Einnig er 

þar að finna áherslu á menntun kennara, skipulag skóla, nám og kennslu 

(UMESCO, 2000) 
 

 „Leiðarljós þessarar menntastefnu, skóla án aðgreiningar, er vönduð 

menntun allra, lýðræði og félagslegt réttlæti í skólum. 

Hugmyndafræðin að baki skóla án aðgreiningar sé byggt á ferlishugsun 

sem sem felur í sér nálgun ákveðinna gilda sem taka til allra nemenda 

og er leiðarstefið að sigrast á hvers konar hindrunum til náms sem fela 

í sér aðgreiningu, útilokun og slakt námgengi.“ 

 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

7.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar  

Rannsóknin sem hér er greint frá hefur að mati rannsakanda bæði styrkleika 

og veikleika. Helsta styrkleika hennar telur rannsakandi vera viðtölin við 

kennarana og það sem þeir höfðu að segja um skóla án aðgreiningar og 

fjölmenningarlega menntun. Viðhorf nemenda af erlendum uppruna eru mjög 

svipuð viðhorfum kennaranna í nýbúadeildinni. Nemendum finnst mjög erfitt 

að læra íslensku fyrstu þrjú árin en eftir fimm til sex ára nám í íslensku fer 

þeim að ganga betur.  

Veikleikarnir eru þeir að sumir þátttakendurnir slepptu því að svara 

ákveðnum spurningum. Það átti bæði við foreldra og kennara og sumir 

foreldrar áttu erfitt með að tjá sig vegna þess að þeir kunna lítið í íslensku. 

Viðhorf foreldranna voru jákvæð og þeir voru í góðum samskiptum við 

kennarana en frekar lítið var um stuðning þeirra við heimanám barna sinna 

vegna vankunnáttu foreldranna í íslensku auk þess sem foreldrarnir vinna 

mikið. Þá þekkti rannsakandi lítið til nemenda í 9. og 10. bekk en þeir virtust 

samt allir vera ánægðir með viðtölin og sýndu góðan samstarfsvilja. 
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7.7 Samantekt um helstu ályktanir 

rannsóknarinnar 

Sunnuskóli leggur áherslu á vellíðan nemenda, skapandi skólastarf og 

fjölbreytta kennsluhætti og þar er leitast við að taka vel á móti nemendum af 

erlendum uppruna. Framkoma kennara þar og annars starfsfólks einkennist af 

hlýju til þessara nemenda sem veitir þeim öryggi og vellíðan. Með 

fjölbreyttum  kennsluaðferðum í íslensku samhliða kennslu í móðurmáli fyrir 

nýflutta nemendum, er komið vel til móts við nemendur og ýtir það undir 

öryggistilfinningu þeirra. Einstaklingsmiðað nám virkjar tvítyngi nemenda og 

þeir kunna vel íslensku eftir að hafa lært íslensku í fimm til sex ár ef þeir 

koma frá Norðurlöndum eða Evrópulöndum. 

Þeir eru hins vegar sjö til tólf ár að læra íslensku en ef þeir koma frá 

Arabíu og Asíu en tungumálin, sem töluð eru í Arabíuskaga og Asíu og 

menning þessara landa eru mjög ólík íslensku hvað framburð og ritmál 

varðar, svo og íslenskri menningu. Nemendur eru ýmist „virkir tvítyngdir“ 

eða „tvítyngdir“ allt eftir því frá hvaða landi þeir koma og móðurmáli þeirra. 

Önnur meginniðurstaða rannsóknarinnar sýnir að virkt tvítyngi næst yfirleitt 

ekki fyrr en nemendur af erlendum uppruna hafa lært íslensku í 

nýbúadeildinni í það minnsta fimm til sjö ár. Þar hjálpar stuðningur foreldra 

mikið og einnig einstaklingsbundinn áhugi hvers nemanda. Kennarar í 

Sunnuskóla hafa unnið mikið saman. Samvinna kennara hentar vel við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að styðja við nám nemenda af erlendum 

uppruna. Samvinna nemenda í námi stuðlar að virku tvítyngi nemenda í 

bekkjum. Fjölbreyttar kennsluaðferðir, þar sem notað er þemanám, leikræn 

tjáning, leiklist og raunveruleg viðfangsefni auka orðaforða einstakra 

nemenda í hópnum í íslensku, ýta undir virkt tvítyngi nemenda af erlendum 

uppruna. Að mati rannsakanda þá vantaði þátttakendur sem sögðu 

nákvæmlega frá aðlögunarferli nemenda í upphafi skólagöngu. Kennarar 

sögðu frá því að líklega myndu nemendur aðlagast námsumhverfinu og 

samnemendum sínum fljótt en það hefur gengið misjafnlega eins og komið 

hefur fram einkum vegna trúarbragða, menntunarskorts og mismunandi 

bakgrunns nemenda. Einnig veldur það erfiðleikum að foreldrar leyfa börnum 

sínum ekki að fara í íþrótta- og sundkennslu og það hafði í för með sér 

brottfall sumra nemenda úr þeim kennslustundum (Lög um grunnskóla, nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Það kom því í ljós að 
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börnin hafa ekki sama rétt til náms þrátt fyrir að í skólastefnu í skóla án 

aðgreiningar komi fram að svo eigi að vera. Kennsluaðferðir eru mismunandi 

og oft er ágreiningur um trúarbrögð viðkomandi nemenda sem eru að 

sjálfsögðu nokkuð mismunandi. Fjölmenning er mismunandi eftir nemendum 

sem koma til náms með ólíkan bakgrunn, kyn, litarhátt, búsetu, siði, viðhorf, 

uppruna, menntun, tungumál, og þjóðerni. Í skóla án aðgreiningar eru mörg 

tungumál töluð og börn af erlendum uppruna fá sum hver að tala sitt 

móðurmál fyrir utan íslensku í skólanum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur í ljós að ólíkir menningarheimar eru vandamál fyrir þá nemendur sem 

eru að læra íslensku sem annað mál. Einnig er vandamál að það vantar 

nægjanlegt kennsluefni handa nemendum af erlendum uppruna til að þeir fái 

fullnægjandi nám í íslensku. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að 

góð samvinna og fagmennska kennara skipti miklu hvað varðar 

menningarlegan bakgrunn nemenda. Kennarar þurfa að bera virðingu fyrir 

nemendunum og hafa til að bera umburðarlyndi og jákvæðni, og hafa 

þekkingu og skilning á ólíkri menningu þeirra landa sem nemendur koma frá. 

Kennararnir þurfa að nota sérstakar kennsluaðferðir í íslensku sem öðru máli 

og einnig að huga samhliða að móðurmálskennslu. Þá þarf einnig að veita 

foreldrum viðkomandi barna stuðning til þess að þeir geti hjálpað börnum 

sínum við heimanámið og viðhaldið móðurmáli þeirra. Gott námsefni þarf 

einnig alltaf að vera til, bæði í bókum og á Internetinu. En því miður var 

niðurstaðan sú að mikill skortur er á námsefni sem veldur því að nemendur 

þurfa mun lengri tíma til að aðlagast íslensku samfélagi. Eins og rússneski 

kennarinn nefndi og greint er frá hér að framan þá er til „þó nokkuð af 

hljóðbókum en það er meira fyrir fullorðna. Það vantar bækur fyrir börnin 

sem eru byrjendur í íslensku“. 
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Fylgiskjal 3 Samþykki foreldra 

 

Háskólinn á Akureyri, Vorönn, 2015 

Hug- og félagsvísindasvið/Kennaradeild 

 

 

Eigindleg rannsókn í íslensku sem öðru máli. 

Samþykkisblað fyrir foreldra vegna barns þeirra 

 

 

Nafn barns:_______________________________________________ 

 

Undirritaðir veita samþykki þess efnis að dóttir/sonur þeirra fari í 

viðtal vegna rannsóknar á íslensku sem öðru máli í skóla án 

aðgreiningar. Rannsakandi heitir fullum trúnaði og nafnleynd. 

 

Undirskrift foreldra: 

 

Móðir___________________________________________________ 

 

Faðir____________________________________________________ 

 

 

Kópavogi, 

Bopit Kamjorn 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi tælenskra foreldra 

หัวข้อส ำคญั: 

 

1. การเรียนบุตรของท่าน ท่ี โรงเรียน เป็นอยา่งไรบา้ง? 

2. การเรียน ภาษาไอซ์แลนดิกส์ บุตรของท่าน เป็นอยา่งไรบา้ง? 

3. การถ่ายทอด ภาษาแม่- ภาษาไทย ในแต่ละวนั ไปสู่บุตร เป็นอยา่งไรบา้ง? 

4. การท่ีบุตรของท่านสามารถพดูไดท้ั้งสองภาษา คือภาษาไอซ์แลน์ดิกส์ และ ภาษาไทย ท่านมี
ความรู้สึกวา่ บุตรของท่านมีความสามารถ  เป็นอยา่งดีแลว้หรือยงั ทั้ง สองภาษา? 

5. บุตรของท่านไดรั้บการช่วยเหลือโดยท่านช่วยสอนการบา้นบุตรท่าน 

ท่ีบา้นหรือไม่ ?วิธีการสอน เป็นอยา่งไร? 

6. บุตรของท่านเรียนได ้ดีท่ีสุด คือวิชาอะไร? คณิตศาสาตร์  

 ภาษาไอซ์แลนดิกส์ หรือ วิชา อ่ืน ๆ เช่น วิชาอะไร? 

7. บุตรของท่าน ดูโทรทศัน์ท่ีเป็นภาษา ไอซ์แลนดิกหรือไม่? ถา้ดู เร่ิมดูท่ี เวลาไหน? เร่ืองอะไร 
8. บุตรของท่าน ดูโทรทศัท่ี์เป็นภาษาไทยบา้งหรือไม่อยา่งไร? ถา้ดู  

เร่ิมดูท่ีเวลาไหน? เร่ืองอะไร? 

9. ท่านมีความรู้สึก วา่ บุตรของท่าน ไดรั้บความรู้สึก ความสะดวก  

ในการเรียนดีหรือไม่ในช่วงระหว่าง ท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียน? 

10. ท่านมีความรู้สึกว่า บุตร ของท่านไดรั้บการตอ้นรับ ดี หรือไม่ ดี  

จากเด็กนกัเรียนไอซ์แลน์ความรู้สึกของท่านรู้สึกว่า ยงัมีนกัเรียนไอซ์แลน์มีอคติต่อบุตรของท่าน

ท่ีมาเรียน ในกลุ่มโรงเรียนน้ีหรือไม่? 

 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำจำรย์/ครู ที่ โรงเรียน: 

11. การสมัพนัธ์ระหวา่งท่านผูป้กครองและครูท่ี เก่ียวกบัการเรียนของ บุตรท่าน เป็น อยา่งไรบา้ง?
ได ้ใช ้ล่ามหรือไม่?ในการสนทนาเก่ียวกบัการเรียนของบุตรท่าน 

12. ท่านมีความรู้สึกว่า ครูผูป้กครอง หรือครูอ่ืน ให้การตอ้นรับเป็นอยา่งดี?  
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หรือไม่ไดรั้บการตอ้นรับท่ีดี ส าหรับบุตรของท่านท่ีพดูไดส้องภาษา, 

13. ครูสามารถอธิบาย วิชาเรียนไดดี้ สามารถท าให้บุตรท่านเขา้ใจ? และภาษาท่ีท าให้บุตรเขา้ใจได้
คือภาษาอะไร?ภาษาแม่ หรือภาษาอ่ืน? ความรู้สึกของท่านต่อโรเรียน เป็นอยา่งไร?  

และภาพรวม ทั้งหมด ครู นกัเรียน อุปกรณ์การเรียน เพื่อนนกัเรียน  

นกัการภารโรง และ อ่ืน ๆ  

14. ท่านไดช่้วยกระตุน้หรือส่งเสริม ให้บุตรของท่านไดเ้รียนต่อชั้นสูงหรือไม่ 

เช่น โรงเรียนมธัยม?หรือมหาวิทยาลยั? 

อื่น/เพิ่มเติม 

15.     มีอะไรบา้งท่ีท่านอยากจะเสริมหรือเพ่ิมเติมในการสมัภาษณ์? ก่อนปิด การสมัภาษณ์ 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi foreldra á ensku 

Emphasis: 

1. How is your child doing in his/her studies at inclusive school?  

2. How is your child progressing in learning Icelandic? 

3. How does your child maintain his/her native language? 

4. Do you think your child knows Icelandic as well as he/she 

knows his/her native language? Do you think he/she is able to 

apply his/her bilingualism?  

5. Do you help your child with his/her homework?  

6. What is your child’s best subject? Maths, Icelandic, other 

subjects?  

7. Does your child watch Icelandic TV? If so, what does he/she 

usually watch? 

8. Does he/she watch TV? from the home country?  

9. Do you think your child is happy in school in Iceland, and in 

Iceland in general? 

10. Do you think that Icelandic pupils at inclusive school have a 

negative attitude to your child? Do you experience prejudice 

from them, and in Icelandic society in general? 

Interaction with teachers:  

11. How do you manage to talk to teachers at inclusive school 

about your child‘s studies? For instance, is an interpreter 

provided when you talk to them?  

12. Do you think your child’s class teacher, special-needs teachers 

and other teachers have a positive attitude to bilingual pupils? 

Do they explain things well to the pupils? If so, in what 

language?  

13. What are your feelings about inclusive school? How do you 

like the school in general?  

14. Do you encourage your child to continue his/her education? In 

high school/university? 

Other: 

15. Is there anything else you would like to add 
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Fylgiskjal 6 Viðtalsrammi – nemendur 

Almennt: 

Hvernig hefur þú það í dag? Eitthvað spennandi að gerast í skólanum? 

1. Hvaðan ertu? 

2. Hvernig hefur þér og fjölskyldu þinni tekist að aðlagast íslensku 

samfélagi? 

Þekking og færni: 

3. Hafa Íslendingar tekið ykkur vel og finnst þér að þeir virði þinn  

ólíka bakgrunn, móðurmál, menningu og aðra siði? 

4. Hvar lærir þú íslensku, í sérkennslu eða inni í bekknum þínum? 

5. Er eitthvað í skólastofunni hjá umsjónarkennara sem sýnir þinn 

bakgrunn, landið þitt eða lönd annarra nemenda frá útlöndum? 

6. Færð þú kennslu í þínu móðurmáli hér í íslenskum skóla eða 

annars staðar? Hvernig viðheldur þú móðurmáli þínu? 

7. Finnst þér skólinn þinn vera íslenskur eða fjölmenningarlegur? 

8. Talar umsjónarkennarinn um landið þitt eða annarra nemenda sem 

ekki eru íslenskir? 

9. Hvernig finnst þér kennsla og nám í íslenskum skólum, kennarar, 

nemendur og fleira? Er það mjög frábrugðið því sem þú þekkir 

heiman að frá þér?  

10. Ef þú mættir ráða hverju myndir þú breyta í íslenskum skólum? 

11. Hefur þú eignast einhverja góða, íslenska vini í skólanum eða 

utan hans? 

12. Hvað finnst þér sérstakt hér á Íslandi, skemmtilegast, leiðinlegast 

o.s.frv.? 

13. Hvað finnst þér erfiðast að læra í íslensku? Fyrst þegar þú komst 

hingað, eftir tvö ár eða svo, núna? 

Foreldrar: 

14. Hvernig gengur foreldrum þínum hér á Íslandi? Eru þeir í vinnu 

og tala þeir íslensku?  

15. Er móðurmál þitt alltaf talað á þínu heimili? 

16. Hugsar þú á íslensku eða á þínu móðurmáli? 

Mat: 

17. Ertu ánægð/ánægður með prófin? Eða einkunnirnar? 
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Fylgiskjal 7 Viðtalsrammi – kennarar 

 

Almennt: 

1. Hver er bakgrunnur þinn og reynsla í kennslu? 

2. Hvaða kennarastöðu gegnir þú? Hvaða námsgrein kennir þú? 

3. Hver er helsta ástæðan fyrir því að þú valdir tiltekna námsgrein, 

t.d. íslensku?  

Kennsluhættir:  

4. Hvernig undirbýrð þú þig fyrir kennslu, gerir þú kennsluáætlun og 

hvaða kennsluaðferð beitir þú helst? 

5. Hvernig eru samskipti þín við aðra kennara? Er mikil samvinna 

milli kennara hér skólanum? 

6. Hvernig eru samskipti þín við nemendur? 

7. Eru margir tvítyngdir nemendur í bekkjum þar sem þú kennir?  

8. Hvernig gengur nemendum af erlendum uppruna að læra íslensku 

og aðrar námsgreinar?  

9. Hve lengi hafa nemendur, sem þú kennir, búið á Íslandi? 

Þekking og færni:  

10. Hvernig er námi og kennslu í íslensku sem öðru máli fyrir 

innflytjendabörn í skóla án aðgreiningar háttað? 

11. Hver eru viðhorf þín til nemenda með mismunandi 

menningarlegan bakgrunn og eru ekki íslenskir?  

12. Telur þú að kennsla í íslensku auki skilning erlendra nemenda á 

íslenskri menningu og siðum? Að þeir skilji Íslendinga betur?  

13. Hvernig kemur það fram? 

14. Hvernig finnst þér erlendum nemendum yfirleitt ganga að læra 

íslensku og aðlagast íslenskum skólum? Skiptir máli frá hvaða 

löndum þeir koma? 

15. Hvernig finnst þér nemendur standa sig í verkefnavinnu, bæði 

einstaklings vinnu og samvinnu?  

16. Hvaða árangri skilar sú vinna, miklum eða litlum?  

17. Finnst þér að nemendur af erlendum uppruna skilji þau verkefni 

sem lögð eru fyrir þau í íslensku sem öðru máli? 

18. Hvernig námsefni heldur þú að væri heppilegast að leggja fyrir? 

19. Hverjir finnast þér helstu kostir og gallar við kennsluefni í 

íslensku  sem öðru máli? Vilt þú breyta einhverju þar?  
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Stuðningur/aðstoð foreldra: 

20. Hvernig eru samskipti þín við foreldra nemenda? 

21. Finnst þér að foreldrar styðji börn sín í náminu? 

Mat: 

22. Hvernig er námsmati háttað hér í skólanum?  

23. Hvernig próf eru lögð fyrir? Ert þú sátt/sáttur við það 

fyrirkomulag?  

24. Hvernig telurðu að þú getir ýtt undir áhuga nemenda og bætt 

árangur þeirra?  
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Fylgiskjal 8 Viðtalsrammi – stjórnendur 

Áhersla á íslensku: 

1. Hver er stefna skólans varðandi kennslu nemenda af erlendum 

uppruna í skóla án aðgreiningar? 

2. Hver er stefna skólans í kennslu í íslensku sem öðru máli?  

3. Finnst þér kennarar styðja vel við nemendur af erlendum uppruna  

og skilja þarfir þeirra? 

4. Hvernig er samvinna kennara í nýbúadeildinni? 

5. Finnst þér mikilvægt að íslenskir nemendur og tvítyngdir vinni 

saman? 

6. Finnst þér ríkja jafnrétti hér í skólanum meðal íslenskra nemenda 

og þeirra sem koma frá öðrum löndum?  

7. Hefur móðurmál erlendra nemenda verið kennt í skóla án  

aðgreiningar samhliða íslenskunáminu? 

8. Þekkir þú til samskipta kennara og nemenda í kennslustofu í 

nýbúadeildinni? Hefur þú fylgst með kennslu þar? 

Þekking og færni: 

9. Finnst þér námið í nýbúadeildinni ekki vera mikilvægt fyrir 

erlenda nemendur í framtíðinni? Að þeir geti virkjað tvítyngi sitt? 

10. Telur þú að námsefni fyrir nemendur í nýbúadeildinni sé nógu  

fjölbreytt?  

11. Finnst þér nemendum í nýbúadeildinni ganga vel að læra íslensku 

og aðrar námsgreinar? Eru einhver úrræði til fyrir þá sem gengur  

illa? 

Mat: 

12. Finnst þér kennarar í nýbúadeildinni gefa nemendum réttmætar 

einkunnir? Eru nemendur ánægðir með útkomu úr prófum, 

einkunnir í tölum? 

Samvinna foreldra: 

13. Hefur þú samskipti við foreldra? Ef svo er, hvernig eru þau 

samskipti? 


