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Ágrip 
Þessari rannsókn var ætlað að varpa ljósi á upplifun umsjónarkennara á þeim 
stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur sem hafa íslensku sem 
annað mál hefja grunnskólagöngu hér á landi. Tilgangurinn var að reyna að 
komast að því hvernig stuðningi væri háttað og hvort að hann væri nægilegur 
til að koma til móts við umsjónarkennara og nemendur í grunnskólum. 
Leitast var við að koma auga á hvað væri gott í þessu ferli og hvað mætti 
betur fara og hvort að umsjónarkennarar væru undirbúnir til að mæta þessum 
hópi nemenda. Með þessu var leitast við að finna leiðir til að gera skólastarfið 
sem ákjósanlegast bæði fyrir umsjónarkennara og nemendur þannig að öllum 
líði vel í skólaumhverfinu. 

Leitað var svara við rannsóknarspurningunni með viðtölum við 
umsjónarkennara með reynslu af kennslu nemenda með íslensku sem annað 
mál. Rannsóknin var eigindleg og byggði á hálfstöðluðum viðtölum við sjö 
viðmælendur. Hún fór fram í bæjarfélagi á landsbyggðinni. Þær upplýsingar 
sem umsjónarkennarar gáfu byggðu þeir á persónulegri reynslu og 
hugmyndum um stuðning við kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. 
Skoðaður var bæði formlegur og óformlegur stuðningur sem og fræðsla, 
þekking og undirbúningur umsjónarkennara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það þyrfti meiri fræðslu um 
kennslu nemenda með íslensku sem annað mál og að sú fræðsla yrði að vera 
hluti af kennaranámi. Einnig að það þyrfti námskeið fyrir kennara sem kenna 
nemendum með íslensku sem annað mál og greiðari aðgang að efni sem gæti 
nýst í kennslu. Þá sýndu niðurstöður að stuðningurinn yrði að koma frá 
fræðsluyfirvöldum og einstaklingum sem búa yfir reynslu af kennslu þessa 
nemendahóps. Niðurstöður gáfu til kynna að umsjónarkennarar reyni að 
koma til móts við nemendur með íslensku sem annað mál en þeir myndu vilja 
meiri stuðning og fræðslu. 





 

Abstract 
The objective of this research was to highlight the experience of supervising 
teachers regarding the support they receive in teaching when pupils start 
primary school in Iceland and have Icelandic as a second language. The aim 
was to try to find out how the support was carried out and whether it would 
be sufficient to cater the teachers and pupils in primary schools. An attempt 
was made to spot what is good in this process and possible improvements and 
whether the teachers were prepared to facilitate this group of pupils. With 
this effort the aim is to find ways to make the education as preferable both for 
teachers and pupils so that everyone feels comfortable in the school 
environment. 

In search for a conclusion to the research question at hand, information 
was gathered from teachers with experience in teaching pupils with Icelandic 
as a second language. The research was a qualitative study based on semi-
standardized interviews with seven interlocutors. The research took place in a 
municipality in the rural area. The information given by the teachers came 
from personal experience and ideas on support for teaching pupils with 
Icelandic as a second language. Both formal and informal support, education, 
training, knowledge and preparation of the teachers were analyzed. 

The conclusion of the research indicated that more education and training 
is needed for teachers when it comes to teaching pupils with Icelandic as a 
second language and to have that training as a part of the teacher education 
studies. Also, to have a course for teachers that are teaching pupils with 
Icelandic as a second language and have easier access to content that might 
be useful in teaching. The conclusion shows also that the support must come 
from the school authorities and individuals who have experience of this kind 
of teaching. Conclusions also indicate that teachers try to cater the needs of 
pupils with Icelandic as a second language but they would like more support 
and education. 
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1. Inngangur 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir viðfangsefni þessa verkefnis og hvers 
vegna það var valið. Þá verður efnisvalið tengt við reynslu rannsakanda og 
settar fram rannsóknarspurningar. Einnig munu hér koma fram þau lykilorð 
sem tengjast viðfangsefni verkefnisins, markmið og fræðilegt og hagnýtt gildi 
rannsóknarinnar. Í lok kaflans er að finna upplýsingar um uppbyggingu 
ritgerðar. 
Þegar kom að vali á viðfangsefni leitaði hugurinn fljótlega að 

fjölmenningu. Mikil umræða hefur verið í samfélaginu um komu flóttamanna 
til Íslands og skiptar skoðanir á því hvort taka eigi á móti þessum 
einstaklingum í samfélagið og þá hvernig því skuli vera háttað. Í 
kennaranáminu hefur mikið verið fjallað um skóla án aðgreiningar og 
fjölbreyttar kennsluaðferðir. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 
2011 er fjölbreytileikinn í fyrirrúmi og kveðið á um að starfshættir í 
grunnskólum skulu mótast af honum. Það sem rannsakandi hefur samt sem 
áður spurt sig að er hvort að þessum auknu kröfum í skólunum sé framfylgt 
og hvort að skólasamfélagið fái almennt svigrúm til að mæta kröfum um 
jafnagilda menntun allra. 

Lengi vel hafa raddir kennara verið á þá leið að ekki sé nægt starfsfólk til 
að koma til móts við alla flóruna af nemendum og þá hljóta einhverjir hópar 
að falla í skuggann. Einn af þeim hópum sem rannsakandi telur að lúti í 
minni pokann eru nemendur sem hefja skólagöngu hér á landi og hafa 
íslensku sem annað mál. Annar hópur eru umsjónarkennarar sem taka á móti 
þessum nemendum. Því var ákveðið að skoða í þessu verkefni þann stuðning 
sem umsjónarkennarar fá þegar þeir taka á móti þessum hópi nemenda og fá 
innsýn í þeirra upplifun af móttöku, undirbúningi og kennslu. 

Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hver upplifun 
umsjónarkennara er á þeim stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur 
hefja grunnskólagöngu hér á landi og hafa íslensku sem annað mál. Með því 
var leitast við að sjá hvernig stuðningurinn kemur fram, í hverju hann er 
fólginn og hvort að hann sé nægur. Einnig var markmiðið að komast að því 
hver undirbúningur umsjónarkennara er til að taka á móti þessum hópi 
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nemenda. Leitast var við að sjá hvað má betur fara og hvað er gott í þessu 
ferli. Með þessu er leitað leiða til að gera skólastarfið sem ákjósanlegast bæði 
fyrir umsjónarkennara og nemendur þannig að öllum líði vel í vinnu- og 
námsumhverfi sínu. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er, Hver er upplifun 
umsjónarkennara af stuðningi þegar nemendur með íslensku sem annað mál 
eru í umsjónarbekk? Rannsóknarspurningin er heldur viðamikil og því voru 
settar fram nokkrar undirspurningar sem gefa skýrari mynd af 
viðfangsefninu, það er, Hvernig er upplifun umsjónarkennara af móttöku 
nemenda af erlendum uppruna? Hver er faglegur undirbúningur 
umsjónarkennara? Og hvað er vel gert og hvað mætti betur fara? Þau 
lykilorð sem lýsa viðfangsefninu sem var skoðað eru fjölmenning (e. 
multiculturalism), fjölmenningarsamfélag (e. multicultural society), 
fjölmenningarlegt skólasamfélag (e. multicultural school community), 
umsjónarkennari (e. supervisory teacher), stuðningur (e. support) og nemandi 
með íslensku sem annað mál (e. pupil with Icelandic as a second language). 
Nánar verður fjallað um lykilorðin í fræðilegri umfjöllun. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla sem eru, inngangur, fræðileg umfjöllun og 
lagaleg umgjörð, rannsóknin, niðurstöður, umræða og lokaorð. Nú þegar 
hefur komið í ljós um hvað inngangurinn snýst en annar kafli snýr að 
fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið og lagalegri umgjörð. Hann skiptist í 
kaflana fjölmenning í skólastarfi, lög, aðalnámskrá og sáttmálar, skólakerfið 
og umsjónarkennarar og samantekt. Í þriðja kafla er rannsóknin sjálf útlistuð. 
Þar er að finna upplýsingar um þá rannsóknaraðferð sem var notuð, 
þátttakendur, gagnasöfnun og úrvinnslu og siðferðileg álitamál og réttmæti. Í 
fjórða kafla eru niðurstöður kynntar út frá fimm þemum. Fimmti kafli snýr að 
umræðum um niðurstöður og fræðilega umfjöllun og rannsóknarspurningu er 
svarað. Síðasti kaflinn eru lokaorð þar sem komið er inn á eigin reynslu og 
vangaveltur um frekari rannsóknir og verkefninu er lokað. Að lokum er að 
finna heimildir og fylgiskjöl. 
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2. Fræðileg umfjöllun og lagaleg umgjörð 
Í þessum kafla verður viðfangsefnið skoðað út frá fræðilegu sjónarhorni og 
fyrri rannsóknum. Umfjölluninni er skipt í fjóra kafla sem eru: Fjölmenning í 
skólastarfi, lög, aðalnámskrár og sáttmálar, skólastarf og umsjónarkennarar 
og í lokin samantekt. 

2.1 Fjölmenning í skólastarfi 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er upplifun umsjónarkennara af stuðningi 
vegna kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Því er mikilvægt að 
líta á hugtökin fjölmenning og fjölmenningarsamfélag. Þá verður einnig 
skoðuð kennsla í fjölbreyttum nemendahópi og litið á stöðu nemenda með 
íslensku sem annað mál í grunnskólum og hvernig móttöku þeirra er háttað. 

Fjölmenning og fjölmenningarsamfélag 

Samfélög nútímans verða sífellt margbreytilegri og hlutfall innflytjenda hefur 
hækkað síðastliðin ár. Þessi hópur kemur frá mismunandi menningarsvæðum 
og er fjölbreyttur hvað varðar menningu, trúarbrögð og tungumál. Þessir 
einstaklingar leggja sitt af mörkum til samfélagsins og eru virkir í 
menningarlífi og atvinnu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 17; Kristín 
Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 26; 
Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2). 

Samkvæmt opinberum gögnum þann 1. janúar 2015 voru innflytjendur hér 
á landi 8,9% af mannfjöldanum eða 29.192 manns. Það var fjölgun frá árinu á 
undan en þá voru þeir 8,4% eða 27.445 manns. Því má segja að 
innflytjendum fjölgi með ári hverju (Hagstofa Íslands, 2015b). Aukning 
innflytjenda hefur meðal annars orðið vegna aukins vinnuframboðs og 
breyttra áherslna í efnahag. Samfara flutningum innflytjenda til Íslands hefur 
aukin umræða orðið um aðlögun fólks af erlendum uppruna sem og 
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hugleiðingum um fjölmenningarlegt samfélag (Unnur Dís Skaptadóttir og 
Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2). 

Í íslenskri orðabók segir að fjölmenning (e. multiculturalism) sé 
velheppnuð sambreiskja ólíkra menningarhefða og að fjölmenningarsamfélag 
(e. multicultural society) sé samfélag þar sem fjölmenning ríki og ólíkir 
menningarheimar þrífist hlið við hlið (Mörður Árnason, 2002, bls. 343). Í 
fjölmenningarlegu samfélagi lifir og starfar fólk sem býr yfir ólíkri reynslu, 
hæfni og getu. Litið er á mismunandi skoðanir, viðhorf og lífshætti á 
jákvæðan hátt og umgjörðina í samfélaginu þurfa samfélagsþegnar að virða 
og viðurkenna (Banks, 2010, bls. 1–3; Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur 
Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). 

Fjölmenningarleg samfélög einkennast af því að þar býr fólk sem hefur 
mismunandi menningarlegan bakgrunn og uppruna og er af ólíku þjóðerni. 
Þessir einstaklingar hafa virk samskipti og viðurkenna fjölbreytileikann. Í 
samfélaginu ber fólk virðingu fyrir náunganum og gildum hans. 
Fjölbreytileikanum er fagnað sem jákvæðri viðbót fyrir samfélagið þar sem 
allir leggja sitt af mörkum. Fjölbreytileikinn stafar ekki einungis af þjóðerni 
og menningu heldur einnig af áhugamálum, færni, menntun, þekkingu, getu 
og lífsviðhorfum og þannig eru öll samfélög í raun fjölmenningarleg (Guðrún 
Pétursdóttir, 2003, bls. 155; Guðrún Pétursdóttir, 2004, bls. 15). 

Stofnanir, stjórnvöld og samfélagið sjálft hafa brugðist við breytingunum 
sem hafa átt sér stað í kjölfar fjölmenningar með margvíslegum hætti (Unnur 
Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2). Grunnskólar á Íslandi 
eru engin undantekning og þarf skólastarf að taka mið af fjölmenningarlegum 
nemendahópi. Nemendaflóran í grunnskólum landsins hefur breyst og er 
orðin mun fjölbreyttari en áður var. Margir nemendur hafa íslensku sem 
annað mál og búa að mismunandi menningu og hefðum. Því hafa kennarar 
þurft að aðlagast með breyttum vinnubrögðum í kennslu (Hafdís 
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187). Næst verður litið á 
hugmyndir sem snúa að því hvernig megi koma til móts við 
fjölmenningarlegan nemendahóp í kennslu. 

Kennsla í fjölmenningarlegum nemendahópi 

Þegar litið er inn í kennslustofur í dag má sjá hvernig samfélagið 
endurspeglast í nemendahópnum. Þar má finna nemendur með ólíkan 
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bakgrunn, þar sem sumir eru tvítyngdir, aðrir bráðgerir og sumir með 
námsörðugleika. Allir nemendur eiga rétt á því að fá kennslu við hæfi, að 
kennari sé metnaðarfullur og tilbúinn að taka á móti hverjum og einum 
nemanda óháð atgervi og fá aðstoð við að ná sem mestum árangri (Tomlinson 
og Allan, 2000, bls. 1). 

Kennarar verða að haga kennslu samfara því að nemendahópar verða 
fjölmenningarlegri. Þeir verða að haga henni þannig að tekið er tillit til 
menningar, sögu og tungumáls nemenda. Það þarf að samhæfa námið þannig 
að fræðilegur skilningur verði og þá er framsetning mikilvæg (Good og 
Prophy, 2003, bls. 349). Fjölbreyttar kennsluaðferðir og viðfangsefni eru 
góðar leiðir til að mæta þörfum og getu margvíslegs nemendahóps (Kristín 
Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 58). 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 segir að starfsemi í 
grunnskólum landsins eigi að taka mið af margbreytileika nemenda. Þá eigi 
að taka mið af þroska, hæfileikum, getu og færni hvers og eins og að þegar 
skólastarfið sé skipulagt eigi að hafa þessa þætti til grundvallar (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011, bls. 42). Jafnréttismenntun á að vera samofin í öllu 
skólastarfi en ekki einskorðast við ákveðin skólastig eða námsgreinar. Hún 
snýr að öllum hindrunum sem útiloka eða mismuna í hinu daglega lífi og 
skólastarfi. Jafnréttismenntun byggir á þeirri hugsjón að börn og unglingar 
eigi rétt á að líða vel í skólaumhverfinu þar sem réttlæti, víðsýni og sanngirni 
eru höfð að leiðarljósi (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 53). 

Eins og áður hefur komið fram einkennast skólastofur grunnskólanna af 
einstaklingum sem hafa ólíkan bakgrunn og menningu og engir tveir 
einstaklingar eru eins. Nemendur eru ekki einungis ólíkir vegna uppruna 
heldur einnig vegna uppeldis og mismunandi fjölskyldumynsturs, efnahags, 
áhugamála, þekkingar og annars þess háttar (Börkur Hansen og Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 18; Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 12). Umræða um 
fjölmenningarlegt skólasamfélag (e. multicultural school community) hefur 
aukist og má rekja það til fjölgunar nemenda sem hafa flust til Íslands síðustu 
áratugi og hefja skólagöngu hér. Það hefur orðið vitundarvakning um 
fjölmenningarlegt skólastarf sem er í stöðugri þróun (Björk Helle Lassen, 
Fríða B. Jónsdóttir, Hildur Blöndal, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Hulda 
Karen Daníelsdóttir og Kolbrún Vigfúsdóttir, 2007, bls. 161). 

Með fjölmenningarlegri menntun er reynt að koma til móts við þennan 
fjölbreytta nemendahóp. Hún felur í sér að allir nemendur hafi sama rétt og 
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tækifæri til náms óháð atgervi eða félagslegrar stöðu og að margbreytileiki 
einstaklinga auðgi skólastarf og samfélag. Hugmyndafræðinni er ætlað að 
stuðla að breytingum á menntun og hafa áhrif á námsumhverfið í heild sinni 
en ekki einungis á námskrár og uppbyggingu náms. Markmið 
fjölmenningarlegrar menntunar er að veita öllum nám við sitt hæfi og koma í 
veg fyrir hverslags mismunun (Banks, 2002, bls. 1; Banks og Banks, 2010, 
bls. 1).  

Í skólum er mikilvægt að nemedum sé kennt að vera virkir 
samfélagsþegnar sem vinni saman með öðrum þegnum þar sem réttlæti ríki 
og unnið er að lausnum. Nemendur þurfa að læra þá vitneskju, færni og gildi 
sem geri þá færa til þess að lifa og eiga í samskiptum við fjölbreytta 
einstaklinga í samfélaginu (Banks, 2010, bls. 3–5). Fjölmenningarleg 
menntun er umbót í skólastarfi þar sem nám nemenda er í forgrunni. Þá eiga 
allir nemendur rétt á námi þar sem ójöfnuður á sér enga samleið. Viðleitnin í 
skólastarfinu einkennist af félagslegu réttlæti og mikilvægi námsins (Nieto, 
2010, bls. 26). Áhugavert er að skoða hver staða nemenda með íslensku sem 
annað mál er í grunnskólum hér á landi.  

Nemendur með íslensku sem annað mál 

Samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar eru innflytjendur þeir einstaklingar 
sem hafa fæðst erlendis og eiga foreldra sem eru erlendir og hafa erlendan 
uppruna (Hagstofa Íslands, 2015b). Hér verður fjallað um nemendur með 
íslensku sem annað mál (e. pupils with Icelandic as a second language). Það 
eru nemendur sem hafa flutt hingað til lands og eru búsettir hér en hafa annað 
móðurmál en íslensku við upphaf skólagöngu. Þessum hópi nemenda hefur 
fjölgað mikið (Helga Hauksdóttir, 2013; Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 8). Þá 
kemur fram á Hagstofu Íslands (2015a) að nemendur með erlent móðurmál 
hafi árið 1997 verið 377 talsins en árið 2014 hafi þeir verið 3275 á landsvísu. 

Ef horft er til skýrslu frá árinu 2013 frá Helgu Hauksdóttur 
kennsluráðgjafa hjá Akureyrarbæ kemur þessi þróun nokkuð skýrt fram. Þar 
segir að árið 2000 hafi verið stofnuð nýbúadeild við Oddeyrarskóla á 
Akureyri þar sem fáir erlendir nemendur hafi verið í bænum. Sú deild starfaði 
í tólf ár en þá var tekin ákvörðun um að breyta fyrirkomulaginu á þann veg 
að nemendur sem væru að flytja til Íslands og hefja nám færu í heimaskóla 
(það er þann skóla sem næst er heimili nemandans). Í skýrslunni kemur 
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einnig fram að það hafi áður verið talinn kostur fyrir þessa nemendur að vera 
í sama skóla. Takmarkanir sáust þó líka í því að hópurinn einangraðist frá 
íslenskum nemendum. Kostir þess að vera í heimaskóla þóttu betri. Litið var 
á komu nemendanna með annað móðurmál en íslensku sem jákvæðan hlut 
þar sem einstaklingar fengu að setja sig í annarra manna spor og læra hver af 
öðrum (Helga Hauksdóttir, 2013).  

Kunnátta nemenda með annað móðurmál en íslensku á nýja tungumálinu 
er misgóð og stundum engin (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 8). Það er 
nauðsynlegt að skoða hvernig hægt er að koma til móts við nemendur með 
íslensku sem annað mál. Það þarf að auðvelda þeim að tileinka sér íslenskt 
mál og taka þátt í samfélaginu þrátt fyrir að íslenskugeta sé ekki orðin 
framúrskarandi (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 30). 
Það er mikilvægt að líta svo á að íslenska sem annað mál sé ekki léleg 

íslenska heldur yfirhugtak sem á að lýsa aðstæðum frekar en máli þar sem 
einstaklingurinn býr yfir eigin móðurmáli en er að læra íslensku. 
Einstaklingurinn hefur ekki náð fullum tökum á öðru tungumálinu enda er 
öðruvísi að læra móðurmál og annað mál (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 
131–132). Annað mál læra einstaklingar með samskiptum við annað fólk og 
oft utan heimilisins. Þá læra börn annað mál í leik- og grunnskólum. 
Samskipti í skólum skipta því miklu máli þar sem einstaklingar læra að beita 
tungumálinu á mismunandi sviðum og áherslum (Sigurður Konráðsson, 2007, 
bls. 135). Í ofangreindri skýrslu Helgu Hauksdóttur (2013) kom fram að þessi 
hópur nemenda verði að fá sérstaka aðstoð með íslensku í upphafi. Þá segir 
einnig að þó að nemendur geti haldið uppi hversdagslegum samræðum að þá 
megi ekki gleyma að það taki mörg ár að læra tungumál og að nemendur 
þurfi aðstoð með flókin hugtök og formlegt málfar. 
Það er mikilvægt að nemendur viðhaldi móðurmáli sínu þar sem góð 

undirstöðukunnátta í móðurmáli gefur betri grunn til þess að læra annað 
tungumál. Stuðningur tvítyngdra kennara við nemendur minnka líkur á að 
nemendur staðni í námi á meðan þeir tileinka sér íslensku (Hulda Karen 
Daníelsdóttir, 2003, bls. 22–24).  

Allir nemendur þurfa á stuðningi að halda við upphaf skólagöngu en halda 
þarf rétt á spöðunum hvað varðar nemendur með íslensku sem annað mál. 
Þeir þurfa á miklum stuðningi að halda til að nám þeirra gangi upp í 
almennum bekk. Þeir hafa ekki tungumálið sér til aðstoðar og því þurfa þeir 
stuðning til að skilja þau viðfangsefni sem unnið er með og læra orðaforða. 
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Eftir því sem nemendur verða færari í tungumálinu og orðaforða er hægt að 
draga úr stuðningi (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 
189). 

Íslenskar rannsóknir benda til að nemendur af erlendum uppruna eigi við 
erfiðleika að stríða í skólagöngu hér á landi þrátt fyrir að lög um grunnskóla 
og aðalnámskrá grunnskóla leggi áherslu á jafnrétti til náms og að það eigi að 
koma til móts við alla nemendur (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 
2010, bls. 18–19). Því er næst áhugavert að líta til móttökuáætlana vegna 
nemenda sem hefja skólagöngu á Íslandi og hafa íslensku sem annað mál. 

Móttökuáætlanir 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að undirbúningi og móttöku nemenda 
sem eru að byrja í grunnskóla hér á landi og hafa íslensku sem annað mál. 
Það sem þarf að hafa í huga við kennslu eru aðstæður og bakgrunnur 
nemenda, hvernig staðið er að móttöku og samstarf við heimilin. 
Undirbúningur þess umsjónarkennara og umsjónarbekkjar sem nemandinn 
fer í er einnig mikilvægur (Eyþing og Reykjavíkurborg, 2009, bls. 9; 
Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 22). 

Í lögum um grunnskóla er mælt fyrir um móttökuáætlanir en þær segja til 
um hvernig koma á til móts við nemendur af erlendum uppruna og 
aðstandendur þeirra þegar skólaganga hefst á Íslandi. Þar segir að foreldrar 
eigi að fá allar upplýsingar um skólagöngu og skólastarf og að foreldrum með 
annað móðurmál en íslensku eigi að vera greint frá þessum upplýsingum með 
túlkaþjónustu. Þær móttökuáætlanir sem mótaðar eru vegna nemenda með 
íslensku sem annað mál eiga að taka mið af bakgrunni, tungumálafærni og 
annarri færni nemenda í námi. Það þarf að sjá til þess að nemendur og 
foreldrar fái ráðgjöf og greiðan aðgang að öllum upplýsingum. Í lögunum er 
einnig getið til um að nemendur með íslensku sem annað mál eigi rétt á 
kennslu í íslensku og í öðru tungumáli og að þannig sé stuðlað að virku 
tvítyngi. Þá er stuðlað að því að nemendur geti stundað nám í grunnskólum 
og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Samkvæmt lögum um grunnskóla á 
að taka á móti öllum nemendum sem hefja skólagöngu og nám sitt á Íslandi 
samkvæmt móttökuáætlun þess skóla sem um ræðir eða sveitarfélags (lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). 
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Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er að finna móttökuáætlun vegna 
nemenda með íslensku sem annað mál. Sú áætlun er hugsuð fyrir grunnskóla 
og þá kennara sem taka á móti nemendum og þá aðila sem koma að 
frístundastarfi í Reykjavík (Reykjavík, e.d.). Einnig gaf skóla- og 
frístundaráð Reykjavíkur út bækling árið 2014 um stefnu sviðsins varðandi 
fjölmenningu. Þar eru áherslur lagðar á fjölbreytta kennslu- og starfshætti þar 
sem komið er til móts við alla nemendur, þar með talið nemendur með 
íslensku sem annað mál. Meginmarkmiðið er að skapa þekkingu, viðhorf og 
færni sem þykja nauðsynleg til að nemendur nái árangri bæði námslega og 
félagslega. Með því er stuðlað að öflugum þátttakendum í íslensku samfélagi 
þar sem virðing er borin fyrir eigin menningu sem og annarra (Skóla- og 
frístundasvið Reykjavíkur, 2014, bls. 6–7). 

Í febrúar 2009 gaf Eyþing, samband sveitarfélaga í Eyjafirði og 
Þingeyjarsýslum, út fjölmenningarstefnu og handbók um móttöku 
innflytjenda í skóla. Megininntak fjölmenningarstefnunnar gengur út á að það 
sé hlutverk sveitarfélaganna að taka vel á móti nýjum íbúum, upplýsa þá um 
réttindi og skyldur og styðja við þátttöku þeirra í samfélaginu. Þar segir 
einnig að lykillinn að íslensku samfélagi sé kunnátta í íslensku og þekking á 
íslensku samfélagi og gildi fjölmenningar. Þá eigi grunngildi samfélagsins að 
einkennast af víðsýni, virðingu og samkennd þar sem fjölbreytileikinn er 
kostur. Allir íbúar eiga að hafa jöfn tækifæri til að vera virkir í samfélaginu 
og máttur fjölmenningar nýttur í verki (Eyþing, 2009, bls. 5). 

Í fjölmenningarstefnunni sem gefin var út segir að í grunnskólum eigi að 
taka vel á móti öllum nemendum og að aðlögun þeirra að íslensku skólakerfi 
skuli vera til fyrirmyndar. Þá eigi að upplýsa foreldra um starfsemi skóla og 
skólakerfisins á Íslandi. Einnig eiga nemendur og aðstandendur þeirra að vera 
upplýstir um siði og venjur á Íslandi og fá greiðan aðgang að túlkaþjónustu. 
Þá segir að skólinn sé brú nemenda að samfélaginu og því verði að tryggja 
eftirfylgni frá honum og stuðla að jákvæðri sjálfsmynd nemenda. Skólinn á 
að móta jákvætt viðhorf til fjölmenningar og vinna að gagnkvæmri aðlögun 
og virkja nemendur og foreldra í samfélaginu þannig að þeir einangrist ekki. 
Þá ætti einnig að efla hæfni og þekkingu starfsfólks í grunnskólum í að vinna 
með nemendum af erlendum uppruna (Eyþing, 2009, bls. 8–10).  

Eyþing gaf út handbók sem er ætlað að auðvelda það ferli þegar nemendur 
með íslensku sem annað mál byrja í skóla. Þar segir að mikilvægt sé að hafa í 
huga að bakgrunnur nemenda er margvíslegur og að einstaklingsmunur er 
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eins mikill og nemendur eru margir. Þá er mikilvægt að líta á alla nemendur 
sem einstaklinga sem búa yfir mismunandi hæfileikum og þekkingu en ekki 
horfa á þá sem mállausa einstaklinga í nýju samfélagi. Í handbókinni kemur 
fram að starfsmenn og nemendur í grunnskólum verði að líta fjölmenningu 
jákvæðum augum. Það verði að stuðla að aukinni þekkingu og skilningi allra 
á bakgrunni nýrra nemenda og sýna menningu þeirra virðingu. Upplýsingar 
um nám og skipulag skólastarfs þurfa að vera aðgengilegar foreldrum og það 
verður að stuðla að jákvæðum samskiptum við heimilin (Eyþing og 
Reykjavíkurborg, 2009, bls. 4). 

Koma verður til móts við alla nemendur í fjölmenningarlegu samfélagi og 
sjá til þess að móttaka verði með sem bestu móti. Það er ekki þar með sagt að 
stefnunni sé framfylgt í grunnskólum þrátt fyrir ákvæði í lögum um 
grunnskóla og námskrám. Þeir grunnskólar sem skilgreina nemendur sína og 
þarfir þeirra með hliðsjón af lögum og aðalnámskrám hafa meiri möguleika á 
að skipuleggja nám og kennslu við hæfi hvers og eins nemanda þar sem réttur 
þeirra er hafður að leiðarljósi. Þá er starfsemi aðlöguð að nemendum jafnt 
sem þeir aðlaga sig að skólanum og boðið er upp á möguleika til að ná 
markmiðum aðalnámskrár (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 
2010, bls. 189). Með tilkomu móttökuáætlana er greiðari aðgangur fyrir 
aðstandendur nemenda af erlendum uppruna að upplýsingum og gagnlegu 
efni. Það á við um forráðamenn, kennara og annað starfsfólk grunnskóla. 

2.2 Lög, aðalnámskrá og sáttmálar 

Hér verður farið yfir helstu opinberu skjöl sem sett hafa verið fram og 
viðkoma fjölmenningu og nemendum með íslensku sem annað mál og 
kennslu þeirra. Fyrst er að finna kafla um lög um grunnskóla, þar á eftir er 
farið í efni sem kemur fyrir í almennum huta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 
og að síðustu verður farið yfir efni úr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Lög um grunnskóla 

Samkvæmt núgildandi lögum um grunnskóla er það hlutverk grunnskóla að 
stuðla að alhliða þroska hvers nemanda og búa þá undir að taka þátt í 
lýðræðisþjóðfélagi. Samfélagið er í sífelldri þróun og starfshættir grunnskóla 
ættu að mótast af umburðarlyndi, náungakærleik og íslenskri menningu, 
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jafnrétti og lýðræðislegu samstarfi, umhyggju og virðingu fyrir manngildi og 
sáttfýsi. Þá segir einnig að grunnskólinn eigi að stuðla að alhliða velferð og 
menntun allra þar sem komið er til móts við þarfir hvers og eins (lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). 

Í lögunum segir að hver nemandi skuli hafa umsjónarkennara sem fylgist 
náið með hverjum nemanda þegar kemur að námi, líðan, þroska og almennri 
velferð. Umsjónarkennarinn á að vera leiðbeinandi í námi og skólastarfi, 
aðstoða og ráðleggja nemendum um persónuleg mál og stuðla að jákvæðu 
samstarfi milli skóla og heimilis. Einnig kemur fram að kennsla í 
grunnskólum eigi að fara fram á íslensku en að heimilt sé að framkvæma 
kennslu á öðru tungumáli þegar það leiðir af aðalnámskrá eða eðli máls (nr. 
91/2008).  

Í lögum um grunnskóla segir einnig að þeir nemendur sem hafa íslensku 
sem annað mál eigi rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og að það 
eigi með kennslunni að stuðla að virku tvítyngi þessara nemenda. Með því sé 
stuðlað að því að þeir geti stundað nám í grunnskólum og þannig verið virkir 
samfélagsþegnar. Starfandi menntamálaráðherra setur grunnskólum landsins 
aðalnámskrá en í henni er kveðið nákvæmlega á um hlutverk grunnskóla í 
uppeldi og menntun og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan (lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). Hér fyrir neðan verður nánar skoðað hvernig 
áherslur um kennslu nemenda með íslensku sem annað mál birtast í 
almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011. 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 segir að á Íslandi skuli vera lögð áhersla á 
heildstætt skólakerfi þar sem tryggt er samræmi í menntun á milli skólastiga. 
Á hverju skólastigi skuli stuðlað að námi þar sem viðfangsefni eru fjölbreytt 
og að starfshættir komi til móts við mismunandi þarfir í námi. Einnig eiga 
þeir að stuðla að alhliða þroska, menntun og velferð allra. Í skólum landsins á 
allt starf að mótast af jafnrétti og umburðarlyndi, ábyrgð og lýðræðislegu 
samstarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12–13). 

Í námskránni segir að allir nemendur eigi rétt á því að stunda nám við sitt 
hæfi og að tækifæri eigi að vera jöfn óháð aðstæðum og atgervi. Tækifærin 
eiga ekki að ráðast af uppruna, kyni, búsetu, stétt, trúarbrögðum eða 
menningu, kynhneigð, heilsufari eða líkamlegu- eða andlegu atgervi. 
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Manngildi, félagslegt réttlæti og lýðræði eru höfð að leiðarljósi. Í námskránni 
er einnig getið um að nemendur hafi rétt á að ganga í sinn heimaskóla þar 
sem grundvallarhugmyndin er alhliða hlutdeild og þátttaka og aðgengi fyrir 
alla. Grunnskólum er ætlað að bjóða upp á menntun þar sem virðing er höfð 
að leiðarljósi og fjölbreytileikanum fagnað. Í grunnskólum ætti að vera lögð 
áhersla á að útrýma allri aðgreiningu og mismunun (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011, bls. 43). 
Þegar hugað er að nemendum segir að það sé mikilvægt að allir öðlist 

færni í því að nýta sér íslensku í öllu námi, starfi og leik og að í kennslu eigi 
almennt að stuðla að því. Þetta ætti að ganga jafnt yfir þá sem hafa íslensku 
sem móðurmál, táknmál eða nemendur sem hafa íslensku sem annað mál 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 37). Í námskránni segir að eitt 
mikilvægt viðfangsefni sé að bæta kunnáttu nemenda sem hafa annað 
móðurmál en íslensku á tungumálinu. Að hæfni á tungumálinu sé 
meginforsenda þess að móta virka þátttakendur í samfélaginu sem geta 
stundað almennt nám í skólum hér á landi. Þetta er krefjandi verkefni þar sem 
uppruni nemenda er mismunandi. Nemendur með annað móðurmál en 
íslensku verða að þróa með sér læsi, lestur og ritun eins og aðrir nemendur. 
Það skiptir máli að þeir fylgi skólafélögum í námi og fái til þess þann 
stuðning sem þeir þurfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 106–107). 

Í aðalnámskránni er getið um mikilvægi þess að stuðla að jákvæðri 
sjálfsmynd nemenda sem hafa íslensku sem annað mál. Þar segir að það verði 
að taka tillit til þekkingar og færni nemenda í eigin móðurmáli og sjá til þess 
að þeir viðhaldi því. Að það sé fjársjóður fyrir hvern og einn sem talar fleiri 
en eitt tungumál og mikill ávinningur fyrir þjóðfélagið. Það er því mikilvægt 
að stuðla að máluppeldi heima fyrir þar sem ræktun á móðurmáli fer fram. Þá 
segir að það sé sjálfsagt að skóli og foreldrar geti leitað stuðnings hjá 
viðkomandi stofnunum eða einstaklingum sem hafa þekkingu og reynslu á 
máltöku annars máls og fjölmenningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 
106). Í næsta kafla verður litið til menntunar í grunnskóla út frá 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1989 var Barnasáttmálinn samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna. Hann er mannréttindasamningur og var fullgiltur á Íslandi árið 
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1992. Með því skuldbundu Íslendingar sig til að virða og uppfylla ákvæði í 
samningnum og samræma lög og reglur við hann. Í samningnum felst sú 
alþjóðaviðurkenning að börn þurfi sérstaka vernd umfram hina fullorðnu. 
Öllum þeim sem koma að málefnum barna ber að framfylgja samningnum. 
Þetta á við um stjórnvöld, skóla, foreldra og alla aðra sem koma að börnum 
(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Barnasáttmálinn var lögfestur á 
Íslandi árið 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna, e.d.). 

Í fyrstu grein sáttmálans segir að allir einstaklingar undir 18 ára aldri séu 
börn. Í þeirri næstu kemur fram að það eigi að tryggja hverju barni þau 
réttindi sem getið er um í sáttmálanum án alls mismunar. Í tólftu grein 
sáttmálans segir að börn eigi að hafa rétt til skoðana og láta þær í ljós og að 
það beri að réttmæta skoðanir þeirra eftir aldri og þroska (Barnasáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna, 1989). 
Þegar litið er á Barnasáttmálann út frá menntun og gildi menntunar má sjá 

að aðildarríki eiga að viðurkenna rétt allra barna til menntunar. Þar segir að 
allir eigi að njóta sömu tækifæra og því eigi að vera skyldu grunnmenntun, 
fjölskyldum að kostnaðarlausu. Þar segir að það ætti að stuðla að 
framhaldsmenntun barna og veita þeim sem ekki hafa ráð á henni stuðning til 
þess að börn geti sótt skóla. Í sáttmálanum kemur einnig fram að það eigi að 
hafa upplýsingar og ráðgjöf um nám aðgengilegt öllum börnum og stuðla að 
því að draga úr brottfalli úr skóla. Þá er getið um að í skólum eigi að halda 
uppi námsaga með þeim hætti sem samræmist mannréttindum barna og er í 
samræmi við Barnasáttmálann (gr. 28/1989). 
Þegar skoðað er hvert menntun barna eigi að beinast segir að menntun 

verði að rækta hjá hverjum og einum einstaklingi. Þá verði að huga að 
persónuleika og hæfileikum hvers og eins sem og andlegri og líkamlegri getu 
barna. Þar segir einnig að það eigi að móta hjá börnum virðingu fyrir 
mannréttindum og mannfrelsi. Einnig segir að það eigi að efla virðingu barna 
fyrir foreldrum þeirra og menningarlegri arfleifð, tungumáli og 
þjóðernislegum gildum þess lands sem það býr í og þess sem það kann að 
vera upprunnið frá. Þá segir einnig að það eigi að efla virðingu fyrir öðrum 
menningarháttum og þjóðum. Í Barnasáttmálanum er getið um að með 
menntun eigi að undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi þar 
sem skilningur, friður, umburðarlyndi og jafnrétti allra eru höfð að leiðarljósi. 
Einnig á að móta hjá börnum virðingu fyrir náttúru og umhverfi (gr. 
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29/1989). Með þetta í huga er áhugavert að skoða hvernig fagmennska í 
skólastarfi er sýnileg og hvernig komið er til móts við nemendur og kennara. 

2.3 Skólakerfið og umsjónarkennarar 

Í þessum kafla verður fjallað um fagmennsku í skólastarfi og hvernig 
umsjónarkennarar geta mætt fjölbreyttum nemendahópi. Einnig verður litið 
til þjálfunar, undirbúnings og stuðnings sem kennarar fá í starfi sínu þegar 
þeir taka á móti nemendum með íslensku sem annað mál. 

Fagmennska í skólastarfi 

Í lögum um grunnskóla er getið um að í hverjum skóla skuli vera skólastjóri 
sem er forstöðumaður grunnskóla og stjórnar honum. Þá kemur fram að hann 
eigi að veita faglega forystu og bera ábyrgð á starfi skólans gagnvart 
sveitarstjórn. Þá eigi skólastjóri einnig að stuðla að samstarfi allra aðila í 
skólasamfélaginu (nr. 91/2008). 

Stjórnun skóla er flókið viðfangsefni og skólastjórar verða að taka mið af 
fjöldanum sem er í skólanum og ólíkum hugmyndum þeirra sem við hann 
starfa og stunda nám. Skólastjórnendur verða að vera leiðandi um það sem 
þarf að gera, fá aðra í lið við sig og skapa samheldni og samhæfingu í 
skólastarfi. Skólastjórar verða að horfa gagnrýnum augum á það sem gert er 
og huga að umbótum og þannig verður stjórnun skóla markviss (Börkur 
Hansen, 2013, bls. 77). Rannsóknir hafi sýnt fram á að skólastjórnendur geti 
ýtt undir áhuga annars starfsfólks á námi og kennslu og skapað hvetjandi 
námsskilyrði. Þannig eru skólastjórnendur mikilvægir til að virkja getu og 
hæfileika sem eru í skólum til að mæta nemendum (Börkur Hansen, 2013, 
bls. 82). 

Árið 2008 var gerð rannsókn á breytingum á hlutverki skólastjóra í 
grunnskólum. Niðurstöður bentu til þess að skólastjórnendur eyddu miklum 
tíma í stjórnsýslu en að þeir vildu eyða meiri tíma í verkefni tengdum 
námskrám, kennsluskipulagi, kennsluháttum og námsefni. Einnig kom fram 
að skólastjórar vildu auka samstarf sitt við aðila í skólanum en að það 
samstarf sé margvíslegum hindrunum háð, til að mynda vegna samdráttar í 
skólum síðastliðin ár (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn 
Helga Lárusdóttir, 2008, bls. 101–102). 
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Samfara aukinni þekkingu og breyttum kröfum samfélagsins til skóla hafa 
breytingar orðið á starfi kennara. Kennarastéttin er fagstétt sem þarf að takast 
á við síbreytilegar kröfur samfélagsins um skóla og menntun. Kennarar og 
starfsfólk skóla verða að gegna leiðandi hlutverki við að skilgreina kröfur um 
góða starfshætti og þannig kröfur til þeirra sjálfra sem fagmanna (Trausti 
Þorsteinsson, 2003, bls. 187). 
Þegar talað er um fagmennsku kennara er átt við starfsmenntun þeirra og 

sérhæfingu, þekkingu, viðhorf og siðferði í starfi. Þessi fagmennska snýr að 
nemendum, menntun þeirra og velferð í skólastarfi. Góð kennsla og samskipti 
stuðla að því að jákvæð námsframvinda eigi sér stað. Það er skylda kennara 
að miðla þekkingu til nemenda og sjá til þess að þeir fái tækifæri til að afla 
sér þekkingar og leikni og örva og efla hugann í námsumhverfi þar sem þeim 
líður vel. Kennarar ættu ætíð að vinna að jákvæðum skólabrag þar sem 
réttlæti og hvatning á sér stað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Áður fyrr snéri fagmennska í skólum að sjálfstæðum vinnubrögðum 
fagstétta við að aðstoða og leita úrlausna fyrir nemendur með eigin þekkingu 
og færni. Með nýjum kröfum frá samfélaginu hefur orðið aukin samvirkni 
meðal starfsmanna í skólum þannig að unnið er saman að lausnum fyrir 
nemendur og mismunandi faghópar starfa saman og leggja til þekkingu sína 
við úrlausnir viðfangsefna í stað þess að hver faghópur vinnur á sínum 
forsendum (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 189). 

Mikilvægt er að starfsfólk í grunnskólum íhugi eigin viðhorf gagnvart 
einstaka nemendum, beri hag hvers og eins þeirra fyrir brjósti og sinni öllum 
með jafnrétti að leiðarljósi. Allir kennarar geta staldrað við annað slagið og 
íhugað hvað megi betur fara í kennslu en einnig horft til þess jákvæða og 
þannig mætt fjölbreyttum nemendahópi. Viðhorf og þekking þeirra sem starfa 
í grunnskólum geta stuðlað að bættum samskiptum og jákvæðum skólabrag 
(Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 57–58). Fagmennska í skólastarfi hefur 
breyst með tímanum og snýr nú ekki einungis að einstaklingum heldur 
samvirkni og öllum þeim sem starfa við grunnskóla. Þá hafa 
umsjónarkennarar mikil áhrif á líf nemenda í ljósi þess að þeir eyða með 
þeim miklum tíma á degi hverjum. 
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Kennarinn í fjölmenningarlegum bekk 

Kennarar gegna veigamiklu hlutverki í skólastarfi og koma að kennslu, 
uppeldi, stjórnun, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum. Árangur og gæði 
menntunar sem fer fram í skólum veltur á menntun fagstéttar kennara og 
áhuga hennar á starfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). Allir 
nemendur grunnskóla skulu hafa umsjónarkennara (e. supervisory teacher) 
sem tekur ábyrgð á námi nemenda sinna og hugar að líðan þeirra og velferð. 
Umsjónarkennarar skulu leggja sig fram við að kynnast þeim nemendum sem 
þeir hafa umsjón með og aðstæðum þeirra. Þá skulu þeir einnig huga að 
samstarfi og samskiptum við aðra kennara sem koma að nemendum og sjá 
um upplýsingaflæði milli skóla og heimilis (bls. 42–44). 

Góður kennari hefur þrjú megin einkenni en þau eru þekking, fas og færni. 
Góður kennari þekkir þau viðfangsefni sem hann kennir og kemur vel 
undirbúinn til kennslu. Hann býr yfir þekkingu til að miðla námsefninu með 
fjölbreyttum kennsluaðferðum og kennsluháttum. Kennarar þurfa að búa yfir 
leikni og færni til að nýta alla þekkingu og miðla henni til nemenda þannig að 
komið verði til móts við alla einstaklinga þannig að þeir njóti góðs af. 
Kennarar gera það með fasi sem hvetur til náms (Burden og Byrd, 2013, bls. 
3–4). 

Bakgrunnur kennara getur haft áhrif á hvernig þeir haga kennslunni. Þá 
hefur til dæmis fyrri reynsla, skipulag, þekking, væntingar, öryggi og 
hugmyndafræði hvers og eins kennara áhrif. Þeir kennarar sem þekkja 
nemendur sína, viðfangsefni og námsefni, geta skipulagt kennslustundir þar 
sem sveigjanleiki og fjölbreytileiki er hafður að leiðarljósi og komið er til 
móts við ólíkar þarfir hvers og eins. Þá er hægt að aðlaga nám og kennslu að 
hverjum og einum nemanda þannig að þeir njóti góðs af (Burden og Byrd, 
2013, bls. 61). Kennarar ættu ávallt að vera áhugasamir og sýna því efni sem 
þeir kenna áhuga. Þeir þurfa einnig að sýna kennslunni sem slíkri áhuga og 
þeim nemendahópi sem verið er að kenna. Kennarar þurfa að hafa áhuga á 
því sem nemendur hafa að segja og ýta þannig undir áhuga þeirra (Ingvar 
Sigurgeirsson, 2011, bls. 15). 

Kennarar geta haft mótandi áhrif á samskipti nemenda og það er 
mikilvægt að gefa sér tíma til að stuðla að jákvæðum samskiptum í þægilegu 
námsumhverfi þar sem öllum líður vel. Kennarar þurfa að vera næmir á 
nemendahópinn og fjölbreytileikann sem honum fylgir. Það þarf að sjá til 
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þess að hver og einn nemandi taki virkan þátt í náminu á eigin forsendum 
(Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 58). 
Það skiptir miklu máli að nemendur með íslensku sem annað mál myndi 

félagsleg tengsl. Það ætti að vera eitt af fyrstu verkum umsjónarkennara að 
ganga með nemanda um skólann og kynna hann fyrir skólaumhverfinu og 
starfsfólki. Einnig ætti umsjónarkennari að kynna landið sem nemandinn 
kemur frá fyrir bekknum, menningu þess og siði og ýta undir áhuga nemenda. 
Það gæti einnig verið gott að fá aðra nemendur til að setja sig í hans 
aðstæður. Það getur gefið nýja nemandanum öryggi að leyfa honum að kenna 
bekknum og umsjónarkennara nokkur orð á sínu móðurmáli og það er 
mikilvægt að bera nafn nemandans rétt fram (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 
24–25). 

Til þess að vera fjölmenningarlegur kennari þarf einstaklingur fyrst og 
fremst að vera fjölmenningarleg manneskja. Fjölmenningarlegur kennari þarf 
að leggja sig fram við að þekkja nemendur sína og vera vel að sér um 
heiminn. Þá þurfa kennarar að víkka sjóndeildarhringinn og reyna að skilja 
gildi, reynslu og veruleika annarra. Þetta er jákvæð reynsla en hún getur 
einnig verið óþægileg og krefjandi. Kennarar þurfa að fara út fyrir rammann 
sem þeir þekkja og einbeita sér að heimi einstaklings sem er ólíkur því sem 
þeir eru vanir. Þetta er samt sem áður gott að því leytinu til að þetta opnar 
augu einstaklinga fyrir fjölbreytileikanum (Nieto, 2010, bls. 177–178). 

Kennarar telja að það þurfi góðan stjórnanda til að greiða götuna fyrir 
erlendum nemendum og eitt grundvallaratriði er að aðstoða þessa nemendur 
af stað um leið og þeir koma í skólann. Það er mikilvægt fyrir kennara að 
mæta erlendum nemendum á þeirra forsendum og skilja þarfir þeirra og það 
þarf þolinmæði til að sinna þeim. Kennurum þykir nauðsynlegt að nemendur 
með íslensku sem annað mál komist sem fyrst inn í hópinn, eignist félaga og 
líði vel í skólaumhverfinu (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 
2010, bls. 83–85). 

Kennarar hafa ánægju af því að hafa erlenda nemendur í umsjónarbekk og 
telja að allir njóti góðs af því. Þeir leggja sig fram við að sinna þessum 
nemendum og koma til móts við þá en það er stundum erfitt. Kennarar bera 
umhyggju fyrir nemendum og velferð þeirra og telja að það þurfi að sjá til 
þess að nemendur séu með sjálfstraust til að mæta bæði félagslegum og 
námslegum væntingum (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 
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2010, bls. 6–8). Næst verður litið til þess hvernig komið er til móts við 
kennara sem taka á móti nemendum með íslensku sem annað mál. 

Þjálfun og stuðningur við umsjónarkennara 

Þegar kemur að kennslu nemenda með íslensku sem annað mál er þjálfun 
kennara og undirbúningur mikilvægur. Hver og einn nemandi hefur 
misjafnan félagslegan, menningarlegan og námslegan bakgrunn og því þarf 
að mæta nemendum á þeirra forsendum með jákvæðu hugarfari að leiðarljósi. 
Með tilkomu fjölmenningarlegra samfélaga hefur orðið breyting á menntun 
og námi nemenda. Mikill ávinningur er af þessum fjölbreytileika sem hægt er 
að nýta í grunnskólum og skólastofunum þar. Þá verða kennarar að vera 
sveigjanlegir og nýta styrkleika sína. Til að þetta sé mögulegt þurfa kennarar 
að fá viðeigandi stuðning og þjálfun (Burns og Shadoian-Gersing, 2010, bls. 
19).  
Þegar hugað er að undirbúningi og þjálfun kennara til að kenna 

nemendum með íslensku sem annað mál þarf að líta til kennaranáms. 
Mikilvægt er að fjölga þeim sem eru menntaðir á þessu sviði til að mæta 
þessum hópi nemenda. Það ætti því að skilgreina lágmarkskröfur sem 
kennarar þurfa að uppfylla á þessu sviði og bjóða upp á námskeið í 
grunnnámi kennaranámsins í því að kenna íslensku sem annað mál 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 16). Það er nauðsynlegt að allir starfsmenn 
grunnskóla fái fræðslu um móttöku, kennslu og félagslega aðlögun nemenda. 
Þetta ætti að vera hluti af símenntun starfsfólks (Eyþing og Reykjavíkurborg, 
2009, bls. 9). 

Kennsla í öðru máli krefst mikils af kennurum þar sem þeir þurfa að huga 
að ólíkum menningarlegum bakgrunni nemenda. Kennarar þurfa að vera 
góðar málfyrirmyndir og huga vel að líðan nemenda í námi. Það er mikilvægt 
að efla menntun kennara í kennslu annars máls og vinna að málefnum 
nemenda sem hafa íslensku sem annað mál (Samúel Lefever og Inga 
Karlsdóttir, 2010, bls. 125). 
Þegar litið er á tvær rannsóknir frá árinu 2010 þar sem rætt var við 

kennara sem hafa komið að kennslu nemenda með íslensku sem annað mál 
eru niðurstöður áhugaverðar. Þar kemur fram að kennarar telji jákvætt 
viðhorf nauðsynlegt til að mæta þessum nemendahópi. Þá kemur einnig fram 
að kennarar telji sig þurfa mun meiri undirbúning fyrir kennslu og markvissa 
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þjálfun vegna fjölmenningarlegs nemendahóps. Niðurstöðurnar benda til að 
mikill tími fari í að leita að efni sem þyrfti að vera aðgengilegra. 
Niðurstöðurnar sýna fram á að það sé mikil þörf á námskeiðum fyrir kennara 
sem mæta þessum hópi nemenda og að menntayfirvöld geti sinnt málefninu 
betur. Þá benda niðurstöður einnig til að hægt sé að nýta kennara sem hafa 
reynslu af kennslu nemenda með íslensku sem annað mál með því að þeir 
fræði aðra og miðli reynslu til þeirra sem þurfa á að halda. Niðurstöðurnar 
gefa til kynna að það þyrfti mun meiri stuðning við umsjónarkennara (Rósa 
Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, 83–85; Sólveig Karvelsdóttir 
og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 6–8).  

Stuðningur (e. support) við kennara er með misjöfnu móti og það skiptir 
máli hvernig að honum er staðið innan skólasamfélagsins þannig að faglegur 
styrkur kennara skili sér í kennslu og starfi með nemendum. Eins og áður 
hefur komið fram er ýmislegt sem bendir til þess að kennarar þurfi og vilji 
meiri stuðning þegar kemur að því að mæta nemendum með íslensku sem 
annað mál í kennslu. Það hefur verið bent á að stuðningur frá 
skólastjórnendum og samstarfsmönnum sem búa yfir reynslu og menntun í 
kennslu nemenda með íslensku sem annað mál mætti vera meiri. Sá 
stuðningur gæti komið að góðu gagni og skilað sér sem ávinningur fyrir 
kennara og nemendur (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, 
83–85; Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 6–8). 
Það þarf meiri aðstoð og stuðning fyrir kennara til að mæta fjölbreyttum 

nemendahópi. Kennarar leita síður til sérfræðinga vegna aðstoðar heldur 
treysta á að finna lausnir sjálfir eða með aðstoð samstarfsfólks. Kennarar telja 
að nemendur fái ekki þann stuðning sem þeir þurfa (Alberta Tulinius, 2010, 
bls. 77–80). Gerðar eru miklar kröfur til kennara um árangursríka kennslu en 
að sama skapi er stuðningur við starfstéttina lítill. Það gæti verið vegna 
fjárskorts og lélegs aðgengis að námsefni (bls. 5). 

Nokkrir vefir hafa verið stofnaðir þar sem unnið er að því að koma til 
móts við þá sem starfa með nemendum með íslensku sem annað mál. Inn á 
heimasíðu skóladeildar Akureyrarbæjar er að finna vefsíðu með 
margvíslegum upplýsingum fyrir kennara. Vefnum er haldið út af Helgu 
Hauksdóttur kennsluráðgjafa (Helga Hauksdóttir, 2016). Einnig er 
Tungumálatorg vettvangur á veraldarvefnum sem er tengdur námi og kennslu 
tungumála og fjölmenningarlegu skólastarfi. Þetta er vettvangur allra skóla í 
landinu og fræðslustofnana og gæti því nýst í starfi kennara, skólastjórnenda, 
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foreldra og nemenda (Tungumálatorg, e.d.). Einnig er vert að nefna vefinn 
ICI. Hann var stofnaður árið 2003 af einstaklingum sem hafa menntun og 
reynslu á sviði fjölmenningar. Markmið stofnunarinnar er að auka 
fjölmenningarleg samskipti og samvinnu og auka meðvitund um kosti 
margbreytileikans. Upplýsingum á vefnum er einnig ætlað að vinna gegn 
fordómum og mismunun með fræðslu og ráðgjöf og þjálfa kennara og 
forráðamenn í fjölmenningarlegum kennsluháttum (Intercultural Iceland, 
e.d.). 

Inn á vef Námsgagnastofnunar er að finna námsefni fyrir nemendur með 
íslensku sem annað mál. Vefurinn gæti því gagnast kennurum í því að koma 
til móts við mismunandi færni og getu nemenda og býður upp á fjölbreytt 
námsefni. Þar er að finna lesbækur, hljóðbækur og vinnubækur, 
lesskilningsverkefni, spil og námsvefi auk myndræns efnis og 
kennsluleiðbeininga fyrir kennara (Námsgagnastofnun, e.d.). Vefurinn er 
hannaður til þess að mæta þörfum kennara og nemenda í námi og kennslu. 

2.4 Samantekt 

Samfélög í dag eru í raun fjölmenningarleg þar sem engir tveir einstaklingar 
eru eins og hafa ólíkar skoðanir, gildi og bakgrunn. Einstaklingar verða að 
bera virðingu hver fyrir öðrum og líta á fjölbreytileikann sem ávinning fyrir 
samfélagið. Samfara samfélagsbreytingum hefur nemendahópurinn í 
grunnskólum breyst og orðið margvíslegri. Íslenskt skólastarf þarf að taka 
mið af þessum breytingum og haga námi og kennslu miðað við fjölbreyttan 
nemendahóp. Vitundarvakning hefur orðið um fjölmenningu í 
skólasamfélaginu og markmiðið að nemendur fái nám við hæfi þar sem þeir 
lifa og læra í fjölmenningarlegu lærdómssamfélagi og að öllum líði vel. 
Það er mikilvægt að líta á nemendur með íslensku sem annað mál sem 

einstaklinga sem eru að læra íslensku og gefa þeim færi til samskipta sem ýta 
undir færni í tungumálinu. Þá eru samskipti í skólanum mikilvæg þar sem 
þau eru svo margvísleg. Þær íslensku rannsóknir sem hefur verið fjallað um í 
þessu verki benda til að nemendur með íslensku sem annað mál glími við 
erfiðleika í grunnskólum hér á landi og að það verði að koma betur til móts 
við þá. Á Íslandi eru móttökuáætlanir sem eiga að aðstoða við að taka á móti 
nemendum af erlendum uppruna og stuðla að jákvæðum samskiptum á milli 
heimilis og skóla. 
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Samkvæmt lögum um grunnskóla er það hlutverk grunnskólans að stuðla 
að alhliða þroska nemenda og búa þá undir þátttöku í samfélaginu. Þeir 
nemendur sem hafa íslensku sem annað mál eiga rétt á kennslu í íslensku og í 
móðurmáli. Þannig er stuðlað að virku tvítyngi og þátttöku allra í 
samfélaginu. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 segir að 
stuðla verði að fjölbreyttum kennsluháttum í námi og starfsháttum. Allir 
nemendur eiga að hafa sömu tækifæri til náms og geta gengið í heimaskóla. 
Áhersla er á að útrýma allri mismunun og aðgreiningu. Barnasáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna ýtir undir þessa starfshætti. 

Skólastjórar eiga að bera ábyrgð á starfi skóla og veita faglega forystu auk 
þess að ýta undir samstarf innan skóla. Fagmennska kennara snýr að 
starfsmenntun, viðhorfum, þekkingu og siðferði í starfi. Samfélagsbreytingar 
hafa ýtt undir að fagmenn innan skóla vinni saman að úrlausnum á 
viðfangsefnum og stuðli þannig að bættum árangri hjá nemendum. 
Umsjónarkennarar bera ábyrgð á námi nemenda sinna. Þeir þurfa að búa yfir 
færni og þekkingu til að mæta fjölmenningarlegum nemendahópi og miðla 
námsefni með fjölbreyttum hætti. Umsjónarkennarar þurfa að stuðla að 
jákvæðri sjálfsmynd nemenda og samskiptum þeirra á milli. Þetta er 
nauðsynlegt þegar horft er til nemenda með íslensku sem annað mál. 
Það þarf að bæta fræðslu um fjölmenningarsamfélög og fjölmenningarlegt 

skólasamfélag. Það ætti að fjölga þeim kennurum sem eru menntaðir til að 
mæta nemendum með íslensku sem annað mál. Kennarar vilja meiri stuðning 
frá skólastjórnendum og reyndum kennurum vegna kennslu nemenda með 
íslensku sem annað mál og þeir vilja hlúa betur að þessum hópi nemenda. Til 
þess þurfa kennarar bættan stuðning og meiri undirbúningstíma. 
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3. Rannsóknin 
Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hver upplifun 
umsjónarkennara er á þeim stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur 
hefja grunnskólagöngu hér á landi og hafa íslensku sem annað mál. Einnig að 
komast að því hver undirbúningur umsjónarkennara er til að taka á móti 
þessum hópi nemenda. 
Þátttakendur í rannsókninni voru sjö talsins og höfðu það sameiginlegt að 

búa yfir reynslu af kennslu nemenda sem hófu nám á Íslandi og höfðu 
íslensku sem annað mál. Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknarferlið og 
þá rannsóknaraðferð sem notast var við. Í stuttu máli verður gerð grein fyrir 
þátttakendum og rannsóknarumhverfi. Einnig verður rætt um gagnasöfnun og 
úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál og réttmæti rannsóknarinnar rædd. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 
research) en þær eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og túlka 
ákveðin mannleg fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239). Í því 
ljósi var þessi aðferð talin hentug fyrir rannsóknina þar sem leitast var við að 
skoða upplifun umsjónarkennara af stuðningi vegna kennslu ákveðins 
nemendahóps. 

Til þess að fá sem raunverulegasta mynd af upplifun og reynslu 
umsjónarkennara af stuðningi vegna kennslu nemenda með íslensku sem 
annað mál voru tekin viðtöl við kennarana. Þau henta vel sem 
gagnasöfnunaraðferð þegar skoða á reynslu fólks af meðferð, sjúkdómum, 
námi og starfi og öðrum afmörkuðum fyrirbærum í reynsluheimi fólks eins 
og samskiptum og tilfinningum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). 

Viðtöl eru sérstök gerð af samtölum á milli tveggja eða fleiri einstaklinga 
þar sem einn stjórnar viðtalinu og spyr annan út úr um viðfangsefni til að fá 
sem mestar upplýsingar um það. Viðtöl eru ein helsta gagnasöfnunaraðferð 
sem notuð er í dag í rannsóknum (Matthews og Ross, 2010, bls. 219) en þá er 
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upplýsinga aflað með samtölum á milli rannsakanda og viðmælanda. Þau eru 
því félagsleg athöfn þar sem samskiptin endurspegla hið flókna samspil á 
milli hugsana, tilfinninga, hegðunar og skynjana (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013a, bls. 29). Í rannsókninni var rannsakandi stjórnandi og spurði 
spurninga um persónulega reynslu viðmælenda sem svöruðu eftir eigin 
sannfæringu og tilfinningum en notast var við hálfstöðluð viðtöl. 

Tilgangur viðtala er að safna upplýsingum um það sem fólk er með í huga. 
Styrkleikar aðferðarinnar eru að hún getur gefið góð og lýsandi 
rannsóknargögn og hægt er að fylgjast með óyrtri tjáningu sem getur verið 
gögn í sjálfu sér. Takmarkanir aðferðarinnar eru aftur á móti þær að hún getur 
verið tímafrek þá bæði í framkvæmd og úrvinnslu. Það reynir einnig á getu 
rannsakanda að ná góðu sambandi við viðmælendur (Norwood, 2010, bls. 
297). Þátttakendur gáfu skýr svör um viðfangsefni rannskónarinnar. 

3.2 Þátttakendur og umhverfi 

Við leit að þátttakendum var notað tilgangsúrtak (e. purposive sampling). Þá 
eru þátttakendur valdir með það í huga að fá sem raunverulegasta mynd af 
viðfangsefninu. Einnig eru viðmælendur sem henta best fyrir markmið 
rannsóknarinnar valdir því þeir hafa persónulega þekkingu á viðfangsefninu 
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Fyrir þessa 
rannsókn voru því valdir umsjónarkennarar með reynslu af kennslu nemenda 
með íslensku sem annað mál.  
Þegar búið var að ákveða rannsóknarefni var aflað tilskilinna leyfa og haft 

samband við skólastjóra í nokkrum grunnskólum á svæðinu. Þeir voru beðnir 
um aðstoð við að finna viðmælendur sem hentuðu í viðtöl vegna 
rannsóknarinnar. Þau skilyrði voru sett um viðmælendur að þeir hefðu 
reynslu af því að kenna nemendum sem byrjuðu grunnskólagöngu hér á landi 
og höfðu íslensku sem annað mál. 

Af þeim skólum sem haft var samband við voru þrír skólar sem gátu boðið 
fram aðstoð sína og skólastjórar bentu á viðmælendur sem hentuðu úrtakinu. 
Að lokum voru bókuð sjö viðtöl við umsjónarkennara sem bjuggu yfir þeirri 
reynslu sem leitast var eftir. Viðtölin voru tekin upp í umsjónarskólastofum 
viðmælenda eða í viðtalsherbergjum í þeim grunnskólum sem 
umsjónarkennararnir starfa við. Rætt var við fimm konur og tvo karlmenn. 
Rannsóknin fór fram með nafnleynd og trúnaði samkvæmt 7. gr. laga um 



 25 

persónuvernd og meðferð á persónuupplýsingum frá árinu 2000 og því hefur 
nöfnum viðmælenda verið breytt. Í rannsókninni verða notuð gervinöfnin 
Sonja, Björg, Laufey, Dröfn, Freyja, Sölvi og Rúnar. Hér að neðan má lesa 
nánar um bakgrunn þátttakenda. 

Bakgrunnur þátttakenda 

Björg er menntaður íþrótta- og grunnskólakennari. Hún starfaði sem 
íþróttakennari áður en hún tók við kennslu í nýbúadeild. Þar starfaði hún í 
nokkur ár áður en hún tók við starfi umsjónarkennara á unglingastigi. 
 
Sonja hefur starfað við kennslu síðan árið 1998 en útskrifaðist sem 
grunnskólakennari árið 2004. Hún er starfandi umsjónarkennari á yngsta 
stigi. 
 
Freyja útskrifaðist árið 1997 sem grunnskólakennari og hefur starfað sem 
bæði umsjónarkennari á yngsta stigi og faggreinakennari á unglingastigi. Í 
dag starfar hún sem deildarstjóri með kennsluskyldu. 
 
Rúnar útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2000. Hann hefur starfað í 
grunnskólum frá því hann útskrifaðist og er starfandi umsjónarkennari á 
miðstigi. 
 
Laufey fékk kennsluréttindi í grunnskóla árið 2005 og er með 
viðbótardiplómu í sérkennslufræðum. Hún starfaði lengi vel sem sérkennari 
og fagstjóri sérdeildar en starfar nú sem umsjónarkennari á yngsta stigi. 
 
Dröfn útskrifaðist árið 1996 sem grunnskólakennari en hafði áður starfað 
lengi við tónlist með börnum. Árið 2013 lauk hún meistaraprófi í 
menntunarfræðum og starfar sem umsjónarkennari á yngsta stigi í dag. 
 
Sölvi útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2006. Hann hefur starfað sem 
umsjónarkennari á miðstigi og yngsta stigi. 
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3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Tekin voru viðtöl við sjö viðmælendur sem allir höfðu reynslu af því að vera 
umsjónarkennarar í bekk þar sem nemandi var að hefja nám og hafði íslensku 
sem annað mál. Spurt var um persónulega upplifun og reynslu 
umsjónarkennara og því ákveðið að notast við hálfopnar spurningar. Með því 
að nota hálfopnar spurningar gafst rannsakanda svigrúm til að fara út fyrir 
þann spurningarramma sem lagt var upp með. Með því getur rannsakandi 
dýpkað skilning sinn á svörum viðmælenda og á viðfangsefninu sjálfu og 
aukið áhrif þeirra. Með þessu móti verða rannsakandi og viðmælandi frekar 
jafningjar og byggja upp gagnkvæman skilning á viðfangsefni (Hitchoch og 
Huges, 1995, bls. 154–160). 

Viðtölin fóru fram annars vegar í skólastofum viðmælanda eða í 
viðtalsherbergjum í þeim grunnskólum sem umsjónarkennararnir starfa við. 
Viðtölin voru í kringum 20-30 mínútur hvert. Þau voru hljóðrituð og 
viðtalsglósur teknar. Að viðtölum loknum voru þau kóðuð og afrituð. Með 
kóðun eru gögnin brotin upp í merkingarbærar einingar sem halda utan um 
þau. Þegar þetta hefur verið gert er hægt að greina og túlka gögnin og finna 
þau þemu sem koma út úr viðtölunum (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 226; 
Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 505). Út úr 
viðtölunum komu fimm megin þemu sem nánar verður rætt um í 
niðurstöðum. 

3.4 Siðferðileg álitamál og réttmæti 

Gæði rannsókna ákvarðast af réttmæti, áreiðanleika, hlutleysi og alhæfingum 
en merkingin sem fólk leggur í þessi hugtök og um notkun þeirra innan 
eigindlegra rannsókna er mismunandi (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 216). Réttmæti eigindlegra rannsókna felst meðal 
annars í því hvort rannsóknaraðferðin rannsaki það sem henni er ætlað að 
rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 223).  

Við upphaf rannsóknar þarf að huga að siðfræðilegum þáttum úrtaka og 
gæta verður að persónuvernd þátttakenda. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum 
er nálægð rannsakenda við þátttakendur oft nokkuð mikil og því er nokkur 
ábyrgð á herðum rannsakenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 
2013, bls. 129). Mikil áhersla var lögð á að fá hreinskilin svör frá 
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viðmælendum og rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að vera 
óhlutdrægur. 
Þegar viðtöl eru notuð í gagnasöfnun er afar mikilvægt að viðmælandi 

finni fyrir trausti gagnvart rannsakanda. Það verður að fá samþykki frá 
viðmælanda um að það megi nota þær upplýsingar sem fást úr 
gagnasöfnuninni. Í upphafi rannsóknar þarf að veita viðmælanda vitneskju 
um eðli rannsóknarinnar þannig að hann geti með fullu móti tekið ákvörðun 
um þátttöku og upplýsingaveitu	  (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 72). Það er 
nauðsynlegt að viðmælandi gefi upplýst samþykki og að farið sé með gögn úr 
viðtölum sem trúnaðargögn og að rannsakandi sýni trúnað, þagmælsku og 
varkárni (Creswell, 2014, bls. 254–255; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82–
83). 

Allir aðilar voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar. Það á við um 
fræðsluyfirvöld, skólastjóra og viðmælendur í viðtölum. Viðmælendur fengu 
upplýsingar um að öll gögn væru trúnaðargögn, að þeim yrði eytt að vinnslu 
lokinni og að ekki yrði hægt að rekja gögn til þeirra með neinu móti. Einnig 
fengu þeir upplýsingar um að þeir þyrftu ekki að svara einstaka spurningum 
og að þeir gætu hætt þátttöku ef þeir óskuðu (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 
71–73). 

Innan eigindlegra rannsókna er litið á rannsóknarniðurstöður sem framlag 
til þekkingar. Með tímanum kemur í ljós hversu góðar og sannfærandi 
rannsóknarniðurstöður eru og hversu afgerandi. Trúverðugleiki niðurstaðna 
úr rannsókn og réttmæti byggir að sumu leyti á því hversu vel rannsakandi 
nær að setja fram niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 224). Það er von rannsakanda að þrátt fyrir að þessi 
rannsókn hafi ekki alhæfingargildi verði hægt að líta á niðurstöðurnar sem 
framlag til þekkingar sem nýtast mun til uppbyggingar í skólastarfi. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá fimm 
megin þemum sem eru: Menntun og reynsla umsjónarkennara, 
undirbúningur og þekking umsjónarkennara, kennsla í fjölmenningarlegum 
nemendahópi, stuðningur við kennara og leiðir til úrbóta. Eins og áður hefur 
komið fram hefur öllum nöfnum verið breytt og því einungis um tilbúin nöfn 
viðmælenda að ræða hér að neðan. 

4.1 Menntun og reynsla kennara 

Allir viðmælendur sem rætt var við höfðu reynslu af kennslu nemenda sem 
hófu skólagöngu hér á landi og höfðu íslensku sem annað mál. Einnig áttu 
þeir það sameiginlegt að hafa útskrifast með kennsluréttindi fyrir grunnskóla. 
Viðmælendur stunduðu allir nám þegar kennaranámið var þrjú ár og aðeins 
einn þeirra hafði bætt við sig meistaragráðu eftir að fimm ára reglan um 
lengd kennaranáms gekk í gildi. Þá var einn viðmælandinn með diplómu í 
sérkennslufræðum og annar hafði lokið íþróttakennaranámi. 

Fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi í námi kennara 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í reynslu sína af háskólanámi og hvernig 
kennslu um fjölmenningu og tvítyngi hafi verið háttað voru svörin álíka. Allir 
kennararnir svöruðu því að lítið eða ekkert hafi verið um kennslu í 
fjölmenningu þegar þeir stunduðu nám í háskóla. Almennt svöruðu þeir að 
fjölmenning hafi ekki verið til umfjöllunar og að þeirra fyrstu kynni af 
fjölmenningalegri kennslu hafi verið þegar kom að kennslu eftir útskrift. 
Bæði Dröfn og Sonja svöruðu því þannig að kennsla um fjölmenningu hafi 
ekki verið hluti af náminu en að nánast strax og þær útskrifuðust hafi þær 
fengið nemendur með íslensku sem annað mál í umsjónarbekk. Sölvi sagði að 
hann myndi ekki eftir því sérstaklega og því gæti það ekki hafa verið mikið. 



 30 

Laufey nefndi að lítið hafi verið fjallað um fjölmenningu og sérþarfir yfir 
höfuð þegar að hún var í kennaranámi. 

Dröfn útskrifaðist með meistaragráðu í menntunarfræðum fyrir stuttu. 
Hún nefndi að lítið hafi verið rætt um fjölmenningu og fjölmenningarleg 
skólasamfélög í meistaranáminu. Þá tók hún fram að þrátt fyrir að mörg ár 
liðu á milli þess sem hún var í kennaraháskólanum og í meistaranámi að þá 
hafi álíka mikið verið fjallað um fjölmenningu þrátt fyrir að nú á tíðum væri 
mun meira um það í íslensku samfélagi. Freyja sagði að áherslan í náminu 
hafi verið önnur þegar hún var í háskóla og því öðruvísi fræðsla. 

Rúnar nefndi að það hafi verið takmörkuð fræðsla um tvítyngi í hans 
námi. Aðrir viðmælendur höfðu það sama að segja um fræðslu á tvítyngi í 
þeirra kennaranámi. Um það var lítið sem ekkert talað og nefndi Sonja að hún 
hefði viljað fá mun meiri fræðslu um bæði fjölmenningarlega kennslu og 
tvítyngi í kennaranáminu. Viðmælendur nefndu að hugtakið hafi komið 
einstöku sinnum fyrir en það hafi ekki verið í fræðilegum tilgangi. 

Fyrsta reynsla kennara vegna móttöku nemenda með íslensku sem 
annað mál 

Fyrstu kynni Bjargar af fjölmenningu og kennslu nemenda með íslensku sem 
annað mál voru við nýbúadeild. Þá sá hún um kennslu nemenda sem voru 
nýkomnir hingað til lands og að hefja grunnskólagöngu. Hún kenndi þá 
nemendum bæði einstaklingslega og í hópum í aðlöguðu námsefni. Björg 
nefndi að oftast hafi verið reynt að haga kennslunni þannig að nemendur 
væru með bekknum en að stundum væru þeir einnig teknir út úr bekk þá 
sérstaklega þegar kom að íslenskukennslu. 

Freyja hafði starfað í um átta ár þegar hún kom fyrst að kennslu nemenda 
sem töluðu enga íslensku en hafði þó áður komið að tvítyngdum 
einstaklingum. Sonja talaði um að á sínum kennsluferli hafi hún oftast verið 
með tvítyngda nemendur í umsjónarbekk. Rúnar hafði kennt í sextán ár sem 
umsjónarkennari áður en hann tók við nemendum með íslensku sem annað 
mál. 

Laufey starfaði í tíu ár við sérdeild og var þar fagstjóri. Hún tók við 
umsjónarbekk síðasta vor og hafði nemanda sem talaði enga íslensku. Hún 
hafði áður kennt nokkrum einstaklingum sem töluðu ekki íslensku við upphaf 
skólagöngu sinnar hér á landi sem sérkennari. Hún nefndi að bakgrunnur sinn 
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sem sérkennari hafi komið sér að góðum notum í þessari kennslu. Sölvi hafði 
starfað í átta ár þegar hann tók við nemanda sem talaði enga íslensku. Dröfn 
vildi meina að í gegnum árin hafi hún meira og minna verið með tvítyngd 
börn í umsjónarbekk en sjaldnar nemendur sem töluðu enga íslensku. 

4.2 Undirbúningur og þekking 
umsjónarkennara 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður sem snéru að fagmennsku, 
undirbúningi og námskeiðum fyrir umsjónarkennara til að mæta nemendum 
sem hafa íslensku sem annað mál og tala ekki íslensku við upphaf 
skólagöngu hér á landi. 

Fagmennska 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir teldu sig sem fagmenn í stakk búna 
til að taka á móti nemendum sem tala ekki íslensku við upphaf 
skólagöngunnar. Svör viðmælenda voru misjöfn. Björg sagði að hún teldi sig 
betur undirbúna en marga aðra kennara þar sem að hún byggi yfir reynslunni 
úr nýbúadeildinni. Hún var samt sem áður á því að hægt væri að gera betur. 

Freyja var spurð sömu spurningar og svaraði líkt og Björg:  
 

Ég held sko, við getum örugglega alveg gert betur. Frætt fólkið okkar 
enn betur. Við fengum smá erindi í fyrra um móttöku þessara nemenda 
og við þurfum að endurtaka það. Við fengum að heyra um ofsalega 
góða, praktíska punkta og það er eitthvað sem að við verðum að vera 
alltaf að rifja upp. Þannig að við eigum þetta í bakgarðinum hjá okkur 
og við eigum mjög auðvelt með að sækja það. Þannig að við eigum að 
hafa alla möguleika. 

 
Laufey svaraði því einnig til að hún teldi sig reynslumikla og búa yfir 

faglegri hæfni til að taka á móti þessum hópi nemenda þar sem grunnurinn 
sem hún hefði sem sérkennari kæmi henni að notum. Þá hafi hún fengið 
mikla reynslu í að aðlaga námsefni og setja hluti í einfalt samhengi.  
Það voru ekki allir á því að þeir byggju yfir nægilegri reynslu og þekkingu 

og Sonja sagði að hún hefði þurft mun meiri stuðning. Þá nefndi hún að 
nemandinn sem hún væri með í kennslu væri mjög duglegur og að hún væri 
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ekki viss hvernig hefði farið ef nemandinn væri ekki þetta öruggur. Einnig 
benti hún á að hún hefði viljað gera mun meira með nemandanum en í bekk 
þar sem einnig væru nemendur með greiningar og hegðunarvandamál að þá 
gæfist ekki tími til þess þó að viljinn væri fyrir hendi. Eins var Sölvi á því að 
hann væri ekki nægilega undirbúinn til að taka á móti nemendum sem ekki 
tala íslensku en hann sagði: 

 
Maður er kannski ekki alveg nógu vel undirbúinn fyrir það. Maður þarf 
bara svolítið að koma sér inn í þetta því að maður náttúrulega veit 
aldrei þegar að maður fær nýjan nemanda, þú veist, hvaðan hann er að 
koma eða hvað móðurmálið er þannig að maður þarf svolítið að setja 
sig í stellingar. Þetta er alveg svolítil vinna ef að maður ætlar að gera 
það sem gera þarf til þess að börnunum líði betur hérna og séu 
velkomin og finni að það er verið að gera þetta fyrir þau. 
 

Dröfn orðaði þetta þannig: 
 

Við gætum nú örugglega verið miklu betur undirbúin sko en mér finnst 
að þetta ætti að vera meira inn í kennaranáminu, og nú er ég ekki með 
það gamalt, það er stutt síðan ég kláraði masterinn og þó að þetta sé 
ekki fötlun, en það er farið í gegnum helstu fatlanir og svona, en það er 
ekkert farið yfir kennslu nýbúa. Þannig að mér finnst það náttúrulega, 
nú á tímum þá er náttúrlega miklu, miklu meira um fólk af erlendum 
uppruna sem að koma inn í grunnskólann og oft með litlum fyrirvara. 
Þannig að auðvitað ætti að vera meiri kennsla um þetta. 
 

Haft var orð á því að margir kennarar við grunnskóla hefðu bætt við sig 
námi til að koma til móts við nemendur. Freyja nefndi til dæmis að við 
skólann þar sem hún starfi væru kennarar almennt mjög faglegir og duglegir í 
að safna sér viðbótarþekkingu til að mæta fjölbreyttum nemendahóp.  

Í kjölfar þessarar umræðu voru viðmælendur beðnir um að nefna kosti 
sem að þeir teldu umsjónarkennara þurfa að hafa í sínu fari þegar kæmi að 
kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Áhugaverðir kostir voru 
nefndir líkt og áhugi og væntumþykja, stuðningur og traust. Einnig var talað 
um sveigjanleika og umburðarlyndi og nefndi Sölvi að það yrði að leggja sig 
fram í verkið þannig að nemendum fyndust þeir ekki vera aukahlutir í 
skólastofunni. Rúnar fór einnig áhugaverðum orðum um þetta og sagði: 

 
Maður þarf að vera jákvæður. Þú veist, ekki láta hérna erfiðleikana 
eyðileggja fyrir sér sko. Ég held að það sé, hérna menn blási þetta 
svolítið upp stundum sko held ég. Að þetta sé allt ómögulegt og hérna 
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tómt vesen sko. Bara að vera jákvæð, ég held það. Annars er þetta 
bara, hægt að stökkva sér niður í vesen hvenær sem er og hvar sem er 
sko. Það er bara ekki rétt. 
 

Björg tók í sama streng þegar hún var spurð um eiginleika sem kennarar 
þyrftu að búa yfir og sagði: 

 
Bara að vera jákvæður og víðsýnn og horfa á þetta sem kost þú veist 
fyrir bekkinn og skólann. Það er miklu auðveldara að fara í hina áttina, 
að það sé verið að skemma margt í bekknum sko af því að það kemur 
einhver sem að skilur ekki neitt og kann ekki neitt af því sem við erum 
að gera sko. En það er ekkert þannig sko. Þau koma með svo mikið 
með sér sem að við græðum líka. Þannig að það er bara gott mál.  
 

Einnig svöruðu viðmælendur því að kennarar yrðu að vera hugmyndaríkir 
og frjóir og fljótir að bregðast við. Laufey nefndi að oft væri um erfiðan 
nemendahóp að ræða og þá yrði kennarinn að vera fær í því að muna eftir 
öllum. Eins nefndi hún að kennarar yrðu að huga að dagsformi og nýta hvert 
augnablik sem gæfist fyrir nemandann og að það yrði að gefa nemendum 
tíma og huga að gleðinni í öllu saman. 

Undirbúningur og námskeið fyrir umsjónarkennara 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir væru undirbúnir fyrir komu 
nemenda sem ekki tala íslensku og væru að hefja skólagöngu. Eins voru þeir 
spurðir út í hvað væri í boði fyrir þá sem umsjónarkennara nemendanna. 
Kennararnir nefndu allir að fræðsluyfirvöld kæmi við sögu en einnig voru 
Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri nefndir. Björg nefndi að á 
höfuðborgarsvæðinu væru oft haldin námskeið og að ef áhugi væri fyrir 
hendi að þá væru námskeið í boði. Þegar hún var svo spurð að því hvort að 
þessi námskeið væru auglýst eða hvort hún fengi tilkynningar um þau sagði 
hún að þetta væri yfirleitt á netinu en kæmi ekki frá fræðsluyfirvöldum eða 
skólanum sjálfum. 

Sonja vildi meina að ekki væri nægilegt framboð á námskeiðum fyrir 
kennara. Laufey, Rúnar, Sölvi og Dröfn voru á sama máli. Þá sagði Laufey 
að hún hafi ekki orðið mikið vör við námskeið og ef að þau væru að þá væri 
það á skólatíma og ekki alltaf hægt að fá afleysingu til að sækja þau. Eins 
sagði Laufey að hún myndi vilja fá meiri fræðslu eins og til dæmis frá 
kennsluráðgjafa en að hún gerði sér grein fyrir því að mikið væri að gera hjá 
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honum. Rúnar sagði einnig að hann hafi ekki orðið var við að námskeið væru 
í boði. Hann sagði að ef til vill væru þau í boði en að þeim væri ekki haldið 
að kennurum. Dröfn nefndi að það væru námskeið á höfuðborgarsvæðinu og 
að því gagnist þau ekki endilega kennurum hér fyrir norðan. Þegar Sölvi var 
spurður um námskeið vegna nýrra nemenda í umsjónarbekk sem tala ekki 
íslensku sagði hann: 

 
Ég held að það sé nú ekki mikið. Og allavega ekkert sem ég hef tekið 
eftir sérstaklega. En svo er það nú aftur á móti, þá þyrfti kannski bara 
að vera svona námskeið vegna móttöku nýbúa almennt. Maður veit 
náttúrlega aldrei hvaðan maður er að fá nemanda en það er allt í lagi að 
hafa svona almennt námskeið fyrir þá kennara sem eru að fara að taka 
á móti þessum nemendum. 

 
Sölvi sagði að það væri mikil áskorun að fá inn nýja nemendur og þá 

sérstaklega þá sem ekki töluðu íslensku og ef til vill enga ensku heldur. Hann 
sagði að það væri mikil vinna að útbúa kennsluna og koma upp vissu 
utanumhaldi í kringum einstaklinginn. Hann nefndi að það færi talsvert mikill 
tími í að verða sér úti um upplýsingar og efni í upphafi. Þá nefndi Sölvi að 
mikið væri um upplýsingar á veraldarvefnum og að þangað hafi hann mikið 
leitað að efni sér til stuðnings. Hann sagði einnig að ef til vill hefði hann 
getað undirbúið sig betur ef að honum hefði verið bent á gagnlegar 
heimasíður og efni eða fengið ráðleggingar fyrr frá kennsluráðgjafa. 

Björg sagði einnig að þetta væri mikil vinna í upphafi en bætti því við að 
þegar að hún væri búin að púsla þessu saman fyrir einn nemanda að þá væri 
auðveldara að aðlaga þetta að hverjum og einum sem kæmi í bekkinn. Eins 
nefndi hún að þetta væri í raun einungis einn vinkill sem yrði að sinna og að 
hún teldi kennara vera að gera sitt besta. 
Þegar Sonja var spurð út í undirbúning vegna kennslu nemenda með 

íslensku sem annað mál sagði hún: 
 
Það er ekki gefinn neinn aukatími í undirbúning eða úrvinnslu þegar 
nýbúar koma í bekkinn. Ég held að þetta geti verið mikill streituvaldur 
í lífi kennarans. Kennarar eru held ég margir fullkomnunarsinnar, vilja 
koma til móts við alla nemendur sína á sem bestan og mestan hátt og 
þegar maður getur ekki sinnt einhverjum eins vel og mikið og maður 
vill og þarf, þá veldur þetta streitu. Það er lítið komið til móts við 
umsjónarkennara, enginn aukatími í undirbúning eða neitt svoleiðis. 
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Enn fremur sagði Sonja að nú væri hún búin að vera með nemanda í að 
verða tvo vetur sem ekki hafi talað íslensku við upphaf skólagöngunnar og að 
á því tímabili hafi enginn utanaðkomandi spurt hana að því hvernig hún hagi 
sinni kennslu. Enginn hafi spurt hvort hún þyrfti meiri undirbúning, aðstoð 
eða stuðning. Þá hafi enginn komið og metið hversu vel hafi tekist til eða 
hversu mikið eða lítið nemandinn hafi lært og að það þyki henni athugavert. 

Sonja var spurð út í upplifun sína af undirbúning og fræðslu og sagði: 
 
Það er ekki komið og rætt við mig um nemendur sem koma í minn 
bekk, það hefur enginn komið og sagt mér hvað hann verður búinn að 
læra þegar hann kemur til mín, það hefur enginn spurt mig hvort að 
mér finnist ég þurfa aðstoð fyrstu vikurnar og það hefur enginn komið 
til þess að gefa mér góð ráð hvernig best er að taka á móti viðkomandi. 
Mér finnst þetta reddast leiðin sem farin hefur verið fram að þessu 
bara alls ekki boðleg, hvorki mér sem fagmanneskju eða nemandanum. 
Við munum að sjálfsögðu bjóða viðkomandi velkominn og gera okkar 
besta, mér finnst bara skítt að þurfa alltaf að vera þreifandi í 
myrkrinu... að aðstoðin og upplýsingarnar sem kennarar þurfa komi 
ekki bara sjálfkrafa og nógu tímanlega til þess að við getum undirbúið 
okkur eitthvað. 
 

Björg vildi meina að flestir kennarar myndu frekar kjósa að fá nemanda 
með greiningu í umsjónarbekk heldur en erlendan nemanda. Hún sagði að 
það stafaði einungis af fræðslunni. Hún væri ekki nægileg og því væru ekki 
allir kennarar nægilega undirbúnir til að mæta þessum hópi nemanda. 

4.3 Kennsla í fjölmenningarlegum nemendahópi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum sem snúa að kennslunni 
sjálfri, umsjónarkennaranum og nemendum, námsefni og leiðum sem farnar 
eru í kennslunni og samskiptum. 

Viðhorf umsjónarkennara 

Um starf umsjónarkennara vegna kennslu í bekk með nemanda með íslensku 
sem annað mál sagði Freyja: 

 
Auðvitað hefur þetta örugglega bara áhrif á suma, en ég veit ekki sko. 
Þröskuldurinn hjá okkur er kannski bara svolítið hár gagnvart 
sérþörfum barna. Það er svo hátt hlutfall barna með alls konar þarfir og 
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hérna... maður hrekkur ekkert langt þó að það komi einn enn. Þetta er 
bara starfið okkar, maður þarf að vera svolítið skynsamur bara. 

 
Sonja benti á að þegar í nemendahópi væru ef til vill nemendur með 

íslensku sem annað mál, einhverfir nemendur og ofvirkir og nemendur með 
hegðunarvandamál sem og önnur vandamál að þá væri mikil áskorun fyrir 
kennara að reyna að koma til móts við alla. Hún benti á að það þyrfti meiri 
stuðning til að mæta öllum. 

Viðmælendurnir voru nokkrir á sama máli um að það yrði að gefa 
nemendunum tíma til að átta sig á aðstæðum og ýta ekki á þá að byrja að tjá 
sig. Eins voru þeir sammála um að í byrjun yrði að halda vel utan um 
nemandann. Dröfn nefndi að þá þyrfti mikinn stuðning í fyrstu þar sem 
nemendurnir væru að átta sig á tungumálinu og læra að nýta sér það til 
samskipta í hinu daglega lífi. Eins sagði Dröfn að stuðningurinn ætti að ná út 
í frímínútur þar sem fylgst væri með nemandanum og hann gæti leitað til 
einhvers til að aðstoða sig við samskipti við félagana. Þá sagði Sölvi að þegar 
hans nemandi hafi komið í skólann hafi hann fengið góða fylgd þegar kom að 
íþróttum, sundi og list- og verkgreinum. Það taldi hann að hafi verið 
nauðsynlegt. 
Þegar Sölvi var spurður að því hvernig honum þætti komið til móts við 

nemendur með íslensku sem annað mál orðaði hann það svo: 
 

Ég held að þetta sé í sjálfu sér í góðu lagi sko. Eins og ég segi þetta er 
oft svona, maður eiginlega bara þarf svolítið að massa þetta þegar að 
þeir koma. Maður sér líka hvernig þeir eru og hvar þeir standa, maður 
þarf þá kannski svolítið bara að svona átta sig á því hvað það er sem að 
þarf að leggja mesta áherslu á, hvað þarf að gera, hverju þurfi að sinna, 
hvort að það sé eitthvað sem þarf að sinna betur en öðru. 

  
Freyja svaraði: 
 
Þetta snýst eins og allt annað í kennslu, þetta snýst svolítið um viðhorf 
og bara þolinmæði og smá þrautsegju og bara sko að gera ekki sömu 
kröfur til allra. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að horfa ekki á 
alla og setja undir sama hatt þó að þeir séu innflytjendur. Að það bara, 
að horfa á þetta sem einstaklinga sem eru misjafnir eins og aðrir. 

 
Dröfn svaraði spurningunni þannig: 
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Mér finnst sko alltaf að skilningurinn er að aukast. Með auknum fjölda 
þá skapast reynsla og maður safnar í sarpinn þannig að allt 
skólasamfélagið er orðið meðvitað um svona og farið að virka betur 
með því sama þegar kemur að fjölmenningu. Mér finnst alltaf mjög 
jákvætt, þetta bara eykur víðsýni svo ég held að þetta sé af hinu góða, 
ég held að okkur veiti ekkert af því, við erum nú svolítið einangruð 
hérna á skerinu. Ég vona bara að við höldum áfram að þroskast í þessu 
og taka á móti einstaklingum af erlendum uppruna.  
 

Rúnar sagði: 
 

Ég held að það sé bara fínt sko. Ég meina við, ég held að við reynum 
að gera lífið eins létt og hægt er... reynum að koma til móts við þá eins 
og við getum sko og hérna hliðra til og breyta eins og við þurfum til 
þess að þeir fái sitt, held það. Og fái kennslu við hæfi. 
 

Svo virðist sem kennarar vilji koma til móts við alla nemendur í 
umsjónarbekk og þeir líta á komu nemenda af erlendum uppruna sem 
ávinning fyrir bekkinn. Kennararnir voru á því að það yrði að halda utan um 
þessa nemendur og þá sérstaklega í fyrstu. Eins voru þeir á því að þetta væri 
hluti af starfinu og að þeir væru að gera sitt besta í að mæta fjölbreyttum 
nemendahóp. 

Leiðir í kennslu og námsefni 

Þeir viðmælendur sem rætt var við voru spurðir að því hvort koma nemanda 
með íslensku sem annað mál hefði áhrif á kennslu í umsjónarbekk. Voru þeir 
spurðir að því hvort þeir höguðu kennslunni öðruvísi og þá hvernig. 
Kennararnir voru allir á því að þetta hefði áhrif á kennsluna en það mætti 
ekki líta þetta neikvæðum augum heldur sem tækifæri og ávinning. Sonja 
orðaði það svona: 

 
Uuu, sko. Ég held að þetta sé bara einn vinkill á samfélaginu sem að 
maður er að reyna að kenna krökkunum. Við erum allskonar fólk. Við 
erum með nýbúa og það þarf að taka tillit til þeirra, við erum með 
allskonar fatlanir sem þarf að taka tillit til og greiningar. Og ég held að 
þetta sé jákvætt að því leytinu sko. Að hinir nemendurnir læra það. Þeir 
læra að taka tillit og verða umburðalyndari, jákvæðari... kannski 
fordómalausari, eða vonandi. 
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Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort og þá hvernig þetta hefði 
áhrif á kennsluna sagði Laufey: 

 
Já það gerir það. Ég þarf að passa hvar nemandinn situr og að nálægt 
honum sé enginn sem truflar hann. Hann verður að hafa alla athyglina 
við verkin því annars nær hann þeim ekki. Eins þarf oft að gefa 
nemendum einstaklingsfyrirmæli og einfaldari því hugtakaskilningur er 
lítill.  
 

Dröfn svaraði sömu spurningu þannig: 
 
Það hlýtur að gera það. Það hefur áhrif að hafa nemanda sem á ekkert 
sameiginlegt tungumál með kennara og nemendum. Þú þarft að sinna 
honum meira til að hann upplifi sig ekki utangátta og einnig að virkja 
nemendur í að aðstoða, til dæmis með að einn í einu sitji með honum 
og leyfi honum að fylgjast með hvað hann er að gera. 

 
Rúnar vildi meina að þetta hefði ekki áhrif á kennsluna sem slíka en að 

hann myndi aðlaga námsefni að nemendum. Þá sagði hann að það ætti 
aðallega við í íslensku og stærðfærði. Í íslensku fengju nemendur auðveldari 
bækur og þyrftu ekki að vera í málfræði og í stærðfræði væri meira um tölur 
og minna um orðadæmi. 

Eins og Rúnar sagði Laufey að hún myndi aðlaga námsefni talsvert að 
nemendum. Hún sagði að nemendur fengju auðveld lesskilningshefti sem þeir 
ynnu á meðan hinir væru í íslenskri málfræði. Einnig sagði Laufey að hún 
myndi nýta veraldarvefinn í íslensku til að ná fram fjölbreytni fyrir 
nemandann og hvíla hann á bókunum. Laufey vildi meina að það vantaði 
hugtök í stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði sem erfitt væri að 
útskýra á öðru máli. Björg var sama sinnis. 

Sonja sagði að í þeim skóla sem hún starfi við væri mikið til af efni fyrir 
nemendur með íslensku sem annað mál. Hún sagðist notast mikið við 
myndrænt efni. Sonja sagði að hún vandaði sig meira við innlagnir og sýni og 
útskýri verkefni betur og að þannig græddu allir nemendur. 

Freyja var spurð hvernig henni þætti kennslan takast og sagði: 
 
Sko... við erum stundum bara í bölvuðu basli. Sumir krakkar eiga bara 
erfitt með að læra tungumál og það virðist vera þeim gríðarlegur 
þröskuldur. Þannig að við verðum að reyna að finna líka fyrir þessa 
krakka og passa að gera ekki sömu kröfu á alla, varðandi íslensku 
kunnáttu, heldur finna styrkleika þeirra og vinna út frá því. 
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Björg var á því að það væri til mikið af námsefni sem að kennarar gætu 
sótt í en að það væri misjafnt þannig að það yrði að grisja úr það sem hentaði 
hverjum og einum. Eins sagði hún að spil, myndir og texti og orð og myndir 
væru allt saman góðar leiðir til að ná til nemenda. Hún sagði að leikræn 
tjáning væri góð leið þegar nemendur töluðu enga íslensku. Eins benti hún á 
að hægt væri að nota veraldarvefinn til að finna hugmyndir við kennslu. 

Sölvi var á því að myndrænt efni væri mikilvægt þegar kæmi að kennslu 
nemenda með íslensku sem annað mál. Þá sagðist hann hafa útbúið 
myndræna stundatöflu og matseðil á bæði íslensku og á móðurmáli 
nemandans. Eins hafði hann tölurnar, litina og hagnýt orðasambönd á 
veggjunum. Hann vildi meina að með þessu yrðu nemendurnir öruggari í sínu 
umhverfi. Sölvi sagði: 

 
Ég held að það geti verið svolítið mikilvægt líka að, þegar svona 
nemendur eru inni í bekk hjá manni að þeir séu ekki alltaf með eitthvað 
öðruvísi eða eitthvað sérstakt... heldur svona fái að fylgja. Ég held að 
þeir gætu fundið til vanmáttakenndar ef að þeir eru alltaf í einhverju 
svona öðruvísi af því að þeir séu annarsstaðar frá. 

 
Fleiri viðmælendanna höfðu orð á því að nemendurnir vildu ekki vera í 

öðru námsefni en samnemendur sínir. Eins sögðu viðmælendur að kennsla 
hafi bæði farið fram inn í skólastofu og fyrir utan hana en að þá kæmu 
sérkennarar að kennslunni. 

Dröfn sagði að kennarar vilji ekki að nemendum líði illa og því verði að 
finna verkefni sem nemendur ráða við. Hún sagðist notast við fingramál og 
handapat til að gera sig skiljanlega og nefndi að þýðingarforrit hjálpi og 
teikningar. Sonja sagðist einnig notast við teikningar sem hafi komið að 
góðum notum til að eiga í samskiptum við nemendur með íslensku sem annað 
mál. Freyja nefndi að ef til vill væri einstaklingur listrænn en ætti erfitt með 
tungumál og að þá væri sniðugt að finna leiðir til að ná tungumálinu í 
gegnum sköpun og samræður. Þegar Freyja var spurð að því hvernig henni 
þætti komið til móts við nemendur með íslensku sem annað mál sagði hún: 
 

Við kennarar erum að gera ágæta hluti, en sko það er með þessi börn 
eins og önnur börn sem þurfa aðstoð, það má alltaf gera betur. Æji 
kennarar hafa bara aldrei tíma í allt það sem að þeir vilja gera það er 
bara þannig. Þetta er þannig starf. En ef við erum skipulögð og dugleg 
að forgangsraða svona sitt á hvað að þá gengur þetta upp en jájá, það 
má alltaf endurhugsa allt og skoða. 
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Sonja var einnig á því að tímaleysi væri vandamál sem gerði það að 
verkum að oft næðist ekki að gera það sem áætlað var. Þá benti hún á að 
þegar um stóran nemendahóp væri að ræða og einn kennara að þá væri lítill 
tími fyrir einstaklingskennsluna sem þyrfti. Eins sagði Sonja að oft þyrfti að 
búa til námsefni sem hentaði nemendum en að það sæti á hakanum þar sem 
tíminn væri alltaf af skornum skammti þegar kæmi að undirbúningi og 
verkefnagerð fyrir nemendur. 

Samskipti 

Viðmælendur voru á einu máli um að nemendur sem koma hingað til lands 
og væru að hefja skólagöngu sína ættu að fara í heimaskóla. Þetta nefndu þeir 
aðallega út frá samskiptum við skólafélaga. Þá nefndi Björg að það væri 
mikilvægt að þeir væru í sínum heimaskólum til þess að það væri stutt í 
skólann og að bekkjarfélagarnir byggju í nálægð. Sonja sagði að með því að 
vera í heimaskólum lærðu þeir meira. Þá myndu þeir frekar eiga í 
samskiptum við íslenska nemendur og læra frekar tungumálið. Hún benti á að 
hinir nemendurnir útskýri fyrir þeim á auðveldan og skýran hátt þannig að 
þeir skilji oft betur. 
Þá sögðu flestir viðmælendur að nemendur í bekknum væru að einhverju 

leyti undirbúnir fyrir komu nemenda með íslensku sem annað mál. Flestir 
sögðu að það væri stundum takmarkað þar sem lítið væri vitað um 
nemandann sem væri að koma. Þá sagði Dröfn að oftast væri tekið vel á móti 
nemendum með íslensku sem annað mál og að ungir nemendur væru 
áhugasamir um nýja einstaklinginn í bekknum. Rúnar sagði að nemendum 
væri ávallt tilkynnt um komu nýrra einstaklinga en að áhugi nemenda um 
nýja einstaklinginn væri misjafn eftir því sem þeir yrðu eldri.  

4.4 Stuðningur við umsjónarkennara 

Hér verður litið á niðurstöður sem varða upplifun umsjónarkennara af 
stuðningi frá fræðsluyfirvöldum og skólanum sjálfum. Þá verður litið til 
túlkaþjónustu og stuðning frá sérkennurum og öðru starfsfólki í skólanum. 
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Stuðningur frá fræðsluyfirvöldum 

Viðmælendur höfðu ýmislegt að segja um upplifun sína af stuðningi frá 
fræðsluyfirvöldum. Flestir voru þeir á því að verið væri að vinna gott starf en 
að ekki væru nægar hendur í verkið. Viðmælendur töluðu um fínan stuðning 
frá fræðsluyfirvöldum en höfðu flestir orð á því að þeir yrðu að mestu leyti 
sjálfir að sækja þann stuðning. Freyja nefndi að kennsluráðgjafi héldi 
námskeið vegna nemenda með íslensku sem annað mál og að örugglega væri 
hægt að finna fleira ef reynt væri. Sölvi talaði um að aðkoma kennsluráðgjafa 
hafi verið góð þegar nemandi með íslensku sem annað mál hóf nám í hans 
umsjónarbekk. Þá talaði hann um að það hafi sérstaklega átt við í upphafi. 
Kennsluráðgjafi hafi komið að fundum og að hann hafi reglulega sagt Sölva 
frá vefsíðum á veraldarvefnum og öðru efni þar sem hægt væri að lesa sér til. 
Einnig fékk hann orðalista senda á móðurmáli nemandans. Sölvi sagði að 
hann hafi ávallt getað leitað til kennsluráðgjafa ef hann þurfti. 

Sonja hafði sömu sögu að segja. Hún sagðist hafa fengið fund með 
kennsluráðgjafa sem einnig kæmi að kennslu nemandans. Hún sagði þá 
kennslu þó hafa verið í takmörkuðu magni en ef að sig vantaði upplýsingar 
og gögn hafi hún getað haft samband við kennsluráðgjafa. Eins talaði Sonja 
um að í dag væri meira til í gagnagrunni, að ekki þyrfti í sífellu að þýða skjöl 
og annað þar sem þetta væri nú til á ýmsum tungumálum og að hægt væri að 
fá þau gögn hjá kennsluráðgjafa. 

Laufey svaraði eins og hinir að hún gæti sótt sér efni en benti á að 
stuðningur hafi verið mikill í upphafi sem svo hafi dregið úr. Hún sagðist 
telja að það þyrfti mikinn stuðning og að hann ætti í raun að vera mun meiri 
en hann væri. Björg sagði að með komu kennsluráðgjafa hafi orðið mun 
meira utanumhald um kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Björg 
sagði að kennarar yrðu að leita ákveðið eftir stuðning. 

Dröfn sagðist ekki áður hafa upplifað eins mikinn stuðning og í haust 
þegar hún fékk nemanda í umsjónarbekk sem ekki talaði íslensku. Þá hafi 
kennsluráðgjafi setið á fundi ásamt túlki með foreldrum og að báðum aðilum 
hafi verið færðir orðalistar með helstu orðum ásamt skóladagatali þar sem 
farið var yfir helstu atburði. Eins hélt kennsluráðgjafi nokkru seinna fund þar 
sem hann kynnti námsefni sem hægt væri að nýta í kennslu. Dröfn benti þó á 
að það efni hafi meira verið ætlað sérkennurum. 
Það var misjafnt hvað kennarar höfðu að segja um samskipti við 

túlkaþjónustu. Sumir höfðu samband við fræðsluyfirvöld sem höfðu samband 
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við Alþjóðastofu vegna túlkaþjónustu en aðrir kennarar höfðu sjálfir bein 
samskipti við Alþjóðastofu. Almennt voru viðmælendur ánægðir með 
aðkomu túlka að foreldrafundum en sögðu að notkun þeirra afmarkaðist við 
þá fundi. Björg og Freyja nefndu þó að það kæmi fyrir að foreldrar 
afþökkuðu túlkaþjónustuna þar sem þeir vildu ekki að utanaðkomandi aðili 
heyrði um persónuleg málefni. Þá sögðu þær að ekki væri hægt að þvinga 
þessari þjónustu upp á foreldra. 

Stuðningur frá skóla 

Viðmælendur sögðu að það væri einhver stuðningur innanhúss þegar kæmi 
að kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Þá væri það aðallega 
stuðningur frá sérkennara. Jafnframt sögðu þeir að þetta væri stuðningur sem 
væri ekki endilega auglýstur heldur yrði að sækjast eftir honum. Þetta ætti við 
um bæði skólastjórnendur og annað samstarfsfólk. Sonja var á því að 
stuðningurinn væri ef til vill til staðar en að hún sem umsjónarkennari yrði 
sjálf að leita eftir honum. 

Allir viðmælendur höfðu reynslu af því að fá stuðning frá sérkennara eða 
aðila sem kæmi með einhverju móti að kennslu nemenda með íslensku sem 
annað mál. Þá sagði Rúnar að bæði sérkennari og stuðningsfulltrúi hafi 
komið að kennslu inn í skólastofu eða fyrir utan hana. Dröfn og Sölvi höfðu 
sömu sögu að segja. Dröfn sagði að þessi kennsla hafi aðstoðað nemandann 
mikið og þar með við samskipti hans við umsjónarkennara og samnemendur. 
Upplifun Drafnar af stuðningi frá sérkennara orðaði hún þannig: 

 
Hún er bara mjög góð. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt. Það er 
alltaf takmarkað hvað þú getur gert inn í bekk, þú getur ekki bara hengt 
þig á eitt barn allan tímann... þannig að já, það er mjög gott að fá 
þennan stuðning. 
 

Laufey sagði að hún gæti leitað í stuðning frá samstarfólki en að hún fái 
ekki formlegan stuðning sem slíkan. Hún sagði einnig að hún myndi ekki 
vilja vera án þessara stuðnings. Hún orðaði upplifun sína þannig: 

 
Mér finnst stuðningurinn ekki nægur. Hann var fínn í fyrstu en það 
hefur dregið of hratt úr öllum stuðningi. Að... þetta er svo sett 
algjörlega í hendurnar á umsjónarkennara. Ekki það að ég get alveg séð 
um hann skilurðu en það væri bara þægilegt að hafa bara meira. Þó það 
væri ekki nema bara eitthvað örlítið. 



 43 

Hún sagði að það kæmi stuðningur inn í bekkinn vegna annars nemanda 
sem nýttist erlenda nemandanum stundum líka og að það væri heppilegt en að 
annars væri hún ósátt með að fá ekki meiri stuðning. Niðurstöður sýna að 
kennarar myndu vilja meiri stuðning þegar kemur að kennslu nemenda með 
íslensku sem annað mál. 

4.5 Leiðir til úrbóta 

Viðmælendur voru í lok viðtals spurðir út í hvernig þeir teldu að hægt væri að 
gera úrbætur þegar kæmi að fræðslu, undirbúningi, kennslu og stuðningi við 
kennara og nemendur. Varðandi stuðning sagði Laufey að það yrði gott að fá 
meiri stuðning og ráðleggingar frá sérkennara við að aðlaga námsefni og efla 
hugtakaskilning. Freyja sagði að hún myndi vilja sjá að nemendum yrði 
gefinn meiri tími fyrstu tvö árin þannig að þeir næðu dýpt í tungumálinu.  

Björg og Dröfn voru á sama máli að það þyrfti meiri stuðning allt frá 
upphafi. Björg sagðist telja að jafnvel þyrfti fleiri kennsluráðgjafa til að ná að 
fara í alla skólana og sinna stuðningi eins og þyrfti. Eins benti hún á að það 
þyrfti meira fjármagn til að koma til móts við þennan hóp nemenda. Laufey 
tók undir það. Sonja sagði um úrbætur á stuðningi vegna nemenda með 
íslensku sem annað mál: 

 
Ég myndi vilja sjá sko svona manninn með mér fyrstu vikurnar, meira 
og minna sko. Og þannig að þau hafi einhvern til að leita til, þau eru 
svo óörugg, skilja ekki neinn og við ekki þau. Ég myndi vilja sjá það... 
þegar þú ert með slatta af öðrum börnum að þá gefst rosalega lítill tími 
til að vera með eitthvað þannig. Maður þarf að einbeita sér svolítið að 
þessum aðila. Ég myndi vilja sjá miklu meiri eftirfylgni svona fyrst sko 
og svo aðeins draga úr. 
 

Sonja hélt áfram og sagði að umsjónarkennarar þyrftu að fá meiri tíma til 
að sinna undirbúningi. Hún benti á að núna fengju kennarar engan auka tíma í 
þetta en samt sem áður væri ætlast til að allir fengju fulla þjónustu. Þegar 
Freyja var spurð út í undirbúning og það hvernig hún vildi að honum væri 
háttað þegar kæmi að nemendum sem væru að hefja grunnskólagöngu hér á 
landi sagði hún: 

 
Sko ég held að kennsluráðgjafi þyrfti að koma meira að undirbúningi 
með okkur kennurum og við þurfum bara að fá þessa tíma fyrir okkur 
kennara. Þá yrði komið og hitt kennarann og bara skipuleggja vikuna 
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eða hálfan mánuð og setja niður einhverja punkta. Á þessum fundum 
væri hægt að ákveða efni sem hægt væri að vinna með og tímafjölda 
fyrir nemandann. Það þarf meiri tengingu við skólastarfið allt. 
 

Sölvi sagði að hann teldi að það gæti skipt máli að geta leitað til einhvers 
þegar kæmi að undirbúningi og að það mætti vera námskeið vegna móttöku 
nemenda með íslensku sem annað mál þegar vitað er af komu þeirra. Eins 
nefndi Sölvi að það gæti verið hentugt að fá ítarlegan byrjendapakka þar sem 
allar helstu upplýsingar um gögn og vefsíður og annað slíkt væri að finna. 
Sonja sagði að það þyrfti meiri fræðslu fyrir umsjónarkennara og að þeir yrðu 
að fá meira upp í hendurnar til þess að vinna. Sonja benti á úrbætur sem snúa 
að fræðslu á þessa leið: 

 
Kennarar þurfa miklu meiri fræðslu um hvernig eigi að kenna 
nemendum með annað móðurmál, hvar er best að byrja. Mér finnst að 
reynslumiklir kennarar á þessu sviði ættu til dæmis að vera með 
málstofu um kennslu erlendra barna. Það væri til dæmis hægt í byrjun 
hausts þegar vitað er af komu einhverra nýbúa. Það þarf praktísk ráð, 
hugmyndir og leiðbeiningar frá fólki með reynslu af þessu. 

 
Það er greinilegt að viðmælendur höfðu leitt hugann að úrbótum í 

skólastarfi og þegar kæmi að kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. 
Eins höfðu þeir leitt hugann að úrbótum sem snúa að stuðningi við sig sem 
umsjónarkennara og þannig við nemendur. 

4.6 Samantekt 

Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að allir viðmælendur höfðu 
fengið litla eða enga fræðslu um fjölmenningu eða fjölmenningarlega kennslu 
í sínu kennaranámi. Það sama gildi um kennslu tvítyngdra nemenda. Þá kom 
einnig í ljós að þeirra fyrstu kynni af fjölmenningarlegri kennslu hafi verið 
þegar þeir hófu störf í grunnskóla. Viðmælendur höfðu allir haft tvítyngda 
nemendur í umsjónarbekk og höfðu meiri reynslu af því heldur en af kennslu 
nemenda með íslensku sem annað mál. 

Nokkrir viðmælendanna töldu sig vel undirbúna til að mæta þessum hópi 
nemenda og búa yfir reynslu sem kæmi að góðum notum. Aðrir töldu sig 
þurfa meiri stuðning og fræðslu. Námskeiðum virtist haldið mis mikið að 
kennurum og þeir þurfa að afla sér upplýsinga og gagna að mestu sjálfir. 
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Viðmælendur sögðust ekki fá auka undirbúningstíma vegna nemenda með 
íslensku sem annað mál og að það kæmi niður á kennslunni að þeirra mati. 

Viðmælendur töldu að það væri hægt að gera betur til að mæta kennurum 
og þannig fjölbreyttum nemendahópi. Niðurstöður leiddu í ljós að kostir 
kennara sem mæta nemendum sem hafa íslensku sem annað mál væru 
jákvæðni, áhugi, traust, umburðarlyndi og stuðningur. Þá kom einnig fram að 
það yrði að horfa á hvern nemanda fyrir sig en ekki setja alla undir sama hatt. 
Kennararnir töldu að vera nemanda með íslensku sem annað mál í 
umsjónarbekk gæti haft áhrif á starfshætti og líðan umsjónarkennara en að 
þetta væri einn vinkill sem yrði að hlúa að.  

Viðmælendur sögðust aðlaga námsefni að nemendum en reyna að hafa þá 
eftir fremsta megni í sama námsefni og aðrir í umsjónarbekk. Með því 
upplifðu nemendur sig sem hluta af bekknum. Eins töluðu þeir um að það 
væri til mikið og fjölbreytt námsefni en að það yrði að grisja það góða úr. 
Viðmælendur sögðust upplifa tímaleysi í kennslu til að mæta nemendum. 
Þeir voru sammála um að nemendur sem væru að flytja hingað frá öðru landi 
ættu að vera í heimaskólum þar sem það hefði jákvæð áhrif á samskipti þeirra 
við aðra nemendur. 

Niðurstöður sem snúa að stuðningi við umsjónarkennara sýndu fram á að 
starfið sem væri unnið af fræðsluyfirvöldum væri vel liðið en þó voru flestir 
viðmælendur á því að það þyrfti fleira starfsfólk. Þá töluðu þeir um að þeir 
yrðu að sækja stuðninginn að miklu leyti sjálfir. Það var misjafnt hversu 
mikinn stuðning viðmælendum þóttu þeir fá innanhúss. Þeir sögðust þó oftast 
þurfa að sækja þann stuðning sjálfir. Reynsla viðmælenda af sérkennara og 
stuðningsfulltrúa var góð og þeir vildu ekki vera án þess stuðnings. 

Niðurstöður sýndu að kennarar vildu meiri fræðslu um kennslu nemenda 
með íslensku sem annað mál. Einnig að þeir vildu greiðari aðgang að 
gögnum vegna kennslu þessara nemenda. Niðurstöður sýndu að kennarar 
þyrftu meiri fræðslu um fjölmenningarlegt skólastarf og að hún ætti að vera 
meiri í kennaranámi. Viðmælendur virtust almennt vera með nemandann í 
forgrunni og horfa á kennsluna út frá þeirra líðan og velgengi fremur en eigin 
hagsmunum. 
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5. Umræður 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar í ljósi þeirra fræða sem 
tengjast viðfangsefninu. Umræðunni er skipt í fjóra kafla sem eru: Menntun 
og reynsla umsjónarkennara, að mæta nemendum með íslensku sem annað 
mál, undirbúningur og stuðningur við umsjónarkennara og samantekt þar 
sem rannsóknarspurningunni, sem lagt var upp með í upphafi verksins, 
verður svarað. 

5.1 Menntun og reynsla umsjónarkennara 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), almennum hluta Aðalnámskrá 
grunnskóla 2011 og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) er getið um 
rétt allra nemenda til náms við hæfi óháð atgervi. Þessi þrjú skjöl eru 
mikilvæg fyrir skólastarf hér á landi og starfsfólki í grunnskólum ber að haga 
starfi sínu í samræmi við þau. Ef horft er á menntun kennara út frá þessu 
samhengi er áhugavert að spyrja sig að því hvort menntun kennaraefna í dag 
mæti öllum þeim kröfum sem settar eru um jafnréttismenntun í skólastarfi 
(Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 58).  

Viðmælendur voru sammála um að fræðsla um fjölmenningarlega kennslu 
og kennslu nemenda með íslensku sem annað mál yrði að vera meiri. Þá 
vísuðu þeir til kennaranáms síns þar sem lítið sem ekkert hafi verið um slíka 
fræðslu. Þá kom til dæmis fram að vegna skorts á fræðslu og stuðningi vildu 
kennarar frekar fá nemanda í bekk til sín sem væri með greiningu heldur en 
nemanda með íslensku sem annað mál. Þetta er áhugavert með það í huga að 
fjölmargar heimildir eru til um að samfélagið á Íslandi hefur með árunum 
orðið fjölmenningarlegra þar sem einstaklingar af ólíkum uppruna búa 
(Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 17; Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 26; 
Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2). Því mætti ætla að 
fræðsla í kennaranámi verði að taka mið af fjölbreyttu samfélagi og 
nemendahópnum. Fræðslan þarf að taka mið af hópi sem endurspeglar 
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samfélagið og undirbýr alla kennara til að mæta ólíkum nemendum frá 
mismunandi menningarheimum. 

Niðurstöður sýndu að í kennaranámi hafi verið kennsla um fjölbreyttan 
nemendahóp en hún snéri aðallega að nemendum með greiningar. Hægt er að 
gera ráð fyrir að í kennaranámi ætti ekki einungis að taka mið af þeim 
nemendum sem glíma við greiningar á borð við athyglisbrest eða ofvirkni, 
einhverfu eða líkamlegt atgervi. Það þarf einnig að hafa viðeigandi fræðslu 
um nemendur af erlendum uppruna og með íslensku sem annað mál og 
almenna fræðslu um fjölmenningu og fjölmenningarsamfélög. Þetta ýta fyrri 
niðurstöður undir sem sýna fram á að það þyrfti að fjölga kennurum með 
viðeigandi menntun og þjálfa kennara og kennaraefni í þessari kennslu 
(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 16; Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 
2010, bls. 125).  

Almennt svöruðu kennarar því að fræðsla mætti vera mun meiri og að 
alltaf væri hægt að gera betur í þeim málum. Þá benti einn viðmælandi á að 
til væru kennarar með töluverða reynslu af kennslu nemenda með íslensku 
sem annað mál en að það yrði að efla samskipti á milli kennara. Því er 
ýmislegt sem bendir til að starfsfólk í grunnskólum þurfi að deila reynslu 
sinni betur og læra hvert af öðru. Eins og fram kom í rannsókn Barkar 
Hansen (2013, bls. 82) eru skólastjórar mikilvægir til að virkja hæfileika sem 
fyrirfinnast í skólum og ýta undir samstarf allra aðila sem þar starfa. Því 
mætti ætla að góð leið í kennslu nemenda með íslensku sem annað mál væri 
að skólastjórnendur tryggðu betra samstarf á milli kennara. Þá gætu kennarar 
með reynslu ráðlagt þeim sem feta sín fyrstu skref í þessum efnum. Þeir gætu 
deilt þekkingu sinni og ráðum og þannig stuðlað að bættu vinnu- og 
námsumhverfi. Skrif Trausta Þorsteinssonar (2003, bls. 189) um fagmennsku 
kennara og samvirkni í grunnskólum styðja þetta. Í grunnskólum ættu 
starfsmenn að miðla reynslu sinni, styðja og læra hver af öðrum. 

Svör viðmælenda um viðbótarþekkingu, og í raun ákall um slíkt, voru 
áhugaverð. Þeir sögðu að kennarar væru duglegir að bæta við sig þekkingu 
og að þeir reyndu að auka eigin víðsýni til að mæta nemendum með íslensku 
sem annað mál þrátt fyrir reynsluleysi og litla fræðslu. Nokkrir viðmælendur 
nefndu að þeir teldu sig betur í stakk búna en aðra til að mæta nemendum 
með íslensku sem annað mál. Þetta áætluðu þeir þar sem þeir byggju yfir 
þekkingu og reynslu af því að hafa starfað við nýbúadeild eða hafi diplómu í 
sérkennslufræðum. Í aðalnámskránni segir að kennarar gegni mikilvægu 
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hlutverki í skólastarfinu og að árangur og gæði menntunar fari eftir vel 
menntaðri fagstétt kennara sem sýni starfinu áhuga og eftirtekt (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011, bls. 13).  

Í svörum viðmælenda um reynslu á kennslu nemenda með íslensku sem 
annað mál mátti heyra hvernig þeir reyndu að finna fjölbreyttar leiðir til að 
mæta ólíkum nemendahópi. Eins kom skýrt fram að þeir litu jákvæðum 
augum á komu þessara nemanda í umsjónarbekk og að það þyrfti rétt viðhorf 
til að mæta þeim. Þegar rætt var um skólakerfið og umsjónarkennara fyrr í 
þessu verki kom fram að bakgrunnur kennara, viðhorf og áhugi á nemendum 
og námsefni skipti máli (Aðalnámkrá grunnskóla, 2011, bls. 13; Burden og 
Byrd, 2013, bls. 61; Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 15; Kristín Dýrfjörð 
o.fl., 2013, bls. 57–58). Það er því ýmislegt sem bendir til að kennarar geri 
það sem þeir geta til að mæta fjölbreyttum nemendahópi þrátt fyrir litla 
fræðslu og takmarkaða reynslu. Viðhorf kennara í starfi virðast því skipta 
miklu máli í kennslu. 

5.2 Að mæta nemendum með íslensku sem 
annað mál 

Eins og áður hefur komið fram má segja að íslenskt samfélag sé 
fjölmenningarsamfélag (Banks, 2010, bls. 1–3; Guðrún Pétursdóttir, 2003, 
bls. 155; Guðrún Pétursdóttir, 2004, bls. 15; Hagstofa Íslands, 2015b; Mörður 
Árnason, 2002, bls. 343). Rannsóknir hafa sýnt að samfara því sé þörf á 
breyttum kennsluháttum í grunnskólum til að mæta fjölbreyttum og 
fjölmenningarlegum nemendahópum (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 
161; Good og Prophy, 2003, bls. 349; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 
Karlsdóttir, 2010, bls. 187; Tomlinson og Allan, 2000, bls. 1). Í lögum um 
grunnskóla (nr. 91/2008) og almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 
er getið um fjölbreytileika nemenda og um að koma skuli til móts við alla í 
grunnskólum landsins. Áhugavert er að skoða hvernig kennarar koma til móts 
við nemendur og hvaða leiðir eru farnar. 
Þegar viðmælendur voru spurðir um skoðun sína á því að erlendir 

nemendur færu í heimaskóla voru þeir einróma um að það væri ákjósanlegast 
fyrir alla. Þannig myndu þeir kynnast samnemendum sínum og vera í sama 
hverfi og samskipti yrðu þannig meiri og eðlilegri. Viðmælendur telja því 
mikilvægt að þessir nemendur komi í sína heimaskóla og kynnist íslenskum 
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samnemendum og kennurum. Lög um grunnskóla og aðalnámskrá 
grunnskóla kveða einnig á um að nemendur skuli ganga í sína heimaskóla 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43; lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 
áðurnefndri skýrslu Helgu Hauksdóttur (2013) kom fram að það væru margir 
kostir við að nemendur með íslensku sem annað mál væru í heimaskólum. 
Þeir einangruðust síður með öðrum erlendum nemendum og hefðu samskipti 
við íslenska nemendur.  

Viðmælendur voru á einu máli um að nemendur sem væru nýir í bekk og 
með íslensku sem annað mál ættu að fylgja samnemendum sínum í námsefni 
og kennslustundum. Það kom þó einnig fram að einfalda yrði námsefni og 
eins þyrftu nemendur að fá tíma í sérkennslu og aðstoð inn í bekk. Í huga 
viðmælenda er því enginn vafi á því að nemendur ættu eftir fremsta megni að 
vera í umsjónarbekk en að umsjónarkennarar ættu jafnvel að fá meiri 
stuðning í kennslu inn í bekk frekar en að nemendur séu teknir út úr 
skólastofunni. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá er einnig 
getið um að það verði að stuðla að íslenskunámi erlendra nemenda og þróun 
læsis, lesturs og ritunar. Þá skipti máli að nemendur fylgi skólafélögum og fái 
þann stuðning sem þeir þurfa til náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 
107).  

Viðmælendur töldu að nemendur með íslensku sem annað mál ættu að fá 
góðan stuðning í fyrstu en að smám saman mætti draga úr þeim stuðningi. 
Rannsóknir Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010, bls. 189) 
og Huldu Karenar Daníelsdóttur (2003, bls. 22–24) styðja þetta. Í Rannsókn 
Barkar Hansen og Hönnu Ragnarsdóttur (2010, bls. 18–19) sýndu 
niðurstöður að ekki er nægilegur stuðningur við erlenda nemendur og því 
gangi þeim oft illa í námi. Því er ýmislegt sem bendir til að það þurfi að auka 
stuðning við nemendur með íslensku sem annað mál yfir allan námstímann 
þannig að þeir nái framförum og geti tekið þátt í íslensku samfélagi á 
jafnréttisgrunni. 

Áhugavert var að enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við minntist á 
móttökuáætlanir. Í fræðilegum kafla var komið inn á móttökuáætlanir vegna 
nemenda með íslensku sem annað mál (Eyþing, 2009; lög um grunnskóla nr. 
91/2008; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014). Aftur á móti nefndu 
viðmælendur margar ólíkar leiðir til að mæta nemendum með íslensku sem 
annað mál og byggðu þær á eigin reynslu og þekkingu. Þær leiðir voru 
fjölbreyttar og áhugaverðar og vonandi er verið að nýta þessar leiðir í kennslu 
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og samskiptum við nemendur. Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að 
það þurfi að kynna móttökuáætlanir betur fyrir umsjónarkennurum þannig að 
þeir geti nýtt þær betur í kennslu nemenda með íslensku sem annað mál og 
þannig bætt samskipti og námsumhverfi. Greinilegt er að margar leiðir eru 
farnar til að mæta nemendum en ef til vill væri hægt að styrkja stoðir 
kennslunnar sem fer fram enn betur. 
Það kom í ljós að nokkrir viðmælendur höfðu viðbótarþekkingu eftir að 

hafa starfað við nýbúadeild og vegna náms í sérkennslufræðum. Þessir 
viðmælendur sögðu að það hafi komið að góðum notum í kennslu nemenda 
með íslensku sem annað mál. Þeir töldu þessa reynslu hafa hjálpað þeim, 
þegar kom að einföldun á námsefni og almennri kennslu. Fjölbreytt reynsla 
og menntun kennara getur því haft áhrif á það hversu hæfir kennarar eru til að 
mæta nemendum líkt og fram kemur hjá Rósu Guðbjartsdóttur og Hönnu 
Ragnarsdóttur (2010, bls. 83–85) og Sólveigu Karvelsdóttur og Hafdísi 
Guðjónsdóttur (2010, bls. 6–8). 

Í máli viðmælenda kom skýrt fram að þeim væri umhugað um að mæta 
nemendum með íslensku sem annað mál. Það var einnig áberandi að þegar 
leitað var eftir viðbrögðum viðmælenda um stuðning við þá sjálfa sem 
kennara, þá fór umræðan ávallt í að tala um kennsluna út frá nemendum en 
ekki þeim sjálfum. Kennararnir virtust líta á komu þessara nemenda 
jákvæðum augum fyrir skólastarf en Banks (2002, bls. 1) og Banks og Banks 
(2010, bls. 1) telja slíkt einmitt forsendu þess að vel takist til með nám þeirra. 
Það er því margt sem bendir til að kennarar séu að gera sitt besta til að 

mæta þessum hópi nemenda og horfi á hlutina út frá nemendum en ekki út frá 
sjálfum sér. Svo virðist samt sem áður sem kennarar þurfi meiri stuðning og 
undirbúning fyrir kennslu en að þeir biðji ekki um það sjálfir heldur vinni úr 
því sem þeir hafa á milli handanna. 

5.3 Undirbúningur og stuðningur við 
umsjónarkennara 

Viðmælendur voru á einu mál um að með því að fá nemendur með íslensku 
sem annað mál í bekk til sín öðluðust þeir dýrmæta reynslu. Þeir voru þó 
einnig sammála um að þeir vildu bæði fá meiri undirbúning til að skipuleggja 
þessa kennslu og greiðari aðgang að gögnum sem gætu nýst. Undirbúningur í 
kennslu er stór partur af starfi umsjónarkennara. Þeir viðmælendur sem rætt 
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var við sögðust ekki fá neinn auka tíma fyrir undirbúning vegna nemenda 
með íslensku sem annað mál. Þá benti einn viðmælandi á að samt sem áður 
væri ætlast til að allir fengju fulla þjónustu líkt og kveðið er á um í 
aðalnámskrá og lögum um grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; lög 
um grunnskóla nr. 91/2008). Viðmælendur töldu að utanaðkomandi 
stuðningur fyrir kennara til að sinna þessum nemendum sem best væri of lítill 
en sambærilegar niðurstöður má sjá í rannsókn Albertu Tulinius (2010, bls. 5 
og 77–80) um stuðning við kennara. 

Kennararnir í þessari rannsókn töldu að stuðningur yrði að vera viðvarandi 
og vísuðu þá til kennsluráðgjafa og skólastjórnenda. Skrif Burns og 
Shadoian-Gersin (2010, bls. 19) eru á svipuðum nótum um að það þurfi 
bættan og viðeigandi stuðning fyrir kennara og aukna þjálfun. Það gera 
rannsóknir Rósu Guðbjartsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2010, bls. 83–85) 
og Sólveigar Karvelsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010, bls. 6–8) 
einnig. Viðmælendur sögðu að þeir gætu ávallt leitað til kennsluráðgjafa en 
spurningin er hvort að í dag með tilurð fjölmenningar ætti ekki að þurfa að 
leita eftir stuðningi, heldur ætti hann að vera til staðar nú þegar. 

Miðað við niðurstöður má gera ráð fyrir að það þurfi að auka framboð á 
námskeiðum fyrir starfsfólk í grunnskólum til að afla sér þekkingar og leikni 
til að taka á móti nemendum með íslensku sem annað mál. Það var áhugavert 
að sjá að viðmælendur voru á einu máli um að það yrði að vera meira um 
námskeið og bentu til dæmis á að ekkert sérhannað námskeið væri fyrir 
kennara úti á landi sem beindist að kennslu nemenda með íslensku sem annað 
mál. Þetta er áhugavert að skoða í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að 
það þurfi að undirbúa kennara og mennta þá til að mæta þessum hópi 
nemenda (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 83–85; 
Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 125; Sólveig Karvelsdóttir og 
Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 6–8).  
Þá bentu viðmælendur á að eflaust væru námskeið í boði en að bæði væru 

þau á vinnutíma kennara og oft á höfuðborgarsvæðinu. Svo virðist sem það 
sé ekki hlaupið að því að sækja þessi námskeið fyrir kennara sem búa á 
landsbyggðinni. Því má draga þá ályktun að það verði að haga málum þannig 
að námskeið verði aðgengilegri fyrir starfsfólk í öllum grunnskólum. Þau 
ættu að vera skipulögð fyrir kennara á ári hverju sem vitað er að munu sjá um 
móttöku og kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Í handbókinni 
sem Eyþing og Reykjavíkurborg gáfu út (2009, bls. 9) er það áréttað að meiri 
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fræðsla ætti að eiga sér stað fyrir starfsfólk í grunnskólum vegna komu 
þessara nemenda. 

Viðmælendur bentu á að kennarar með reynslu væru með þekkingu í 
sarpinum sem þeir gætu miðlað. Eins að sérkennarar gætu komið meira að 
undirbúningi með umsjónarkennurum. Því er hægt að draga þá ályktun að 
það gæti verið betra samstarf og meiri samskipti innan skóla vegna kennslu 
nemenda með íslensku sem annað mál. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það 
þurfi að efla þá sem hafa reynslu af kennslu nemenda með íslensku sem 
annað mál í að leiðbeina öðrum (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 83–85; Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2010, bls. 6–8).  

Eins og fram kom í niðurstöðum nefndi viðmælandi að hann væri búinn 
að vera með nemanda með íslensku sem annað mál í tvö ár í umsjónarbekk. 
Hann sagði að ekkert væri athugað hvernig hann hagaði kennslu eða hvort 
hann sem kennari þyrfti auka undirbúning eða aðstoð varðandi nemandann. 
Þá benti viðmælandinn á að þetta væri mikil vinna og að það væri þreytandi 
að þurfa að þreifa í myrkrinu eftir upplýsingum og aðstoð. Þetta eru 
áhugaverðir punktar og margt sem bendir til að þetta verði að líta alvarlegum 
augum. Bæði umsjónarkennarar og nemendur þeirra hafa rétt á því að líða vel 
í vinnu- og námsumhverfi sínu. Það er ýmislegt sem bendir til að það verði 
að gefa kennurum meiri tíma til undirbúnings kennslu og stuðning til að 
mæta fjölbreyttum nemendahópi. Það er öllum til ávinnings þar sem góð 
kennsla og faglegur kennari styður undir framfarir í námi og bættri líðan allra 
í skólasamfélagi þar sem jafnrétti ríkir. 

5.4 Samantekt 

Í lögum hér á landi er getið um rétt allra einstaklinga til náms, óháð atgervi 
eða uppruna. Sú ályktun sem draga má af framangreindri rannsókn er að það 
verði að mennta kennara með fjölbreytileika nemenda í huga og bjóða upp á 
viðeigandi námskeið og viðbótarþekkingu á vettvangi. Það er ekki hægt að 
ætlast til þess af umsjónarkennurum að þeir geti mætt hverjum og einum 
nemanda, ef þeir hafa ekki viðeigandi þekkingu og færni til að byggja 
kennslu á. Fjölmenning á Íslandi er ekki ný af nálinni og því eru ýmsir aðilar 
sem geta miðlað reynslu sinni til þeirra sem á þurfa að halda. Það þarf að 
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virkja skólasamfélagið betur í samskiptum og upplýsingamiðlun hvað varðar 
nemendur með íslensku sem annað mál. 

Nemendur með íslensku sem annað mál er einn vinkill innan 
skólastofunnar sem kennarar mæta. Kennarar virðast fara ólíkar leiðir til að 
koma til móts við þá en bera hag þeirra fyrir brjósti. Allir nemendur eiga rétt 
á því að vera í sínum heimaskóla og kynnast þeim nemendum sem eru í 
þeirra skólasamfélagi og nærumhverfi. Slíkt fyrirkomulag ætti að stuðla að 
samskiptum nemenda og hjálpa þeim að ná færni á íslenskri tungu. 
Stuðningur við nemendur verður að vera mikill í upphafi en 
umsjónarkennarar þurfa einnig viðeigandi stuðning og undirbúning til að 
haga kennslu þessara nemenda með sem bestum hætti. Kennarar líta á komu 
nemenda með íslensku sem annað mál jákvæðum augum en samt sem áður 
telja þeir sig þurfa meiri stuðning og undirbúning til að mæta þeim. Þennan 
stuðning virðast kennarar sjálfir þurfa að leita í en hann ætti nú þegar að vera 
til staðar. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er Hver er upplifun 
umsjónarkennara af stuðningi þegar nemendur með íslensku sem annað mál 
eru í umsjónarbekk? Upplifun umsjónarkennara af þeim stuðningi sem þeir fá 
vegna nemenda með íslensku sem annað mál er með ólíku móti. 
Umsjónarkennarar telja að þeir geti leitað til kennsluráðgjafa og 
samstarfsfólks. Þeir eru samt sem áður orðnir þreyttir á að þurfa að biðja um 
stuðning sem ætti að vera til staðar. Umsjónarkennarar telja að faglegur 
undirbúningur þeirra gæti verið betri til dæmis með auknu framboði á 
námskeiðum og fræðslu vegna nemenda með íslensku sem annað mál. 
Stuðningurinn við umsjónarkennara afmarkast við efni á veraldarvefnum og 
leiðbeiningar frá kennsluráðgjafa og samstarfsfólki. Það er ýmislegt sem er 
vel gert þegar kemur að stuðningi til dæmis aðkoma kennsluráðgjafa að 
fundum og leiðsögn í upphafi móttöku. Samt sem áður telja 
umsjónarkennarar að stuðningurinn mætti beinast meira að undirbúningi í 
kennslu og því að mæta nemendum sjálfum þannig að þeim líði betur í því 
námsumhverfi sem þeir hrærast í alla dag. Kennarar vilja að stuðningurinn 
beinist að því að styrkja kennarann í skólastofunni þannig að nemendurnir 
allir njóti góðs af. 



 55 

6. Lokaorð 
Heildarniðurstaðan úr þessari rannsókn er sú að það þurfi að bæta og efla 
fræðslu, námskeið og stuðning fyrir starfandi kennara þar sem markvisst er 
unnið að kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Viðmælendur í 
rannsókninni voru á einu máli um að það yrði að bæta aðgengi fyrir kennara 
að námskeiðum og gögnum og að það yrði að efla stuðning við 
umsjónarkennara í kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. Það er 
hægt að draga þá ályktun að ef kennarar fá aukinn stuðning, verði 
stuðningurinn við nemendur einnig betri og markvissari. 
Það hefur verið bæði áhugavert og góð reynsla að vinna þetta verkefni. 

Það væri áhugavert að vinna frekari rannsóknir út frá þessari þar sem rætt 
væri við kennsluráðgjafa og skólastjóra og fengin þeirra hlið á 
viðfangsefninu. Einnig væri áhugavert að skoða sjónarhorn nemenda á því 
hvernig þeim þykir komið til móts við þá í námi og kennslu. Rannsóknin er 
samt takmörkunum háð þar sem hún byggir einungis á viðtölum við sjö 
umsjónarkennara. Því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en þær gefa þó 
ákveðna mynd af viðfangsefninu. 

Samfélög í dag eru fjölbreytt og fjölmenningarleg. Skólasamfélagið 
verður að taka mið af því og mæta margvíslegum nemendahópi. Samfara því 
verða kennarar að fá viðeigandi stuðning og tíma til undirbúnings til að nám 
og kennsla fari fram með sem bestu móti og allir njóti góðs af. Kennarar líta á 
nemendur með íslensku sem annað mál sem einn vinkil í kennslunni sem 
þurfi að sinna vel. Þeir líta fjölmenningarlegan nemendahóp jákvæðum 
augum og sem gersemi fyrir skólann og samfélagið. Þetta viðhorf er 
mikilvægt að endurspegla í samfélaginu og fagna fjölbreytileikanum í allri 
sinni mynd. 
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Fylgiskjal 1 Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 2 Spurningarlisti fyrir umsjónarkennara 

 

Spurningar til umsjónarkennara 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun umsjónarkennara af þeim 

stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur með annað móðurmál en 

íslensku eru í umsjónarbekk þeirra. Með því leitast ég við að fá mynd af því 

hvernig stuðningi við umsjónarkennara er háttað og í hverju hann er fólginn. 

Stuðningur við kennara gefur jafnframt innsýn í stuðning við nemendur.  

 

 

I. Bakgrunnur, reynsla og fyrra nám 

1. Hver er þinn bakgrunnur? 

2. Var kennsla um fjölmenningu hluti af náminu þínu? Hvaða kennsla? 

3. Var kennsla tvítyngdra nemenda hluti af náminu þínu? Hvaða 

kennsla? 

4. Hvaða reynslu hefur þú af því að kenna nemendum með annað 

móðurmál en íslensku? 

5. Hvað hafðir þú kennt lengi þegar þú fórst að kenna nemanda með 

annað móðurmál en íslensku? 

 

II. Stuðningur við umsjónarkennara 

6. Hvernig þótti þér komið að stuðningi við þig sem umsjónarkennara 

sem tækir við nemanda með annað móðurmál en íslensku? 

Formlegur stuðningur  

a. Var í boði stuðningur frá fræðsluyfirvöldum? Hvaða? 

b. Var í boði stuðningur frá skólastjórnendum? Hvaða? 

Óformlegur stuðningur  

a. Upplifðir þú stuðning frá samstarfsfólki í skólanum? 

Hvernig? 
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b. Var einhver sérkennari þér innan handar? Hvert var hlutverk 

hans? 

 

III. Reynsla umsjónarkennara af kennslu nemenda með annað 

móðurmál en íslensku  

Fagleg hæfni kennara 

7. Hvernig þykir þér þú sem fagmaður í stakk búin til að kenna 

nemendum með annað móðurmál en íslensku? 

8. Hvað er mikilvægt í fari kennara í kennslunni? 

 

 Aðstoð og stuðningur 

9. Hver er þín reynsla og upplifun af því að fá aðstoð inn í bekk? 

10. Hver er upplifun af því að fá aðstoð sérkennara ? 

11. Hver er þín reynsla af túlkaþjónustu? 

12. Hvaða stuðning myndir þú vilja sjá vegna nemenda með annað 

móðurmál en íslensku?  

13. Er eitthvað sem þú myndir vilja sjá öðruvísi? 

14. Hvaða námskeið eru í boði fyrir umsjónarkennara vegna nemenda 

sem hafa annað móðurmál en íslensku? 

15. Hvaða aðstoð er í boði fyrir umsjónakennara vegna 

fjölmenningarlegs nemandahóps? 

 

 Samskipti við foreldra 

16. Hver er þín upplifun af samskiptum við foreldra? 

17. Hvaða stuðning þykir þér foreldrar almennt vilja fyrir börn sín? 

18. Hvernig finnst þér samskipti ganga? 

 

 Samskipti við skólafélaga 
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19. Hvernig eru skólafélagarnir undirbúnir fyrir komu nemanda sem ekki 

talar íslensku? 

20. Hvernig er stuðlað að samskiptum kennara og alls nemendahópsins? 

 

Námsefni 

21. Hvaða námsefni er notað við kennslu nemenda með annað tungumál 

en íslensku?  

22. Hvaða námsefni telur þú hentugt til þess að mæta þörfum þessa 

nemenda? 

23. Hvað hefur reynst vel og hvernig tekst kennslan almennt?  

 

Í lokin 

24. Hvernig finnst þér komið til móts við þennan hóp nemenda? 

25. Hvað er jákvætt? 

26. Hvað er neikvætt? 

27. Er eitthvað annað sem að þú vilt að komi fram? 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina til fræðslustjóra 

X, 13. janúar, 2016  

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á upplifun umsjónarkennara og stuðningi í 
kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. 

Kæri fræðslustjóri, X 

Ég, undirrituð, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna að lokaverkefni 
mínu til M.Ed.-gráðu um upplifun umsjónarkennara á stuðningi vegna 
kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. 

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hver upplifun umsjónarkennara er á þeim 
stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur með annað móðurmál en 
íslensku eru í umsjónarbekk. Með því leitast ég við að sjá hvernig stuðningur 
við umsjónarkennara er og þá nemendur og í hverju er hann fólginn.  

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða 
einstaklingsviðtöl við umsjónarkennara sem hafa reynslu af því að kenna 
nemendum með annað móðurmál en íslensku. Leiðbeinandi verkefnisins er 
Hermína Gunnþórsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri, hermina@unak.is. 

Ég óska hér með eftir leyfi frá X til að hafa samband við stjórnendur í 
grunnskólum á X og með leyfi þeirra, framkvæma rannsóknina og nýta 
niðurstöður í M.Ed. ritgerð minni. Þeir skólar sem taka þátt í rannsókninni fá 
boð um kynningu á helstu niðurstöðum sem gætu gagnast í skólastarfi, ef þeir 
kjósa. 

Tilkynnt verður um rannsóknina til persónuverndar og gætt fyllsta öryggis 
við meðferð og úrvinnslu gagna og farið með allar upplýsingar sem 
trúnaðargögn. Viðtalsnótum og viðtalsupptökum verður eytt að lokinni 
úrvinnslu. 

Virðingafyllst, ____________________________  

Fríður Gunnarsdóttir 
ha131095@unak.is, gsm: 869–4744  
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Upplýst samþykki fræðslustjóra 

___________________________________ Staður og dagsetning  

___________________________________ Nafn 
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Fylgiskjal 4 Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjóra 

X, 13. janúar, 2016  

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á upplifun umsjónarkennara á stuðningi vegna 
kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. 

Kæri skólastjóri 

Ég, undirrituð, er í meistaranámi í kennarafræðum við kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Í þessu bréfi mun ég kynna fyrir 
þér rannsókn sem er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed.-gráðu og ég óska 
jafnframt eftir þínu samþykki til þess að hafa samband við umsjónarkennara 
sem starfa í skólanum. Fræðslustjóri hefur gefið samþykki fyrir sitt leyti.  

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hver upplifun umsjónarkennara er á þeim 
stuðningi sem þeir fá við kennslu þegar nemendur með annað móðurmál en 
íslensku eru í umsjónarbekk. Hvernig er umsjónarkennari undir það búinn að 
vinna með nemendur með annað mál en íslensku? Hvaða stuðning fær 
umsjónarkennari frá skólasamfélaginu?  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á einstaklingsviðtölum við 
umsjónarkennara. Tekin verða viðtöl við umsjónarkennara í grunnskólum á 
X. Allir umsjónarkennarar sem rætt verður við hafa reynslu af kennslu 
nemenda með annað móðurmál en íslensku í umsjónarbekk. Viðtölin verða 
hljóðrituð og farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðargögn og fyllstu 
nafnleyndar og öryggis gætt í meðferð og úrvinnslu. Að lokinni rannsókn 
verður hljóðritun og viðtalsnótum eytt. Leiðbeinandi verkefnisins er Hermína 
Gunnþórsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri, hermina@unak.is.  

Ég óska hér með eftir þínu samþykki til þess að hafa samband við 
umsjónarkennara sem starfa við skólann. Jafnfram yrði ég þakklát ef þú hefur 
ábendingar um kennara sem falla undir lýsinguna hér að ofan.  

 

Virðingarfyllst,________________________________ 

Fríður Gunnarsdóttir 
ha131095@unak.is, gsm: 869–4744 
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Upplýst samþykki skólastjóra 
 

Með undirskrift minni hér að neðan gef ég leyfi til þess að rannsakandi geti 
haft samband við umsjónarkennara sem starfa við skólann. Ég treysti því að 
fyllsta trúnaðar verði gætt og að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til 
skólans eða þess umsjónarkennara sem rætt er við. 

___________________________________ Staður og dagsetning  

___________________________________ Nafn skólastjóra 
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Fylgiskjal 5 Kynningarbréf um rannsóknina til umsjónarkennara 

X, 13. janúar, 2016 

Upplýst samþykki vegna rannsóknar á upplifun umsjónarkennara á stuðningi 
vegna kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. 

Kæri umsjónarkennari  

Ég, undirrituð, er í meistaranámi í kennarafræðum við kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Í þessu bréfi mun ég kynna fyrir 
þér rannsókn sem er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed.-gráðu og ég óska 
jafnframt eftir þínu samþykki til þátttöku í henni. Fræðslustjóri hefur gefið 
samþykki fyrir sitt leyti.  

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hver upplifun umsjónarkennara er á þeim 
stuðning sem þeir fá við kennslu þegar nemendur með annað móðurmál en 
íslensku eru í umsjónarbekk. Hvernig er umsjónarkennari undir það búinn að 
vinna með nemendur með annað móðurmál en íslensku? Hvaða stuðning fær 
umsjónarkennari frá skólasamfélaginu?  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á einstaklingsviðtölum við 
umsjónarkennara. Tekin verða viðtöl við umsjónarkennara í grunnskólum á 
X. Allir umsjónarkennarar sem rætt verður við hafa reynslu af kennslu 
nemenda með annað móðurmál en íslensku í umsjónarbekk. Viðtölin verða 
hljóðrituð og farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðargögn og fyllstu 
nafnleyndar og öryggis gætt í meðferð og úrvinnslu. Að lokinni rannsókn 
verður hljóðritun og viðtalsnótum eytt. Leiðbeinandi verkefnisins er Hermína 
Gunnþórsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri, hermina@unak.is.  

Ég óska hér með eftir þinni þátttöku í einstaklingsviðtali um reynslu þína og 
upplifun af kennslu nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku. Um leið 
og ég þakka þér fyrir þátttökuna vil ég benda þér á að frjálst er að hætta 
þátttöku hvenær sem er og að ekki þarf að svara einstaka spurningum.  

 

Virðingarfyllst,________________________________ 

Fríður Gunnarsdóttir 
ha131095@unak.is, gsm: 869–4744 
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 Upplýst samþykki umsjónarkennara 

Með undirskrift minni hér að neðan samþykki ég að taka þátt í rannsókn sem 
mér hefur verið kynnt og varðar upplifun mína á því að kenna nemendum 
sem hafa annað móðurmál en íslensku. Í því felst einstaklingsviðtal við 
rannsakenda. Ég gef leyfi mitt fyrir því að þær upplýsingar sem koma fram 
verði notaðar við úrvinnslu verkefnisins og niðurstöður birtist í ritgerð. Ég 
treysti því að fyllsta trúnaðar verði gætt og að ekki verði hægt að rekja 
niðurstöður til mín eða þess skóla sem ég starfa við. 

 ___________________________________ Staður og dagsetning  

___________________________________ Nafn þátttakanda 


