
Hug- og félagsvísindasvið



Erlendir(nemendur(í(íslensku(skólakerfi(
(

(
(
(
(
 
 
 
 
 

Inga%Rún%Ólafsdóttir 

Rebekka%Rut%Rúnarsdóttir%
%
%

%
%

%
 

12%eininga%lokaverkefni%til 
B.Ed.<prófs%í%kennarafræðum%

%
%
 

Leiðsögukennari 
Kristín%Margrét%Jóhannsdóttir%

%
%
%
%

%
 

Kennaradeild 

Hug<!og#félagsvísindasvið 

Háskólinn)á)Akureyri 
Akureyri,%maí%2016%



! ii!

Útdráttur 

Erlendum% ríkisborgurum% á% Íslandi% fer% fjölgandi.% Árið% 1998% voru% 5.635% erlendir%
ríkisborgarar% á% landinu% en% árið% 2015% voru% þeir% orðnir% 24.294.% Fjölmenningarlegt%
samfélag% er% orðið% að% veruleika% og% þörfin% fyrir% breytingar% á% grundvallarhugmyndum%
samfélagsins%er%orðin%meiri%á%hinum%ýmsu%sviðum.%Markmiðið%með%ritgerðinni%er%að%
kanna% hvernig% staðið% er% að% námi% erlendra% nemenda% á% Íslandi% og% hvort% skólar% hafi%
ákveðna%stefnu%þegar%kemur%að%móttöku%nemenda%af%erlendum%uppruna.%Við%teljum%
að%mikilvægt%sé%að%erlendir%ríkisborgarar%sem%koma%hingað%til%lands%fái%þau%tækifæri%
sem% þeir% þurfa% til% að% aðlagast% umhverfinu% og% nýju% samfélagi.% Rýnt% er% í% nokkrar%
rannsóknir% sem% gerðar% hafa% verið% á% málefnum% erlendra% nemenda% og% niðurstöður%
kynntar.%Í%ritgerðinni%er%leitast%við%að%skilgreina%hugtök%og%varpa%ljósi%á%stöðu%erlendra%
nemenda%í%íslensku%skólakerfi,%hvert%sé%mikilvægi%móðurmáls%og%fjölmenningarlegrar%
menntunar%og%hvað%hefur%áunnist%í%tengslum%við%þessa%nemendur.%Niðurstöður%leiða%í%
ljós%að%með%árunum%hefur%skólakerfið%á%Íslandi%náð%að%aðlaga%sig%betur%að%erlendum%
nemendum.%Þó%virðist%enn%vera%langt%í%land%og%margt%sem%betur%má%fara. 

Abstract 
The%population%of%people%with%foreign%nationality% in% Iceland% is%on%the%rise.% In%1998,%
there%were%only%5,635%foreign%nationals%in%the%country,%but%in%2015%the%number%had%
risen%to%24,294.%A%multicultural%society%is%by%now%a%reality%and%the%need%for%changes%
to%the%fundamental%ideas%of%the%society%has%increased%in%various%fields.%The%objective%
of% this% thesis% is% to% examine% how% foreign% students% in% Iceland% adjust% to% Icelandic%
education%and%whether%schools%have%a%specific%policy%when%it%comes%to%the%reception%
of%foreign%students.%We%believe%that%it%is%important%that%foreign%nationals%who%come%
to% the%country%are%given% the%opportunities% they%need%to%adapt% to% the%environment%
and%to%a%new%society.%Several%studies%on%the%issues%of%foreign%students%are%discussed%
and%results%introduced.%The%paper%seeks%to%define%terms%and%highlight%the%position%of%
foreign%students%in%the%Icelandic%school%system%as%well%as%discussing%the%importance%
of%the%native%tongue,%multicultural%education%and%what%has%been%achieved%in%relation%
to% these% students.%Results% reveal% that%over% the%years,% the% school% system% in% Iceland%
has%managed%to%adapt%better%to%foreign%students.%However,%there%is%still%a%long%way%
to%go%and%many%things%need%improvement.%
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1         Inngangur 

Samfélagið%á%Íslandi%er%í%stöðugri%og%hraðri%þróun%og%með%þeim%breytingum%sem%hafa%

átt% sér% stað% hefur% nauðsyn% fyrir% aukin% úrræði% orðið% meiri.% Þegar% fólk% með% aðra%

menningu,%trú%og%tungumál%flytur%til% landsins%í%auknum%mæli%þarf%að%huga%að%öllum%

þáttum%samfélagsins.%Það%þarf%að%mæta%þessum%einstaklingum%og%gefa%þeim%tækifæri%

til% að% aðlagast% nýrri%menningu.%Menntakerfið% gegnir%mikilvægu% hlutverki% í% aðlögun%

innflytjenda,% en% til% að% innflytjendur% aðlagist% umhverfinu% þurfa% þeir% á% almennri%

kennslu%að%halda%og%tækifæri%til%þess%að%læra%íslensku.%Í%þessari%ritgerð%er%fjallað%um%

það% hvernig% grunnskólar% á% Eyjafjarðarsvæðinu% taka% á% móti% nýjum% erlendum%

nemendum% og% hvort% skólar% vinni% eftir% ákveðinni% stefnu% þegar% kemur% að% móttöku%

innflytjenda.%%

%% Einnig% var% augum% beint% að% því% hvernig% innflytjendur% standa% í% íslensku%

skólakerfi%og%hvernig%þeir%ná%að%aðlagast%samfélaginu%og%skólakerfinu.%Gengið%var%út%

frá%eftirfarandi%rannsóknarspurningum:%

1.%%%%%%%Hvernig%taka%grunnskólar%í%Eyjafirði%á%móti%innflytjendum%?%

2.%%%%%%%Hvernig%gengur%erlendum%nemendum%í%íslensku%skólakerfi%?%

Ritgerðin% er% uppbyggð% á% þann% hátt% að% á% eftir% inngangi% kemur% fræðilegur% kafli% sem%

nefnist% fjölmenningarsamfélagið% Ísland.% Þar% er% fjallað% um% skilgreiningu% hugtakanna%

innflytjandi* og% fjölmenningarsamfélag.% Farið% er% yfir% hlutfall% erlendra% ríkisborgara% á%

Íslandi% frá%1998–2015%og%afstaða% Íslendinga%til% innflytjenda%skoðuð.% Í%þriðja%kafla%er%

fjallað%um%erlenda%nemendur%í% íslensku%skólakerfi.%Farið%er%yfir%stöðu%nemendanna%í%

skólakerfinu,% hvernig% staðið% er% að% fjölmenningarlegri% menntun,% mikilvægi%

móðurmáls,% þróun% fjölmenningarlegrar% menntunar% í% heiminum,% móttökudeildir% og%

foreldrasamstarf.% Í% fjórða% kafla% er% farið% yfir% rannsókn% Hönnu% Ragnarsdóttur% frá%

árunum% 2002–2005% en% hún% kannaði% stöðu% innflytjendafjölskyldna% og% barna% þeirra%

fyrstu%þrjú% árin% eftir% að%þau%hófu%nám% í% íslenskum% skólum.%Niðurstöður%Hönnu%eru%

bornar%saman%við%grein%Önnu%Guðrúnar%Júlíusdóttur%frá%árinu%2004.%Í%fimmta%kafla%er%

fjallað% um% fjölbreytileika% kennara% og% nemenda% og% rannsókn% sem% gerð% var% af%

Þjónustumiðstöð% Miðborgar% og% Hlíða% árið% 2010% þar% sem% upplifun% fagfólks% á%
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fjölmenningarlegri% menntun% var% könnuð.% Í% sjötta% kafla% eru% birtar% niðurstöður% úr%

örkönnun%þar%sem%skólar%á%Eyjafjarðarsvæðinu%voru%spurðir%út%í%það%hvort%þeir%fylgdu%

einhverri% ákveðinni% stefnu% við% móttöku% innflytjenda% og% hvernig% þeir% stæðu% að%

móttökunni.% Í% sjöunda% kafla% er% farið% yfir% það% sem% hefur% áunnist% í% tengslum% við%

grunnskólanemendur% með% íslensku% sem% annað% tungumál.% Loks% eru% meginatriði%

ritgerðarinnar%dregin%saman%í%lokaorðum.%
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2        Fjölmenningarsamfélagið Ísland 
2.1 Hugtakið innflytjandi 

Hugtakið%innflytjandi%(e.% immigrant)%má%skilgreina%á%eftirfarandi%hátt:% Innflytjandi%er%

„útlendingur% sem% hefur% sest% að% í% landinu% til% langs% tíma% en% er% fæddur% erlendis% eða%

báðir"foreldrar"hans"eru"fæddir"erlendis"eða"hafi"haft"erlent"ríkisfang."Innflytjendur"á"

Íslandi( eiga( það( sameiginlegt( að( hafa( annað( mál( en( íslensku( að( móðurmáli.(

Móðurmál)er)það)tungumál)sem)barn)lærir)fyrst“)(Félagsmálaráðuneytið,)2007,%bls.%

2).% Hugtakinu% hefur% gjarnan% verið% skipt% í% þrennt.% Fyrsta% kynslóð% innflytjenda% er% sá%

hópur%sem%hefur%flutt%nýlega%til%landsins.%Önnur%kynslóð%innflytjenda%er%afkomendur%

fólks%sem%hefur%flutt%til% landsins%og%eignast%þar%börn%eftir% lengri%eða%styttri%búsetu%á%

landinu.% Þriðja% kynslóð% innflytjenda% er% síðan% afkomendur% annarrar% kynslóðarinnar%

(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007a,%bls.%250).%

2.2 Hugtakið fjölmenningarsamfélag 
Fjölmenningarsamfélag%er%samfélag%þar%sem%fólk%með%ólíkan%þjóðernislegan%uppruna,%

trú,% þjóðerni% og%menningu% býr% á% sama% landsvæði.% Fólkið% ber% virðingu% fyrir% ólíkum%

lífsháttum% og% hefur% opin% samskipti% sín% á% milli.% Í% fjölmenningarsamfélagi% er% enginn%

æðri%eða% lægri%en%annar%og%allir%eru% jafn%mikilvægir.%Samskipti%á% jafnréttisgrundvelli%

og%umburðarlyndi%eru%í%hávegum%höfð%(Guðrún%Pétursdóttir,%2006).%Í%nútímanum%er%

menningarlegur% fjölbreytileiki% orðinn% að% veruleika% og% er% hann% óútreiknanlegur%

(Hanna% Ragnarsdóttir,% 2007b,% bls.% 21).% Með% því% sem% fjölmenningarsamfélögum%

fjölgar%verður%þörfin% fyrir%breytingar%á%grundvallarhugmyndum%samfélagsins%meiri%á%

hinum% ýmsu% sviðum.% Þessar% hugmyndir% þurfa% að% byggja% á% og% gera% ráð% fyrir%

fjölbreytileika% hvað% varðar% trúarbrögð,% menningu% og% tungumál% fólksins% (Hanna%

Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%22).%Janúar%2007%markar%ákveðin%tímamót%á%Íslandi%en%þá%

var% stefna% um% aðlögun% innflytjenda% samþykkt% og% var% þetta% fyrsta% stefnumörkun%

ríkisstjórnar% Íslands% sem% snerti% fjölmenningarsamfélagið% á% einhvern% hátt%

(Félagsmálaráðuneytið,% 2007,% bls.2).% Þó% var% það% þegar% árið% 1997% að% Guðrún%

Pétursdóttir% notaði% hugtakið% fjölmenning% sem% hún% skilgreindi% á% eftirfarandi% hátt:%

„Hugtakið% fjölmenningarlegt% samfélag% er% notað% um% það% samfélagslega% form% sem%
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verður% til% þegar% fólk% af% mismunandi% etnískum% uppruna% og% frá% mismunandi%

menningarsvæðum% býr% saman“% (Björk% Helle% Lassen,% Fríða% B.% Jónsdóttir,% Hildur%

Blöndal,% Aðalheiður% Steingrímsdóttir,% Hulda% Karen% Daníelsdóttir% og% Kolbrún%

Vigfúsdóttir,%2007,%bls.%161).%

2.3 Erlendir ríkisborgarar á Íslandi 
Fjöldi% erlendra% ríkisborgara% á% Íslandi% hefur% farið% vaxandi.% Árið% 1998% voru% 5.635%

erlendir%ríkisborgarar%á%landinu,%árið%2008%voru%þeir%orðnir%23.421%og%árið%2015%voru%

24.294% erlendir% ríkisborgarar% búsettir% á% Íslandi.% Ef% skoðaður% er% fjöldi% erlendra%

ríkisborgara%sem%búsettir%eru% í%Eyjafirði%má%einnig%sjá%fjölgun%á%árunum%1998–2015.%

Árið% 1998% voru% 274% erlendir% ríkisborgarar% búsettir% í% Eyjafirði,% árið% 2008% voru% þeir%

orðnir%708%talsins%og%árið%2015%voru%þeir%762%(Hagstofan,%2016a).%Í%takt%við%fjölgunina%

hefur%samfélagið%þurft%að%laga%sig%að%þeirri%fjölmenningu%sem%til%er%orðin%á%Íslandi.%

%
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2.4 Afstaða Íslendinga til innflytjenda 
Þessi% fjölgun% erlendra% ríkisborgara% á% landinu% hefur% leitt% til% ýmissa% umræðna% í%

þjóðfélaginu%sem%sýna%afstöðu%Íslendinga%til% fólks%af%erlendu%bergi%brotnu.%Sum%mál%

fá% töluverða% fjölmiðlaumfjöllun%og% vill% þá% stundum%bregða% við% að% fullyrt% sé%um%hitt%

eða%þetta%án%þess%að%nokkur%rök%séu%fyrir%því%sem%sagt%er.%Því%hefur%verið%haldið%fram%

að% á% Íslandi% sé% nokkuð% um% fordóma% gagnvart% útlendingum% og% að% jafnvel% séu% þeir%

algengari%hér%en%erlendis.%Í%grein%sinni%Afstaða*Íslendinga*til*útlendinga%skoðar%Friðrik%

H.% Jónsson% niðurstöður% fjölþjóðasamanburðarrannsóknar% sem% fjallar% meðal% annars%

um% afstöðu% Íslendinga% til% útlendinga.% Þar% er% meðal% annars% vísað% í% niðurstöður% úr%

lífsgildakönnunum% sem% gerðar% voru% hér% á% landi% á% árunum% 1990% og% 1999% af%

Félagsvísindastofnun%og%eins%er%notast%við%gögn%úr%könnun%Hagvangs%frá%árinu%1984.%

Niðurstöður% þessara% kannana% sýna% að% mjög% lítið% er% um% óvild% Íslendinga% í% garð%

útlendinga%(Friðrik%H.%Jónsson,%2003,%bls.%295).%

%%%%%%%% Viðbrögð% Íslendinga% við% fjölgun% erlendra% borgara% voru% nokkuð% jákvæð%

samkvæmt%lífsgildakönnuninni.%Þá%töldu%Íslendingar%að%ef%nóg%atvinna%væri%til%staðar%

og%ef%fólk%væri%viljugt%til%að%aðlagast%íslenskum%siðum%þá%væri%ekkert%því%til%fyrirstöðu%

að%erlendir%ríkisborgarar%settust%hér%að%(Friðrik%H.%Jónsson,%2003,%bls.%497).%
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%%%%%%%% Árið% 2005% fékk% Rauði% krossinn% IMG% Gallup% til% að% gera% könnun% á% því% hvort%

Íslendingum% fyndist% vegið% að% lífsgæðum% sínum% við% komu% innflytjenda.% Í% þessari%

könnun%kom%fram%að%aðeins%5%%fólks%á%aldrinum%15–75%ára%töldu%lífsgæði%sín%hafa%að%

einhverju%leyti%versnað%við%komu%innflytjenda%hingað%til% lands%en%19%%töldu%lífsgæði%

sín% hafa% batnað.% Einnig% var% spurt% um%hvort% fólk% væri% sátt% við% að% hafa% innflytjendur%

sem%nágranna%og%sögðu%6%%svarenda%að%þeir%yrðu%ósáttir%við%það.%Munur%var%þó%á%því%

hvaða%þjóðerni%fólk%var%sátt%við%að%hafa%sem%nágranna,%og%sögðu%22%%að%þeir%myndu%

ekki%vera%sáttir%við%að%hafa%múslima%sem%nágranna,%og%var%munurinn%marktækur%eftir%

aldri.% Hjá% fólki% á% aldrinum% 16–24% ára% voru% 17%% á% móti% því% að% hafa% múslima% sem%

nágranna%en%hjá%aldrinum%55–75%var%hlutfallið%31%.%Undanfarin%ár%virðast%viðhorf%til%

nýbúa%hafa%versnað%þar%sem%árið%1997% fannst%24%%nemenda% í%9.%og%10.%bekk%að%of%

margir%innflytjendur%byggju%á%Íslandi%en%árið%2003%var%talan%komin%upp%í%41%.%Tenging%

er%á%milli%þess%að%vera%neikvæður%gagnvart%innflytjendum%og%lélegrar%stöðu%unglinga.%

Þeir% sem%hafa%neikvætt% viðhorf% til% nýbúa%eru%þeir% sem%gengur% illa% í% skóla,% eiga% lítið%

menntaða% foreldra,% neyta% vímuefna% og% fá% minni% stuðning% frá% foreldrum% sínum.%

Líklegra%er%að%þeir%sem%hafa%neikvæð%viðhorf%leggi%aðra%í%einelti%(Þóroddur%Bjarnason,%

2006,%bls.%291–292).%

% Ný%könnun%sem%stýrt%var%af%Marcus%Meckl%prófessor%við%Háskólann%á%Akureyri%

sýnir% að%meirihluti% íbúa% á% Akureyri% telur% það% gott% fyrir% bæjarfélagið% að% erlent% fólk%

setjist%þar%að.%Eitt%þúsund%Akureyringar%voru%spurðir%í%tilviljunarúrtaki%en%einnig%náði%

rannsóknin%til%Húsavíkur%og%Dalvíkur.%Um%60%%svarenda%sögðust%vera%mjög%sammála%

eða% frekar% sammála%þegar% spurt% var%um%hvort% gott% væri% fyrir%Akureyri% að% fólk%með%

erlendan% uppruna% settist% hér% að,% 30%% sögðu% hvorki% né% en% 11%% sögðust% vera%

ósammála% þeirri% fullyrðingu% að% gott% væri% að% útlendingar% settust% hér% að.% Einnig% var%

tenging%á%milli% svara%og%menntunar% skoðuð.%Þannig% virtist% viðhorfið%minnst% jákvætt%

hjá%grunnskólamenntuðum%einstaklingum%en%jákvæðast%hjá%háskólamenntuðum.%Þeir%

einstaklingar%sem%sjálfir%höfðu%búið%erlendis%í%einhvern%tíma%voru%jákvæðari,%en%þeir%

sem%aldrei%höfðu%búið%erlendis,% fyrir%því%að% fólk%með%erlendan%uppruna%settist%að%á%

Akureyri% (Háskólinn% á% Akureyri,% 2016,% án% bls.).% Niðurstöður% rannsóknar% Marcusar%

styðja%við%fyrri%rannsóknir%um%að%afstaða%íslendinga%til%innflytjenda%er%nokkuð%góð.%%

%
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3        Fjölmenningarleg menntun 
Margar% rannsóknir% hafa% verið% gerðar% á% stöðu% erlendra% nemenda% í% hinum% ýmsu%

löndum% en% aðstæður% þeirra% hér% á% landi% hafa% lítið% verið% rannsakaðar.% Árið% 2000%

komust%þó%Gydeu<Adomako%o.fl.%að%því%að%líklegra%væri%að%þeir%unglingar%sem%hefðu%

annað% móðurmál% en% íslensku% hefðu% notað% fíkniefni,% liði% illa% í% skóla% og% ættu% við%

andlega%erfiðleika% að% stríða.%Námið% reynist% þeim%erfiðara%og% félagsleg% tengsl% þeirra%

eru%verri%(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%393).%

%%%%%%%% Þegar%talað%er%um%unglinga%af%erlendum%uppruna%sem%ákveðinn%hóp%er%erfitt%

að% skilgreina% nægilega% vel% við% hvað% er% átt.% Að% vera% af% erlendum% uppruna% getur%

nefnilega%þýtt%svo%margt%og%eru%upplýsingar%um%fæðingarland%ekki%endilega%nóg%til%að%

skilgreina%erlendan%uppruna.%Þó%að%einstaklingur%fæðist%ekki%hér%á% landi%getur%hann%

átt%allar%sínar%rætur%á%Íslandi%og%eins%geta%þeir%sem%fæðast%hér%á%landi%átt%allar%sínar%

rætur% erlendis.% Til% þess% að% hafa% einhvern% mælikvarða% á% menningarlegan% uppruna%

fólks%er%gott%að%skoða%hvaða%tungumál%er%talað%á%heimilinu.%Tungumálið%eitt%og%sér%er%

þó%ekki%heldur%algildur%mælikvarði,%þar%sem%íslenska%getur%verið%aðalmál%heimilis%þó%

báðir%foreldrarnir%séu%erlendir%(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%393).%

3.1   Þróun á fjölmenningarlegri menntun í heiminum 
Mikilvægi% fjölmenningarlegrar% kennslu% í% heiminum% jókst% vegna% baráttu%

Borgararéttindahreyfingarinnar% í% kringum% 1960% (e.* The* 1960’s* Civil* Rights*

Movement).%Blökkumenn%í%Bandaríkjunum%kröfðust%réttinda%sinna%og%markmiðið%var%

að% útrýma% mismunun% í% atvinnumálum,% menntun% og% húsnæðismálum.%

Borgararéttindahreyfingin% hafði% gríðarleg% áhrif% á% menntastofnanir% vegna% þess% að%

þjóðernishópar,% fyrst%blökkumenn% í%Bandaríkjunum%og% svo%aðrir%hópar,% fóru% fram%á%

það% að% skólar% og% aðrar%menntastofnanir% gerðu% umbætur% á% námskrám% til% að%mæta%

reynslu,% menningu,% sögu% og% sjónarmiðum% allra% þjóðernishópa.% Þjóðernishópar%

kröfðust%þess%einnig%að%skólar%réðu%fleiri% litaða%kennara%og%skólastjórnendur%svo%að%

börn%þeirra%fengju%betri%fyrirmyndir%(Banks,%2010,%bls.%5–7).%%%

%%%%%%%% Þjóðernishóparnir% ýttu% á% að% skólastjórnir% í% hverfum% þeirra% endurskoðuðu%

kennslubækur%svo%þær%endurspegluðu% fjölbreytileika%þjóða% í%Bandaríkjunum.%Skólar%

og% kennarar% brugðust% við% í% fljótræði.% Ný% námskeið% voru% búin% til% án% fullnægjandi%
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undirbúnings%og%án%þess%að%nægilega%væri%hugað%að%menntunargildinu%og%því%hvort%

þau%hentuðu%skólakerfinu.%Frí%og%aðrir%sérstakir%dagar,%hátíðahöld%og%námskeið%með%

áherslu% á% einn% þjóðernishóp% voru% ríkjandi% einkenni% þeirra% umbóta% skólanna% sem%

tengdust% þjóðlegum% og% menningarlegum% fjölbreytileika% árin% 1960–1970% (Banks,%

2010,%bls.%5–7).%

%%%%%%%% Ávinningur% Borgararéttindahreyfingarinnar,% vaxandi% reiði% og% frjálslynt%

andrúmsloft% ýtti% á% aðra%minnihlutahópa% að% leita% réttar% síns,% útrýma%mismunun% og%

krefjast% þess% að% menntakerfið% brygðist% við% ólíkum% þörfum,% menningu% og% sögu.%

Kvenréttindabaráttan% var% ein% af% merkilegustu% félagslegu% hreyfingum% á% 20.% öld.% Á%

árunum%1960–1970%var%mismunun%gegn%konum%í%atvinnumálum,%tekjum%og%menntun%

mikil% og% oft% blygðunarlaus.% Kvenréttindabaráttan% varpaði% ljósi% á% það% hvernig%

mismunun%og%kynjahyggja%hefur%áhrif%á% tækifæri% kvenna% í% lífinu%og%þannig%neikvæð%

áhrif% á% heiminn.% Barist% var% fyrir% því% að% pólitískar,% félagslegar% og% efnahagslegar%

stofnanir% og% menntastofnanir% ynnu% hörðum% höndum% að% því% að% útrýma%

kynjamismunun% og% veita% konum% tækifæri% til% að% nýta% hæfileika% sína% og% metnað.%

Aðalmarkmiðið%með% kvenréttindabaráttunni% var% að% fá% sömu% laun% fyrir% sömu% vinnu,%

útrýma% lögum% sem% mismunuðu% gegn% konum% og% gerðu% þær% að% annars% flokks%

borgurum,% stuðla% að% því% að% fleiri% konur% fengju% vinnu% við% stjórnunarstörf% og% auka%

þátttöku%karla%í%barnauppeldi%og%heimilisverkum%(Banks,%2010,%bls.%5–7).%

%%%%%%%% Þegar% femínistar% skoðuðu% menntastofnanir% sáu% þeir% svipaða% hluti% og%

þjóðernishóparnir%höfðu%bent%á:%Kennslubækur%og%námskrár%voru%karllægar.%Pólitísk%

og%hernaðarleg%saga%var%ríkjandi%í%kennslubókum%en%sögum%af%fjölskyldum,%þrældómi%

og% venjulegu% fólki% var% ýtt% til% hliðar.% Femínistar% kröfðust% þess% að% kennslubækur% í%

skólum%yrðu%endurskoðaðar%og%að%konur% fengju% stjórnunarstöður% í% skólum%því%þótt%

margir%kennarar%í%skólum%væru%kvenkyns%voru%stjórnendur%yfirleitt%karlkyns.%Fljótlega%

fóru% fleiri%minnihlutahópar%að% leita% réttar% síns%og%þrýstu%á% stofnanir%að%endurskoða%

margt%í%störfum%sínum.%Fjölmenningarleg%kennsla%varð%til%út%frá%ólíkum%námskeiðum,%

úrræðum% og% framkvæmdum% sem%menntastofnanir% höfðu% sett% á% stofn% til% að% svara%

kröfum,%væntingum%og%þörfum%ólíkra%hópa%(Banks,%2010,%bls.%5–7).%

%

%
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3.2   Menntun í fjölmenningarsamfélagi 
Árið% 1998% höfðu% 747% grunnskólanemendur% á% Íslandi% annað% mál% en% íslensku% að%

móðurmáli.% Árið% 2014% voru% nemendurnir% orðnir% 3275% talsins% (Hagstofan,% 2016b).%

Með% fjölgun% innflytjenda% til% Íslands% hefur% ekki% aðeins% umræðan% um%

fjölmenningarsamfélög% aukist% heldur% einnig% umræðan% um% fjölmenningarlegt%

skólasamfélag.% Þegar% notað% er% hugtak% eins% og% fjölmenning% í% íslenskum% skólum% þá%

vísar%það%oftar%en%ekki%til%uppruna%og%þjóðmenningar%nemendanna.%Það%má%rekja%til%

þess% að% nemendurnir% sem% flytja% til% Íslands% skera% sig% úr% þar% sem% þeir% tala% ekki%

tungumálið,%hafa%alist%upp%við%ólíka%menningu%og%hafa%oft%annað%yfirbragð%en%hinir%

almennu%íslensku%nemendur.%Kennarar%hafa%oft%á%tíðum%nýtt%komu%þessara%nemenda%

til% Íslands% sem% kveikju% að% umræðu% um% fjölmenningu% og% áhrif% hennar% á%

skólasamfélagið%(Björk%Helle%Lassen%o.fl.,%2007,%bls.%162).%

%%%%%%%% Undanfarin% ár% hafa% verið% haldin% fjölmörg% símenntunarnámskeið% um%málefni%

fjölmenningarlegra%kennsluhátta%og%fjöldi%þeirra%bendir%til%þess%að%áhugi%sé%mikill%hjá%

kennurum% á% því% að% þróa% nýjar% leiðir% til% að%mæta% fjölbreyttum%námshópum% (Hanna%

Ragnarsdóttir,%2005,%bls.%6).%Þegar%auka%á%jöfnuð%innan%skóla%er%mikilvægt%að%huga%að%

öllum% hliðum% skólastarfsins.% Til% að% jöfnuður% myndist% í% skólastarfinu% þarf% nýja%

heildarsýn%á%skólastarfið%og%breytt%viðhorf%en%ekki%einungis%að%taka%upp%nýtt%námsefni%

eða% kennsluhætti.%Mikilvægt% er% að% tryggja% að% allir% hafi% jafnan%þátttökurétt% í%mótun%

skólasamfélagsins%og%þarf%að%líta%á%það%sem%samfélag%nemenda,%kennarar%og%annars%

starfsfólk%skólans.%Til%að%mynda%nýja%heildarsýn%þarf%að%huga%að%eftirtöldum%þáttum%

skólastarfs%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2005,%bls.%5):%

1.% Námskrá.% Námskrá% skólans% þarf% að% vísa% í% reynsluheim% og% veruleika% allra%

barna% í% skólanum.% Það% er% gert% með% því% að% auka% mikilvægi% gagnrýninnar%

hugsunar%í%skólastarfi%og%taka%inn%ólík%sjónarhorn%á%fjölbreytt%viðfangsefni.%

2.% Kennsluaðferðir(og(kennslufræði.%Tryggja%þarf%að%allir%nemendur%hafi%jafnan%

aðgang% að% námsferlinu.% Hafa% þarf% samvinnu,% virðingu,% samstöðu% og%

samskipti%að%leiðarljósi%þegar%kemur%að%vali%á%kennsluaðferðum.%

3.% Námsmat.% Stuðla% þarf% að% alhliða% og% fjölbreyttu% námsmati% og% taka% tillit% til%

margbreytileikans%innan%skólahópsins,%sem%og%einstaklingsþarfa.%
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4.% Stjórnun( skóla( og( heildarskipulag.% Stjórnendur% skóla% þurfa% að% vera%

aðgengilegir%nemendum,%kennurum%og%foreldrum.%Huga%þarf%að%breytingum%

í% bekkjarkerfum% grunnskóla,% innleiða% meira% af% hópskipulagi% og% taka%

ákvarðanir%á%lýðræðislegan%hátt.%

5.% Námsefni(og(umhverfi.%Aðlaga%þarf%umhverfið%svo%að%öllum%börnum%finnist%

þau%jafn%mikilvæg%og%að%virðing%sé%borin%fyrir%öllum%innan%skólaumhverfisins.%

Skoða% þarf% námsefni,% bækur,% myndir% og% annan% efnivið% sem% notaður% er% í%

skólastarfinu%og%huga%að%skilaboðunum%sem%felast% í%þeim,%bæði%beinum%og%

óbeinum.%

6.% Skólamenning( og( skólaandi.% Stuðla% þarf% að% viðhorfsbreytingum% innan%

skólans% og% sjá% til% þess% að% skólakerfið% sé% á% jafnréttisgrundvelli.% Starfsfólk%

skólans% þarf% að% tileinka% sér% mikilvægi% þess% að% bera% virðingu% fyrir% öllum%

börnum%og%vinna%markvisst%gegn%ójöfnuði.%

7.% Tungumál(skólans.%Nemendur%þurfa%að%fá%tækifæri%til%að%nota%móðurmál%sitt%

í%skólanum%til%dæmis%með%því%að%hafa%aðgengi%að%efni%á%móðurmálinu.%Skoða%

þarf%hvaða%tungumál%er%notað%í%skólanum%og%hvaða%tungumál%eru%kennd%þar.%

8.% Tengsl( við( samfélag( og( fjölskyldur.% Leita% skal% til% foreldra% varðandi%

hugmyndir%sem%tengjast%skólastarfinu%og%virkja%þá%þannig%til%að%taka%virkan%

þátt% í% skólastarfinu.% Skólinn%þarf%einnig%að%vera%virkur%þátttakandi% í%mótun%

samfélagsins%með%því%að%tengjast%starfinu%í%nánasta%samfélaginu%hvort%sem%

það%er%þéttbýli,%dreifbýli%eða%hverfi.%

9.% Skólastefna( og( skólaþróun.% Skólinn%þarf% að%hafa% framtíðarsýn%og%hugsjón.%

Leggja%skal%áherslu%á%að%unnið%sé%að%mótun%skólastefnunnar%á%lýðræðislegan%

hátt%með%þátttöku%foreldra,%kennara%og%barna%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2005,%

bls.%5–6).%

Undanfarin%ár%hefur% fjölmenningarleg%menntun%þróast%hratt.%Reynt%er%að% stuðla%að%

félagslegu% réttlæti% og% útfæra% jöfnuð% á% öllum% skólastigum% skólakerfisins.%

Meginmarkmiðið% með% fjölmenningarlegri% menntun% er% að% allir% nemendur,% óháð%

félagslegri%stöðu,%uppruna,%kyni%og%menningarlegum%einkennum,%hafi%jöfn%tækifæri%til%

menntunar%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007a,%bls.%256).%Fjölmenningarleg%menntun%lítur%á%

skólakerfið%sem%félagslegt%kerfi%sem%inniheldur%marga%tengda%þætti%og%breytur.%Þess%

vegna%þarf%að%huga%að%öllum%þáttum%skólakerfisins%til%að%koma%á%jafnrétti%í%menntun%
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en%ekki%einblína%á%aðeins%einn%þátt;%ef%það%er%gert%er%ekki%hægt%að%segja%að%það%sé%

fjölmenningarleg% kennsla% við% skólann.% Í%mannlegu% samfélagi% er%þó%ekki%hægt%að%ná%

fullkominni%fjölmenningarlegri%kennslu%þar%sem%hún%hefur%það%að%markmiði%að%eyða%

allri%mismunun%og%ná% fullkomnu% jafnrétti% í%menntun,% en%því% er% ekki% hægt% að%ná% að%

fullu%í%heiminum%í%dag%(Banks,%2010,%bls.%25).%

3.3   Mikilvægi móðurmáls í kennslu 
Leggja%þarf% áherslu%á% að%nemendur% fái% kennslu% í% sínu%eigin% tungumáli% þar% sem%þeir%

geta% lært% um% bókmenntir,% mál% og% menningu% sína% og% fái% æfingu% í% að% nota% málið%

(Mennta<% og% menningarmálaráðuneytið,% 2013,% bls.% 106–107).% Niðurstöður%

könnunarinnar% sem% sagt% var% frá% í% skýrslunni% Nemendur* með* íslensku* sem* annað*

tungumál*í*grunnskólum*–*upplifun*fagfólks*skólanna*sýna%að%heilt%á%litið%er%viðhorfið%

til% móðurmáls% nemenda% sem% hafa% íslensku% sem% annað% tungumál% jákvætt% (Hulda%

Karen%Daníelsdóttir,%Ari%Klængur%Jónsson%og%Hilma%Hólmfríður%Sigurðardóttir,%2010,%

bls.%77).%Svo%virðist%sem%kennarar%reyni%að%finna%námsefni%á%viðeigandi%tungumáli%og%

ýti% undir% það% að% nemendur% noti% móðurmál% sitt.% Spurt% var% hvort% kennarar% myndu%

hvetja% foreldra% barna% með% annað% tungumál% til% að% notast% við% móðurmál% sitt% í%

samskiptum%við%börn%sín%og%hvort%þeir%myndu%aðstoða%þau%við%að%viðhalda%og%læra%að%

lesa%á%sínu%móðurmáli.%Svörin%sýndu%að%meirihluti%kennara%hvatti%foreldra%til%þess%að%

halda% við% móðurmálinu% en% tæplega% tíundi% hver% sagði% það% aðeins% stundum% gert.%

Foreldrar% voru% hvattir% til% að% hjálpa% börnum% sínum% að% læra% að% lesa% á% sínu% eigin%

tungumáli% samkvæmt% stórum%hluta% svarenda.% Samkvæmt%þriðjungi% svarenda% fengu%

nemendur% kennslu% á% sínu% móðurmáli% og% þar% voru% talin% upp% nokkur% tungumál% og%

sögðu% þrjátíu% og% þrír% pólskukennslu% vera% í% boði,% sjö% spænsku,% fimm% tagalog,% þrír%

ensku,%þrír%tælensku,%þrír%litháísku,%tveir%rússnesku%og%einn%sagði%að%portúgalska%væri%

í%boði.%Tveir%þriðju%nemenda%fengu%enga%slíka%kennslu%og%voru%margar%ástæður%sagðar%

að%baki%því,%eins%og%til%dæmis%að%ekki%fengist%borgað%fyrir%kennsluna%hjá%sveitarfélagi%

og%að%kennari%fengist%ekki%í%starfið%(Hulda%Karen%Daníelsdóttir%o.fl.,%2010,%bls.%77).%

%%%%%%%% Huga% þarf% að%mörgum%hlutum%þegar% kemur% að%menntun% barna%með% annað%

móðurmál.%Einn%af%þessum%hlutum%er%að%skoða%hvar%barnið%stendur%í%sínu%móðurmáli.%

Ef%barn%er%ekki%búið%að%ná%góðum%tökum%á%sínu%upprunalega%máli%þá%getur%það%haft%
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neikvæð% áhrif% á% námið% ef%móðurmálinu% er% ekki% viðhaldið% og% gæta% þarf% þess% þegar%

kenna%á%nýtt%mál.%Erfiðleikar%geta%þá%komið%upp%og%málþroskinn%gæti%skaddast,%sem%

og% læsisþróunin.% Þetta% getur% þá% leitt% til% þess% að% erfiðleikar% í% námi% komi% upp.%

Fræðimenn%eru%ekki%vissir%um%ástæðuna%fyrir%þessu%en%talað%er%um%að%einhvers%konar%

truflun%á%málþroska%geti%orðið%þegar%máltökuferli% fer%aftur%af%stað%ef%barnið%er%ekki%

orðið% fullnuma%á% sitt%móðurmál.%Þegar%barn% sem%er%að% læra%nýtt% tungumál%þarf% að%

einbeita% sér% að%málinu% frá% byrjun%þá% eru% jafnaldrar% þess,% þeir% sem%hafa% aðeins% eitt%

tungumál% að% hugsa% um,% að% öðlast% dýpri% færni% í% málinu.% Við% það% verður% tvítyngda%

barnið%á%eftir%í%málþroskanum%og%getur%reynst%því%erfitt%að%ná%jafnöldrum%sínum%eftir%

það%(Birna%Arinbjörnsdóttir,%2000,%án%bls.).%

Gott% samstarf% við% heimilin% er% mikilvægt% og% þarf% að% huga% vel% að% því.% Hlutverk%

fjölskyldunnar%er%mjög%mikilvægt%og%þar%þarf%að%vera%samvinna%á%milli%til%að%viðhalda%

þjálfun%tungumálanna,%bæði%íslensku%og%móðurmálsins,%og%virðingu%fyrir%þeim%báðum%

(Mennta<%og%menningarmálaráðuneytið,%2013,%bls.%107).%%%

%%%%%%%% Íslenskunám% fyrir% nemanda% með% annað% móðurmál% er% mikilvægt.% Að% læra%

íslensku% er% hornsteinn% allrar% annarrar% menntunar% fyrir% þann% nemanda% og% hjálpar%

honum%að% taka%þátt% í% samfélaginu.%Viðfangsefnið%er%krefjandi%og% í%mörg%horn%er%að%

líta%þar%sem%nemendurnir%koma%frá%mismunandi%löndum%og%er%bakgrunnur%þeirra%oft%

mjög% misjafn% (Mennta<% og% menningarmálaráðuneytið,% 2013,% bls.% 106).% Í% sumum%

tilfellum%hefur%kennarinn%nokkur%tök%á%móðurmáli%nemanda%og%getur%hann%þá%notað%

þekkingu% sína% til% að% styðja% við% íslenskunám% nemandans.% Í% öðrum% tilfellum% tala%

nemendur%mál%sem%kennarinn%þekkir%lítið%sem%ekkert%til%og%jafnvel%getur%svo%verið%að%

nemandinn% tali% mál% sem% notar% annað% leturkerfi% eða% tákn.% Oft% hafa% báðir% foreldrar%

erlendra% nemenda% sama%móðurmál% en% það% er% þó% ekki% algilt,% til% dæmis% gæti% annað%

foreldrið% haft% íslensku% sem% móðurmál.% Allir% þessir% þættir% geta% haft% áhrif% á%

málumhverfið%sem%barnið%elst%upp%við%og%þá%einnig%samskipti%skólans%og%heimilisins.%

Allt%getur%haft%áhrif%þegar%nemandi%þarf%að%taka%upp,%læra%og%vinna%með%nýtt%mál.%Því%

er% nauðsynlegt% að% upplýsa% foreldra% og% hvetja% þá% til% að% styðja% við% börn% sín% í%

íslenskunámi% en% jafnframt% að% halda% í% móðurmálið% til% að% halda% við% virku% tvítyngi%

nemendanna%(Mennta<%og%menningarmálaráðuneytið,%2013,%bls.%106).%Allir%græða%á%

því% að% kunna% fleiri% en% eitt% tungumál% og%móðurmál% styrkir% einnig% fjölskyldubönd% og%

heldur%tengslum%við%menningarlega%arfleifð.%Þess%vegna%þarf%að%upplýsa%foreldra%um%
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mikilvægi%þess%að%halda%í%sitt%tungumál%á%heimilinu%svo%að%nemandi%glati%því%ekki%þó%

að% nýtt% tungumál% komi% til% sögunnar% (Mennta<% og%menningarmálaráðuneytið,% 2013,%

bls.%106).%

%%%%%%%% Í%16.%grein%grunnskólalaganna%kemur%fram%að%þegar%erlendir%nemendur%hefji%

nám%á% Íslandi% skuli% skólinn% fara%eftir%móttökuáætlun%sinni%og/eða%sveitarfélagsins.% Í%

móttökuáætlun%þarf%að%huga%að%tungumálafærni,%bakgrunni%og%því%hvernig%nemanda%

gengur%á%öðrum%námssviðum.%Foreldrar%og%nemendur%með%erlendan%bakgrunn%eiga%

að% fá% aðgang% að% upplýsingum% um% grunnskólastarfið% og% hverja% þá% ráðgjöf% sem% þeir%

gætu%þurft.%Leyfilegt%er%í%grunnskólum%að%sleppa%nemanda%við%hluta%af%skyldunámi%í%

erlendu% tungumáli% og% nota% og% viðurkenna% þess% í% stað% kunnáttu% þeirra% í% eigin%

móðurmáli.%Í%viðtali%sem%tekið%var%við%Helgu%Hauksdóttur%nefnir%hún%að%mikilvægt%sé%

að%sérsníða%stundatöflur%að%erlendum%nemendum,%en%oft%sé%annað%tungumál%eins%og%

danska%fjarlægt%úr%stundatöflunni%og%bætt%við%íslenskukennslu%þar%í%staðinn.%Reynt%er%

að% skipuleggja% kennsluna% þannig% að% nemendur% missi% aldrei% úr% verklegum% greinum%

fyrir%íslensku%því%það%er%mikilvægt%að%þeir%fái%að%vera%í%kringum%samnemendur%sína%til%

að% passa% upp% á% félagslega% þáttinn% (Helga% Hauksdóttir,% 2016,% munnleg% heimild% 16.%

mars%2016).%Í%skýrslunni%Nemendur*með*íslensku*sem*annað*tungumál*í*grunnskólum*

–* upplifun* fagfólks* skólanna* frá% árinu% 2010% sýndu% niðurstöður% að% 53,3%% svarenda%

sögðu% kunnáttu% í% móðurmáli% nemenda% vera% viðurkennda% alltaf% eða% stundum% sem%

hluta% af% skyldunámi% sem% kæmi% þá% í% staðinn% fyrir% annað% erlent% tungumál% í%

skyldunáminu.% 18,6%% sögðu% að% það% væri% sjaldan% gert% og% 28%% sögðu% að% kunnátta% í%

móðurmáli%væri%aldrei%metin%sem%hluti%af% skyldunáminu% (Hulda%Karen%Daníelsdóttir%

o.fl.,%2010,%bls.%77).%Mikilvægt%er% fyrir%nemendur%með%erlendan%uppruna%að%halda% í%

móðurmál%sitt%og%uppruna%þótt%þeir%flytjist%til%Íslands%og%þurfi%að%læra%nýtt%tungumál%

og%aðlagast%nýju%samfélagi.%

3.4   Staða erlendra nema á Íslandi 
Árið% 2006% var% alþjóðlega% rannsóknin%Heilsa* og* lífskjör* skólanema* lögð% fyrir% í% fyrsta%

sinn% á% Íslandi.%Notast% var% við% staðlaða% spurningalista% sem% lagðir% voru% fyrir% þá% 3949%

nemendur% í% 6.,% 8.% og% 10.% bekk% sem% mættir% voru% í% skólann% á% fyrirlagningardegi.%

Nemendur%í%10.%bekk%fengu%tvenns%konar%spurningalista%og%var%í%báðum%þeirra%spurt%
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um% fæðingarland% foreldra%þeirra% og%hvaða% tungumál% væri% talað% á% heimilinu.% Svörin%

sýndu%að%93,3%%nemenda%voru%fædd%á% Íslandi%en%6,7%%sögðust%vera%fædd%erlendis.%

Um%uppruna% foreldra% svöruðu%um%90%%að%báðir% foreldrar%væru% fæddir%á% Íslandi%en%

um%9,6%%að%a.m.k.%annað%foreldri%væri%fætt%erlendis%(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%

394–399).%

%%%%%%%% Í%rannsókninni%voru%notaðar%þrjár%flokkaðar%mælingar%á%erfiðleikum%í%skóla%og%

voru%nemendur%spurðir%að%því%hvernig%þeim%liði%yfirleitt%í%skólanum,%hversu%sammála%

þeir% væru% því% að% bekkjarfélagar% væru% vingjarnlegir% og% hversu% oft% þeir% hefðu% verið%

lagðir% í% einelti% síðastliðna%mánuði% í% skólanum% (Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.% 394–

399).% Niðurstöður% sýndu% að% um% 4,6%% nemenda% sögðu% að% þeim% liði% frekar% illa% eða%

mjög%illa%í%skólanum,%6,4%%sögðust%vera%ósammála%eða%mjög%ósammála%fullyrðingunni%

um% að% flestir% bekkjarfélagar% væru% vingjarnlegir% og% 12,4%% sögðust% hafa% verið% lögð% í%

einelti%á%einhverjum%tímapunkti%undanfarna%mánuði%(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%

394–399).%

%%%%%%%% Áhættuhegðun% var% einnig% skoðuð% og% var% þar% spurt% út% í% þrjá% þætti;% 11,3%%

nemenda% sögðust% reykja% daglega,% 43%% sögðust% hafa% drukkið% einhvern% tímann% um%

ævina% og% 32,4%% sögðust% hafa% haft% samfarir% einhvern% tímann% á% árinu.% Niðurstöður%

þessarar% rannsóknar% sýndu% að% ekki% er%marktækur%munur% á% líðan% nemenda% í% skóla,%

hvort%þeir%hefðu%verið% lagðir% í%einelti%eða%teldu%bekkjarfélaga%óvingjarnlega%eftir%því%

hvar%þeir%fæddust.%Marktækur%munur%var%hins%vegar%eftir%því%hvar%foreldrarnir%voru%

fæddir;% ef% báðir% foreldrar% voru% fæddir% á% Íslandi% var% ólíklegra% að% nemanda% liði% illa% í%

skólanum%eða%yrði%fyrir%einelti.%Þeir%unglingar%sem%koma%frá%heimilum%þar%sem%erlent%

tungumál%er%talað%eru%tvöfalt%eða%þrefalt% líklegri%til%að%eiga% í%erfiðleikum%í%skólanum%

og%þeir%unglingar%sem%eiga%báða%foreldra%fædda%á%Íslandi%eru%ólíklegri%til%þess%að%hafa%

orðið% drukknir,% reykja% daglega% eða% hafa% stundað% samfarir.% Unglingar% af% erlendum%

uppruna%stóðu%að%mörgu%leyti%verr%að%vígi%en%jafnaldrar%þeirra%af%íslenskum%uppruna%

og% í% raun% var% staða% unglinga% af% erlendum% uppruna% verri% í% skóla% en% búist% var% við%

(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%394–399).%

%%%%%%%% Þrjár% ástæður% geta% verið% fyrir% aukinni% áhættuhegðun% unglinga% af% erlendum%

uppruna.% Hún% getur% hugsanlega% orsakast% af% ólíkum% uppruna% þar% sem%

hegðunarmynstur%gæti%verið%ólíkt,%erfiðleikar% í% íslensku%samfélagi%gætu%spilað% inn% í,%

þ.e.a.s.%að%unglingar%séu%að%reyna%að%ávinna%sér%sess%í%umhverfinu,%og%að%lokum%getur%
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verið%að%forvarnastarf%á%Íslandi%sé%ekki%að%ná%til%þessara%nemenda.%Það%gæti%stafað%af%

tungumálaörðugleikum%foreldra%enda%fer%forvarnastarf%að%mestu%fram%á% íslensku%og%

beinist%að%mörgu%leyti%að%foreldrum%(Þóroddur%Bjarnason,%2006,%bls.%394–399).%

%%%%%%%% Í%könnun%sem%unnin%var%fyrir%þjónustumiðstöð%Miðborgar%og%Hlíða%kom%í%ljós%

að%svarendur%töldu%að%nemendur%með%annað%móðurmál%en%íslensku%væru%líklegri%til%

þess%að%verða%fyrir%fordómum%eða%meiri%afskiptum%en%aðrir%nemendur.%25%%svarenda%

töldu%að%erlendir%nemendur%yrðu%frekar%fyrir%fordómum%en%aðrir%nemendur%og%30%%

töldu% að%meira% væri% um% afskiptasemi% í% garð% erlendra% nemenda.%Um%20%% svarenda%

sögðust% telja% að% erlendir% nemendur% fyndu% frekar% fyrir% höfnun% og% 7,5%% nefndu% að%

meira%væri%um%einelti%í%garð%erlendra%nemenda.%Um%helmingur%hélt%því%fram%að%jafnt%

væri%á%komið%með%íslenskum%og%erlendum%nemendum%þegar% litið%væri%til%höfnunar,%

fordóma% eða% afskipta,% en% 65%% sögðu% að% nemendur% væru% staddir% á% svipuðum% stað%

hvað%einelti%snerti.%Það%vakti%athygli%rannsakenda%að%20%%svarenda%gátu%ekki%svarað%

því%hvaða%nemendahópur%yrði%frekar%fyrir%ofangreindum%misbeitingum%(Hulda%Karen%

Daníelsdóttir%o.fl.,%2010,%bls.%76–77).%%%

%%%%%%%% Ef% bornar% eru% saman% rannsókn% Þórodds% og% könnunin% sem% gerð% var% fyrir%

þjónustumiðstöð%Miðborgar%og%Hlíða%má%sjá%að%munur%er%á%því%hvort%svarendur%séu%

fagfólk%eða%nemendur.%Þá%ályktun%má%draga%af%því%að%niðurstöður%verði%mismunandi%

eftir%því% frá%hvaða%sjónarhorni%er% litið%á%spurningarnar;% fagfólk%var%gjarnara%á%því%að%

svara%spurningunum%á%þann%hátt%að%það%teldi%að%innflytjendur%ættu%erfitt% í%skóla%en%

þegar% innflytjendur%svöruðu%sjálfir%spurningum%sem%tengdust% líðan%þeirra%kom%í% ljós%

að%þeim%leið%almennt%fremur%vel%í%skóla.%

%% Það% var% árið% 1992% að% Ólafur% G.% Einarsson,% þáverandi% menntamálaráðherra,%

stofnaði% starfshóp% til% að% halda% utan% um% íslenskukennslu% fyrir% innflytjendur.% Áður%

höfðu% engar% reglur% verið% til% um% kennslu% innflytjenda.% Starfshópurinn% sem% Ólafur%

stofnaði%skilaði% frá%sér% tillögum%í%október%1992.%Haustið%1993%var%þjónusta%við%börn%

innflytjenda% endurskipulögð%og% árið% 1994% samþykkti% ríkisstjórn% í% fjárlögum%að% auka%

fjárveitingu% til% nýbúakennslu% á% öllum% skólastigum% og% einnig% fyrir% fullorðna%

innflytjendur.%Eftir%að%fjárveitingar%til%kennslu%voru%hækkaðar%réði%Ólafur%G.%Einarsson%

Ingibjörgu%Hafstað%sem%verkefnastjóra%kennslunnar.% Ingibjörg%hafði%það%hlutverk%að%

skoða%stöðu%erlendra%barna%í%skólakerfinu%og%veita%ráðgjöf%um%kennslu,%kennsluhætti%

og% námsgögn% og% skoða% stöðu% innflytjenda% í% skólum.%Menntamálaráðuneytið% styrkti%
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einnig%einstaklinga%sem%höfðu%séð%um%fullorðinsfræðslu%og%réði%Ástu%Kristjánsdóttur%

sem% verkefnastjóra% til% að% sjá% um% kennslu% og% fræðslu% fyrir% fullorðna% innflytjendur%

(Menntamálaráðuneytið,%1998,%án%bls.).%

3.5   Foreldrasamstarf 
Samkvæmt% grunnskólalögum% mynda% nemendur,% starfsfólk% skóla% og% foreldrar%

skólasamfélagið%í%hverjum%skóla.%Það%er%mikilvægt%að%aðilar%vinni%vel%saman%að%mótun%

skólasamfélagsins% og% þeirra% umgengnihátta% sem% einkenna% samskipti% foreldra% og%

skóla.%Foreldrar%eiga%að%fá%tækifæri%til%að%taka%þátt% í%námi%barnsins%og%skólastarfinu%

sjálfu.%Í%aðalnámskrá%kemur%fram%að%foreldrar%beri%ábyrgð%á%því%að%börn%þeirra%sinni%

heimanáminu%og%það%er%skylda%þeirra%að%veita%grunnskólanum%upplýsingar%um%barnið%

sem%geta%skipt%máli%fyrir%skólastarfið%og%velferð%þess.%Gert%er%ráð%fyrir%því%að%foreldrar%

taki% þátt% í%mótun% skólasamfélagsins% og% vinni%með% kennurum,% skólastjórnendum%og%

öðrum% starfsmönnum% skóla% að% því% að% tryggja% velferð% barna% og% sem% best%

uppeldisskilyrði% þeirra% (Mennta<% og% menningarmálaráðuneytið,% 2011,% bls.% 71–72).%

Það%er%algengt%í%okkar%menningu%að%fólk%haldi%að%með%orðinu%foreldrasamstarf%sé%átt%

við%samstarf%nemenda,% foreldra%og%skóla% í% félagsstarfi%en% foreldrasamstarf%byggist%á%

því%samstarfi%sem%heimili%og%skóli%eiga%um%ýmis%málefni%tengd%skólagöngu%nemenda%

og%samanstendur%af%samvinnu%skóla%og%foreldra,%þátttöku%þeirra%og%áhrifum%foreldra%

á%skólastarfið%(Nanna%Kristín%Christiansen,%2011,%bls.%19–20).%

%%%%%%%% Gott%foreldrasamstarf%er%nauðsynlegt%í%öllum%skólum.%Lilja%M.%Jónsdóttir%fjallar%

í%grein%sinni%frá%árinu%2011%um%mikilvægi%foreldrasamstarfs%og%að%ánægðir%foreldrar%

séu%bestu%bandamenn%kennara.%Lilja% telur%að%það%að%koma%á%góðum%tengslum%milli%

skóla% og% foreldra% sé% eitt% aðalmarkmið% foreldrasamstarfs% og% eins% að% koma% á%

samskiptum%milli% foreldra% barna% í% sama% árgangi.% Mikilvægt% er% að% halda% foreldrum%

upplýstum% um% nám% og% félagslega% stöðu% barnanna% og% það% verður% auðveldara% ef%

samstarf%er%á%milli%heimila%og%skóla% (Lilja%M.% Jónsdóttir,%2011,%bls.%10).%Samstarf%við%

erlenda%foreldra%þarf%auðvitað%líka%að%vera%gott%og%hefur%það%mikil%áhrif%á%það%hvernig%

nemanda% gengur% í% skólanum.% Tungumálaörðugleikar% og/eða% menningarmunur% má%

ekki%verða%hindrun% í%því% samstarfi.% Finna%þarf% leiðir% til%að%gott% samstarf%geti%verið%á%

milli%skólanna%og%erlendra%foreldra%og%einnig%þarf%að%fá%þá%til%að%koma%á%foreldrafundi%
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og%taka%þátt%í%skólastarfinu.%Til%þess%að%foreldrar%nái%að%taka%þátt%í%námi%barna%sinna%

er% mikilvægt% að% allar% upplýsingar% um% skipulag% skólastarfsins% og% námið% séu%

aðgengilegar%á%því%máli%sem%foreldrar%skilja.%Samskipti%heimila%og%skóla%geta%haft%mikil%

áhrif% og%því% er% nauðsynlegt% að%þau% séu% góð% (Menntasvið%Reykjarvíkurborgar,% 2008,%

bls.%4).%

%%%%%%%% Í%handbók%sem%félagasamtökin%Heimili%og%skóli%gáfu%út%árið%2010%er%fjallað%um%

mikilvægi% foreldrasamstarfs%og%hvernig%hlutverk% samtakanna% sé%að%hjálpa% til% við%og%

efla%jákvætt%samstarf%heimila%og%allra%skólastiga.%Þar%segir%að%niðurstöður%rannsókna%

sýni%að%það%hafi% jákvæð%áhrif% á% skólastarf%ef% samskipti% séu%á%milli% skóla%og%heimila.%

Það% sem% vinnst%með% góðu% samstarfi% á%milli% þessara% tveggja% hópa% er%meðal% annars%

aukið%sjálfstraust%nemenda,%meiri%áhugi%á%náminu%og%betri%námsárangur,%betri% líðan%

nemenda%í%skólanum%og%minna%brottfall%(Heimili%og%skóli,%2010,%bls.%3).%

%%%%%%%% Þar% sem% ekki% er% hægt% að% ætlast% til% þess% að% erlendir% foreldrar% skilji% hvernig%

íslenskt% skólakerfi% er% uppbyggt% né%hvaða% venjur% og% siðir% gilda% í% því% er%mikilvægt% að%

passa%vel%upp%á%að%upplýsa%þá%foreldra%vel.%Lykilatriði%fyrir%skólagöngu%allra%nemenda%

er%því%gott%foreldrasamstarf%(Dalvíkurbyggð,%2012,%bls.%5).%

3.6   Það sem hefur áunnist í tengslum við 
grunnskólanemendur með íslensku sem annað tungumál 

Árið% 1996% var% samþykkt% reglugerð% um% íslenskukennslu% nemenda% með% annað%

móðurmál% en% íslensku.% Í% reglugerðinni% eru% átta% greinar% sem% fjalla% allar% um% það%

hvernig% bæta% á% kennslu% (Reglugerð% um% íslenskukennslu% nemenda% með% annað%

móðurmál% en% íslensku% nr.% 391/1996).% Árið% 2007% gaf% menntamálaráðuneytið% út%

aðalnámskrá%grunnskóla%og%á%greinarsviði% íslensku%er%kafli% sem%nefnist% Íslenska*sem*

annað*tungumál.%Í%kaflanum%er%farið%yfir%hvernig%kennsla%fyrir%nemendur%með%annað%

móðurmál%en%íslensku%á%að%vera,%markmið%og%námsmat.%Þetta%var%í%fyrsta%skipti%sem%

skýrt% ákvæði% birtist% í% aðalnámskrá% grunnskóla% sem% sneri% sérstaklega% að% þessum%

ákveðna%hópi%nemenda%(Menntamálaráðuneytið,%2007,%bls.%20%).%Til%að%byrja%með%var%

alltaf%talað%um%félagslega%aðlögun%nemenda%með%annað%móðurmál%og%aðlögun%nýbúa%

að% íslensku% samfélagi% en% svo% var% farið% að% tala% um% gagnkvæmt% félagslegt%

aðlögunarferli%Íslendinga%og%nýbúa.%Í%menntakerfinu%er%áhersla%lögð%á%að%það%myndist%

ekki%gap%í%menntun%erlendra%nemenda%á%meðan%þeir%eru%að%læra%íslensku%(Björk%Helle%
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Lassen%o.fl.,%2007,%bls.%163).%% %

%% Árið% 2012–2013% var% unnið% verkefni% sem% bar% heitið% Velkomin* L* úrræði* fyrir*

móttöku* og* samskipti.* Verkefnastjórar% voru% þær% Hulda% Karen% Daníelsdóttir% og%

Þorbjörg% Þorsteinsdóttir.% Verkefnið% hafði% það% að%markmiði% að% auðvelda% skólum% að%

taka% á% móti,% aðlaga% og% auðvelda% samskipti% við% nemendur% og% foreldra% þeirra% með%

annað% tungumál% að% móðurmáli% en% íslensku% og% nota% til% þess% efni% af% vefnum% Little*

Learner.*Höfundur%Little* learner*vefsins%gaf% leyfi% til%þess%að%nota%efni%hans,%sem%var%

aðlagað%að%íslensku%skólastarfi%og%þýtt%yfir%á%hin%ýmsu%tungumál%sem%áttu%að%hjálpa%til%

við% samskipti% kennara% og% annars% starfsfólks% skóla% við% nemendur% með% annað%

móðurmál% en% íslensku.% Efnið% var% birt% á% opnum% og% aðgengilegum%Wordpress<vef% á%

Tungumálatorginu%(Tungumálatorg,%e.d.,%án%bls.).%Vefefnið%er%hljóðsett%og%skólar%geta%

nálgast%það%sér%að%kostnaðarlausu%til%að%auðvelda%sér%móttöku%erlendra%nemenda%og%

samskipti% við% þá% og% foreldra% þeirra.% Efnið% skiptist% í% tólf% flokka:% Fyrsti% dagurinn% –%

velkomin,% skrifstofa,% fyrstu% dagarnir% –% rýmið,% skoðunarferð,% stundatafla,% samskipti%

kennara%og%nemenda,%betri%vinnubrögð,%hrós,%nesti%–%hádegismatur,%hegðun%og%líðan%

og%samskipti%nemenda.%Vefefnið%gerir%ekki%aðeins% samskipti%auðveldari%heldur%gerir%

það% móðurmál% þeirra% nemenda% sem% tala% litháísku,% arabísku,% pólsku% og% spænsku%

sýnilegra%í%skólum%(Austurbæjarskóli,%Tungumálatorg%og%Þjónustumiðstöð%Miðborgar%

og%Hlíða,%2014,%bls.%2–3).%

4        Rannsókn á reynslu og stöðu tíu 
innflytjendafjölskyldna á Íslandi 

Hanna% Ragnarsdóttir% gerði% rannsókn% á% reynslu% og% stöðu% innflytjendafjölskyldna% og%

barna%þeirra% fyrstu%þrjú%árin%eftir% að%þau%hófu%nám%á% Íslandi% (Hanna%Ragnarsdóttir,%

2007b).% Börnin% voru% í% fyrstu% aðeins% í% leik<% og% grunnskóla% en% elstu% börnin% sem% tóku%

þátt% í% rannsókninni%hófu%nám% í% framhaldsskóla%áður%en% rannsókninni% lauk.%Gögnum%

var%safnað%með%vettvangsathugun,%hálfopnum%viðtölum%og%greiningu%ýmissa%gagna,%

svo% sem% laga% og% námskráa.%Meginmarkmiðin%með% rannsókninni% voru% eftirfarandi:% Í%

fyrsta%lagi%að%greina%hugsanleg%áhrif%trúar<%og%menningarlegs%bakgrunns%og%uppruna%

fjölskyldnanna% á% skólagöngu% barnanna;% þ.e.a.s.% hvort% trúar<% og% menningarlegur%

bakgrunnur%þeirra%setji%börnin%ósjálfrátt% í%ákveðna%stöðu%innan%skólanna.%Í%öðru%lagi%
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að% kanna% áhrif% samskipta% skóla% og% heimila% á% velgengni% barna% í% skóla,% svo% og%

félagslegar% og% vitsmunalegar% framfarir.% Í% þriðja% lagi% að% kanna% ferli% aðlögunar%

þátttakendanna%bæði% í% skólasamfélaginu%og% samfélaginu% sjálfu;% kannaðar% voru%þær%

félagslegu% aðstæður% sem% fjölskyldurnar% stóðu% frammi% fyrir% við% komu% til% Íslands% og%

hvernig%fjölskyldurnar%unnu%úr%þessum%aðstæðum%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%

260–265).%%%

%%%%%%%% Þátttakendur% voru% valdir% með% markmiðsúrtaki.% Höfundur% rannsóknarinnar%

hafði%samband%við%skóla%sem%hún%vissi%að%hefðu%erlenda%nemendur%og%eftir%að%hafa%

sent%bréf%heim%til%fjölskyldna%á%móðurmáli%nemendanna%varð%til%tíu%fjölskyldna%úrtak.%

Öll% börnin% sem% tóku% þátt% í% rannsókninni% hófu% skólagöngu% sína% á% Íslandi% árið% 2002.%

Foreldrarnir%áttu%það%sameiginlegt%að%vera%allir%af%öðrum%uppruna%en% íslenskum%og%

höfðu% verið% búsettir% á% Íslandi% í% stuttan% tíma% þegar% rannsóknin% hófst.% Þó% voru%

undantekningar%á%þessu%þar%sem%nokkrir%feður%höfðu%búið%á%Íslandi%í%nokkur%ár%áður%

en%fjölskyldurnar%fluttu%til%þeirra.%Nafnleyndar%var%gætt%í%rannsókninni,%bæði%gagnvart%

skóla% og% heimilum.% Árlega% voru% tekin% hálfopin% viðtöl% við% foreldrana% á% þriggja% ára%

tímabili,% frá% september% 2002% til% maí% 2005.% Nokkrar% fjölskyldur% komu% þó% seinna% til%

landsins,%eða%nánar%tiltekið%seint%á%árinu%2002,%og%í%þeim%tilfellum%voru%fyrstu%viðtölin%

tekin% snemma% árs% 2003.% Í% öðru% og% þriðja% viðtali% voru% foreldrarnir% beðnir% um% að%

ígrunda%og%velta%fyrir%sér%skólaári%barna%sinna.%Það%voru%einnig%tekin%hálfopin%viðtöl%

við% skólastjóra% skólanna% sem% börnin% voru% í,% svo% og% kennara% barnanna% frá% upphafi%

rannsóknarinnar%og%til%loka%hennar.%Að%meðaltali%stóðu%viðtölin%yfir%í%klukkustund%en%

stundum%voru%þau%styttri%eða%lengri%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%260–265).%

%%%%%%%% Í%rannsókninni%var%unnið%úr%30%viðtölum%við%foreldra.%Ýmist%fóru%viðtölin%fram%

á% ensku% eða% íslensku% og% aðeins% ein% fjölskylda% bað% um% aðstoð% túlks.% Öll% börnin% í%

rannsókninni% teljast% til% fyrstu% kynslóðar% innflytjenda.% Þegar% safnað% var% gögnum% frá%

skólum%barnanna%var% sjónum%beint%að%væntingum%kennara% til%barnanna%við%upphaf%

skólagöngu,% væntingum% til% fjölskyldna% og% hvernig% kennararnir% reyndu% að% mæta%

þörfum% og% óskum% barnanna% og% fjölskyldnanna.% Skólaumhverfi% barnanna% var% svo%

skoðað% með% tilliti% til% námskrár,% stjórnunar% og% áætlana% meðal% kennara% og% í% bekk%

barnanna%(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%260–265).%%%%

%%%%%%%% Niðurstöður% rannsóknar%Hönnu% sýna%að%margt%má%betur% fara% í% skólum%hvað%

varðar% skipulag% og% þekkingu% til% að% geta%mætt% þörfum%hvers% barns.% Kennara% skortir%
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skilning%og%þekkingu%á%aðstæðum%barnanna,%trúarbrögðum,%tungumáli%og%menningu%

þeirra.% Svo% virðist% sem% skólar%mæti% börnum% á% ólíkan% hátt% en% það% virðist% fara% eftir%

reynslu% og% þekkingu% einstakra% kennara% eða% stjórnenda% fremur% en% skólastefnu% og%

heildarsýn.% Tilhneiging% virðist% vera% í% grunnskólum% til% þess% að% aðgreina%

innflytjendabörn%strax%í%upphafi%og%kenna%þeim%oft%í%sérdeildum%sem%getur%komið%illa%

niður% á% þeim% síðar% vegna% skorts% á% samskiptum% við% íslenska% samnemendur% (Hanna%

Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%260–265).%%%

%%%%%%%% Þetta% á% þó% aðeins% við% kennara% í% sérdeildum% en% ekki% hinn% almenna% kennara%

sem% tekur% á%móti% innflytjendabörnum% í% almennan% bekk.% Það% virðist% vera% skortur% á%

reynslu% og%menntun% á% sviði% kennara% til% að% taka% á%móti% slíkum% börnum.% Hanna% vill%

meina%að%almennt%skorti%þekkingu%á%fjölmenningarlegri%menntun%og%hugmyndafræði%

hennar%í%grunnskólum.%Þau%börn%sem%hófu%skólagöngu%sína%í%leikskóla%lentu%þó%ekki%í%

því% að% vera% kennt% sérstaklega% og% fengu% í% ríkari% mæli% að% vera% þátttakendur% í% starfi%

leikskólanna%þar%sem%leikskólarnir%vinna%eftir%ólíkri%hugmyndafræði%en%grunnskólar%og%

leggja%mun%meiri% áherslu%á% að%börn% læri% í% gegnum% leik%og% samskipti.% Í% grein%Hönnu%

nefndi%hún%að%skortur%væri%á%námefni%sem%hentaði%fyrir%fjölmenningarlega%menntun%

og% að% á% öllum% skólastigum% vantaði% námsefni% á% öðru% tungumáli% en% íslensku% (Hanna%

Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%260–265).%%%

%%%%%%%% Í% viðtali% sem% tekið% var% við% Helgu% Hauksdóttur,% kennsluráðgjafa% hjá%

Akureyrarbæ,% talar% hún% um% reynslu% sína% bæði% af% því% að% starfa% á% sérstakri%

móttökudeild%og%frá%því%að%nemendur%fóru%að%fara%í%sína%hverfisskóla.%Helga%vill%meina%

að%móttökudeildir%hafi%vissulega%sína%kosti,%svo%sem%þá%að%nemendur%finni%fyrir%vissu%

öryggi% í%deild%þar% sem% fleiri% tala%móðurmál%þeirra.%Þó%séu%einnig%nokkrir%ókostir%við%

slíkar%deildir,%eins%og%að%setja%nemendur%af%erlendum%uppruna%alla%saman%og%aðskilja%

þá%þannig%frá%íslenskum%samnemendum%sínum%sem%gerir%það%að%verkum%að%erlendu%

nemendurnir% hópa% sig% frekar% saman% og% sinna% því% lítið% félagslífi% með% íslensku%

nemendunum%(Helga%Hauksdóttir,%2016,%munnleg%heimild%16.%mars%2016).%

%%%%%%%% Í%grein%sem%Anna%Guðrún%Júlíusdóttir%skrifaði%í%Skólavörðuna%árið%2004%fjallar%

hún%um%skort%á%kennsluefni%fyrir%innflytjendur%í%grunnskóla.%Anna%nefnir%að%árið%1994%

hafi%aðeins%verið%til%tvær%möppur%sem%innihéldu%námsefni%fyrir%innflytjendur%og%árið%

2004,%tíu%árum%seinna,%hefðu%aðeins%tvær%bækur%bæst%við;%Málfræðiheftið*mitt*og%Út*

um*mela*og*móa.%Anna%veltir%því%fyrir%sér%hvernig%almennum%kennara%sem%samkenndi%
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börnum% í%1.–10.%bekk% í% skóla%úti% á% landi%myndi% líða%ef%hann% fengi% í% hendurnar% tvær%

möppur%með% námsefni% fyrir% nemendur% sem% kynnu% að% lesa,% þunna% bók% fyrir% lengra%

komna% í% málfræði% og% eina% þunna% bók% um% landafræði% Íslands.% Þetta% væri% eina%

námsefnið% sem% þessi% kennari% fengi% í% hendurnar;% annað% þyrfti% hann% að% aðlaga% og%

útbúa% sjálfur% (Anna%Guðrún% Júlíusdóttir,% 2004%bls.% 13).%Helga%Hauksdóttir% nefnir% að%

mikið% sé% til% af% námsefni% sem% kennarar% og% foreldrar% geti% nýtt% sér% en% það% vanti% þó%

aðeins%upp%á%það%að%kennarar%biðji%um%það.%Búið%er%að%þýða%efni%um%byrjendalæsi%yfir%

á% nokkur% tungumál.% Foreldrar% erlendra% barna% fá% þetta% efni% við% upphaf%

skólagöngunnar.% Helga% hefur% sjálf% þýtt% skólabækur% yfir% á% nokkur% tungumál% eftir%

óskum%kennara.%Hún%hefur%meðal%annars%gert%útdrátt%úr%Gunnlaugs%sögu%ormstungu%

og%bókinni% Lífheimurinn%á%pólsku%og% tælensku.% Erlendir% nemendur% geta%þá%nýtt% sér%

það% að% lesa% kennsluefnið% á% móðurmáli% sínu% (Helga% Hauksdóttir,% 2016,% munnleg%

heimild%16.%mars%2016).%Með%því%að%skoða%greinar%Önnu%Guðrúnar%frá%árinu%2004%og%

Hönnu%Ragnarsdóttur%frá%árinu%2007%og%bera%þær%saman%við%viðtal%sem%tekið%var%við%

Helgu%Hauksdóttur%2016%má%sjá%að%skólarnir%virðast%hafa%fleiri%og%betri%bjargir%í%dag%en%

áður%fyrr.%%%%%

%%%%%%%% Í%rannsókn%Hönnu%Ragnarsdóttur%(2007)%kom%skýrt%fram%að%skortur%virtist%vera%

á%upplýsingaflæði%milli% skóla%og%heimila%og%virtist%vanta%upp%á% frumkvæði%skólanna.%

Þetta% var% þó% mismunandi% eftir% kennurum% og% virtist% frekar% fara% eftir% þekkingu% og%

frumkvæði%kennara%en%heildarstefnu%skólanna.%Oftar%en%ekki%myndaðist%rof%milli%skóla%

og%heimila% vegna% takmarkaðs% skilnings.% Skólinn%og%heimilin% höfðu%ólíkar% skoðanir% á%

hlutverkum,% reglum% og% ábyrgð% og% ætlaðist% skólinn% oft% til% þess% að% fjölskyldurnar%

aðlöguðu%sig%að%nýju%samfélagi%og%skólanum%án%þess%að%skólinn%aðlagaði%sig%á%móti%

(Hanna%Ragnarsdóttir,%2007b,%bls.%260–265).%

%%%%%%%% Í%aðalnámskrá%grunnskóla%frá%árinu%1999%er%fjallað%um%jöfn%tækifæri,%að%taka%

eigi%tillit%til%ólíkra%einstaklinga%og%jafnan%rétt%til%náms,%en%að%öðru%leyti%er%ekki%fjallað%

um% fjölmenningarlegt% skólastarf% eða%margbreytilega%námshópa.% Svo% virðist% vera% að%

námskrár%hafi%ekki%verið%aðlagaðar%að%þeim%fjölmenningarlega%veruleika%sem%nú%er%í%

landinu.%Þegar%aðalnámskrá%hefur%ekki% verið% löguð%að%breyttum%aðstæðum% í%átt%að%

fjölmenningarlegri%menntun% er% ekki% hægt% að% reikna%með% að% skólanámskrárnar% hafi%

verið% það% heldur% (Hanna% Ragnarsdóttir,% 2007b,% bls.% 260–265).% Í% aðalnámskrá%

grunnskóla% frá%árinu%1999%var% í% fyrsta%sinn%sett%sérstakt%ákvæði%um% íslenskukennslu%
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fyrir% nemendur% með% annað% móðurmál% en% íslensku.% Nemendur% eiga% rétt% á% að% fá%

kennslu% í% íslensku% í%skóla%svo%þeir%eigi%möguleika%á%að%verða%hæfir%til%að%taka%virkan%

þátt% í% íslensku% samfélagi% og% skólastarfi% (Menntamálaráðuneytið,% 1999,% bls.% 22).% Í%

aðalnámskránni%er%þó%ekkert%fjallað%um%móttökudeildir%í%grunnskólum%en%talað%um%að%

almenn%menntun%eigi%að%stuðla%að%virðingu% fyrir%náunganum%og%umhverfinu%svo%og%

umburðarlyndi.% Grunnskólum% ber% að% efla% menningarvitund% Íslendinga% og% virðingu%

fyrir%menningu%annarra%þjóða%(Menntamálaráðuneytið,%1999,%bls.%15).%

%% Jafnrétti%skal%vera%grundvallaratriðið%í%skólastarfi;%að%nemendur%fái%kennslu%og%

nám%við%hæfi.%Ekki%skal%endilega%hafa%sömu%úrræði%fyrir%alla%heldur%gefa%nemendum%

jafngild% og% sambærileg% tækifæri% óháð% trú,% uppruna% og% litarhætti,% og% höfða% jafnt% til%

stúlkna%og%drengja% (Menntamálaráðuneytið,%1999,%bls.% 16).% Í% aðalnámskrá% frá%árinu%

2006% er% fjallað% um% hlutverk% skóla% án% aðgreiningar.% Skólinn% gerir% nemendum% með%

námsörðugleika,% langveikum,% fötluðum,% heyrnarlausum% og% börnum% með% annað%

móðurmál% en% íslensku% kleift% að% stunda% nám% við% skólann% (Menntamálaráðuneytið,%

2006,%bls.%11).% Í%aðalnámskrá%grunnskóla% frá%árinu%2006%er%mikið% lagt%upp%úr%því%að%

mismuna% ekki% einstaklingum% eftir% búsetu,% kynhneigð,% kynferði,% félagslegri% stöðu,%

uppruna,%fötlun,%trúarbrögðum%eða%litarhætti,%hvorki%hvað%varðar%kennsluaðferðir%né%

námsefni%og%námsgögn%(Menntamálaráðuneytið,%2006,%bls.%16).%

%% Í%kafla%1.3%í%aðalnámskrá%grunnskóla%2011,%Fagmennska*kennara,%er%fjallað%um%

þær% breytingar% sem% hafa% orðið% á% samfélaginu.% Við% upphaf% 21.% aldar% urðu% miklar%

breytingar% sem% hafa% bein% og% óbein% áhrif% á% störf% kennara,% nám% nemenda% og%

skólakerfið% í%heild%hvort%sem%litið%er% til% fólksflutninga,%samskipta,% tækni,% félagsmála,%

atvinnumála% eða% efnahagsmála.% Þessar% breytingar% auka% kröfur% til% skóla% þar% sem%

skólinn% á% að% aðstoða% samfélagið% við% að% takast% á% við% nýjar% aðstæður% og% átta% sig% á%

breytingunum%(Mennta<%og%menningarmálaráðuneyti,%2011,%bls.%11).%Árið%2011%urðu%

grunnþættir% menntunar% til% og% birtust% þeir% í% almennum% hluta% aðalnámskrárinnar.%

Grunnþættirnir% sex% eru:% Læsi,* sjálfbærni,* heilbrigði* og* velferð,* lýðræði* og*

mannréttindi,*jafnrétti*og*sköpun.*

*

*
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5        Fjölbreytileiki kennara og nemenda 
Fjölbreytt%menning,%þekking,%reynsla%og%tungumál%kennara%eru%mikilvægar%auðlindir%í%

skólasamfélögum%á%tímum%mikillar%hnattvæðingar%og%fólksflutninga.%Hægt%er%að%nýta%

þann%mannauð%sem%fjölbreyttur%kennarahópur%er%öllu%skólastarfi%til%framdráttar.%Þar%

sem%nemendahópar%eru%fjölbreyttir%er%mikilvægt%að%nýta%þá%reynslu%sem%kennarar%af%

ólíkum% uppruna% hafa% upp% á% að% bjóða;% fjölbreyttir% nemendahópar% finna% sér%

fyrirmyndir%í%fjölbreyttum%kennarahópum.%Í%mörgum%löndum%hafa%fræðimenn%bent%á%

það% misræmi% sem% finnst% á% milli% nemenda% og% kennara;% kennarar% tilheyra% oftast%

einhverjum%ákveðnum%meirihlutahópi%en%nemendur%eru%fjölbreyttari%þegar%kemur%að%

tungumálum,%menningu%og%trúarbrögðum.%Fræðimenn%hafa%einnig%fjallað%um%að%þeir%

skólar% sem% hafa% ekki% fjölbreyttan% kennarahóp% geti% verið% einsleitir% og% þá% skort%

styrkleika% og% innsýn% sem% kæmi% með% kennurum%með% fjölbreyttari% uppruna% (Hanna%

Ragnarsdóttir,% 2010,% bls.% 2).% Í% leik<,% grunn<% og% framhaldsskólalögum% er% sett% fram%

grundvallarhugsun%um%að%móta% skuli% starfshætti% að% jafnrétti.%Með%því%er%átt% við%að%

leitast%skuli%við%að%hafa%jafnrétti%á%milli%nemenda,%að%allir%fái%nám%við%hæfi,%að%störfum%

sé%hagað%í%samræmi%við%þarfir%nemenda%og%stöðu%og%ýta%undir%velferð,%alhliða%þroska%

og% menntun% allra.% Í% lögunum% eru% sérstakar% greinar% um% nemendur% með% annað%

móðurmál%en% íslensku%og%um%nemendur%með%sérþarfir% (Hanna%Ragnarsdóttir,%2010,%

bls.%5).%

5.1  Upplifun fagfólks 
Árið% 2010% kom% út% skýrsla% sem% sagði% frá% niðurstöðum% könnunar% sem% lögð% var% fyrir%

starfsfólk%skóla%árið%2009.%Könnunina%gerði%þjónustumiðstöð%Miðborgar%og%Hlíða%og%

voru%122%grunnskólar%sem%tóku%þátt%í%henni%eða%70%%grunnskóla%á%landinu.%Könnunin%

bar% heitið%Nemendur*með* íslensku* sem* annað* tungumál* í* grunnskólum* –* upplifun*

fagfólks* skólanna.*Markmiðið%með%könnuninni%var%að% fá%upplýsingar%um%þá%vinnu% í%

skólum% sem% snéri% að% nemendum% sem% voru%með% annað%móðurmál% en% íslensku% svo%

hægt%væri%að%nýta%þær%upplýsingar%í%þjónustu%við%skólana%(Hulda%Karen%Daníelsdóttir%

o.fl.,% 2010,% bls.% 11).% Skólarnir% voru% að% sjálfsögðu%mismunandi;% sumir% höfðu% marga%

nemendur%og%aðrir%fáa,%og%sumir%skólanna%höfðu%hlutfallslega%marga%nemendur%með%

annað%móðurmál%en%íslensku%en%aðrir%aðeins%nemendur%með%íslenskt%móðurmál.%Sá%
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tími% sem% gagnasöfnunin% stóð% yfir% var% frá% 11.% til% 22.% maí% 2009% og% var% sendur%

tölvupóstur%á%skólastjórnendur%og%þeir%beðnir%að%benda%á%þann%aðila% innan%skólans%

sem%best%þekkti%málaflokkinn%og%væri%þá%til%í%að%svara%könnuninni%sem%var%nafnlaus%og%

því%ekki%mögulegt%að%rekja%svörin%til%þátttakenda%eða%skóla%(Hulda%Karen%Daníelsdóttir%

o.fl.,%2010,%bls.%13).%%%

%%%%%%%% Könnunin% var% mjög% veigamikil% og% margar% spurningar% lagðar% fyrir.% Ánægja%

virðist% vera% í% skólunum% með% störf% innan% þeirra% með% nemendur% sem% eru% að% læra%

íslensku% sem% sitt% annað% tungumál% og% sögðust% 75%% frekar% eða% mjög% ánægð% með%

móttöku% erlendra% nemenda.% Um% 80%% sögðust% ánægð% með% þá% kennsluhætti% sem%

væru% í%þeirra% skólum%og%62%%svarenda% sögðust%ánægð%með%gagnkvæma% félagslega%

aðlögun.%Þó%að%tölurnar%hér%að% framan%hafi% sýnt%ánægju%kom% í% ljós% í%könnuninni%að%

svarendur%voru%þeirrar%skoðunar%að%þörf%væri%á%símenntun.%Um%50%%sögðu%þörf%fyrir%

þjálfun%og%fræðslu%um%móttöku%erlendra%nemenda,%75%%töldu%þörf%á%símenntun%um%

gagnkvæma%félagslega%aðlögun%og%76%%fannst%vanta%símenntun%um%kennslu%og%nám%

nemenda%með%annað%móðurmál%en% íslensku%(Hulda%Karen%Daníelsdóttir%o.fl.,% %2010,%

bls.%73).%Í%þriðjungi%skólanna%sem%svöruðu%könnuninni%er%starfrækt%móttökuteymi%og%í%

flestum% skólum% er% móttökuáætlun% vegna% nemenda% með% annað% móðurmál% en%

íslensku.% Um% 58%% sögðu% að% skólinn% þeirra% hefði% unnið%móttökuáætlun% og% af% þeim%

sögðu%30%%að%hægt% væri% að%nálgast%hana%á% vef% skólans% (Hulda%Karen%Daníelsdóttir%

o.fl.,%%2010,%bls.%73).%Aftur%á%móti%sögðu%svarendur%að%ekki%væri%mikið%unnið%að%gerð%

áætlana% um% fjölmenningarlega% kennslu% og% voru% aðeins% 7,5%% sem% sögðu% að% slík%

áætlun% hefði% verið% unnin% í% skólanum.% Tveir% þriðju% af% þeim% sögðu% þá% áætlun%

aðgengilega%á%vef%skólans,%44%%sögðu%að%það%væri%alltaf%unnið%eftir%henni%í%skólanum%

og%44%%sögðu%það%stundum%gert%(Hulda%Karen%Daníelsdóttir%o.fl.,%%2010,%bls.%74).%

6        Stefna grunnskóla í Eyjafirði 
Skólar%á%Eyjafjarðarsvæðinu%hafa%góðan%aðgang%að%upplýsingum%um%hvernig%standa%

skuli% að% móttöku% erlendra% nemenda.% Þar% hefur% verið% notuð% handbók% sem%

Reykjavíkurborg%gaf%út%2008%sem%inniheldur%leiðbeiningar%fyrir%starfsmenn%skóla%um%

móttöku% innflytjenda% í% skólann.% Eyþing% fékk% leyfi% til% að% staðfæra% handbókina% fyrir%

starfssvæði%Eyþings.%%%
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%%%%%%%% Þrettán%sveitarfélög%eru%hluti%af%Eyþingi,%landshlutasamtökum%sveitarfélaga%á%

Norðausturlandi,% en% um% 29% þúsund% íbúar% eru% innan% vébanda% þess.% Þegar%

fjórðungssamband% Norðlendinga% var% lagt% niður% árið% 1992% var% Eyþing% stofnað.% Þau%

sveitarfélög% sem% teljast% til% samtakanna% eru:% Akureyri,% Fjallabyggð,% Dalvíkurbyggð,%

Eyjafjarðarsveit,% Norðurþing,% Grýtubakkahreppur,% Svalbarðsstrandarhreppur,%

Skútustaðahreppur,% Þingeyjarsveit,% Tjörneshreppur,% Svalbarðshreppur% og%

Langanesbyggð.% Samtökin% hafa% það% að% markmiði% að% efla% samvinnu% á% milli%

sveitarfélaganna%og%styrkja%byggð%þeirra%og%mannlíf%á%öllum%svæðum,%menningarlega,%

atvinnulega%og%félagslega%ásamt%því%að%gæta%hagsmuna%þeirra%allra.%Hlutverk%Eyþings%

er% að% sinna% öllum% verkefnum% sem% því% eru% falin,% hvort% sem% það% er% löggjafinn% eða%

sveitarfélögin% sjálf% sem% það% fyrirskipa,% og% einnig% er% það% samráðsvettvangur%

aðildarsveitarfélaganna.% Eyþing% vinnur% í% nánu% samstarfi% við% ráðuneyti%

sveitarstjórnarmála,% önnur% landshlutasamtök% sveitarfélaga% og% Samband% íslenskra%

sveitarfélaga% og% til% að% ná% settum% markmiðum% þarf% gott% samstarf% að% vera% á% milli%

samstarfsstofnana%sveitarfélaga%á%starfssvæðinu%(Eyþing,%e.d.,%án%bls.).%

%%%%%%%% Það% er%margt% sem% þarf% að% skoða% og% hafa% á% hreinu% áður% en% tekið% er% á%móti%

erlendum%nemendum% í% skóla%og%markmið%handbókarinnar%er%að%auðvelda%þá%vinnu%

eins% og% hægt% er.% Eins% og% bent% er% á% í% byrjun% bókarinnar% er% bakgrunnur% erlendra%

nemenda%mismunandi%enda%koma%þeir% frá%ólíkum%menningarsvæðum.%Rétt%eins%og%

hjá% íslenskum%börnum%er%því%um%mikinn%einstaklingsmun%að% ræða%og%því%má%aldrei%

gleyma.%Ásamt%því%að%vera%byrjendur%í%íslensku%þurfa%þessir%nemendur%að%aðlaga%sig%

íslenskri% menningu% og% læra% nýja% samskiptafærni.% Mikilvægt% er% að% sjá% þá% sem%

einstaklinga%með%fjölbreytta%kunnáttu%og%þekkingu%og%einblína%ekki%bara%á%að%þeir%tali%

ekki% íslensku% (Menntasvið% Reykjavíkurborgar,% 2008,% bls.% 4).% Jákvætt% viðhorf% til%

fjölmenningar% þarf% að% vera% hjá% bæði% nemendum%og% starfsmönnum% í% skólum%þegar%

tekið% er% á% móti% erlendum% nemendum.% Þekking% og% skilningur% starfsmanna% og%

nemenda%þurfa%að%vera%til%staðar%og%til%að%það%megi%verða%þarf%að%vinna%markvisst%að%

því.%Einnig%er%mikilvægt%að%passa%vel%upp%á%aðlögun%nýrra%nemenda%að%þeim%sem%fyrir%

eru%(Menntasvið%Reykjavíkurborgar,%2008,%bls.%4).%

%%%%%%%% Samband% sveitarfélaga% í% Eyjafirði% og% Þingeyjarsýslum% gaf% út% bækling% um%

fjölmenningarstefnu% árið% 2009.% Í% bæklingnum% er% farið% yfir% helstu% stefnur%

sveitarfélaganna%og%aðgerðaáætlun% í%málum% innflytjenda.%Megininntaki%bæklingsins%
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er%skipt%í%fimm%mismunandi%flokka%sem%eru%útskýrðir%á%hnitmiðaðan%hátt.%Flokkarnir%

fimm% eru:% Meginstefna% Eyþings% í% málefnum% innflytjenda,% framtíðarsýn% Eyþings% í%

málefnum% innflytjenda,% leiðarljós% fyrir% sveitarfélögin,% hlutverk% sveitarfélaganna% og%

skilgreining%á%hugtakinu%innflytjandi%(Eyþing,%2009,%bls.%5)%

6.1  Skólar í Eyjafirði 
Bréf% var% sent% til% þrettán% grunnskóla% í% Eyjafirði.% Skólarnir% voru:% Valsárskóli,%

Grenivíkurskóli,% Dalvíkurskóli,% Árskógarskóli,% Glerárskóli,% Síðuskóli,% Giljaskóli,%

Lundarskóli,% Brekkuskóli,% Oddeyrarskóli,% Naustaskóli,% Hrafnagilsskóli% og%

Þelamerkurskóli.% Sjö% skólar% svöruðu% bréfinu:% Valsárskóli,% Grenivíkurskóli,%

Dalvíkurskóli,% Árskógarskóli,% Giljaskóli,% Oddeyrarskóli% og% Hrafnagilsskóli.% Engin% svör%

komu% frá% Lundarskóla,% Síðuskóla,% Glerárskóla,% Brekkuskóla,% Naustaskóla% og%

Þelamerkurskóla%en%nú%verður%nánar%greint%frá%stöðunni%í%hinum%skólunum%sjö.%

6.1.1(Valsárskóli(
(
Valsárskóli% fer% eftir% skólaáætlun% þegar% kemur% að% móttöku% nýrra% nemenda.% Á%

heimasíðu% skólans%má% finna% áætlunina% sem% fer% í% gang% þegar% nýr% nemandi% kemur% í%

skólann,%hvort% sem%það%er% í% leikskólann,% frá% leikskólanum%Álfaborg% (sem%er% á% sama%

stað)%í%grunnskólann%eða%sem%nýr%nemandi%í%grunnskólann.%%%

%%%%%%%% Mikilvægt%er%að%huga%að%þeim%breytingum%sem%barnið%fer%í%gegnum%við%það%að%

byrja%í%nýjum%skóla.%Barnið%þarf%að%kynnast%nýjum%börnum%og%fólki,%læra%nýjar%reglur%

og%aðlagast%nýju%umhverfi.%Þar%sem%það%er%einstaklingsbundið%hve% langan%tíma%það%

tekur% fyrir% börn%að%aðlagast%nýjum%aðstæðum%er%mikilvægt%að%umsjónarkennari%og%

foreldrar%séu%í%miklum%tengslum%daglega%í%byrjun.%%%

%%%%%%%% Farið%er%eftir%ákveðnum%vinnureglum%þegar%tekið%er%á%móti%nýjum%nemenda.%

Áður% en% nemandinn% byrjar% í% skólanum% þarf% foreldri/forráðamaður% að% sækja% um%

skólavist%með%þar%til%gerðu%eyðublaði%sem%má%finna%á%heimasíðu%skólans.%Eftir%að%sótt%

hefur%verið%um%skólavist%hefur%skólastjórnandi% samband%við% foreldra%og%boðar% fund%

með%þeim%ásamt%tilvonandi%umsjónarkennara%barnsins.%Eftir%fund%með%foreldrum%fer%

nemandinn% með% foreldrum% sínum% til% umsjónarkennarans% þar% sem% hann% afhendir%

þeim%skóladagatal%og%stundaskrá%og%sýnir%þeim%húsnæði%skólans.%Á%fundinum%er%farið%

yfir% upplýsingar% eins% og% skólasáttmála,% skólaakstur,% frístundir,% sund,% íþróttir% (reglur%
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varðandi% mætingar% og% sturtu),% mat,% Mentor% og% upplýsingar% frá% fyrri% skóla.% Eftir%

fundinn% undirbýr% kennarinn% bekkinn% og% útvegar% nýja% nemandanum% skólavin% úr%

bekknum,% kemur% nauðsynlegum% upplýsingum% til% nemandans% og%

skólahjúkrunarfræðingur% aflar% heilsufarsskýrslna% (Leiðtogasamfélagið%

Álfaborg/Valsárskóla.%e.d.,%án%bls.).% % %

6.1.2(Grenivíkurskóli(
(
Móttökuáætlun%er% í% vinnslu% í%Grenivíkurskóla.% Það% sem% tilbúið%er% af% henni% er% koma%

nýrra%nemenda%í%skólann%óháð%sérþörfum.%Þar%er%gert%ráð%fyrir%skipulögðu%viðtali%við%

skólastjóra,% nemandinn% skráður% í% Mentor% og% upplýsingar% um% aðstandendur% einnig%

skráðar.% Tekin% er% ákvörðun% um% hvort% mikilvægt% sé% að% foreldri% fylgi% barninu% fyrsta%

skóladaginn% eða% hvort% þess% sé% ekki% þörf.% Skólastjórinn% hefur% það% hlutverk% að%

undirbúa% stundaskrá,% kynna% skólanámskrá% og% skólareglur,% kynna% húsnæðið,% kynna%

foreldra% fyrir% umsjónarkennara% nemandans,% tilkynna% öllu% starfsfólki% um% nýja%

nemandann% og% senda% tölvupóst% á% alla% foreldra% skólans% um% nýja% nemandann.%

Umsjónarkennarinn%hefur%það%hlutverk%að%undirbúa%bekkinn%fyrir%komu%nemandans,%

ræða%við%bekkinn%um%hvernig%taka%eigi%á%móti%nýjum%nemanda%og%mikilvægi%þess%að%

hjálpa%honum%að%falla% inn% í%hópinn.%Kennarinn%velur%skólavin%úr%hópnum%sem%hefur%

það%að%hlutverki%að%vera%nýja%nemandanum%innan%handar%þegar%þörf%er%á.%Kennarinn%

útbýr%aðstöðu% fyrir%nemandann,%biður%húsvörð%um%borð%og% stól,%merkir% snaga% fyrir%

nemandann,%ræðir%við%foreldra%um%fjölskylduaðstæður,%félagslega%og%námslega%stöðu%

nemandans%og%fyrri%skólagöngu.%Umsjónarkennari% fær% leyfi%hjá% foreldrum%til%að%afla%

sér%upplýsinga%um%nemandann%með%því%að%hafa%samband%við%fyrri%umsjónarkennara%

og%aðra%sem%hafa%unnið%með%nemandanum.%Ef%nemandann%vantar%aukaþjónustu%mun%

umsjónarkennarinn%sjá%um%að%hann%fái%þá%aðstoð%sem%hann%þarf.%Umsjónarkennarinn%

heldur%vel%utan%um%nýja%nemandann%og%fylgist%með%aðlögun%hans%og%fundar%vikulega%

með% honum.% Eftir% að% nýi% nemandinn% hefur% verið% í% mánuð% í% skólanum% funda%

skjólastjóri,%sérkennari%og%umsjónarkennari%og%ræða%um%það%hvernig%honum%gengur%í%

skólanum.% Ef% vel% gengur% þá% er%móttökunni% lokið,% en% ef% ekki% þá% er% unnið% áfram% að%

aðlögun%hans%(Grenivíkurskóli,%2016,%óútgefið%efni).%



! 30!

6.1.3(Dalvíkurskóli(
(
Dalvíkurbyggð% hefur% unnið% eftir% handbók% um% móttöku% innflytjenda.% Handbókin% er%

unnin%með%það%markmið%í%huga%að%upplýsa%starfsfólk%og%veita%því%ráðgjöf%um%hvernig%

eigi% að% standa% að% því% að% taka% á% móti% nemendum% með% erlendan% uppruna% í%

Dalvíkurskóla.% Innritun% og% móttaka% nemenda% er% á% ábyrgð% skólastjórnenda% og% þeir%

koma%svo%upplýsingum%til%verkefnastjóra%sér<%og%nýbúakennslu%á%viðkomandi%stigi,%og%

eins%hafa%þeir%umsjón%með%því%að%sá%umsjónarkennari%sem%er%að%taka%við%erlendum%

nemanda%komi%sem%fyrst%að%málum.%Unnið%er%eftir%fjölmenningarstefnu%Dalvíkurskóla%

og% fer% móttakan% fram% í% samræmi% við% þá% móttökuáætlun% sem% unnið% er% með% í%

Dalvíkurskóla%(Dalvíkurbyggð,%e.d.,%bls.%2–8).%

%%%%%%%% Handbókin%er%skipulega%sett%upp%í%fimm%kafla.%Kaflarnir%eru:%Skráning%í%skóla,%

móttökuviðtal% og% leiðsögn% um% skólann,% fyrstu% skrefin% í% skólanum,% áframhaldandi%

samstarf% við% nemanda% og% foreldra% og% leiðbeiningar% varðandi% þjónustu% túlks.% Í%

hverjum% kafla% eru% svo% undirkaflar% sem% útskýra% það% ferli% sem% fer% í% gang% við% komu%

nemenda%með%erlendan%bakgrunn%(Dalvíkurbyggð,%e.d.,%bls.%2–8).%

6.1.4(Árskógarskóli(
(
Árskógarskóli% útbjó% áætlun% um% móttöku% erlendra% nemenda% í% samvinnu% við%

Dalvíkurskóla% sem% skólinn% vinnur% eftir% þegar% tekið% er% á% móti% nemendum% með%

erlendan% ríkisborgararétt.% Handbókinni,% sem% skólinn% útbjó% í% samvinnu% við%

Dalvíkurskóla,% er% lýst% í% kafla% 6.1.3.% Skólinn% styðst% einnig% við% fjölmenningarstefnu%

sveitarfélagsins%(Árskógarskóli,%Dalvíkurbyggð,%2015,%án%bls.).%

6.1.5(Oddeyrarskóli(
(
Oddeyrarskóli%tók%á%móti%fimm%%börnum%flóttamanna%sem%komu%til%Akureyrar%í%janúar%

2016,%en%hefur%þó%ekki%sérstaka%móttökuáætlun.%Verið%er%að%vinna%að%slíkri%áætlun%en%

núna% vinnur% skólinn% eftir% viðmiðunarreglum% flóttamannanefndar% um% aðstoð% og%

móttöku% hópa% flóttafólks.% Viðmiðunarreglurnar% er% hægt% að% finna% á% vefsíðu%

velferðarráðuneytisins,%en%þær%skiptast%niður%í%35%greinar%sem%allar%stuðla%að%því%að%

hjálpa%og%vera%til%viðmiðunar%fyrir%þá%sem%taka%á%móti%flóttamannahópum%og%nýtast%

sem%upplýsingar%fyrir%flóttafólkið%(Velferðarráðuneytið,%2013,%án%bls.).%
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6.1.7(Hrafnagilsskóli(
(
Í% Hrafnagilsskóla% er% unnið% eftir% móttökustefnu% Akureyrarbæjar% varðandi% alla%

félagsþjónustu.%Frekari%upplýsingar%fengust%ekki%frá%skólanum.%

6.2  Staðan í skólunum 
Svo% virðist% sem% grunnskólar% í% Eyjafirði% séu% ekki% komnir% langt% í%málum% innflytjenda.%

Þeir%skólar%sem%höfðu%einhverja%móttökuáætlun%voru%með%hnitmiðaða%og%raunhæfa%

áætlun%sem%sýnir%að%gott%starf%hefur%verið%unnið%í%þeim%skólum.%Aðrir%skólar%voru%ekki%

með%neina% sérstaka%áætlun% fyrir% innflytjendur,%heldur%var%einungis%hægt%að% finna%á%

heimasíðu%skólanna%áætlun%um%hvernig%ætti%að%taka%á%móti%nýjum%nemendum%óháð%

sérþörfum.%Álykta%má%út%frá%þeim%svörum%sem%við%fengum%að%skólar%í%Eyjafirði%þurfi%

að%taka%sig%á%í%þessum%efnum%og%hægt%er%að%álykta%út%frá%þeim%fjölda%sem%ekki%svaraði%

póstinum%að%í%mörgum%skólum%vanti%alfarið%áætlun.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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7        Lokaorð 
Árið% 1992% stofnaði% þáverandi% menntamálaráðherra,% Ólafur% G.% Einarsson,% starfshóp%

sem% hafði% það% að% markmiði% að% halda% utan% um% íslenskukennslu% fyrir% innflytjendur.%

Áður%voru%engar% reglur% til%um%kennslu% innflytjenda.%1993%var%svo%þjónusta%við%börn%

innflytjenda% endurskipulögð% og% 1994% samþykkti% ríkisstjórnin% í% fjárlögum% að% auka%

fjárveitingu% til% nýbúakennslu% á% öllum% skólastigum% og% í% kennslu% fyrir% fullorðna%

innflytjendur.%

%% Árið% 1997% varð% Guðrún% Pétursdóttir% fyrst% Íslendinga% til% þess% að% nota% og%

skilgreina%hugtakið%fjölmenning.%Það%var%svo%tíu%árum%seinna%sem%ríkisstjórn% Íslands%

samþykkti% fyrstu% stefnumörkunina% sem% snerti% fjölmenningarsamfélagið% á% einhvern%

hátt.%Árið%1998%voru%aðeins%274%erlendir%ríkisborgarar%búsettir%í%Eyjafirði%en%árið%2015%

var% talan% orðin% 708.% Út% frá% þessum% tölum% er% hægt% að% gera% ráð% fyrir% því% að%

landsbyggðin%sé%einnig%orðin%heillandi%staður%til%að%búa%á%og%að%erlendir%ríkisborgarar%

líti% ekki% eingöngu% til% höfuðborgarinnar% þegar% þeir% flytja% til% Íslands.% Með% fjölgun%

erlendra% ríkisborgara% á% landinu% hefur% umræða% um% afstöðu% Íslendinga% til% fólks% af%

erlendum%uppruna%orðið%meiri.%%%

%%%%%%%% Oft% er% umræðan% um% málefni% sem% snerta% innflytjendur% frekar% neikvæð% í%

fjölmiðlum%og%er%algengt%að%fullyrt%sé%um%ýmislegt%sem%engin%rök%eru%fyrir.%Því%hefur%

verið%haldið%fram%að%á%Íslandi%ríki%fordómar%gagnvart%útlendingum%sem%stangast%á%við%

það%sem%kemur%fram%í%grein%sem%Friðrik%H.%Jónsson%skrifaði%árið%2003%en%þar%kemur%

fram% að% mjög% lítið% sé% um% fordóma% Íslendinga% í% garð% útlendinga.% Niðurstöður%

rannsókna%sem%hann%gerði%sýna%að%Íslendingar%séu%fremur%jákvæðir%gagnvart%fjölgun%

erlendra%borgara%svo%framarlega%sem%næg%atvinna%sé%í%boði%og%að%fólkið%sem%flytur%til%

landsins%sé%tilbúið%til%þess%að%aðlagast%íslensku%samfélagi.%%%

%%%%%%%% IMG%Gallup%gerði%könnun%fyrir%Rauða%krossinn%árið%2005%sem%einnig%beindist%

að% afstöðu% Íslendinga% til% innflytjenda.% Niðurstöður% könnunarinnar% leiddu% í% ljós% að%

minnihluta% svarenda% fannst% vegið% að% lífsgæðum% sínum% á% einhvern% hátt% við% komu%

innflytjenda%og% svarendur% voru%yfirhöfuð%ekki%ósáttir% við%að%hafa% innflytjendur% sem%

nágranna,%þó%það%væri%misjafnt%eftir%því%hvaða%þjóðerni%átti%í%hlut.%Þegar%spurt%var%um%

hvort%þeir%væru%ósáttir%við%að%eiga%innflytjendur%sem%nágranna%sögðust%6%%svarenda%

vera% ósátt% en% þegar% sérstaklega% var% spurt% um%múslima% svöruðu% 22%% spurningunni%
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játandi.% Hægt% er% að% álykta% út% frá% þessum% tölum% að% umræðan% sem% hefur% orðið% í%

fjölmiðlum%og%sem%beinist%á%neikvæðan%hátt%að%ákveðnu%þjóðerni%smiti%út%frá%sér%og%

fólk%taki%þá%illa%upplýsta%ákvörðun%sem%hefur%orðið%til%út%frá%vanþekkingu.%Við%ályktum%

að% margt% fólk% eigi% það% til% að% trúa% öllu% sem% sagt% er% í% fjölmiðlum% og% leiti% sér% ekki%

raunverulegra% upplýsinga%með% rökum.%Með% auknum% fjölda% innflytjenda% til% landsins%

hefur%umræðan%um%fjölmenningarlega%menntun%orðið%meira%áberandi.%Skólar%þurfa%í%

auknum% mæli% að% aðlaga% skólanámskrá% sína% þörfum% fjölbreyttra% nemenda% og%

mikilvægt% er% að% huga% að% öllum% þáttum% skólakerfisins% en% ekki% einungis% einum.% Í%

ritgerðinni%komumst%við%að%því%að%skólar%hafa%náð%að%bæta%sig%mikið%á%þessu%sviði%en%

við%teljum%þó%að%enn%sé%langt%í%land.% %

%% Í%upphafi%ritgerðar%voru%eftirfarandi%rannsóknarspurningar%settar%fram:%%

1.%%%%%%%Hvernig%taka%grunnskólar%í%Eyjafirði%á%móti%innflytjendum%?%

2.%%%%%%%Hvernig%gengur%erlendum%nemendum%í%íslensku%skólakerfi%?%

Við%ályktum%út%frá%þeim%svörum%sem%við%fengum%frá%skólum%í%Eyjafirði%að%þar%sem%

áætlum%er%til%staðar%sé%móttaka%erlendra%nemenda%góð.%%Gott%starf%hefur%verið%unnið%

í%þessum%skólum%og%þó%langt%sé%í%land%þá%hafa%miklar%framfarir%orðið%í%menntakerfinu%í%

sambandi%við%móttöku%erlendra%nemenda.%Þrátt%fyrir%þetta%er%ljóst%að%þegar%skoðaðir%

eru% skólar% í% Eyjafirði% sést% að% miklu% er% ábótavant.% Það% hversu% fáir% skólar% svöruðu%

bréfinu%okkar%bendir%til%að%móttökuáætlun%vanti% í% flesta%skólana%og%af%þeim%svörum%

sem%þó%fengust%er%ljóst%að%nokkrir%skólar%fara%einfaldlega%eftir%skólaáætlun%fyrir%hinn%

almenna% nemenda% þegar% þeir% taka% á% móti% nýjum% nemendum% óháð% sérþörfum%

nemendanna.%Sú%aðferð%getur%varla%hentað%vel%þar%sem%huga%þarf%að%þörfum%hvers%

og%eins%og%það%er%mjög%ólíklegt%að%nemandi%sem%talar%íslensku%og%hefur%alist%upp%við%

íslenska%menningu%hafi% sömu%þarfir% og%nemandi% sem% talar% ekki% tungumálið%og% sem%

hefur%alist%upp%við%allt% aðra%menningu.%Það%getur%augaleið%að%það%þarf% að%huga%að%

öðrum%hlutum%í%síðarnefnda%tilvikinu.%%% %

%% Erlendum%nemendum%gengur%almennt%séð%vel%í%íslensku%skólakerfi.%%Árið%2006%

var% í% fyrsta% sinn% lögð% fyrir% alþjóðleg% rannsókn% Heilsa* og* lífskjör* skólanema.%

Niðurstöður% rannsóknarinnar% leiddu% í% ljós%að%meiri%hluti%erlendra%nemenda%sögðust%

líða%vel%í%skóla%og%töldu%bekkjarfélaga%sína%vera%vingjarnlega.%Þeir%unglingar%sem%ólust%

upp%á%heimilum%þar%sem%erlent%tungumál%var%talað%virtust%frekar%eiga%í%vandamálum%í%



! 34!

skólum%og% voru% líklegri% að% sýna%áhættuhegðun.% %Munur% virðist% vera%á%niðurstöðum%

rannsókna% eftir% því% hverjir% svara% rannsóknum.% Fagfólk% virðist% frekar% telja% erlenda%

nemendur%eiga%erfitt% í%skólum%en%þegar%erlendir%nemendur%svara%spurningum%koma%

aðrar%niðurstöður%í%ljós.%% %

%% Margt% hefur% vissulega% áunnist% í% tengslum% við% erlenda% grunnskólanemendur.%

Það%er%greinilegt%að%miklar%breytingar%hafa%orðið%á%móttöku%innflytjenda%og%í%dag%eru%

til% staðar% %aukin% úrræði% og% bjargir% sem% kennarar% og% aðrir% sem% koma% að% menntun%

erlendra% barna% geta% nýtt% sér.% Námsefni,% kennsluaðferðir% og% kennsla% hefur% verið%

aðlöguð%að%hverjum%einstaklingi%með%tilkomu%skóla%án%aðgreiningar.%Rannsóknir%hafa%

verið%gerðar%á%málefnum%innflytjenda%og%allt%bendir%til%þess%að%slíkar%rannsóknir%muni%

halda%áfram.%Allt%bendir%til%þess%að%erlendum%ríkisborgurum%muni%fjölga%enn%meira%á%

næstu% árum% og% því% teljum% við% að% það% ætti% að% vera% skýlaus% krafa% að% allir% skólar% í%

Eyjafirði%og%á% landinu%öllu%hafi% fullunna%móttökuáætlun%þar%sem%farið%er%yfir%alla%þá%

þætti% sem% huga% þarf% að% þegar% erlendur% nemandi% byrjar% í% íslenskum% skóla.% Þessi%

áætlun%ætti%að%vera%birt%og%öllum%sýnileg%fyrir%lok%árs%2017.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



! 35!

Heimildaskrá 
Anna%Guðrún%Júlíusdóttir.%(2004).%Hvert%eigum%við%að%stefna?%Um%íslenskukennslu%%%%%%%
% innflytjenda%í%grunnskólum.%Skólavarðan,*4(1),%13–14%
%
Austurbæjarskóli,%Tungumálatorg%og%Þjónustumiðstöð%Miðborgar%og%Hlíða.%(2014).%%%
% Velkomin*L*Úrræði*fyrir*móttöku*og*samskipti:*Lokaskýrsla*til*Sprotasjóðs.%
% Sótt%12.%apríl%2016%%af
% http://www.sprotasjodur.is/static/files/austurbaejarskoli_nr138_lokaskyrsla.
% pdf%%

Árskógarskóli,%Dalvíkurbyggð.%(2015).%Skólanámskrá*2015–2016.*Sótt*2.*apríl*2016*af

* *http://www.dalvikurbyggd.is/resources/Files/PDF/SkolanamskraL*

* ArskogarskolaL%2015–2016_nyjast.pdf*
%
Banks,%J.A.%(2010).%Multicultural%education:%Characteristics%and%goals.%Í%J.A.%Banks%og%%
% C.A.M.%Banks%(ritstjórar),%Multicultural*education.*Issues*and*perspectives%
%%%%%%%% (7%.útgáfa),%(bls.%3–25).%New%York:%John%Wiley%and%Sons,%Inc.%
%
Birna%Arnbjörnsdóttir.%(2000).%Menntun%tvítyngdra%barna.%Málfregnir,%10(19),%sótt%15.
% %mars%2016%af%
%%%%%%%%%%%%%%http://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/972/Malfregnir_19_Birna_Arnbj
% ornsdottir_Menntun_tvityngdra_barna.pdf?sequence=1%
%
Björk%Helle%Lassen,%Fríða%B.%Jónsdóttir,%Hildur%Blöndal,%Aðalheiður%Steingrímsdóttir,%%
% Hulda%Karen%Daníelsdóttir%og%Kolbrún%Vigfúsdóttir.%(2007).%Fjölmenning%á%
% Íslandi.%Í%Hanna%Ragnarsdóttir,%Elsa%Sigríður%Jónsdóttir%og%Magnús%Þorkell%
% Bernharðsson%%(ritstjórar),%Íslenskur*veruleiki,*samfélag*og*skóli%(151–184).%
% Reykjavík:Háskólaútgáfan.%
%
Dalvíkurbyggð.%(2012).%Fjölmenning*í*skólum*Dalvíkurbyggðar.%Sótt%2.%apríl%2016%af%
%%%%%%%% http://www.dalvikurbyggd.is/resources/Files/Grunnskoli/pdf/fjolmenn.pdf%
%
Dalvíkurbyggð.%(e.d.).%Móttaka*nýrra*nemenda*sem*koma*erlendis*frá*í*Dalvíkurskóla.%

Sótt%1.%apríl%2016%af%
http://www.dalvikurbyggd.is/resources/Files/Grunnskoli/2014<2015/handb<

% mott<erl.pdf%
%
Eyþing.%(2009).%Fjölmenningarstefna.%Sótt%12.%apríl%2016%af%%
% http://erlendir.akmennt.is/wpcontent/uploads/2016/04/fjolmenningarstefna
% .pdf%
%
Eyþing.%(e.d.).%Hvað*er*Eyþing?%Sótt%12.%mars%2016%af%
%%%%%%%% http://www.eything.is/is/um<eything%
%



! 36!

Félagsmálaráðuneytið.%(2007).%Stefna*um*aðlögun*innflytjenda.%Sótt%23.%febrúar%2016%
% af%%%
% https://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobatskjol/Stefna_um_adlogun_
% innflytjenda.pdf%
%
Friðrik%H.%Jónsson.%(2003).%Afstaða%Íslendinga%til%útlendinga.%Í%Friðrik%H.%Jónsson%%%%%%%%%
% (ritstjóri),%Rannsóknir*í*Félagsvísindum*IV:*Félagsvísindadeild%(bls.%495–504).%
% Reykjavík:%Háskólaútgáfan.%
%
Grenivíkurskóli.%(2016).%Móttaka*nýrra*nemenda*í*Grenivíkurskóla.%Óútgefið%efni%
%
Guðrún%Pétursdóttir.%(2006,%30.%mars).%Hvað*er*fjölmenningarhyggja?*Verður*hún*að*

* lokum*til*þess*að*allir*í*heiminum*tilheyri*sömu*þjóðinni?*Sótt%22.%febrúar%
% 2016%af%http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5746%
%
Hagstofan.%(2016a).%Mannfjöldi*eftir*kyni,*sveitarfélagi,*aldri*og*ríkisfangi*1998–********

* 2015.%Sótt%20.%febrúar%2016%af%%%%%%%
% http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnu%
%%%%%%%%%%%%%%r__Rikisfang/MAN04208.px/?rxid=a82cabe4<5d8e<4f36<bf8d<f08879934833%
%
Hagstofan.%(2016b).%Grunnskólanemendur*með*erlent*móðurmál*1997–2014.%Sótt%%%%%
% 20.%febrúar%2016%af%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grun%%
%%%%%%%%%%%%%nskolastig__0_gsNemendur/SKO02103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=bb%%
%%% 7ed572<ceaa<4612<b20e<448109fbf2c1%
%
Hanna%Ragnarsdóttir.%(2005).%Skólaþróun%í%fjölmenningarsamfélagi.%Skólavarðan,*
* 5(6),%5–6.%
%
Hanna%Ragnarsdóttir.%(2007a).%Fjölmenning%á%Íslandi.%Í%Hanna%Ragnarsdóttir,%Elsa%%%%%%
% Sigríður%Jónsdóttir%og%Magnús%Þorkell%Bernharðsson%(ritstjórar),%Börn*og****
* fjölskyldur*í*fjölmenningarlegu*samfélagi*og*skólum*(249–271).%Reykjavík:%
% Háskólaútgáfan.%
%
Hanna%Ragnarsdóttir.%(2007b).%Fjölmenning%á%Íslandi.%Í%Hanna%Ragnarsdóttir,%Elsa%%%%%%
% Sigríður%Jónsdóttir%og%Magnús%Þorkell%Bernharðsson%(ritstjórar)%
%%%%%%%% Fjölmenning*á*Íslandi*(17–41).%Reykjavík:%Háskólaútgáfan.%
%
Hanna%Ragnarsdóttir.%(2010).%Fjölbreyttir%kennarahópar%og%fjölbreyttir%
% nemendahópar.Ráðstefnurit*NetluL*Menntakvika*2010.%Menntavísindasvið%
% Háskóla%Íslands.%Sótt%10.%mars%2016%af%
% http://netla.hi.is/menntakvika2010/012.pdf%
%
Háskólinn%á%Akureyri.%(2016,%17.%mars).%Akureyringar%jákvæðir%gagnvart%flóttafólki%og%%
% innflytjendum.%Sótt%19.%apríl%2016%af%
% http://www.unak.is/is/frettir/akureyringar<% jakvaedir<gagnvart<flottafolki<og<
% innflytjendum%



! 37!

%
Heimili%og%skóli.%(2010).%Handbók*foreldrafélaga*grunnskóla.%Sótt%11.%apríl%2106%af%
% http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1198892159/Handbok_grunnskola.
% pdf%
%
Hulda%Karen%Daníelsdóttir,%Ari%Klængur%Jónsson%og%Hilma%Hólmfríður%Sigurðardóttir.%%
% (2010).%Nemendur*með*íslensku*sem*annað*tungumál*í*grunnskólum*–*

* upplifun*fagfólks*skólanna.%Sótt%27.%mars%2016%af
% http://www.mcc.is/media/frettir/Skyrsla<<<nemendur<%med<islensku<sem<%
% annad<tungumal.pdf%
%
Leiðtogasamfélagið%Álfaborg/Valsárskóla.%(e.d.).%Nýir*nemendur.%Sótt%28.%mars%2016%
% af%http://www.svalbardsstrond.is/alfaborg<valsarskoli/nemendur/nyir<
% nemendur%
%
Lilja%M.%Jónsdóttir.%(2011).%Farsælt%foreldrasamstarf%—%hvað%getur%falist%í%því?%Tímarit

* *heimilis*og*skóla.*2011*(maí).10–11%
%
Menntamálaráðuneytið.%(1998).%Umbætur*í*nýbúakennslu*–*fréttabréf*

* menntamálaráðuneytisins,*1.tbl.%1994.%Sótt%3.%apríl%2016%af%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid<efni/Frettabref/nr/1284#efst%
%
Menntamálaráðuneytið.%(1999).%Aðalnámskrá*Grunnskóla*almennur*hluti.%Reykjavík:%%
% Höfundur.%
%
Menntamálaráðuneytið.%(2006).%Aðalnámskrá*Grunnskóla*almennur*hluti.%Reykjavík:%
% Höfundur.%
%
Menntamálaráðuneytið.%(2007).%Aðalnámskrá*Grunnskóla*Íslenska.%Reykjavík:%%%%%%%%%
% Höfundur.%
%
Mennta<%og%menningarmálaráðuneytið.%(2011).%Aðalnámskrá*Grunnskóla:*Almennur*

* hluti.%Reykjavík:%Höfundur.%%%
%
Mennta<%og%menningarmálaráðuneytið.%(2013).%Aðalnámskrá*grunnskóla:*Almennur

* hluti*og*greinarsvið*2013.%Reykjavík:%Höfundur.%
%
Menntasvið%Reykjavíkurborgar.%(2008).%Móttaka*innflytjenda*í*grunnskóla*

* Reykjavíkur.%Sótt%23.%febrúar%2016%af%
% http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/handbok.i
% nnfl_.pdf%
%
Nanna%Kristín%Christiansen.%(2011).*Skóli*og*skólaforeldrar:*Ný*sýn*á*samstarfið*um*

* nemandann.%Reykjavík:%Iðnú.%
%
Reglugerð%um%íslenskukennslu%nemenda%með%annað%móðurmál%en%íslensku%nr.
% 391/1996%%%%%% %



! 38!

%
Tungumálatorg.%(e.d.).%Velkomin%um%verkefnið.%Sótt%12.%apríl.%2016%af%
% http://tungumalatorg.is/velkomin/um<verkefnid/%
%
Velferðarráðuneytið.%(2013).%Viðmiðunarreglur%flóttamannanefndar%um%móttöku%og
% aðstoð%við%hópa%flóttafólks.%Sótt%12.%apríl%2016%af%%%%%%%%%%
% https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/4548%
 
Þóroddur%Bjarnason.%(2006).%Aðstæður%íslenskra%skólanema%af%erlendum%uppruna.%Í%
% Úlfar%Hauksson%(ritstjóri),%Rannsóknir*í*Félagsvísindum*VII:*Félagsvísindadeild.%
% Reykjavík:%Félagsvísindastofnun%Háskóla%Íslands.%(391–400)%
!
%

%

%

!




	Lokaerkefni 4: Lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í kennarafræðum 
	Hofundur 8: 
Inga Rún Ólafsdóttir og Rebekka Rut Rúnarsdóttir 
	Undirtitill ritgerdar 4: 
	Svid 4: Kennaradeild
	Manudur 6: Maí 2016
	Titill ritgerdar 10: Erlendir nemendur í íslensku skólakerfi 
	Titill ritgerdar 11: 
	Titill ritgerdar 12: 
	Titill ritgerdar 13: 


