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Ágrip 

Fjöldi nemenda af erlendum uppruna í íslenskum grunnskólum hefur aukist jafnt og 

þétt síðustu ár. Mikilvægt er að kennarar séu vel undirbúnir og þekki árangursríkar 

leiðir til að koma til móts við nemendur sem eiga annað móðurmál en íslensku (ísl2), 

sameiginlegar og einstaklingslegar, svo að þeir taki reglulegum framförum í íslensku 

sem og öllum námsgreinum.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu kennara af starfi með ísl2 

nemendum og hvaða hugmyndir þeir hafa um það hvernig við getum sem best komið til 

móts við námslegar þarfir þeirra. Þegar mótuð er stefna í kennslu ísl2 nemenda og 

námsefni þróað er mikilvægt að byggja á reynslu þeirra sem hafa unnið með þessum 

nemendahópi.  

Í rannsókninni var eigindlegri aðferðafræði beitt sem flokkast undir tilviksrannsókn. 

Tekin voru opin einstaklingsviðtöl við einn sérkennara og tvo umsjónarkennara sem 

hafa umsjón með námi og kennslu ísl2 nemenda.  Niðurstöður voru skoðaðar og bornar 

saman við það sem fram kemur í lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla sem 

og kenningar og niðurstöður rannsókna á þessu sviði. 

Af viðtölum við þátttakendur má draga fram nokkrar ályktanir sem fela í sér 

sóknarfæri: Til þess að auka framfarir ísl2 nemenda í íslensku er mikilvægt að styðja 

betur við þá félagslega til að þeir eigi góð samskipti við ísl1 jafnaldra bæði innan og utan 

skólans. Þó kom fram að viðmælendur hafa ekki tekið mið af hæfniviðmiðum sem sett 

eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku sem annað mál. Því þyrfti að hvetja 

kennara og skóla til þess að nýta sér hæfniviðmiðin því þannig má ætla að námið verði 

árangursríkara. Þá þyrfti að kynna betur fyrir kennurum nýjustu rannsóknir og 

kenningar á þessu sviði til þess að þeir geti unnið á faglegri og skilvirkari hátt með ísl2 

nemendum sínum. Allir viðmælendur telja mikið og gott námsefni vera í boði en alltaf 

megi gera betur. 
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Abstract 

Teaching students with Icelandic as second language 

The number of students of ethnic origin in Icelandic elementary schools has been 

increasing the last few years. Therefore it is important for teachers to be well prepaired 

and to know successful methods to help students whose language is other than 

icelandic (ísl2), both individually and commonly so that they can improve in the 

icelandic language as well as in other school subjects. 

 The goal of this research was to investigate the experience that teachers have in 

their work with ísl2-students  and to find out their ideas of how teachers can approach 

these students and their scholarly needs. It is important to build on the experience of 

those who have worked with these ísl2-students, when teachers make a curriculum and 

are evolving the a policy of studies for this group of  students. 

 In this research a qualitative method was used, to be specific, a case study was 

done. One specialized teacher and two elementary school teachers were interviewed 

who teach ísl2-students. The results were analyzed and compared with the Curriculum 

in the Icelandic elementary schools, the elementery school-laws, as well as theories and 

other researches in this area. 

 Several conclusions can be drawn from the interviews which can involve a step 

forward. To increase improvements of the ísl2-students in icelandic it is important to 

back them up socially so they can communicate better whith their ísl1-peers, both in 

school and outside the school area. In these interviews, it was revealed that the 

teachers did not consider the qualification goals in the main curriculum for elementary 

schools for students with icelandic as their second language. Therefore the elementery 

schools and teachers should be encouraged to exploit the qualification goals for the 

studying to be more effective. Also teachers shcould be educated more about the 

newest results and theories in this area for them to be able to work more 

professionally and effectively with their ísl2-students. All interviewees think that good 

quality studying material is avaliable but improvements can be done. 
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1 Inngangur  

Á síðustu árum hefur nemendum sem eiga íslensku sem annað tungumál (hér eftir 

kallaðir ísl2 nemendur) fjölgað jafnt og þétt í grunnskólum landsins. Árið 1997 var 

hlutfallið 0,9%, árið 2005 var það komið upp í 3,6% og árið 2015 höfðu 8,1% íslenskra 

grunnskólanema annað móðurmál en íslensku (Hagstofa Íslands 28.8.2015 og 

3.1.2017). Ísl2 nemendur hafa mismikla kunnáttu í íslensku en það kemur að miklu leyti 

til af því að þeir hafa flutt hingað á misjöfnum aldri, sumir eru fæddir hér en aðrir hafa 

komið til landsins á leik- eða grunnskólaaldri. Ísl2 nemendur eru líka missterkir á hinum 

ýmsu sviðum námsins og hafa margvíslegan bakgrunn. Ísl2 börn eru því fjölbreytilegur 

hópur eins og öll önnur börn, hvert og eitt barn er einstakt. Mikilvægt er að allir 

kennarar hafi þekkingu og kunni leiðir til þess að vinna faglega með ísl2 nemendum 

sínum, til að koma til móts við sameiginlegar þarfir þeirra en einnig einstaklingslegar. 

Allir kennarar bera ábyrgð á því að nemendur þeirra, þar með talið ísl2 börn, nái 

viðunandi árangri í náminu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). 

Það er mismunandi eftir skólum hvernig staðið er að móttöku og kennslu ísl2 

nemenda. Í sumum skólum eru sérstakar deildir, svo kallaðar móttökudeildir, þar sem 

nemendur af erlendum uppruna fá aðlögun og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. 

Aðrir skólar setja nemendurna beint í almenna bekki og veita þeim jafnframt ákveðinn 

fjölda tíma í sérkennslu miðað við getu og framfarir í íslensku (Dröfn Rafnsdóttir, án 

ártals; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er stefnt að virku tvítyngi allra ísl2 nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 107), en til að þróa virkt tvítyngi þurfa ísl2 

nemendur stöðugt að auka færni sína í móðurmálinu og íslensku alla 

grunnskólagönguna (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

og Sigurgrímur Skúlason, 2016, bls. 19). Í Aðalnámskránni kemur fram að mikilvægt sé 

að bjóða ísl2 börnum kennslu í eigin máli „... þar sem þeir eiga þess kost að læra um 

mál, bókmenntir og menningu og fá þjálfun í málnotkun“ (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 107). Mikið hefur verið ritað og rannsakað um 

kennslu tvítyngdra barna og því hefur þekking og færni á þessu sviði aukist síðustu 

áratugi. Hér á landi er þó margt sem bendir til þess að við þurfum að standa okkur 

betur í þessum málum því samkvæmt rannsóknum taka ísl2 nemendur að jafnaði litlum 



10 

framförum í íslenskum málþroska og lesskilningi í gegnum öll grunnskólaárin, og jafnvel 

þeir sem hafa dvalið hér ævilangt (Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 

2012; Sigríður Ólafsdóttir, 2010 og 2015). 

Mikilvægt er að fá upplýsingar um reynslu kennara og hvert viðhorf þeirra og 

hugmyndir eru um það hvernig við getum enn betur komið til móts við þarfir þessa 

nemendahóps. Með rannsókn þessari leitast ég við að fá fram hugmyndir kennara sem 

hafa unnið með ísl2 börnum, hvað þeir telja að megi betur fara, hvernig þeim gengur að 

taka mið af stefnu og áherslum í aðalnámskrá og hvernig þeir meta námsefni sem 

börnunum stendur til boða.  

Markmið rannsóknarinnar er því að kanna reynslu kennara af starfi með ísl2 

nemendum og hvaða hugmyndir þeir hafa um það hvernig við getum sem best komið til 

móts við námslegar þarfir þeirra. Þegar mótuð er stefna í kennslu ísl2 nemenda og 

námsefni þróað er mikilvægt að byggja á reynslu þeirra sem hafa unnið með þessum 

nemendahópi.  

Með rannsókninni verður leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig gengur kennurum að taka mið af Aðalnámskrá grunnskóla og stefnu skóla 

um móttöku ísl2 nemenda, skipulag náms og kennslu þeirra?  

2. Hafa kennarar kynnt sér nýjustu þekkingu á þessu sviði og hvernig tekst þeim að 

nýta sér hana?  

3. Hvert er viðhorf kennara til þess námsefnis sem í boði er fyrir ísl2 börn?  

Ég mun byrja á því að fjalla um nýjustu rannsóknir á stöðu ísl2 barna og tengja við 

erlendar rannsóknir. Þá verður umfjöllun um  stefnu í móttöku og kennslu ísl2 barna 

hér á landi. Síðan verður fjallað um kennslufyrirkomulag og kennsluaðferðir með ísl2 

börnum sem miðast við niðurstöður rannsókna á þessu sviði. Þá mun ég setja fram 

yfirlit yfir það námsefni í íslensku sem gefið hefur verið út fyrir ísl2 börn. Ég mun taka 

viðtöl við sérkennara og tvo umsjónarkennara í einum skóla til að kanna hvernig þeim 

tekst að nýta sér þær leiðir og það efni sem stendur til boða.  

Sem verðandi kennari á íslensku kjörsviði, sem þó á líklega eftir að sinna kennslu 

annarra greina líka, finnst mér mikilvægt að auka þekkingu mína á þessu sviði. Eftir 

vinnu við þetta verkefni vonast ég til að hafa bætt við þekkingu mína, öðlast nánari sýn 

á hugmyndir og reynslu kennara þannig að ég verði sem best í stakk búin til þess að 

vinna faglega með ísl2 nemendum sem umsjónarkennari. Ég vil veita þeim árangursríka 

kennslu, að þeir hafi gagn af hverri einustu kennslustund með mér, taki reglulegum 

framförum í íslensku og um leið í hinum ýmsu námsgreinum.  
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1.1 Val á verkefni  

Þegar ég starfaði sem leiðbeinandi í heimilisfræði í grunnskóla fannst mér ég oft 

ráðalaus þegar ég fékk nemendur til mín nýflutta til landsins. Ég gat ekki átt samskipti 

við þá vegna þess að þeir töluðu og skildu lítið eða ekkert í íslensku og ég kunni ekki 

móðurmál þeirra. Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði svo þegar ég var í 

vettvangsnámi á haustönn 2015, hjá umsjónarkennara í 8. – 9. bekk, þar sem voru fimm 

nemendur af átján með íslensku sem annað tungumál. Sumir af þessum fimm 

nemendum eru fæddir hér á landi eða fluttu til landsins á leikskólaaldri. Mér fannst 

áhugavert að kanna hvaða leiðir væru fyrirlagðar í Aðalnámskrá grunnskóla og í stefnu 

skólans og hvaða námsefni væri til fyrir þennan nemendahóp. Þá vildi ég skoða hvernig 

kennarar fara almennt að við kennslu ísl2 nemenda í þeim skóla þar sem ég stundaði 

vettvangsnám, hvort þeir taka mið af Aðalnámskrá og hvernig þeim tekst að nýta sér 

það námsefni sem er í boði.  

Ég hef líka sjálf verið slíkur nemandi, íslensk 12 ára stelpa í nýju landi, en ég flutti til 

Svíþjóðar á þeim aldri og hafði enga kunnáttu í tungumálinu. Ég man nú ekki annað en 

að ég hafi átt mjög auðvelt með að tileinka mér sænsku. Við bjuggum reyndar einungis 

eitt ár í Svíþjóð en ég þurfti aðeins stuttan tíma í móttökudeild og fór því fljótt að sækja 

tíma inni í almennum bekk. Mér gekk vel að tileinka mér bæði orðaforða og framburð 

og talaði nær lýtalausa sænsku eftir minna en sex mánuði í landinu. Mér gekk líka mjög 

vel að aðlagast félagslega. Eftir að við fluttum aftur til Íslands fékk ég að læra sænsku í 

stað dönsku í grunnskóla og náði mjög góðum árangri á samræmdum prófum. Í 

framhaldsskóla hélt ég áfram að stunda nám í sænsku og gekk það mjög vel. 

Í dag finnst mér mig þó skorta orðaforða í sænsku því ég hef lítið haldið málinu við 

eftir að framhaldsskóla lauk. Ég finn helst fyrir því þegar ég les sænskar bókmenntir eða 

horfi á sjónvarp með sænsku tali og texta. Mér tekst þó oftast að skilja megininnihaldið 

og nýti mér orðbækur til hjálpar. Með tilkomu Fésbókarinnar (e. Facebook) komst ég 

svo aftur í samband við sænskar skólasystur og ég næ oftast að gera mig skiljanlega í 

skrifum við þær þrátt fyrir að ég noti einfalt mál og skrifi ekki alltaf rétt. Einnig hef ég 

með ágætu móti náð að bjarga mér á sænsku þegar ég hef heimsótt Svíþjóð á síðustu 

árum.  

 Þetta gekk þó ekki eins vel hjá litlu systur minni sem var 9 ára þegar við fluttum út. 

Hún þurfti lengri tíma til þess að ná tökum á málinu og var farið hægar í að setja hana 

inn í almennan bekk. Hún hefur einnig lítið haldið málinu við síðan fjölskyldan flutti 

aftur til Íslands.  



12 

Persónuleg reynsla mín sem nemandi er því af svokallaðri nýbúa- eða 

móttökukennslu í sérstakri deild þar sem erlendu nemendurnir læra grunn í 

tungumálinu áður en þeir fara inn í almennan bekk. Samkvæmt íslenskri orðabók merkir 

orðið nýbúi „maður sem hefur flust til nýs lands til að setjast þar að, oftast um langan 

veg eða frá ólíku menningarsvæði“ (snara.is, án ártals). Velta má þó vöngum yfir því 

hvort börn sem teljast nýbúar í upphafi missi einhvern tímann þann stimpil. Því vel ég 

að notað orðið móttökudeild í þessari ritgerð. Það er vel við hæfi því deildinni er ætlað, 

eins og nafnið ber með sér, að taka á móti börnum sem eru nýkomin til landsins og 

vísar því til hlutverks hennar en síður stöðu nemandans. Í skólanum þar sem ég 

stundaði vettvangsnám er ekki móttökudeild og fara því ísl2 nemendur beint í 

almennan bekk. Þeir fá nokkra tíma á viku í sérkennslu í íslensku eftir þörfum, en dæmi 

eru líka um nemendur á unglingsaldri sem fá einn til tvo tíma í viku þrátt fyrir að hafa 

búið hér á landi frá unga aldri. 

1.2 Bygging ritgerðar 

Hér á eftir verður byrjað að segja frá niðurstöðum fyrri rannsókna um stöðu ísl2 

nemenda hér á landi. Í framhaldi af því verður fjallað um móttöku nemenda af 

erlendum uppruna, hvernig Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) kveður á um að staðið sé að henni og hvernig valdir 

skólar setja fram sínar áætlanir þar um. Þar á eftir kemur umfjöllun um 

kennslufyrirkomulag og kennsluaðferðir með ísl2 nemendum sem miðast við 

niðurstöður rannsókna á þessu sviði. Þá mun ég kynna mér hvaða námsefni er í boði.  

Síðan verður fjallað um tvítyngis- og móðurmálskennslu og viðhorf fræðimanna. Eftir 

fræðilegan kafla verður sagt frá aðferðinni sem notuð var við rannsóknina, 

þátttakendum og vali á þeim og hvernig unnið var úr gögnum sem safnað var. Þar á eftir 

koma niðurstöður sem fengust úr rannsókninni. Í umræðukafla verða niðurstöðurnar 

tengdar við lög og reglur ásamt fyrri rannsóknum og skrifum um efnið. 
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2 Fræðilegur grunnur rannsóknar  

2.1 Staða ísl2 nemenda 

Ýmislegt bendir til þess að við þurfum að standa okkur betur hér á landi í menntun ísl2 

nemenda. Í rannsókn Ólafar Garðarsdóttur og Guðjóns Haukssonar (2011, bls.1) á stöðu 

ungra innflytjenda á Íslandi kom fram að menntunarstaða þeirra er almennt slæm og 

töluvert verri en í öðrum Evrópusambands- og EES löndum. Það kemur til af því að þó 

hlutfall þeirra sem hefja framhaldsskólanám sé álíka hátt á Íslandi og hjá 

nágrannaþjóðum okkar þá hætta fleiri nemendur af erlendum uppruna námi hér á landi 

en í öðrum Evrópulöndum (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011, bls. 8).  

Þá hafa aðrar rannsóknir leitt í ljós að ísl2 börn taka almennt litlum framförum í 

íslensku yfir grunnskólaárin sem gæti verið ein mikilvæg ástæða þess að þessi 

nemendahópur hrökklast gjarnan frá námi. Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún 

Júlíusdóttir (2012) gerðu langsniðsrannsókn þar sem ísl2 nemendur voru prófaðir árlega 

í þrjú ár með stöðluðum prófum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru ísl2 nemendur í 

fyrsta til tíunda bekk sem höfðu búið mislengi á Íslandi. Niðurstöður  leiddu í ljós að ísl2 

börnin sýndu að jafnaði mjög hægar framfarir á rannsóknartímanum og voru með skor 

á TOLD prófunum sambærileg við ísl1 börn með málþroskaraskanir. 

Sigríður Ólafsdóttir (2010) prófaði íslenskan orðaforða ísl2 nemenda á yngsta stigi 

grunnskóla. Sigríður notaði orðaforðaprófið PPTV-4 sem þá var verið að forprófa á 

börnum sem eiga íslensku að móðurmáli (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn 

Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009). Umhugsunarvert er að ekki mældist munur á 

orðaforða ísl2 nemenda í 2., 3. og 4. bekk þegar tekið var tillit til dvalartíma. Þessar 

niðurstöður benda til þess að almennt auki ísl2 börn íslenskan orðaforða sinn lítið á 

milli þessara bekkja. Það kemur einnig fram í niðurstöðum Sigríðar (2010, bls. 76) að 

fjöldi kennslustunda í sérstakri íslenskukennslu hafði engin áhrif á orðaforða ísl2 

nemendanna. Niðurstöður Sigríðar (2010, bls. 76-77) benda til þess að hugsanlega 

gangi kennurum í íslenskum grunnskólum nokkuð vel að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda inni í almennum bekk og því læri börnin orðaforða ekkert síður eða jafnvel 

betur þar en í sérstökum tímum í íslensku sem öðru máli. Möguleg skýring er þó sú að 

skólar með mikinn fjölda ísl2 barna geti boðið þeim upp á fleiri kennslustundir í viku en 

þeir skólar sem hafa færri nemendur. Þegar margir ísl2 nemendur eru í skóla hafa þeir 
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hugsanlega meiri samskipti sín á milli og reyna ef til vill minna að eiga samskipti við 

nemendur sem hafa íslensku að móðurmáli. Þá gæti skýringin legið í því að þeir ísl2 

nemendur sem fá flesta tíma séu einmitt þeir sem eiga í mestu vandræðum með að ná 

tökum á málinu (Sigríður Ólafsdóttir, 2010 bls. 76).  

Sigríður Ólafsdóttir (2015, bls. xi) fylgdi síðan ísl2 börnum yfir miðstig grunnskóla og 

jafnöldrum sem eiga íslensku að móðurmáli (ísl1) og skoðaði þróun íslensks orðaforða 

þeirra og lesskilnings. Niðurstöður sýndu að ísl2 nemendur í fjórða bekk höfðu minni 

orðaforða en ísl1 jafnaldrar og bilið breikkaði á milli hópanna alveg upp í áttunda bekk. 

Forskot ísl1 barnanna í lesskilningi hélst stöðugt allan rannsóknartímann. Ísl1 

nemendurnir höfðu einnig betri færni í að tjá hugmyndir sínar í rituðu máli og færa rök 

fyrir þeim.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna  að kennarar þurfa að vera betur í stakk búnir til að 

sinna kennslu ísl2 barna, að hver skóladagur og hver kennslustund nýtist til hins ítrasta 

sem geti leitt til reglulegra framfara barnanna í íslensku. Því er áhugavert að kanna 

hvert viðhorf kennaranna sjálfra er til þessara mála. Einnig er áhugavert að skoða hvort 

ofangreindar tilgátur Sigríðar (2010, bls. 76) endurspegli upplifanir viðmælenda um 

samskipti milli ísl2 nemenda og hvernig það tengist framförum þeirra í íslensku. 

 Árið 2010 var gefin út skýrsla af Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða þar sem 

fjallað er um rannsókn sem fór fram árið 2009. Hún fólst í því að athuga upplifun 

fagfólks grunnskóla á móttöku og kennslu ísl2 nemenda (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari 

Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríðardóttir, 2010, bls. 11). Aðdragandinn að þeirri 

rannsókn var könnun sem gerð var árið 2005 af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur þar sem 

kannað var skipulag og áherslur í móttöku, félagslegri aðlögun og námi nemenda sem 

kunna enga eða litla íslensku þegar þeir hefja skólagöngu í íslenskum grunnskólum. Í 

fyrri könnuninni voru þátttakendur í grunnskólum í öðrum sveitarfélögum en Reykjavík 

en í seinni könnuninni voru þátttakendur í öllum skólum landnsins (Hulda Karen 

Daníelsdóttir o.fl. 2010, bls. 11). Í könnuninni sem gerð var 2010 kemur fram að flestum 

þátttakendum, eða um 80%, þótti þeirra eigin skóli standa sig mjög vel eða frekar vel í 

kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku en aðeins 19,6% svarenda töldu 

skólann sinn standa sig frekar illa eða hvorki vel né illa. Flestir af þeim síðarnefndu, eða 

14 þátttakendur, merktu við að ástæðan fyrir lélegri frammistöðu skólanna væri að það 

vantaði kennara sem kynnu til verka og að vinna með nemendum væri ekki nægilega 

markviss. Þriðja algengasta svarið var að nemendur fengju ekki nægilega marga 

sérkennslutíma í íslensku sem öðru máli. Alls töldu 12 þátttakendur að skólinn hefði 

ekki markað sér stefnu um málefni nemenda með íslensku sem annað tungumál og að 
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of litlu fé væri veitt í skólann vegna þessara nemenda (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 

2010, bls. 18). Af þessum niðurstöðum má sjá að aðeins lítill hluti þátttakenda taldi, árið 

2010, að ekki væri nægilega vel staðið að móttöku og kennslu ísl2 nemenda. Það er hins 

vegar ekki í samræmi við niðurstöður ofangreindra rannsókna (t.d. Elín Þöll Þórðardóttir 

og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012; Sigríður Ólafsdóttir, 2010 og 2015) sem benda til að 

almennt þurfi að gera betur í þessum efnum. Það er nauðsynlegt að leita leiða til að 

bæta kennsluhætti með ísl2 nemendum í íslenskum grunnskólum allt frá móttöku til 

skólaloka. Þá aðeins getum við snúið þróuninni við, því markmiðið er að ísl2 nemendur 

nálgist ísl1 jafnaldra sína smám saman í íslenskukunnáttu. Að öðrum kosti munu þeir 

almennt eiga litla möguleika í íslenskum skólum. Forvitnilegt er að vita hvort viðhorf 

kennara hefur breyst frá því sem kemur fram í könnun Huldu Karenar (2010) um það 

hvernig þeir meta eigin hæfni og skólans til þess að koma til móts við þarfir barnanna. 

Þá er enn mikilvægara að fá fram hugmyndir þeirra sjálfra um það hvernig við getum 

veitt þessum nemendahópi betri stuðning. 

Kennsluhættir með ísl2 nemendum eru afskaplega mikilvægir en einnig þarf að 

standa vel að móttöku barnanna í skólana strax í upphafi þegar þau eru nýkomin til 

landsins, því lengi býr að fyrstu gerð. 

2.2 Móttaka 

Móttaka ísl2 nemenda skiptir gríðarlega miklu máli, að kennarar og samnemendur séu 

vel undirbúnir til þess að taka á móti nemendum sem ekki hafa lært neina íslensku 

(Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 22). Í Aðalnámskrá grunnskóla, í kafla um íslensku sem 

annað tungumál, er vísað í 16. grein Laga um grunnskóla þegar fjallað er um móttöku 

nýrra nemenda en þar segir:  

... að skólar skuli taka á móti nemendum sem eru að hefja nám sitt hér á 

landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. Móttökuáætlun 

vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af 

bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106). 

Samkvæmt þessu eiga einstakir skólar eða sveitarfélög að hafa móttökuáætlun sem 

vinna skal eftir þegar tekið er á móti nemendum sem eru nýkomnir til landsins. 

Menntasvið Reykjavíkurborgar hefur látið taka saman handbók (2008, bls. 3) um 

móttöku innflytjenda í grunnskólum Reykjavíkur. Í handbókinni segir að það sé 

skólastjóri hvers skóla sem beri ábyrgð á innritun og móttöku nemenda. Þá er þess 
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getið að það sé mikilvægt að allt starfsfólk skólans þekki til og hafi aðgang að 

upplýsingum um hvernig best sé að standa að góðri móttöku allra nýrra nemenda svo 

upphaf skólagöngu sé með sem besta móti. Á hinn bóginn er því einnig velt upp í 

innganginum hvort rétt sé að hafa sérstaka móttökuáætlun fyrir innflytjendur í skóla án 

aðgreiningar þar sem slíkt gæti aukið líkur á aðgreiningu og mismunun. Menntasvið 

Reykjavíkurborgar (2008) telur hins vegar að leggja þurfi sérstaka rækt við móttöku ísl2 

nemenda því bakgrunnur og þarfir hvers nemanda séu mismunandi og þurfi því að 

mæta hverju barni í samræmi við það.  

Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar (Dröfn Rafnsdóttir, án ártals) hefur einnig látið 

taka saman handbók um móttöku og kennslu ísl2 nemenda í grunnskólum 

Reykjanesbæjar. Í kaflanum um móttöku er vísað til handbókar Reykjavíkurborgar um 

móttöku innflytjenda í grunnskóla Reykjavíkurborgar (Dröfn Rafnsdóttir, án ártals, bls. 

5). Í móttökukafla Reykjanesbæjar er kveðið á um að í skólunum séu sérstök teymi sem 

sjái um móttöku nýs nemanda sem flytur til landsins og fylgist með stöðu hans á meðan 

hann stundar nám í þeim skóla. Teymi getur samanstaðið af ýmsum aðilum innan 

skólans, t.d. námsráðgjafa, sérkennara, umsjónarkennara eða deildarstjóra, ásamt aðila 

frá fræðsluskrifstofu.  

Skólar í Reykjanesbæ hafa um tvær leiðir að velja við upphaf skólagöngu ísl2 

nemenda (Dröfn Rafnsdóttir, án ártals, bls. 9). Fyrra valið er að nemendur séu settir í 

tímabundna aðlögun í móttökudeild þar sem fram fer stíft íslenskunám í nokkrar vikur 

áður en nemandi fer inn í almennan bekk. Hitt er að nemendurnir fái sérkennslu í 

íslensku 10-15 stundir á viku fyrstu vikurnar en fylgi bekkjarfélögum í öðrum 

kennslustundum. Það skal vera skólastjóri hvers skóla sem ákveður hvorri leiðinni 

skólinn fylgir en einnig er heimilt að meta það eftir þörfum hvers nemanda hvor leiðin 

henti betur (Dröfn Rafnsdóttir, án ártals, bls. 9). Velji skólar síðarnefnda kostinn þá sitja 

ísl2 nemendur kennslustundir inni í almennum bekk frá því að þeir hefja skólagönguna 

og fá sérkennslutíma í íslensku af og til, allt að 12 tíma (15 tíma allra fyrst) á viku til að 

byrja með og svo er tímum fækkað eftir því sem nemandanum fer fram í náminu (Dröfn 

Rafnsdóttir, án ártals, bls. 12 og 16).  

Margir skólar hafa gefið upp á heimsíðum sínum hvernig staðið skuli að móttöku 

nemenda af erlendum uppruna. Aðrir skólar fylgja settri áætlun um móttöku nýrra 

nemenda almennt, hvort sem þeir eru íslenskir eða með erlendan bakgrunn. Íslenskir 

grunnskólar eru þó með missýnilegar móttökuáætlanir á vefsíðum sínum.  

Í grunnskólanum sem viðmælendur í þessu verkefni starfa við hefur ekki verið gerð 

sérstök móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna, hvorki af skóla né 
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sveitarfélagi. Aftur á móti er til móttökuáætlun fyrir nýja nemendur almennt sem farið 

er eftir. Þessa móttökuáætlun má finna í skólanámskrá á heimasíðu skólans. Aðeins er 

fjallað um sérstakt ferli ef um fatlaðan nemanda er að ræða. 

 Í skólanámskránni er undirkaflinn Nýbúafræðsla og segir í honum hvernig 

kennslufyrirkomulagi nýbúafræðslu skuli háttað. Í þeim kafla kemur fram að 

undirbúningur að sérúrræðum fyrir ísl2 nemendur skuli hefjast um leið og nemandinn 

er skráður í skólann. Ísl2 nemendur hafa rétt á sérstakri íslenskukennslu en stefna 

skólans er að hafa nemandann sem mest inni í almennum bekk og að hann fái 

sérkennslu í íslensku þegar námsgreinin íslenska er í stundaskrá bekkjarins. Þetta er þó 

skipulagt eftir þörfum hvers nemanda hverju sinni. Markmiðið með nýbúafræðslu í 

skólanum er „… að gera nemendur færa um að skilja og nota íslenskt mál, stunda nám í 

íslenskum grunnskóla og taka þátt í íslensku samfélagi.“ Þessar áherslur má tengja við 

það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla í kennslu í íslensku sem öðru máli, þ.e. 

að nemendur verði færir um að skilja og nota íslenskuna til þess að geta stundað nám í 

íslenskum skólum og verið virkir þátttakendur í íslensku samfélagi (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 107). 

Á vefnum Tungumálatorg (Tungumálatorg.is, án ártals) má finna fjölmargar 

undirsíður og þar á meðal er Velkomin vefurinn, en hann er „samskiptatæki til að 

auðvelda skólum móttöku, aðlögun og samskipti við nemendur með annað móðurmál 

en íslensku og foreldra þeirra.“ (Velkomin vefurinn, án ártals). Í leiðbeiningum fyrir 

vefinn má finna gátlista sem skólar geta nýtt sér til þess að meta hvernig þeir standa sig 

í móttöku, kennslu og fleiru því sem snýr að ísl2 nemendum við komu þeirra í skólann. 

Vefurinn býður líka upp á að velja tungumál og er þar hægt að heyra á ýmsum 

tungumálum algeng orð eða setningar sem tengjast mismunandi aðstæðum eða 

athöfnum. Þetta getur hjálpað kennurum að koma skilaboðum til nemanda og eiga 

samskipti við hann á meðan hann hefur enga eða litla færni í íslensku. Samkvæmt þessu 

er móttaka ísl2 nemenda mjög mikilvæg og setur tóninn fyrir það sem á eftir kemur. 

Allir sem koma að námi ísl2 nemenda þurfa að setja sig inn í mál hvers og eins til þess 

að geta mætt þörfum hans í námi á sem bestan máta.  

Íslenskukennsla ísl2 nemenda sem eru nýkomnir til landsins fer, eins og áður segir, 

oft fram í móttökudeildum, þar sem það er í boði, eða í sérkennslutímum. Mismunandi 

fjöldi stunda í viku er í boði fyrir börnin og eru þau þá tekin út úr almennum 

bekkjartímum. Rannsóknir frá Bandaríkjunum, Kanada og Hollandi hafa þó sýnt að ef 

nemendur eru teknir með þessum hætti út úr bekk til þess að læra nýja tungumálið 

aukast líkur á að þeir dragist aftur úr í öðrum námsgreinum og eigi erfitt með að ná 
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jafnöldrum sínum í náminu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls. 16). Því er mikilvægt að 

halda áfram kennslu í öðrum námsgreinum til þess að viðhalda þeirri þekkingu sem 

nemandinn hefur fyrir svo hann dragist ekki aftur úr á meðan hann skilur ekki það sem 

fram fer í skólastofunni (Birna Arnbjörnsdóttir 2000b). Í Aðalnámskrá kemur skýrt fram 

að nemendur eigi rétt á að fá nauðsynlegan stuðning til þess að geta fylgt jafnöldrum í 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 107). 

Mikið hefur verið skrifað um þetta efni hér á landi og hafa verið gefin góð fyrirmæli 

um það hvernig skuli staðið að kennslu ísl2 barna. Einnig er mikilvægt að taka til 

hliðsjónar niðurstöður rannsókna sem geta varpað ljósi á það hvað þarf að hafa í huga 

og leggja áherslu á í kennslunni. 

2.3 Kennsla í íslensku sem öðru máli 

Það var ekki fyrr en í kringum árið 1980 sem farið var að bjóða upp á kennslu í íslensku 

sem öðru tungumáli í grunnskólum hér á landi. Fram að því hafði íslenska fyrir 

námsmenn af erlendum uppruna nánast eingöngu staðið til boða fyrir háskólanema 

sem stunduðu nám í germönskum fræðum og málvísindum í Háskóla Íslands (Ingibjörg 

Hafstað, 2008, bls. 95). Íslenskukennsla fyrir innflytjendur hefur verið í stöðugri þróun 

síðan.  

Í upphafi voru flestir grunnskólakennarar sjálfmenntaðir í faginu og náðu margir 

reynslumeiri kennarar að koma sér upp þekkingu, aðferðum og námsefni við kennslu 

ísl2 nemenda (Ingibjörg Hafstað, 2008, bls. 96). Í dag er boðið upp á námskeið fyrir 

kennaraefni í kennslu nemenda af erlendum uppruna á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Námskeiðin sem eru í boði eru Íslenska sem annað mál, Tvítyngi og læsi og 

Kennslufræði Íslensku sem annars máls. Allt eru þetta námskeið sem kennd eru í 

framhaldsnámi og eru val eða bundið val á ákveðnum námsleiðum, svo sem á íslensku 

kjörsviði og á kjörsviðinu Nám og kennsla í skóla án aðgreiningar í 

fjölmenningarsamfélagi (Kennsluskrá Háskóla Íslands 2015-2016). Þessi námskeið gefa 

kennaraefnum þekkingu á helstu hugtökum og kenningum er varða kennslu ísl2 barna 

sem og grunn til þess að skipuleggja og þróa slíka kennslu. 

Hér á landi er íslenska kennd bæði sem móðurmál en einnig, sem er umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar, sem annað mál. Munurinn á þessu tvennu felst í því að þegar 

íslenska er kennd sem móðurmál er verið að kenna mál sem nemendur hafa þegar tök á 

og er leitast við að dýpka og þróa þá þekkingu og færni sem nemendur búa þegar yfir 

(Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 115). Þegar verið er að kenna íslensku 

sem annað mál er í raun verið að kenna nýtt mál til viðbótar við það tungumál sem 



19 

nemendur tala fyrir. Kennslan fer yfirleitt fram á íslensku og á það bæði við í sjálfri 

íslenskukennslunni og í öðrum námsgreinum. 

Þegar kennsla tvítyngdra nemenda er skipulögð er margt sem þarf að hafa í huga. 

Kennarar þurfa að eiga gott samstarf við heimili þessara nemenda og athuga aðstæður 

og bakgrunn þeirra (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 22). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 107) skal tekið mið af 

aldri, þroska og þörfum nemenda við skipulagninu kennslu í íslensku sem öðru máli. En 

reynsla nemenda, menningarlegur bakgrunnur og staða í námi skipta líka máli. 

Nemendur geta komið frá mismunandi menningarsvæðum og haft fjölbreytilega 

reynslu og þekkingu úr fyrra námi sem þarf að taka tillit til og því er mikilvægt að sníða 

skipulagningu námsins eftir þörfum hvers og eins nemanda.  

Mögulegar kennsluaðferðir almennt skipta tugum ef ekki hundruðum og er 

mikilvægt að kennarar þekki til þeirra helstu og geti beitt þeim á markvissan hátt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2002, bls. 10). Við kennslu annars tungumáls hafa líka verið 

þróaðar kennsluaðferðir í gegnum árin og þótt aðferðirnar séu mismunandi telja 

fræðimenn að ekki sé nein ein sérstök aðferð árangursríkust. Allar aðferðirnar hafa 

eitthvað fram að færa sé kennarinn áhugasamur og hvetjandi (Fromkin, Rodman, og 

Hyams, 2011, bls. 463). Þetta á í raun við alla kennslu hvort sem er almennt eða í öðru 

tungumáli.  

Ingibjörg Hafstað tók saman handbók árið 1994 um nám og kennslu nýbúa og þótt 

skrif hennar séu orðin 22 ára gömul gildir ennþá margt af því sem þar kemur fram. Í 

handbókinni (1994, bls. 22) segir að þeir sem sjá um kennslu tvítyngdra barna verði að 

setja sér raunhæf markmið og að kennsluáætlanir þeirra þurfi að vera ítarlegar ef vel á 

að ganga. Ef margir kennarar sjá um kennslu tvítyngds nemanda skiptir máli að þeir 

vinni náið saman og geri sameiginlegar áætlanir um kennslu hans sem og að ákveða 

hvernig þeir meti framfarir. Gæta þarf þess að nemandinn finni samhengi og tilgang í 

þeim verkefnum sem eru lögð fyrir hann og að nemandinn ráði við þau. Samkvæmt 

Ingibjörgu (1994, bls. 35) þarf nemandinn alltaf að upplifa að verið sé að bæta við 

þekkingu hans á öllum sviðum námsins og einnig færni hans í íslensku, en ekki sé verið 

að leggja fyrir hann tilviljanakennd verkefni sem hann hefur kannski ekki forsendur til 

að leysa og verða þess valdandi að hann sitji aðgerðalaus í kennslustundum. Því þarf að 

vinna markvisst að því að gefa ísl2 nemendum viðunandi grunn sem dugar fyrir farsæla 

námsframgöngu upp allan skólastigann. 

Samkvæmt skrifum Samúels Lefever og Ingu Karlsdóttur (2010, bls. 111) er kennsla í 

íslensku sem öðru máli fyrst og fremst byggð á þjálfun í íslensku en líka þarf hún að 
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miða að því að nemendur verði virkir þátttakendur í íslenskri menningu. Sé 

einstaklingur fær um að nota tungumálið getur hann orðið virkari þátttakandi í  

menningunni og eru þá auknar líkur á að honum líði vel í íslensku samfélagi. Þetta 

kemur vel heim og saman við það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106). Þar segir hversu mikilvægt sé að bæta 

íslenskukunnáttu þeirra barna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og kenna 

nemendunum íslensku svo þeir geti orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og stundað 

almennt nám hér á landi. Ísl2 nemendur eiga að fá sömu tækifæri og aðrir nemendur til 

framhaldsmenntunar og skiptir þá máli að þeir hafi náð tökum á tungumálinu.  

Þetta má líka sjá í nýrri skýrslu OECD (2015, bls. 59). Þar kemur fram að foreldrar af 

erlendum uppruna hafa iðulega miklar væntingar um að börnin þeirra nái að ljúka 

háskólagráðu og vilja almennt tryggja að börn þeirra eigi sömu möguleika í þjóðfélaginu 

og þeir sem eru innfæddir. Í OECD skýrslunni kemur fram (2015, bls. 5) að í sumum 

löndum hafa foreldrar af erlendum uppruna jafnvel enn meiri væntingar og kröfur um 

framtíð barna sinna í námi en innfæddir foreldrar. Þeir nemendur sem hafa metnað og 

háar væntingar um framtíð menntunar sinnar eru líklegri til þess að leggja sig alla fram í 

náminu og nýta betur þau námstækifæri sem þeim bjóðast til þess að ná markmiðum 

sínum (OECD, 2015, bls. 5). Því yngri sem börn eru þegar þau flytja til annars lands, 

hvað þá ef þau eru fædd í landinu, því meiri tími er til þess að læra nýja málið og þá 

raunhæfara að setja há markmið. 

2.3.1 Tvítyngd börn þurfa stuðning, bæði þau sem eru fædd í landinu og hin sem 
koma síðar 

Því hefur einmitt lengi verið haldið fram að því yngri sem börnin séu þegar þau byrja að 

læra nýtt mál því betra og er þá tekið mið af því, eins og kemur fram í OECD skýrslunni, 

að yngri börn hafa meiri tíma. En ung börn hafa einnig meðfæddan hæfileika til þess að 

tileinka sér tungumál. Þetta á þó sérstaklega við um framburð og hárrétt tal. Hins vegar 

er hætta á að ung tvítyngd börn þrói með sér ófullnægjandi færni í báðum tungumálum 

sínum, verði hvorki góð í  móðurmálinu né í skólamálinu þar sem tungumálakunnátta 

þeirra dreifist á málin (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bs. 34). En vegna þess hve góðan 

framburð ung tvítyngd börn hafa og færni í daglegu máli hættir kennurum til að ofmeta 

getu þeirra. Þar af leiðandi er mikilvægt að hafa í huga að þótt nemandi geti talað málið 

vandræðalaust getur hann skort nauðsynlega kunnáttu í málinu til þess að tileinka sér 

námsefnið á sama hátt og bekkjarfélagarnir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls. 45).  

Þau sem eldri eru þegar þau hefja nám í öðru máli njóta góðs af því að hafa meiri 

bakgrunnsþekkingu en þau yngri og meiri færni í móðurmáli sem gefur þeim góðan 
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grunn (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 35). Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur 

(2015) sýndu einmitt að því eldri sem börnin voru þegar þau komu til landsins þeim 

mun hraðari voru framfarir þeirra í orðaforða og lesskilningi frá fjórða til áttunda 

bekkjar grunnskóla. Niðurstöðurnar benda til þess að eldri nemendum gangi betur að 

tileinka sér íslensku því þeir hafi sterkari undirstöðu (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 

126). Þó ber að geta að þegar börn eru orðin eldri þegar þau flytja til nýs lands standa 

þau frammi fyrir stórri áskorun. Þau þurfa að læra nýtt mál og einnig að nota það mál í 

náminu. Hætta er á að þau dragist aftur úr jafnöldrum í hinum ýmsu námgreinum. Í 

OECD skýrslunni (2015) kemur einmitt fram að nemendur sem eru orðnir unglingar 

þegar þeir setjast að í nýju landi eiga erfiðast uppdráttar í náminu. Af þessu er ljóst að 

gera þarf ráð fyrir að allir ísl2 nemendurnir þurfi stuðning.  

Í ljósi þess að róður eldri barna sem flytja til nýs lands getur reynst afar þungur er 

mikilvægt að tekið sé tillit til þess á ýmsan hátt. Í almennum hluta Aðalnámskrár kemur 

fram að hægt er að fá undanþágu frá ákveðnum námsgreinum ef gild rök eru fyrir hendi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106). Sem dæmi þá geta nemendur 

með annað móðurmál en íslensku átt rétt til undanþágu frá skyldunámi í dönsku og 

fengið meiri kennslu í íslensku í staðinn. Þessi undanþága þarf þá að fylgja þeim 

nemendum upp í framhaldsskólana og það þarf að sjá til þess að nemendurnir fái 

tækifæri til að auka færni sína í íslensku í staðinn. 

Ef ísl2 nemandi nær almennt ekki nægilega góðum tökum á náminu getur verið 

erfitt fyrir kennara að meta hvort sértækir námserfiðleikar eru ástæða þess. Hvað eldri 

nemendur varðar er hætt við að kennarar telji nemendurna glíma við málþroskaröskun 

eða önnur sértæk vandamál þegar í raun meginvandinn liggur í því að þá skortir meiri 

og dýpri kunnáttu í íslensku til þess að skilja námsefnið (Limbos og Geva, 2001, bls. 148 

og Sigríður Ólafsdóttir, 2010).  

2.3.2 Námsleg færni 

Sérfræðingar hafa gert greinarmun á félagslegri og námslegri málfærni (Cummins, 

1981). Hið fyrrnefnda felst í því að manneskja getur nýtt sér tungumál svo til 

vandræðalaust í daglegum samskiptum og hefur gott vald á framburði til góðrar 

félagslegrar málfærni. Félagsleg málfærni er þó ekki nóg til þess að nemendur geti skilið 

námsefni, tileinkað sér það og unnið með það, en það telst vera námsleg málfærni. Í 

námslegri færni felst góð þekking á orðaforða sem tilheyrir rituðu máli en er sjaldnar 

notaður í töluðu máli, hinum svo kallaða hærra stigs orðaforða (Beck, McKeown og 

Kucan, 2001). Mikilvægt er að nemendur skilji slík orð og geti notað þau sjálfir, en það 
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er grunnur að góðu námsgengi og virkni í skólastarfi. Því hefur verið haldið fram að það 

taki meðalmanneskju fimm til sjö ár að ná námslegri málfærni í öðru máli og lengri tíma 

ef viðkomandi hefur ekki góða færni í móðurmáli sínu (Haynes, án ártals). Samkvæmt 

Sigríði Ólafsdóttur (2015) getur þó verið erfitt að fullyrða um ákveðinn tíma sem það 

tekur að ná námslegri málfærni því góður árangur næst tæplega nema með góðri 

málörvun í öllu skólastarfi. Forsenda námsárangurs er að nemendur geti tekið virkan 

þátt í öllum námsgreinum og geti nýtt sér viðeigandi tungumál bæði til skilnings og 

tjáningar. Niðurstöður Sigríðar (2015) benda í raun til þess að almennt náist þetta alls 

ekki hjá ísl2 börnum. Eins og áður segir kom í ljós að þessi nemendahópur dregst sífellt 

aftur úr í íslenskum orðaforða miðað við ísl1 jafnaldra sína og eru stöðugt undir í 

lesskilningi frá fjórða bekk og alveg upp í áttunda bekk grunnskóla. Ísl2 börnin áttu 

einnig erfiðara með að tjá hugmyndir sínar í riti og færa rök fyrir þeim.  

Nonie Lesaux (2013, bls. 52) hefur rannsakað spænskumælandi nemendur í 

Bandaríkjunum og segir hún meðal annars að lykillinn að því að þessi nemendahópur 

eigi möguleika í bandarískum skólum sé að markviss áhersla sé lögð á aukningu 

orðforða þeirra og þá sér í lagi hærra stigs orðaforða. Það er ekki tæknilega hlið lestrar 

sem hindrar spænskumælandi nemendur í lesskilningi. Það að geta lesið orðin er ekki 

nóg til þess að skilja textann sem lesinn er, það þarf líka að skilja orðaforðann sem 

notaður er til að átta sig á þeim hugmyndum sem orðin lýsa (Lesaux, 2013, bls. 54).  

Þeir eiga frekar í erfiðleikum með að þróa hærra stigs orðaforða, sem liggur til 

grundvallar námslegri málfærni, sem sýnir fram á þörfina fyrir frekari málörvun og 

stuðning (Lesaux, 2013, bls. 52). 

Sigríður (2015) komst að því að stærð orðaforða í 4. bekk hefur áhrif á það hversu 

hratt nemendur, bæði ísl2 og ísl1, þróa lesskilning sinn út miðstig grunnskóla. Því minni 

orðaforða sem nemendur hafa í 4. bekk þeim mun hægari eru framfarir þeirra í 

lesskilningi og því meiri orðaforði þeim mun hraðari eru framfarir þeirra. Niðurstöður 

hennar leiddu því í ljós að góður orðaforði er forsenda þess að nemandi þrói lesskilning 

sinn en góður lesskilningur er undirstaða þess að honum gangi almennt vel í náminu 

(Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010, bls. 1).   

Sigríður (2015, bls. 174) segir að það sé kominn tími til að íslenskur orðaforði sem 

grunnur að lesskilningi sé settur inn í námskrá sem sérstakt markmið. Mikil áhersla er í 

Aðalnámskrá grunnskóla á málfræði í íslensku (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 174) en 

ekki er neitt að finna um orðaforðakennslu með það að markmiði að brúa bilið á milli 

ísl1 og ísl2 nemenda. Það kemur einnig fram hjá Sigríði að almennt hafi lítil áhersla 
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verið lögð á aukningu orðaforða nemenda hér á landi, í námsefni og kennsluháttum, og 

sé þetta eitthvað sem þarf að bæta, bæði hvað varðar ísl2 nemendur og ísl1 nemendur.  

Gefin eru upp hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 107) í lestri, 

bókmenntum og ritun fyrir nemendur sem læra íslensku sem annað mál. Þau eru sett 

fram á þremur stigum: byrjendur, lengra komnir og lengst komnir. Þetta er gert á 

þennan hátt því erfitt er að skipta nemendum niður eftir aldri því þeir geta verið komnir 

mislangt í íslenskunáminu óháð aldri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013 bls. 

107). Slík viðmið fyrir ísl2 nemendur eru hins vegar ekki sett fram í öðrum 

námsgreinum. Þess ber að geta að ekki er ólíklegt að skortur á orðaforða og lesskilningi 

ísl2 barna hafi áhrif á námsgetu þeirra í öðrum námsgreinum, sérstaklega bóklegum 

greinum. Því er spurning hvort ekki þurfi að vera til hæfniviðmið í öllum slíkum 

námsgreinum. 

Mikilvægt er að fá fram reynslu og upplifun kennara á kennslu ísl2 barna til þess að 

sjá hvort viðhorf þeirra endurspeglast í því sem fram hefur komið hér á undan því 

þannig er hægt að fá enn betri mynd af stöðunni og hugmyndir kennaranna sjálfra um 

það hvernig hægt er að bæta hana. Í kennslunni hafa kennarar einnig úr miklu námsefni 

að velja, bæði vefefni sem og útgefið námsefni. 

2.4 Námsefni í boði fyrir ísl2 börn  

Vefurinn Tungumálatorg (Tungumalatorg.is, án ártals) er vettvangur í námi og kennslu 

tungumála sem og fjölmenningarlegu skólastarfi og er hann opinn öllum. Vefurinn er 

rekinn af Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Jöfnunarsjóði, Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands og Reykjavíkurborg. Á vefnum má finna tengla á ýmsar undirsíður t.d 

námsefni sem bæði má nýta innan sem utan skólans. Nýjasti námsefnisvefurinn á 

Tungumálatorgi er Orðaskjóða sem er ætlaður eldri nemendum í grunnskóla og þá 

sérstaklega ísl2 nemendum til þess að þjálfa hugtakaskilning í lesgreinum. Á vefnum eru 

16 mismunandi verkefnaskjóður sem innihalda fjölbreyttar, gagnvirkar verkefnagerðir 

og hentar þetta námsefni vel, bæði sem hluti af kjarnanámsefni en líka sem viðbót með 

öðru efni (Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, 2016). Efnið er aðgengilegt fyrir alla og gætu 

fullorðnir einstaklingar af erlendum uppruna einnig nýtt sér þetta til þess að bæta við 

íslenskukunnáttu sína.  

Inni á Tungumálatorgi er undirsíða sem heitir Íslenska sem annað mál og þar má 

finna ýmsar upplýsingar m.a. um kennslu íslensku sem annars máls, fjölmenningu og 

Námsgagnavefinn Kötlu. Á Kötluvefnum má finna urmul af námsefni sem hentar ísl2 

börnum sem eru að byrja að læra íslensku. Verkefnin hjálpa nemendum að læra 
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orðaforða og hugtök á íslensku, svo sem matarheiti, heiti líkamsparta þar sem orð og 

myndir eru tengdar saman (Kötluvefurinn, 2012). Samkvæmt öðrum höfundi vefsins er 

„námsefnið að miklu leyti þannig uppbyggt að börnin geta unnið það sjálfstætt, inni í 

íslenskum bekkjum og heima, án aðstoðar.“ (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012). 

Á Tungumálatorgi er líka tengill inn á opinn hóp á Facebook sem ætlaður er 

kennurum nemenda með íslensku sem annað mál. Þar geta kennarar sóst eftir ráðum 

og deilt sinni þekkingu og reynslu með öðrum kennurum. 

Tungumálatorg getur nýst kennurum mjög vel við kennslu ísl2 nemenda, því þar má 

finna ýmis konar námsefni og fræðslu. Kennarar geta líka bent foreldrum ísl2 barna á að 

kynna sér síðuna og gæti verið gott fyrir foreldra og nemendur að skoða þetta saman.  

Námsgagnastofnun, nú Menntamálastofnun, hefur einnig gefið út ýmis konar 

námsefni sem hentar ísl2 nemendum (Menntamálastofnun, 2016). Yfirleitt er um að 

ræða léttlestrarefni með vinnubókum þar sem lögð er áhersla á lesskilning, orðaforða 

og málfræði. Námsefnið er sagt líka geta nýst ísl1 nemendum sem þurfa að styrkja 

málvitund sína (Menntamálastofnun, 2016). Með mörgum bókunum er einnig hægt að 

fá hljóðbækur til þess að nemendur geti hlustað og fylgst með textanum á sama tíma. 

Námsefninu er skipt eftir námsstigum svo eldri nemendur ættu að fá lesefni sem hæfir 

aldri þeirra því trúlega gæti það dregið úr áhuga þeirra ef þeim finnst efnið of barnalegt. 

Á vef Námsgagnastofnunnar er líka að finna ýmsa námsvefi og ef valið er Krakkavefur 

og leitað eftir námsefni í íslensku sem öðru máli koma upp margir námsleikir sem reyna 

meðal annars á lestur, að skrifa rétt og leik að íslenskum orðum Þegar valið er að skoða 

námsefni fyrir íslensku sem annað mál á unglingavef þá koma einungis upp þrjár síður, 

ein af þeim heitir Æfum íslensku en slóðin á hana virkar ekki. Hinar eru Tákn með tali 

sem er í raun tjáskiptaaðferð þar sem hreyfitákn eru notið með töluðu máli og Íslenska 

– málið þitt. Verkefnum á námsvefnum Íslenska- málið þitt eru ætluð til þess að vekja 

athygli á stöðu og þróun íslenskunnar og sambandi hennar við önnur tungumál svo sem 

ensku (Námsgagnastofnun, 2006) en svo virðist sem að þau verkefni séu frekar ætluð 

eldri nemendum (á mið- og/eða unglingastigi) sem hafa góð tök á íslenskunni, þá líklega 

helst ísl1 nemendum eða lengra komna ísl2 nemendur.  

Áhugavert er að skoða hvort kennarar nýta sér það námsefni sem til er við kennslu 

ísl2 nemenda og þá með hvaða hætti og hvert viðhorf þeirra er til þess námsefnis sem 

stendur til boða, hvort sem um ræðir útgefnar námsbækur eða vefsíður.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að undirstaða góðrar menntunar sé að 

hafa góð tök á móðumáli og samkvæmt Aðalnámskrá á skólinn að vera, ásamt heimilum 
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barna, virkur þátttakandi í máluppeldi þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls.97). 

2.5 Tvítyngis- og móðurmálskennsla 

 Í kafla um íslensku sem annað mál í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um mikilvægi 

þess að viðhalda móðurmáli nemenda af erlendum uppruna og að skólasamfélagið 

hvetji og styðji foreldra nemendanna til þess að sinna máluppeldi í móðurmáli heimavið 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.106). Skólum er heimilt  að viðurkenna 

kunnáttu í móðurmáli sem hluta af skyldunámi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli 

(Lög um grunnskóla 91/2008) og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla að einnig sé 

mikilvægt að bjóða ísl2 nemendum upp á kennslu í móðurmáli þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106-107). 

Í 16. grein Laga um grunnskóla (91/2008) segir jafnframt að kennsla í grunnskólum 

skuli fara fram á íslensku. Þar segir einnig að nemendur með annað móðurmál eigi rétt 

á kennslu í íslensku sem öðru máli og að „með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi 

þessara nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í 

íslensku samfélagi“ (Lög um grunnskóla 91/2008). Virkt tvítyngi merkir að einstaklingur 

hafi gott vald á tveimur tungumálum og getur nýtt sér þau bæði í daglegu lífi. Það er 

mikilvægt að ná góðri færni á móðurmáli því það bætir stöðu einstaklings í lestri og 

skrift á öðru tungumáli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64).  

Í einhverjum tilfellum geta kennarar notast við móðurmál nemenda til útskýringar, 

sérstaklega ef málið er skylt íslenskunni svo sem norræn mál eða enska (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106), en það getur verið snúið ef kennarinn hefur 

ekki þekkingu á móðurmáli nemandans (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 

115). Í sumum skólum hefur verið ráðið starfsfólk sem hefur sama móðurmál og sumir 

nemendurnir en eins og fyrr segir þá koma nemendur oft frá mörgum og mismunandi 

málsvæðum og því erfitt að koma til móts við alla ísl2 nemendur með þessum hætti. 

Margir fræðimenn hafa haldið því fram að árangursríkasta leiðin til að mennta 

tvítyngd börn sé tvítyngiskennsla. Tvítyngiskennsla fer þá bæði fram á móðurmáli 

nemenda og í skólamálinu, sem er þá annað mál nemendanna (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000a, bls. 16). Birna Arnbjörnsdóttir (2000b) telur í grein sinni um menntun tvítyngdra 

barna að áframhaldandi þróun móðurmáls sé farsælust, nemendur geti þá lært í öðrum 

námsgreinum á sínu tungumáli á meðan þeir ná hæfni í nýja tungumálinu (Fromkin ofl., 

2011, bls. 467). Jessica Ball (2011, bls. 57) skrifaði umsögn fyrir UNESCO (The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) þar sem skoðuð voru áhrif 
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tvítyngiskennslu og ályktar hún að börn ættu að hafa náð góðum tökum á móðurmáli 

sínu áður en þau taka þátt í námi á öðru tungumáli. Hún segir að áhersla á móðurmál í 

kennslu nýs tungumáls sé ávinningur fyrir tungumálakunnáttu barna og árangur þeirra í 

námi og bætir við að tvítyngiskennsla geri nemendum kleift að hefja nám í nýja 

tungumálinu á því tungumáli sem þau kunna best. 

Það getur hins vegar reynst erfitt að koma tvítyngiskennslu við og jafnvel ógerlegt. 

Nemendur geta verið komnir frá fjölmörgum málsvæðum en eru oft lítið hlutfall allra 

nemenda í skólanum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls. 16). Anna Guðrún Júlíusdóttir 

og Sigríður Ólafsdóttir (2006) segja að almennt sé ekki boðið upp á tvítyngiskennslu í 

íslenskum grunnskólum og nefna fjölda tungumála sem helstu ástæðu þess að hún sé 

erfið í framkvæmd. Í grein Önnu Guðrúnar og Sigríðar (2006) er sagt frá reynslu og 

þekkingu Hollendinga í þessum efnum og segja þær að Hollendingar hafi reynt 

tvítyngiskennslu um árabil en hafi hætt því þegar ljóst var að hún var ekki að skila 

tilætluðum árangri.  

Þetta má einnig sjá í  niðurstöðum doktorsrannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur (2015, 

bls. 143) en þar koma ekki fram nein áhrif móðurmálskennslu á íslenskan orðaforða og 

lesskilning né á hraða framfara í þeim færniþáttum og enginn munur kom fram á þeim 

börnum sem höfðu fengið móðurmálskennslu og hinum sem ekki höfðu fengið slíka 

kennslu. Þeim niðurstöðum ber þó að taka með fyrirvara þar sem ekki var tekið mið af 

gæðum kennslu, hvorki í móðurmáli né í íslensku. Gæðakennsla felur í sér ríka áherslu á 

tungumál ritmáls, hærra stigs orðaforða (sjá bls. 21). Erlendis hefur verið sýnt fram á 

góðan árangur í nýja tungumálinu sé vel staðið að kennslu þess, með faglegum 

kennsluháttum og góðu námsefni, þrátt fyrir að nemendur fái ekki móðurmálskennslu í 

skólanum (Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir, 2006). Öllu máli skiptir að 

faglega sé staðið að kennslunni, að nemendur þrói orðaforða sinn og lesskilning til 

skilnings og tjáningar sem dugar fyrir farsæla námsframvindu. 

Þó má aldrei líta framhjá þeirri staðreynd að móðurmálið er fjársjóður sem 

mikilvægt er að hlúa að og er best að börn fái tækifæri til þess að þróa stöðugt færni 

sína í því. Þótt ekki sé boðið upp á móðurmálskennslu í íslenskum grunnskólum má nota 

móðurmál nemenda á ýmsan hátt í skólastarfinu. Börnin geta fengið tækifæri til þess að 

lesa og skrifa á móðurmálinu og er mikilvægt að útvega börnunum bækur á 

móðurmálum þeirra og notkun móðurmáls á veraldarvefnum býður upp á ótal 

möguleika. 
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Áhugvert er að skoða hvort börnum sé boðið uppá kennslu í móðurmálum þeirra og 

með hvaða hætti skólar reyna að stuðla að virku tvítyngi eins og Aðalnámskrá kveður á 

um. 

2.6 Samantekt 

Rannsóknir hér á landi benda til þess að við megum standa okkur betur í kennslu ísl2 

grunnskólabarna. Framfarir nemendanna í íslensku eru almennt ekki sem skyldi og bilið 

á milli ísl1 og ísl2 nemenda minnkar ekki heldur virðist viðvarandi í gegnum allan 

grunnskólann (Sigríður Ólafsdóttir, 2010 og 2015; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún 

Júlíusdóttir, 2012). Af því má leiða líkum að mikilvægt sé að kennslustundir hvort sem 

er inni í almennum bekk eða í sérstökum íslenskutímum nýtist sem best til að skilvirkari 

árangur náist í náminu. Hugsanleg skýring á hægum framförum ísl2 nemenda í íslensku 

er að þeir eigi meiri samskipti sín á milli en við ísl1 nemendur. Sem veldur því að það 

reynir minna á að þeir noti íslenskuna, sérstaklega ef aðrir ísl2 nemendur sem þeir eiga í 

samskiptum við hafa sama móðurmál (Sigríður Ólafsdóttir, 2010). 

Í könnun Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 2010) kom 

fram að upplifun um fagfólks  í grunnskólum á því hvernig þeirra skóli stæði að móttöku 

og kennslu ísl2 nemenda sem mjög góða í 80% tilfella. Skólar og sveitarfélög eiga, 

lögum samkvæmt, að hafa móttökuáætlun sem unnið skal eftir við móttöku nemenda 

sem koma í skólann með litla eða enga kunnáttu í íslensku (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er þó misjafnt eftir skólum hvernig slíkar 

móttökuáætlanir eru upp settar og hversu aðgengilegar þær eru (Dröfn Rafnsdóttir, án 

ártals og Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2008). Í skólanum sem viðmælendur í þessu 

verkefni starfa í hefur ekki verið gerð sérstök móttökuáætlun fyrir ísl2 börn en til er 

móttökuáætlun fyrir nýja nemendur almennt sem unnið er eftir. Í skólanámskrá skólans 

kemur fram að nemendur með annað móðurmál en íslensku hafi rétt á sérstakri 

íslenskukennslu sem skipulögð er eftir þörfum hvers nemanda en stefna skólans er að 

hafa nemendurna sem mest inni í almennum bekk. Það getur skipt miklu máli að vel sé 

staðið að móttöku, að ísl2 nemendur fái góðan stuðning í íslensku en jafnframt í öðrum 

námsgreinum svo þeir dragist ekki aftur úr jafnöldrum sínum (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000a, bls. 16). 

Margt hefur verið skrifað um kennslu ísl2 nemenda, hvað sé nauðsynlegt að hafa í 

huga við undirbúning, komu og kennslu nemenda af erlendum uppruna. Samt er ekki 

svo langt síðan að hægt var að sækja sér fræðslu í kennslu ísl2 nemenda (Ingibjörg 

Hafstað, 2008). Í dag eru í boði nokkur námskeið fyrir kennaraefni á Menntavísindasviði 
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Háskóla Íslands þar sem þeir öðlast þekkingu á því hvernig best er að koma til móts við 

þarfir ísl2 nemenda (Kennsluskrá Háskóla Íslands 2015-2016). Í Lögum um grunnskóla 

(91/2008) og Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) er 

einnig fjallað um nemendur af erlendum uppruna og kennslu íslensku sem annars máls. 

Þar er lögð áhersla á að ísl2 nemendur fái góða þjálfun í íslensku máli til þess að þeir 

geti tekið þátt í íslensku samfélagi og hafi sömu tækifæri til frekara náms og aðrir 

nemendur. Þeir sem sjá um kennslu ísl2 nemenda þurfa að setja sér raunhæf markmið 

og ef vel á að ganga þurfa kennsluáætlanir að vera ítarlegar (Ingibjörg Hafstað, 1994, 

bls. 22). Sérstaka áherslu þarf að leggja á hærra stigs orðaforða sem er grunnur 

námslegrar getu (Lesaux, 2013 og Cummins, 1981). 

Foreldrar ísl2 barna hafa oft miklar væntingar til náms barna sinna og að þau hafi 

sömu tækifæri í þjóðfélaginu sem þau búa og infæddu börnin (OECD, 2015). En eins og 

fram kemur í Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) er mikilvægt 

að ísl2 nemendur nái góðri færni í íslensku til þess að verða virkir þátttakendur í 

samfélaginu og geti stundað áframhaldandi nám hér á landi eftir að grunnskóla lýkur.  

Ýmislegt námsefni hefur verið útbúið bæði sem má nýta í kennslu ísl2 nemenda og 

einnig sem ætlað er gagngert fyrir þennan nemendahóp. Á vefnum Tungumálatorg er 

að finna námsefni, ýmsan fróðleik og upplýsingar sem nýtast nemendum, foreldrum 

þeirra og kennurum. Námsgagnastofunun hefur gefið út margvíslegt námsefni fyrir 

þennan nemendahóp, þar sem lögð er áhersla á lesskilning, orðaforða og málfræði. 

Þess þarf að gæta að ísl2 nemendur finni samhengi og tilgang í þeim verkefnum sem 

þeir vinna. Að þeir fái verkefni sem hæfir getu þeirra og þroska eflir þekkingu þeirra 

íslensku sem og í öðrum námsgreinum (Ingibjörg Hafstað, 1994). 

Virkt tvítyngi næst ef einstaklingur hefur góða færni á tveimur málum og getur með 

góðu móti nýtt sér þau bæði í daglegu lífi. Samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008) 

er skólum skylt að stuðla að virku tvítyngi nemenda af erlendum uppruna. Lögin kveða 

einnig á um að skólum sé heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli sem hluta af 

skyldunámi í erlendu tungumáli en í Aðalnámskrá kemur fram að mikilvægt sé að bjóða 

nemendum upp á kennslu í móðurmáli þeirra. Kennarar geta notað móðurmál 

nemenda sinna með ýmsum hætti í skólastarfinu, t.d. með því að fá bækur á móðurmáli 

þeirra, gefa þeim tækifæri til þess að skrifa á því líka og nota það á veraldarvefnum.  
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3 Aðferð  

Hér á eftir verður sagt frá aðferðafræðilegum þáttum rannsóknarinnar. Gerð verður 

grein fyrir því rannsóknarsniði sem notast var við, vali á þátttakendum og hvernig staðið 

var að skráningu og úrvinnslu gagna.  

3.1 Tilgangur rannsóknar, markmið og rannsóknarspurningar 

Með rannsókn þessari leitast ég við að kanna reynslu kennara af kennslu ísl2 nemenda 

og hvaða hugmyndir þeir hafa um það hvernig við getum sem best komið til móts við 

námslegar þarfir þeirra. Mikilvægt er að fá upplýsingar um reynslu kennara og viðhorf 

sem varpað gætu ljósi á það hvernig við getum betur komið til móts við þarfir þessa 

nemendahóps. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hvernig gengur kennurunum að taka mið af Aðalnámskrá grunnskóla og stefnu skóla 

sinna um móttöku ísl2 nemenda og skipulag náms og kennslu þeirra?  

2. Hafa kennararnir kynnt sér nýjustu þekkingu á þessu sviði og hvernig nýta þeir sér 

hana?  

3. Hvert er viðhorf kennaranna til þess námsefnis sem í boði er fyrir ísl2 börn? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort kennarar byggi á því sem fram 

kemur í aðalaðnámskrá og stefnu skóla þeirra við móttöku og kennslu ísl2 nemenda. 

Einnig að kanna hvort þeir hafi þekkingu á nýjustu rannsóknum á þessu sviði og þá 

hvort og hvernig þeir nýta sér þá þekkingu og það námsefni sem er til í starfi sínu.  

Við rannsóknina verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og fellur sniðið undir 

fyrirbærafræði (e. phenomenology) og tilviksrannsókn (e. case studies) (Lichtman, 

2013). Fyrirbærafræði er notuð í þeim tilgangi að varpa ljósi á upplifun einstaklinga af 

ákveðnum fyrirbrigðum (Lichtman, 2013, bls. 83). Tilviksrannsókn er beitt þegar 

rannsakandi velur eitt ákveðið tilvik til þess að skoða í smáatriðum til þess að öðlast 

sem bestan skilning á því. Tilviksrannsóknir eru djúprannsóknir á einu ákveðnu tilviki 

eða nokkrum sambærilegum tilvikum. Í stað þess að einblína á einn einstakling er leitast 
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við að afla svara um ákveðin verkefni eða atvik sem rannsakandi setur ramma um 

(Lichtman, 2013, bls. 90).  

3.3 Aðferðir við gagnaöflun 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við þrjá einstaklinga, sérkennara og tvo umsjónarkennara, 

til þess að safna gögnum og voru viðtölin óstöðluð þar sem þau snérust um að fá fram 

upplýsingar um reynslu viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). Viðtalsrammi í 

óstöðluðum viðtölum er yfirleitt ekki í föstum skorðum en þó þarf að setja ákveðinn 

ramma utan um umræðuefnið til þess að fá fram svör við rannsóknarspurningunum 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). Viðtölin voru hálfopin þar sem sömu spurningar voru 

notaðar til hliðsjónar fyrir alla viðmælendur (Lichtman, 2013, bls. 191). Spurningarnar 

þurftu þó ekki allar að koma í sömu röð né að vera allar notaðar hjá öllum 

viðmælendum, rannsakandi bætti við spurningum til þess að kalla eftir frekari 

útskýringum eftir því sem við átti. Spurningalistinn var að mestu til að styðjast við og 

var reynt að hafa viðtölin meira í formi samtala.  

Rannsakandinn er þátttakandi rannsóknar í öllu ferlinu þegar um ræðir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Hann safnar gögnum og túlkar þau með augum og eyrum. 

Rannsakandinn mótar rannsóknina en er um leið mótaður af rannsókninni. Hann þarf 

að vera sveigjanlegur og tilbúinn til að aðlaga rannsókn sína stöðugt við mótun 

spurninga og túlkun gagna (Lichtman, 2013, bls. 163). Rannsakandi þarf að hafa í 

fyrirrúmi virðingu fyrir viðmælendum sínum ásamt því að hafa samræðurnar á 

jafnréttisgrundvelli, einnig er mikilvægt að vera einlægur og heiðarlegur við 

viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). 

Leitast var við að framkvæma viðtölin á stað sem viðmælendum liði vel á og var 

fyllsta trúnaðar og nafnleyndar heitið. Allt sem getur gefið vísbendingar um hver 

einstaklingur eða stofnun er var fjarlægt úr öllum gögnum. 

3.4 Þátttakendur og umhverfi 

Haustið 2015 hafði ég samband við skólann þar sem ég stundaði vettvangsnám og bað 

skólastjóra um leyfi til þess að framkvæma rannsókn mína í skólanum, með viðtölum 

við sérkennara og umsjónarkennara. Samkvæmt upplýsingum frá viðmælendum mínum 

hefur skólinn um 13 ára reynslu af móttöku og kennslu nemenda af erlendum uppruna. 

Á þessu skólaári eru alls um 90 nemendur í skólanum, þar af eru 24 nemendur af 

erlendum uppruna eða tæplega 27% allra nemenda skólans. Hér eftir verður skólinn 

kallaður Klukkuskóli. 



31 

Þegar ég hafði fengið munnlegt leyfi skólastjóra til að framkvæma rannsóknina, 

leitaði ég til sérkennara skólans. Hún tók vel í erindi mitt um að vera viðmælandi í 

rannsókninni. Hjá sérkennara fékk ég ábendingar um umsjónarkennara sem áhugavert 

væri að taka viðtal við og var upphaflega ætlunin að taka viðtal við einn 

umsjónarkennara. Viðmælendur voru valdir samkvæmt tilgangi en ekki tilviljunarkennt 

og voru þeir valdir með tilliti til þess að þeir hefðu umsjón með kennslu nemenda sem 

hafi íslensku sem annað mál.  

Í byrjun árs 2016 fór ég á vettvang til þess að fá leyfi undirritað frá skólastjóra (sjá 

leyfisbeiðni í viðauka A). Til stóð að viðtölin yrðu tekin á vorönninni en vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna gekk það ekki upp og því voru viðtölin ekki tekin fyrr en í 

október 2016. Eftir að viðtöl við sérkennara og umsjónarkennara á miðstigi fóru fram 

fékk ég ábendingu um annan áhugaverðan viðmælanda, kennara á unglingastigi sem 

tók við nemanda af erlendum uppruna þá um haustið. Sá nemandi var að koma beint 

frá heimalandi og talaði því hvorki né skyldi íslensku þegar hann hóf skólagöngu hér á 

landi. Einnig hefur þessi kennari langan kennsluferil, eða um 30 ár, og því áhugavert að 

athuga hennar reynslu og upplifanir við kennslu ísl2 nemenda. 

Áður en viðtölin fóru fram hafði ég samband við viðmælendur mína til þess að finna 

dag og tíma sem hentaði þeim. Sérkennari og umsjónarkennari á miðstigi buðu mér til 

sín í kennslustofur þeirra eftir að kennslu lauk en unglingastigskennarann hitti ég í 

kennslustofu hennar á skipulagsdegi. Ég tilkynnti viðmælendum að hvorki nafn þeirra 

né nokkrar upplýsingar um skólann kæmu fram í ritgerðinni, eða nokkuð annað sem 

gæfi til kynna hverjir viðmælendur væru og að algjörum trúnaði væri heitið. Að lokum 

bað ég um leyfi til að fá að taka viðtalið upp á upptökutæki og upplýsti viðmælendur 

um að viðtalið gæti tekið u.þ.b. 40 mínútur. 

Viðmælendur mínir voru þrjár konur með mislangan kennsluferil, til þess að gæta 

nafnleyndar fá þær allar dulnefni. Dísa er 43 ára og hefur starfað við skólann í 12 ár en 

lauk B.Ed gráðu til grunnskólakennara frá Háskóla Íslands árið 2010. Aðspurð segist hún 

ekki nota nein sérstök hugtök til þess að skilgreina hóp nemenda af erlendum uppruna 

heldur tali hún almennt bara um nemendur hvort sem þeir eru al-íslenskir eða hafi 

erlendan bakgrunn. Hún segir einnig að stundum heyri hún talað um nemendur af 

erlendum uppruna eftir þjóðerni þeirra, t.d. pólskir nemendur eða portúgalskir, í 

skólanum. 

 Á síðasta skólaári hafði Dísa, umsjónarkennari á miðstigi, tvo ísl2 nemendur í 

sinni umsjá og er hún með sama bekk í ár. Dísa segist þó ekki hafa mikla reynslu af 

kennslu ísl2 nemenda. Ísl2 nemendurnir sem eru í hennar umsjónarbekk núna eru tvær 
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stúlkur, önnur hafði búið í Reykjavík í nokkur ár áður en hún kom í skólann en hin flutti 

hingað beint frá sínu heimalandi án íslenskukunnáttu þegar hún var um sex ára gömul. 

Anna er 63 ára grunnskólakennari með 31 árs reynslu af kennarastarfinu, hún 

starfar sem umsjónarkennari á unglingastigi og hefur gert undanfarin ár. Hún lauk B.ed 

gráðu til grunnskólakennara frá Kennaraháskóla Íslands árið 2001, en hún hafði kennt í 

um 13 ár þegar hún ákvað að ná sér í réttindi til kennslu. Anna segir að almennt sé talað 

um nýbúa sem ísl2 nemendur í skólanum en það sé þó misjafnt. Á síðasta ári voru tveir 

ísl2 nemendur í umsjónarbekk Önnu en í haust tók hún við nýjum bekk þar sem einn 

ísl2 nemandi er í bekknum en hann flutti til Íslands núna í haust og kom því alveg 

ótalandi í íslensku í skólann. 

Hildur er 58 ára sérkennari og fagstjóri sérkennslu í sveitarfélaginu. Hún lauk námi 

sem tónmenntakennari árið 1986 en fór svo í sérkennaranám veturinn 1991-93. Hún 

hafði starfað við kennslu í einn vetur áður en hún fór í kennaranám og hefur starfað við 

kennslu frá árinu 1986 og síðan sérkennslu nokkrum árum eftir að því námi lauk. Hildur 

sinnti umsjónarkennslu ásamt tónmenntakennslu áður en hún fór að starfa sem 

sérkennari. Hildur hefur yfirumsjón með allri sérkennslu í skólanum og einnig 

íslenskukennslu ísl2 nemenda þótt hún kenni hana ekki sjálf. Hildur segir, líkt og Anna, 

að algengast sé að tala um nýbúa þegar talað er um nemendahóp ísl2 barna í skólanum. 

Anna og Dísa hafa það sameiginlegt að hafa starfað í sama skólanum allan sinn 

kennsluferil en Hildur byrjaði starfsferil sinn í grunnskóla í öðrum smábæ.  

3.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og voru þau um 40 mínútur hvert, síðan voru þau 

skrifuð orðrétt upp í tölvu. Einnig skráði ég hjá mér minnispunkta á meðan á viðtölum 

stóð, bæði til að hjálpa mér við að biðja um nánari útskýringar ef með þyrfti sem og til 

að skrá hjá mér líkamstjáningu viðmælenda. Svör kennaranna verða síðan borin saman 

við og skoðuð tengsl við það sem fram kemur í fræðilega hlutanum. 

Í viðtölunum var stuðst við fyrirfram ákveðinn spurningalista (sjá viðhengi Á) sem 

saminn var upp úr fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Eftir að búið var að skrifa viðtölin 

orðrétt upp í tölvu var rýnt í gögnin til þess að greina þau þemu sem þar var að finna. Ég 

byrjaði á að vinna hvert viðtal fyrir sig og draga saman þau umfjöllunarefni sem áttu 

heima saman. Síðan var niðurstöðum viðtalanna þriggja sameinaðar undir þeim 

þemunum sem komu fram. 

Þemun eru sett upp í niðurstöðukaflanum þar sem viðhorf viðmælenda koma fram, 

en miðað var við kaflaskiptingu fræðilega grunns rannsóknarinnar, eins og kostur var á.  
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Þemun sem komu fram eru: 

1. Móttaka ísl2 nemenda 

2. Framfarir í íslensku og gengi í náminu 

- Samskipti nemenda 

3. Nám og kennsla 

- Sérkennsla  

- Námsmat 

- Vefir og námsefni 

4. Markmið og framtíðarhorfur 

5. Móðurmál og tvítyngi 

Með þessu get ég séð hver viðhorf og þekking kennaranna eru, hvort þeir vinni eftir 

aðalnámskrá og með hvaða hætti þeir nota það námsefni sem til er. Þá get ég leitað 

eftir því hvort munur er á áherslum kennaranna og því sem fram kemur í niðurstöðum 

helstu rannsókna og áherslum fræðimanna í kennslu tvítyngdra barna.  

3.6 Áhrif, takmarkanir rannsóknar og siðferðisleg álitamál 

Helstu gallar þessarar aðferðar eru að ég næ til færri kennara en ef ég myndi senda út 

spurningalista til stórs hóps kennara. Einnig gætu kennarar verið feimnir við að svara þó 

fyllsta trúnaði og nafnleyndar sé heitið.  Hafa verður í huga að þetta er lítið úrtak og 

aðstæður nemenda og kennara misjafnar. Í framtíðinni gæti ég fengið nemendur í minn 

bekk með aðrar þarfir fyrir nákvæmari eftirfylgd og stuðning í ísl2 kennslu. Verkefnið 

gefur mér þó einhverja mynd af því hvar ég get byrjað að leita eftir upplýsingum og 

námsefni en svo þarf að einstaklingsmiða fyrir hvern og einn ísl2 nemanda eftir því sem 

við á. 

Ég tilkynnti viðmælendum mínum um hvað rannsóknin snérist áður en viðtölin fóru 

fram og veittu þeir allir leyfi fyrir upptöku viðtalanna. Tilgangur minn með verkefninu er 

ekki að dæma einn eða neinn heldur að afla mér upplýsinga til þess að ég, sem verðandi 

grunnskólakennari,  geti verið betur í stakk búin við móttöku og kennslu ísl2 nemenda. 

Öllum nöfnum var breytt við úrvinnslu og að rannsókn lokinni verður gögnum eytt. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður sagt frá niðurstöðum viðtalanna þriggja. Sami spurningalisti var 

hafður til viðmiðunar í öllum viðtölunum (sjá viðauka Á). Þar sem spurningalistinn var 

saminn upp úr fræðilegum hluta verkefnis kallast þemun á við þá kaflaskiptingu. 

Sterkustu þemun úr viðtölunum voru fimm og eru undirþemu innan tveggja. Fyrsta 

þemað er móttaka ísl2 nemenda. Þar á eftir er sagt frá upplifun viðmælanda af 

framförum ísl2 barna í íslensku og gengi þeirra almennt í náminu. Þar undir spratt fram 

undirþema þar sem fjallað er um samskipti nemenda. Síðan verður sagt frá námi og 

kennslu og eru undirþemu í þeim kafla sérkennsla, námsmat, vefir og námsefni. Þemað 

markmið og framtíðarhorfur kemur þar á eftir og að lokum móðurmál og tvítyngi. 

Niðurstöðukaflinn endar svo á samantekt úr öllum þemum niðurstöðukaflans. 

4.1 Móttaka ísl2 nemenda 

Það er misjafnt eftir skólum hversu skýra stefnu þeir hafa markað sér til þess að vinna 

eftir við móttöku ísl2 nemenda. Margt er þó sem ber að hafa í huga við móttöku nýrra 

nemenda og skiptir þá máli hvort um ræðir nemendur sem ekki hafa lært neina íslensku 

eða nemendur sem áður hafa fengið kennslu í íslensku. 

Allir viðmælendur telja Klukkuskóla standa sig nokkuð vel í móttöku ísl2 nemenda 

og Dísa telur hæfni skólans við móttöku alltaf vera að lagast með hverju árinu. Þegar 

spurt var um hvort Dísa vissi til þess að það hafi verið gerð sérstök móttökuáætlun af 

sveitarfélagi eða skóla fyrir móttöku nemenda af erlendum uppruna, telur hún svo vera 

og að hana megi finna í skólavísi skólans eða „skólabæklingi“. Þegar spurt er hvort hún 

hafi kynnt sér þessa áætlun viðurkennir hún, eftir stutta umhugsun, að hún hafi ekki 

gert það nægilega vel. Hún segist heldur ekki hafa kynnt sér móttökuáætlanir annarra 

sveitarfélaga en viðhorf hennar eru samt jákvæð til þess að það sé sérstök 

móttökuáætlun sem veiti þá smá stuðningsnet í kringum móttöku ísl2 nemenda. Þarna 

kemur fram ákveðin þversögn í ummælum Dísu, viðhorf hennar eru jákvæð til þess að 

hafa sérstaka móttökuáætlun en hún hefur hvorki kynnt sér áætlun skólans né áætlanir 

annarra sveitarfélaga.  

Allt er gert fyrir þá ísl2 nemendur sem koma nýir með enga íslenskukunnáttu til 

landsins, samkvæmt Önnu. Hún nefnir sem dæmi þegar hún fékk nýjan nemanda til sín í 
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bekkinn í haust að það fylgi honum stuðningsfulltrúi í alla tíma. Anna segir einnig að til 

sé móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna í skólanum og að í 

skólastefnunni sé því nákvæmlega lýst hvernig eigi að vinna að því að taka á móti ísl2 

nemendum. Hún segist ekki hafa kynnt sér stefnur annarra sveitarfélaga að öðru leyti 

en að hafa heyrt kennara tala um þær og samkvæmt því viti hún að skólar og kennarar 

leggi metnað sinn í að taka vel á móti nýbúum yfir höfuð. Anna telur nauðsynlegt að 

skólar hafi sérstaka móttökuáætlun fyrir ísl2 nemendur. 

Hildur sérkennari segir að reynt sé að halda vel utan um þessa nemendur (ísl2 

nemendur) en alltaf megi gera betur. Hildur segist myndu vilja sjá fastmótaða stefnu, 

„nýbúastefnu“ eins og hún orðaði það, fyrir skólann. Núna sé þetta bara grein inni í 

öðrum stefnum í skólanámskrá en ekki eins og önnur sveitarfélög hafa gert og hefur 

hún greinilega skoðað slíkar áætlarnir annarra sveitarfélaga. Hún segir þær áætlanir 

sem hún hefur skoðað vera mjög flottar en telur að mikil vinna liggi að baki þeim. 

Viðhorf hennar eru því mjög jákvæð til slíkra áætlana og finnst henni það vanta í 

Klukkuskóla.  

Viðmælendum fannst miserfitt að svara til um eigin hæfni við móttöku ísl2 

nemenda. Dísa telur að eigin hæfni til móttöku og kennslu ísl2 barna gæti örugglega 

verið betri ef hún myndi sækja sér einhver námskeið eða þess háttar. Hún segist ekki 

hafa setið nein námskeið í kennaranámi sínu sem nýtist henni sérstaklega við kennslu 

ísl2 nemenda. Skólinn, eða vinnustaðurinn, hefur heldur ekki boðið upp á fræðslu eða 

boðið henni að sækja námskeið sem myndu nýtast henni en hún telur að hún myndi 

hafa gott af því að fá slíkt námskeið og einnig allt starfsfólk skólans. Anna tekur fram að 

það sé erfitt að  meta eigin hæfni en hún reyni að gera eins vel og hún geti. Hún segir 

einnig að ef hún sjái eitthvað sem megi betur fara þá reyni hún að laga það. Hún hefur, 

líkt og Dísa, ekki setið sérstök námskeið í kennaranáminu sem koma að gagni við 

móttöku og kennslu ísl2 nemenda og ekki heldur á vinnustaðnum. Anna segist þó hafa 

fengið einhverja fræðslu í skólanum um hvernig skuli staðið að þessu í skólanum sem 

hún starfar við og bætir við að hún telji líka mikla fræðslu fólgna í því að fólk tali saman 

og viðri hugmyndir.  

Hildur sérkennari telur sig nokkuð vel í stakk búna til þess að taka á móti og sjá um 

kennslu ísl2 barna. Hún segir að fyrir utan starfið í grunnskólanum kenni hún einnig 

fullorðnum íslensku og með því komist hún svolítið inn í til dæmis pólska samfélagið á 

staðnum. Í íslenskunámi fyrir fullorðna eru jafnvel foreldrar grunnskólabarnanna sem 

hún starfar með á daginn og þannig myndast tækifæri fyrir foreldrana að spyrja út í 

skólastarfið og hún geti komið á framfæri til þeirra einhverju sem er að gerst í 



37 

skólanum, þannig styrkist tengslin. Hildur segist ekki hafa setið nein námskeið eða 

fengið undirbúning i kennaranáminu. Sérkennaranámið hefur þó nýst henni vel við 

kennslu ísl2 nemenda, en hún fór í sérkennaranám til þess að bæta eigin getu til að 

koma til móts við nemendur sem eiga í erfiðleikum í námi af einhverjum ástæðum. 

Hildur segist hafa fengið fræðslu á vinnustaðnum og nefnir að Hulda Karen 

Daníelsdóttir (kennsluráðgjafi í nýbúafræðslu á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur) hafi komið 

til þeirra og er Hulda, samkvæmt Hildi, „algjört gúru og vítamínsprauta í þessu“ . 

Mismunandi ferli fara í gang þegar ísl2 nemandi kemur í skólann. Þeir sem hafa búið 

hér á landi í einhvern tíma, og eru jafnvel að koma í skólann beint úr leikskóla, fara í 

sama ferli og aðrir íslendingar þótt þeir séu með tvö tungumál. Ef nemandi er að koma 

beint frá heimalandi og talar enga íslensku þá fer annað ferli í gang. Þá er kannski 

einhver annar aðili sem tekur á móti og hjálpar honum af stað í íslenskunni. Dísa hefur 

samt ekki reynslu af því sjálf að fá nemanda í bekkinn sem var alveg ótalandi í íslensku 

þegar hún tók á móti honum.  

Á síðasta ári kom einn nýr ísl2 nemandi í bekkinn hennar Dísu sem hafði búið annars 

staðar á Íslandi og hafði því lært íslensku áður. Ferlið sem fór í gang þegar sá nemandi 

kom í skólann var að Dísu var tilkynnt að von væri á erlendum nemanda í bekkinn og 

var hún síðan látin vita þegar nemandinn kom ásamt foreldrum sínum að skoða 

skólann. Nemandinn kom þá inn í bekkinn og kynnti sig áður en þau fengu að skoða 

skólann og alla aðstöðu. Dísa hitti einnig foreldra nemandans og spjallaði aðeins við þá 

og nemandann áður en hann byrjaði svo í skólanum um tveimur til þremur vikum 

seinna. Dísa segir að þannig hafi hún alveg vitað af honum og gat því undirbúið sig og 

nemendur sína áður en nýi nemandinn mætti svo.  

Anna hins vegar hefur reynslu af því að fá ísl2 nemanda til sín sem ekki hefur lært 

neina íslensku, núna í haust. Hún lýsir svipuðu ferli og Dísa við komu nýs nemanda í 

skólann. Þar sem nemandi Önnu var að koma úr mun fjarlægara menningarumhverfi 

þurfti að fara yfir siði og venjur sem gilda hér á Íslandi. Það hafi til dæmis verið erfitt 

fyrir nemandann að fara í sturtu eftir íþrótta- og sundtíma með bekkjarbræðrum sínum 

því slíkt tíðkast ekki í heimalandi hans. Anna segir helsta muninn á því að fá ísl2 

nemanda sem er að koma beint frá heimalandi og aðra nemendur sem hafa búið í 

einhvern tíma á Íslandi vera að ekki þarf að fara yfir íslenska siði og venjur og þess 

háttar þegar nemandi hefur búið hér og kynnst þessum siðum og venjum áður. Einnig, 

þegar nemandi kemur ótalandi í málinu, er fenginn túlkur á kynningu með foreldrum ef 

þeir tala hvorki íslensku né ensku. 
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Við móttöku og skipulagningu náms og kennslu ísl2 nemenda segir Hildur sérkennari 

það vera númer eitt, tvö og þrjú að sýna hlýlegt viðmót,  

að nemendur finni að þeir séu velkomnir og að við skólinn viljum gera allt 

sem við getum til hjálpa þeim. Það þarf að sýna þeim skólann og hjálpa 

þeim að kynnast bekkjarfélögum sínum og umsjónarkennara. Þau þurfa að 

finna að þau eru ekki gleymd heldur þarf að styðja við þau og láta þau hafa 

námsefni við hæfi, þannig að þau finni að þau geti og gefist ekki upp. 

Upplifanir viðmælenda eru að mestu svipaðar hvað varðar hæfni skólans og þeirra 

sjálfra til móttöku ísl2 nemenda. Þær eru þó ekki allar á einu máli um hvort skólinn eða 

sveitarfélagið hafi látið gera sérstaka móttökuáætlun til þess að vinna eftir eins og gert 

hefur verið í nokkrum sveitarfélögum/skólum á landinu. Dísa viðurkenndi að hún hefði 

ekki kynnt sér móttökuáætlunina sem hún þó sagði að væri til.  

Mikilvægt er að ísl2 nemendur nái framförum í íslensku því mestur hluti náms sem 

þau stunda hér á landi, í grunn- og framhaldsskóla að minnsta kosti, fer fram á íslensku. 

Það hlýtur því að vera grundvallaratriði að nemendur nái framförum í íslensku til þess 

að geta öðlast velgengni í hinum ýmsu námsgreinum. 

4.2 Framfarir í íslensku og gengi í náminu  

Upplifun Dísu af gengi ísl2 nemenda almennt í námi er að henni finnst þeir byrja 

ágætlega en síðan sé eins og þeir nái aldrei nógu góðum tökum á íslenskunni. Byggt á 

sinni eigin reynslu upplifir hún að nemendur staðni oft og sem hugsanlegar ástæður 

nefnir hún að hana gruni að samfélagið haldi ekki nægilega vel utan um þessa 

nemendur og einnig að það vanti áhersluna heimafyrir, á að börnin læri íslensku.  

Anna tekur i sama streng og segir framfarir og gengi ísl2 nemendanna fara svolítið 

eftir því hvernig foreldrarnir vinni með skólanum og það sé stór munur á gengi 

nemenda eftir því hvort foreldrar þeirra reyni að læra íslensku eða ekki. Hún tekur sem 

dæmi ísl2 nemendur sína frá síðasta skólaári en báðum gekk mjög vel í náminu. Önnur 

fékk verðlaun fyrir árangur í stærðfræði en hin í íslensku við útskrift úr 10. bekk 

síðastliðið vor. Anna segir að það hafi verið roslalega mikill metnaður bæði hjá þeim 

sjálfum og foreldrum þeirra.  

Hildur upplifir að framfarir séu mjög misjafnar en yfir heildina séu þær hægar. Hún 

segir að það geti verið erfitt fyrir þessa krakka að læra málið, þau komi flest fá 

pólskumælandi löndum og heimilum. Að skóladegi loknum fara þau heim og tala 
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móðurmál sitt og horfa á sjónvarp á móðurmálinu svo það er lítil þjálfun i gangi á 

hverjum degi. 

Sakmvæmt Dísu þá veit hún ekki til þess að lögð séu fyrir sérstök próf til þess að 

meta framfarir ísl2 nemenda í íslensku en bætir við að það væri þá í höndum 

sérkennara. Dísa segist vera í góðu sambandi við sérkennara og að þær vinni náið 

saman um áætlun, kennslu og eftirfylgni með nemendunum. Anna segist sjálf útbúa 

próf fyrir nemanda sinn og kannar með honum hvort markmiðum sé náð fyrir hverja 

lotu. Hildur, sérkennari, staðfestir orð Dísu og segir að ekki sé verið að nota nein sérstök 

próf í íslensku sem öðru máli heldur taki ísl2 nemendur sömu próf og bekkurinn. 

Í samanburði við ísl1 nemendur segir Dísa það misjafnt hvernig ísl2 nemendur 

standa í náminu, hennar upplifun er að það geti verið mismunandi eftir upprunalandi 

en einnig eftir því hvernig haldið er utan um nemendur. Hún telur ísl2 nemendurna 

lenda oft í vandræðum því íslenskukunnátta sé grunnurinn að öllu öðru. Ísl2 

nemendurnir virðast staðna á einhverjum punkti þegar námið fer að þyngjast og 

kröfurnar verða meiri, þá sé eins og ísl2 nemendurnir nái ekki að halda dampi við hina 

nemendurna. Dísa ítrekar að þetta sé hennar upplifun og að hún geti ekki alhæft um 

þetta. Hún telur þó líklegt að þetta eigi almennt við á Íslandi og að ísl2 nemendur geti 

lent í vandræðum þegar þeir koma upp í efri bekkina og framhaldsskólana, 

nemendurnir eiga  þá erfiðara með að halda utan um námið því kunnáttan í íslensku sé 

ekki nógu góð til þess að mæta kröfum.  

Upplifun Önnu er að ísl2 nemendur geti vel staðið ísl1 nemendum jafnfætis í 

náminu og jafnvel framar líkt og komið hefur fram um ísl2 nemendur hennar frá síðasta 

vetri. Anna telur að þetta geti einnig átt við almennt hér á landi því hún hefur samband 

við kennara víða og allir virðast vera leggja mikið á sig til þess að koma ísl2 nemendum 

vel áfram í náminu. Hildur segir ísl2 nemendur standa mjög misjafnlega miðað við ís1 

nemendur í náminu, sumir eru betri en aðrir verri. Í skólanum hafi verið mjög flottir 

nemendur sem hafi náð góðum tökum á íslenskunni, og bætir Hildur við að það sé 

grunnurinn, ef þau ná tökum á íslenskunni þá gengur þeim vel í hinu. Hún gerir sér ekki 

grein fyrir því hvort samræmi sé í stöðu ísl2 barna almennt á Íslandi en vonar að það sé 

svipað. Henni finnst sumir vera mjög duglegir sem hún sér annars staðar en hún veltir 

því fyrir sér hvort það séu kannski bara þeir allra duglegustu sem eru látnir tala í 

sjónvarpi og þess háttar. 

Dísa segist ekki hafa reynslu af því hvernig ísl2 nemendum gengur að tileinka sér 

íslenskuna eftir komualdri. Sé litið til tveggja nemenda hennar þá kom annar þeirra 

ungur til landsins en hinn eldri og í rauninni gengur þessum sem kom eldri til landsins 
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betur en þeim sem kom yngri. Dísa telur að allur gangur geti verið á þessu en það má 

hafa í huga að á heimili þess nemanda sem kom eldri til landsins og gengur betur í 

íslensku er líka töluð íslenska. Upplifun Önnu er að nemendur séu fljótari að ná málinu 

eftir því sem þeir eru yngri þegar þeir koma til landsins. Hún segir yngri nemendur vera 

óhræddari við að tala þótt málið sé ekki fullkomið en eldri nemendur veigri sér við að 

tala íslenskuna þangað til þeir geti talað hana nokkurn veginn rétt. Eldri nemendur skilji 

þá oft mikið í íslensku þótt þeir séu ekki tilbúnir að tala hana. Hildur segir þetta vera 

misjafnt og að hún hafi séð allt gerast. Henni finnst þó að þegar börn eru orðin eldri, 

10-12 ára, að þau læri þó þau tali lítið, en svo eftir kannski tvö ár þá eru þau allt í einu 

farin að tala íslenskuna mjög vel. Henni þykir yngri börnin vera meira að ströggla við 

þetta fram eftir öllu. Hún segist upplifa muninn á bæði orðaforða og framburði 

nemenda. 

Upplifun Dísu á því hvernig ísl2 nemendum tekst að tjá skoðanir eða tilfinningar á 

rituðu máli er að ísl2 nemendur hennar eigi í vandræðum með þetta. Hún sér mikinn 

mun á orðalagi miðað við ísl1 nemendur þannig að ísl2 nemendurnir nota einfaldara 

mál og orðalag. Anna tekur ekki undir skoðun Dísu og segir að hennar upplifun sé að 

ísl2 nemendum takist jafn vel og  ísl1 nemendum að tjá skoðanir og tilfinningar í rituðu 

máli, annað hvort séu nemendur opnir eða lokaðir. Spurð út í orðaval hvort einhver  

munur sé á ísl2 og ísl1 nemendum segir Anna ísl1 nemendur vera komna með svo 

skertan orðaforða að ísl2 nemendur standi þeim alveg að sporði hvað þetta varðar og 

séu jafnvel betri, því þau leggi meira á sig til þess að finna orð heldur en íslensku börnin. 

Hildi finnst geta ísl2 nemenda til að tjá sig á rituðu máli vera mjög slaka. Þau velji 

einfaldari orð og orðaröðun er ekki rétt. Þau skrifa til dæmis „mín mamma“ í staðinn 

fyrir „mamma mín“ sem væri þá kannski eins og þau myndu segja eða skrifa það á 

móðurmálinu. Tungumálafærni nemenda liggur einnig til grundvallar samskiptum 

þannig að kunnátta ísl2 nemenda í íslensku greiðir fyrir samskiptum þeirra við ísl1 

nemendur á íslensku. 

4.2.1 Samskipti nemenda 

Viðmælendur mínir voru sammála um að ísl2 nemendur sem tala sama tungumál hafi 

tilhneigingu til að hópa sig saman og leika sér saman. Þær eru allar sammála um að það 

sé hætt við því að þetta geti hamlað framförum þeirra í íslensku þar sem þeir nota 

íslensku minna og tengjist því síður ísl1 jafnöldrum. Dísa bætir við að það sé „eiginlega 

vonlaust að ætla að banna fólki að tala saman á sínu móðurmáli, maður myndi aldrei 

vilja að það yrði gert við mann sjálfan eða börnin manns“ en að skólinn gæti samt sem 
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áður stuðlað betur að meiri félagslegri aðlögun ísl2 nemenda með því til dæmis að nota 

frímínútur til þess að fara í leiki þar sem bæði ísl1 og ísl2 nemendur eru saman. 

Hildur er ekki með umsjónarbekk en það sem hún upplifir í sambandi við samskipti 

ísl1 og ísl2 nemenda er að samskiptin eru mjög misjöfn. Hún sér mikinn mun á þeim 

krökkum og þeim sem eignast íslenska vini. Þau sem eignast íslenska vini eru að hennar 

mati fljótari að ná tökum á málinu, þá þessu talaða máli sem við notum, og samskiptin 

geti því haft mikil áhrif á það hvernig ísl2 nemendum tekst að læra málið. Hildur telur 

það vera svolítið í höndum umsjónarkennara að stuðla að félagslegri aðlögun ísl2 

nemenda og það megi gera með því til dæmis að vanda hvernig raðað er í hópa þannig 

að ísl2 nemendur þurfi að nota íslenskuna og skilja hana.  

Ísl2 nemendur í umsjónarbekk Dísu eiga mjög góð samskipti við ísl1 nemendur bæði 

innan og utan skólans. Dísa telur að samskipti þarna á milli komi ísl2 nemendunum til 

góða þar sem að þeir læra þá orð sem ekki eru eingöngu bundin við skólann eða námið. 

Þeir tveir nemendur sem eru í Dísu bekk og hafa annað móðurmál en íslensku koma frá 

sitt hvoru landinu, þeir geta því ekki átt samskipti sín á milli á móðurmálinu.  

Anna talar einnig um að það séu undantekningar á því að nemendur með sama 

móðurmál hópi sig saman og nefnir sem dæmi stúlkurnar tvær sem hún var með í 

umsjónarbekknum sínum í fyrra. Þær virtust iðulega umgangast aðrar íslenskar stúlkur 

bæði á skólatíma og utan skóla. Anna telur að samskipti á milli ísl1 og ísl2 nemenda geti 

skipt máli fyrir ísl2 nemendur sem eru að læra íslensku með þeim hætti að ísl2 börn 

bæti orðaforða sinn með því að  læra öðruvísi orð, líkt og Dísa sagði frá, sem tengjast 

ekki bara því sem er að gerast í skólanum. Anna segir að skólinn reyni að stuðla að 

félagslegri aðlögun ísl1 og ísl2 nemenda með lífsleiknimarkmiðum og 

uppbyggingarstefnunni sem unnið er eftir í skólanum. Hún sjálf reynir að sinna 

félagslegu hlið nemenda sinni jafnt, lítur á bekkinn sinn sem einn hóp og vill að 

bekkurinn fylgist að og vill því ekki að ísl2 nemendur séu teknir mikið út úr tímum til að 

fara annað að læra. Hún telur ísl2 nemendur læra líka á því að hlusta á íslenskuna sem 

er töluð í kennslustofunni þótt þeir séu að vinna í sérverkefnum. 

Af viðtölum við þátttakendur má ráða að ísl2 nemendum gangi misvel að tileinka sér 

íslensku og þá fjölbreyttan orðaforða. Það virðist fara að einhverju leyti eftir heimilum 

þeirra hvernig framfarirnar eru, að hve miklu leyti nemendurnir eru hvattir til þess að 

nota íslenskuna fyrir utan skólann. Upplifun viðmælenda er þó misjöfn á því hvernig 

framfarir ísl2 nemenda í íslensku séu og hvernig ísl2 nemendum tekst að tjá skoðanir og 

tilfinningar í rituðu máli miðað við ísl1 nemendur. Einn viðmælandinn hefur verið með 

afburðar ísl2 nemendur í sinni umsjón á unglingastigi og einnig telur hún orðaforða ísl1 
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nemenda vera orðinn það slakan að ísl2 nemendur geti með góðu móti staðið þeim 

jafnfætis. Félagsleg aðlögun ísl2 og ísl1 getur samkvæmt öllum viðmælendum skipt 

miklu máli fyrir ísl2 nemendur og framfarir þeirra í íslensku. Með því að blandast við ísl1 

börnin fyrir utan skóla læri þau fleiri orð sem tengjast ekki eingöngu því sem gerist 

skólanum og þau þurfi að tala íslenskuna meira sem þjálfar þau þá í að nota orðin. 

Margt þarf að hafa í huga við skipulagningu náms og kennslu ísl2 nemenda. Til að 

mynda þarf að sjá til þess að nemendurnir nýti tímann sinn í kennslustundum vel. Það 

þarf einnig að meta þörf hvers og eins nemanda á sérkennslu eða öðrum stuðningi inni í 

almennum bekk, hvernig eigi að standa að námsmati og hvaða námsefni sé til og 

hvernig það er valið sem notað skal. 

4.3 Nám og kennsla 

Upplifun Dísu, umsjónarkennara á miðstigi, á því hvernig ísl2 nemendur nýta tíma sinn í 

almennum kennslustundum er að almennt séu þetta krakkar sem vilja gera vel og gera 

allt sem þau geta til þess að ná hinum krökkunum. Nemendurnir láta vita ef verkefnin 

eru of erfið og þá er reynt að koma til móts við þau með léttari verkefnum eða þau eru 

aðstoðuð með öðrum hætti. Anna, unglingastigskennari, er á sama máli og segir að ísl2 

nemendur nýti tímann alveg eins og aðrir nemendur í bekknum. Ísl2 nemendur eru 

jafnvel með sérverkefni og hafa stuðningsfulltrúa með sér sem aðstoðar þá á meðan 

Anna sinnir öðrum nemendum í bekknum. Hildur sérkennari er ekki viss um að þessir 

nemendur nýti tímann vel í almennum kennslustundum, þar sem hún er ekki með 

umsjónarbekk, en kennarar hafi fengið hjá henni námsefni fyrir sína ísl2 nemendur sem 

þeir geta þá unnið nokkuð sjálfstætt í til þess að læra íslensku betur.  

Þegar Dísa er spurð að því hvernig henni þyki best að bregðast við, sjái hún að 

nemandi hafi ekki gagn af kennslustund, nefnir hún að til dæmis hafi þeir nemendur 

sem hún hafi í umsjón með núna fengið undanþágu frá dönskukennslu. Þegar Dísa sá að 

nemendurnir höfðu ekkert gagn af því að læra dönsku, ákvað hún að hafa samband við 

foreldra til þess að athuga hvort nemendurnir myndu ekki hagnast meira á því að læra 

enn meiri íslensku heldur en dönsku. Foreldrar barnanna tóku mjög vel í þetta og var 

sótt um undanþágu frá Aðalnámskrá í dönsku og læra nemendurnir þá íslensku á 

meðan bekkjarfélagarnir læra dönsku. Í dönskutímum fara þessir tveir nemendur þá 

fram með stuðningsfulltrúa og læra íslensku eða fara í íslensku til sérkennara. Anna 

segist láta sína nemendur fá sérverkefni sjái hún að þeir hafi ekki gagn af 

kennslustundum, jafnvel leyfi hún nemendunum að lesa á móðurmálinu. Spurð út í það 

hvernig sé staðið að þvi að fá undanþágu frá Aðalnámskrá í dönsku segir Hildur að ekki 
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þurfi leyfi frá Menntamálaráðuneytinu til þess. Hún er nýbúin að standa í þessu og hélt 

að það þyrfti. Hún segir að nóg sé að fá undirskrift frá foreldrum á blaði eða einhvers 

konar samning sem síðan er geymdur í skólanum. 

Við skipulagningu náms og kennslu ísl2 nemenda telur Dísa mikilvægt að hafa í huga 

hvar nemendurnir eru staddir, hvort þeir tali íslensku ef þeir eru til dæmis að koma úr 

íslensku málumhverfi í leikskóla eða hvort þeir eru að koma beint erlendis frá með enga 

íslenskukunnáttu. Hún segir það skipta máli að skipuleggja sig út frá því sem 

nemendurnir hafa í grunninn. 

Anna segir að ekki sé nein ein leið til að skipuleggja kennslu fyrir ísl2 nemendur, þeir 

séu eins misjafnir og þeir eru margir. Hún segist byrja á því þegar það kemur nýr 

nemandi, sem ekki talar íslensku, að fá hann til þess að vera með og að yfirleitt gangi 

best að koma nýjum nemendum inn í stærðfræðina, að minnsta kosti þar til kemur að 

orðadæmum. Hún reynir því að velja fjölbreytt verkefni sem nemendurnir ráða við og 

smátt og smátt geti þeir fært sig yfir í sama námsefnið og aðrir í bekknum eru að vinna. 

Það sé þó misjafnt hversu langan tíma þetta tekur fyrir hvern og einn. Hún segist fara 

eins að með ísl2 nemendur sem hafa áður fengið kennslu í íslensku en þeir nemendur 

eru oft ekki jafn vígir á íslenskuna og ísl1 nemendur þótt þeir hafi fæðst á Íslandi eða 

flutt hingað ungir. Anna gerir ekki einstaklingsnámskrá heldur vinnur hún áætlun sem 

gildir fyrir bekkinn í heild og gerir útúrdúra frá henni fyrir þá nemendur sem á þurfa að 

halda.  

Fyrir ísl2 nemendur sem eru fæddir hér á landi eða hafa búið frá unga aldri segist 

Dísa hátta kennslunni eins og hjá ísl1 nemendum, það er ef þeir eru í rauninni aldir upp 

hér. Hún telur þó að hægt sé að veita þessum nemendahópi betri stuðning sem ætti þá 

að byrja í leikskóla, þannig að unnið væri meira starf í íslenskukennslu eða æfingu í 

íslensku strax í leikskóla. Dísa bætir samt við að hún hafi ekki þekkingu á því hvernig er 

unnið með ísl2 nemendur í leikskólanum í bæjarfélaginu núna. Til þess að veita ísl2 

nemendum betri stuðning segir Anna það skipta máli að hvetja þá, og leggja áherslu á 

það við foreldra að börnin séu í einhverjum tómstundum eftir skóla og umgangist 

bekkjarfélaga utan skólatíma. Hún segir kennara geta komið þessu á framfæri en ráði 

þó engu um hvort þessu sé fylgt eftir. 

Upplifun Hildar er að þótt ísl2 nemendur hafi búið hér frá unga aldri þá séu þeir alls 

ekki nógu góðir í íslensku. Það séu þó gerðar sömu kröfu á þá og ísl1 nemendurna en ef 

þeir ráði ekki við námsefnið sé þeim hjálpað og námsefni létt eða aðlagað. Hún segir að 

alltaf megi gera betur við að veita þessum nemendahópi meiri stuðning. Hildur myndi 

vilja sjá fastan einn tíma á dag í íslenskukennslu því þótt ísl2 nemendur séu búnir að ná 
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einhverjum tökum á orðaforða þá vantar oft dýpt í tungumálið sem sést þegar 

nemendurnir eru prófaðir í lesskilningi. Einnig væri gott að hafa sérstaka manneskju 

sem væri tengiliður fyrir nýbúa. 

4.3.1 Sérkennsla 

Dísa segir að kennsla ísl2 nemenda sé að einhverju leyti álitin sem afbrigði af sérkennslu 

í skólanum þar sem að það er sérkennari sem hefur séð um utanumhald kennslu 

þessara nemenda. Hún segir þó að sérkennsla ísl2 hafi breyst undanfarin tvö ár og hafi 

nemendur hennar farið tvær kennslustundir í viku til sérkennara og svo eina 

kennslustund í viku til annars kennara þar sem sé eingöngu kennd íslenska, en þetta er 

nýtt fyrirkomulag. Nemendurnir eru því teknir út úr bekknum til þess að fara í 

íslenskukennslu og í dönskutímum fara þeir einnig út úr almennri kennslu til þess að 

þjálfa íslenskuna betur.  

Anna verður hugsi þegar spurt er hvort kennsla ísl2 barna sé álitin sem afbrigði af 

sérkennslu og sveiflast svolítið á milli já og nei. Að endingu segir hún að svo sé ekki því 

sérkennsla sé meira ætluð nemendum sem eiga erfitt með að fóta sig í námi vegna til 

dæmis námsörðugleika og kennsla ísl2 nemenda sé svolítið nýr flokkur. Anna segir að 

áður hafi hún haft það þannig að ísl2 nemendur færu út úr bekk til þess að fara í auka 

íslenskutíma en núna fari nemandi hennar ekki út úr bekknum nema með 

stuðningsfulltrúanum sínum.  

Hildur segir ísl2 kennsla í rauninni ekki verið álitin sem afbrigði af sérkennslu, það 

hafi verið þannig en sé það ekki lengur. Þetta hafi verið orðinn svo stór partur af 

sérkennslunni að það hafi verið tekið út. Hildur sér samt um þetta að einhverju leyti þar 

sem þetta fellur undir sérkennsluráðgjöf og hún aðstoðar því aðra kennara sem sjá um 

kennsluna til dæmis með  því að vísa á námsefni. Samkvæmt Hildi fá ísl2 nemendur 

einn til tvo tíma á viku í auka íslensku og er þörfin metin eftir getu nemendanna. 

Nemendur eru teknir út úr tíma í hópum yfirleitt en það er ekki venja að hafa ísl1 

nemendur með. Hildur telur það þó vera góða hugmynd. Fyrir utan þá tíma sem ísl2 

nemendur fara úr tíma í auka íslensku vinni þeir einnig með sérverkefni í íslensku inni í 

bekk. 

Þegar spurt var hvort einhverjir ákveðnir tímar úr stundatöflu væru notaðir fyrir 

sérkennslu í íslensku, segir Dísa að stundum fari þær úr íslenskutíma til að læra íslensku 

á öðrum stað í skólanum. Einnig hafi þær fengið aðstoð í stærðfræði og farið þá úr 

stærðfræðitíma til að fá hjálp en taki sínar bækur með og vinni í þeim samkvæmt 

áætlun. Með þessu er reynt að passa upp á að ísl2 nemendurnir dragist ekki mikið aftur 
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úr miðað við aðra nemendur í bekknum þótt þeir þurfi að fara annað að fá aðstoð. 

Anna segir að reynt sé að taka úr tímum sem ekki nýtast ísl2 börnunum. Sem dæmi hafa 

ísl2 nemendur hennar verið teknir úr dönskutímum því Anna telur að það sé of mikið 

fyrir nemanda sem kemur til dæmis frá Póllandi að læra íslensku, ensku og dönsku. 

Þannig hafi ísl2 nemendur fengið að nýta dönskutímana í íslenskunám eða jafnvel nám í 

móðurmáli þeirra. Annars er Anna mjög mótfallin því að nemendur séu teknir út úr 

bekk og vill frekar fá aðstoð inn í bekk því annars missi þeir nemendur sem fara „af svo 

ofboðslega miklu”. 

Hildur segir það erfitt að velja úr hvaða tímum ísl2 nemendur séu helst teknir og það 

þyki erfitt að taka þá úr íslenskutímum því þá séu þeir að læra íslensku og mega alls ekki 

missa af því. Það séu því helst í einhverjum „kjaftafögum“ sem þeir eru teknir út og 

þegar nemendurnir eru orðnir eldri þá er reynt að nota dönskuna, að þeir þá sleppi 

henni til þess að læra meiri íslensku. Eftir fremsta megni er reynt að taka nemendur 

ekki út úr tímum í list- og verkgreinum. Samkvæmt Hildi getur verið mjög erfitt að passa 

upp á að nemendurnir dragist ekki aftur úr í þeim greinum sem þeir missa af en 

stundum geti þeir unnið í íslenskutímunum í því efni sem þeir ættu að vera að vinna í 

inni í bekk og fái þá aðstoð við það í minni hópum.  

4.3.2 Námsmat 

Dísa segir að námsmatið hjá ísl2 nemendum sé það sama og hjá ísl1 nemendum, nema 

mögulega þegar verið sé að prófa eða meta íslenskukunnáttuna. Dísa gerir nákvæmlega 

sömu kröfur á sína nemendur, hvort sem þeir eru ísl1 eða ísl2. Hún segist samt koma til 

móts við ísl2 nemendurna ef þeir skilja ekki nægilega vel. Þá útskýrir hún fyrirmæli 

betur. Í stærðfræði eru hins vegar allir nemendurnir í bekknum með sama námsefni og 

skila allir inn sömu verkefnum og taka sömu kannanirnar. Í tilfelli ísl2 nemanda Önnu þá 

vinnur hann í sérefni á meðan hann er að læra íslenskuna. Anna gerir fyrir hann áætlun 

fyrir mánuð í senn með ákveðnum orðum í samskiptum, litum og þess háttar. Anna 

leggur síðan fyrir hann könnun til að fylgjast með framvindu hans, sem síðan er byggt 

ofan á í framhaldinu. Samkvæmt Hildi hefur ekki verið metið sérstaklega í íslensku sem 

öðru máli heldur er sams konar námsmat og hjá öðrum í bekknum eins og Dísa og Anna 

segja. Ef matið er ósanngjarnt eða ef nemandi er mjög eftir á í málinu er tekið tillit til 

þess með stjörnumerktri einkunn. Stjörnumerkt einkunn þýðir þá að nemandi hafi tekið 

sér próf eða að það séu séraðstæður við prófatöku eða eitthvað þess háttar. 

Matsaðferðirnar sem Dísa notar eru vinnubókamat, sjálfsmat, vinnumöppumat og 

kaflapóf. Hún segist reyna að nota eins fjölbreytt mat og hún getur. Dísa segir að ekki sé 
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mikið um próf en allir nemendur taki sömu kaflapróf í stærðfræði til dæmis. Próf og 

verkefni eru þá aðlöguð að getu ísl2 nemenda með þeim hætti að þeir fá aukaaðstoð 

við að skilja fyrirmæli og þess háttar. Anna metur virkni í tímum og samskipti 

nemandans bæði við hana og samnemendur. Hún telur að það geti sagt meira heldur 

en stöðluð próf.  

4.3.3 Vefir og námsefni 

Viðmælendurnir þekkja allir vefinn Tungumálatorg.is en nota hann mismikið og á 

mismunandi hátt. Dísa hefur nýtt sér hann til þess að lesa sér til og afla sér upplýsinga 

en Anna notar hann aðallega til þess að nálgast verkefni fyrir nemendur. Hildur notar 

Tungumálatorgið mikið í íslenskukennslu fullorðinna en einnig með nýja nemandanum 

á unglingastigi grunnskólans. Hún segir að þar sé fullt að flottum verkefnum og góð 

myndbönd, þau séu reyndar orðin svolítið gömul en standi alveg fyrir sínu. Hildur hefur 

líka aðeins kynnt sér Velkomin vefinn. Hún telur hann góðan en allt öðruvísi en 

tungumálatorgið. Velkomin vefurinn hefur nýtist henni við móttöku nemenda, til að 

ræða við foreldra og þess háttar. Dísa og Anna kannast báðar við Velkomin vefinn en 

hafa ekki nýtt sér hann í starfinu með ísl2 nemendum. 

Til þess að nálgast námsefni fyrir ísl2 nemendur leitar Dísa helst til sérkennara og 

fær þá aðstoð hjá henni við að velja námsefni sem hentar þeim fyrir ísl2 nemendur sína. 

Dísa segist stundum fara á vefi eins Tungumálatorgið til þess að finna efni, eins notar 

hún vefinn 123skoli.is og skólavefinn. Á 123skoli.is og Skólavefnum er oft að finna 

léttara efni sem hentar þeim betur en það sem unnið er með í skólastofunni. Það er þá 

stundum efni sem er ætlað yngri nemendum en Dísa reynir að gæta þess að efnið sé 

ekki of barnalegt svo nemendurnir upplifi ekki að þeir séu að vinna verkefni sem eru 

fyrir neðan þeirra þroska. 

Dísa segist hafa fengið að skoða námsefni ætlað ísl2 nemendum hjá sérkennara og 

einnig hafi hún skoðað nýlega Nams.is og séð að þar er fullt af góðu efni til. Afstaða 

hennar til þess efnis sem er til er því góð og myndi hún vilja sjá meira af því  í skólanum, 

það sé þó eitthvað til sem er aðgengilegt og að þetta sé í góðum farvegi.   

Anna segist sjálf aðlaga námsefni fyrir ísl2 nemendur sína eftir þörfum. Hún til 

dæmis velur léttari enskubækur fyrir ísl2 nemandann sem er í bekknum hennar núna og 

velur úr verkefni í námsefni bekkjarins sem ísl2 nemandinn getur tekið þátt í. Anna 

myndi vilja sjá meira af námsefni frá 1. bekk og upp úr fyrir nýbúa sem eru að koma til 

Íslands, að það væri þá til efni sem væri ætlað t.d. hennar nemanda á unglingastigi sem 
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hefur engan grunn í íslensku. Hún segir þó að það efni sem til er sé mjög aðgengilegt en 

einnig sé skólinn búinn að koma sér upp sínum eigin gagnabanka. 

Hildur segist vera með nokkrar bækur sem hún vísar kennurum á að nota við 

kennslu ísl2 nemenda. Það fari þó eftir ýmsu hvaða námsefni er valið fyrir hvern 

nemanda, svo sem hvort nemandinn sé læs eða ekki. Erfitt geti verið að kenna yngri 

nemendum sem séu ólæsir og óskrifandi, þeir séu stundum óþolinmóðir og er hætta á 

hegðunarvandkvæðum þegar þeir skilja ekki neitt. Þá er námsefni meira myndrænt og 

unnið með orðaforða svo sem litina, skóladótið, fötin og þess háttar. Þegar 

nemendurnir hafa náð einhverjum tökum á málinu er hægt að fara að vinna meira 

skriflegt og með lestur. 

Fyrir utan það námsefni sem Hildur á til í hillunum sínum þá leitar hún einnig að efni 

á netinu og stundum með hjálp Google. Hún segir að það sé mikið af efni til þótt alltaf 

megi gera betur og bætir við að námsefnið sem sé notað þurfi ekkert endilega að vera 

eyrnamerkt til kennslu ísl2 nemendum því einnig sé hægt að nota annað íslenskt 

námsefni sem hentar þeim vel. Þá megi jafnvel nota efni sem er ætlað ísl1 nemendum 

sem eru tveim til þremur árum yngri. Verkefnin eru valin með tilliti til getu og þroska 

nemenda og þess gætt að þau séu ekki of þung og ekki of barnaleg, en það geti 

stundum verið snúið. Hildur er ánægð með það framboð af námsefni sem til er en 

myndi alltaf vilja sjá meira. Henni þykir helst vanta meira af myndum með orðum við, 

hún telur að flestir læri vel þannig, að sjá mynd af til dæmis bíl og fyrir neðan standi 

orðið bíll. 

Hér má því taka sama að fram kom hjá viðmælendum mínum að hafa þarf í huga 

hvar ísl2 nemendur standa í málinu og í námi almennt við skipulagningu náms og 

kennslu þeirra. Hver og einn nemandi hefur mismunandi grunn og mismunandi þarfir 

sem þarf að taka tillit til svo framfarir verði í námi. Allir viðmælendur töldu það koma 

ísl2 nemendum til góða að vera í samskiptum við ísl1 nemendur fyrir aukningu 

orðaforða og þjálfun í að tala og nota málið. 

Í Klukkuskóla er íslenskukennsla ísl2 nemenda að einhverju leyti álitin sérkennsla en 

sérkennari sér ekki beint um kennsluna heldur hefur yfirumsjón með henni. Það er ekki 

sérstök móttökudeild í skólanum heldur fá nemendur stuðning inni í bekk eða fara einu 

sinni til tvisvar í viku í auka íslenskutíma með öðrum ísl2 nemendum. Nemendur eru 

ekki sérstaklega metnir með námsmati í íslensku sem öðru máli heldur taka þeir í 

flestum tilfellum sömu kannanir og aðrir nemendur en reynt er að koma til móts við ísl2 

nemendur með nánari útskýringum og þess háttar ef með þarf. 
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Viðmælendur mínir hafa mjög jákvæð viðhorf til þess námsefnis sem er í boði fyrir 

ísl2 nemendur og finnst nokkuð auðvelt að nálgast það. Passa þarf upp á að 

nemendurnir fái námsefni við hæfi, ekki of þungt og ekki of létt, og að það hæfi aldri 

þeirra. Allir viðmælendur mínir hafa nýtt sér vefinn Tungumálatorg.is með einhverjum 

hætti og hafa þær allar góða reynslu af honum.  

4.4 Markmið og framtíðarhorfur 

Til þess að tryggja það að ísl2 nemendur hafi sömu tækifæri og ísl1 nemendur til frekara 

náms hér á landi eftir að grunnskóla lýkur, þarf að leggja áherslu á að þeir geti notað 

íslenskt mál og auki reglulega orðaforða sinn, lesskilning og almenna málfærni. 

Samkvæmt Dísu eru markmið með íslenskukennslu í skólanum:  

bara að styrkja íslenskukunnáttuna og auka orðaforða þannig að þau, líka 

náttúrulega upp á að þau þú veist hafi sömu, í rauninni ... geti gert það 

nákvæmlega sama og íslenskir nemendur, komist jafn langt í sínu eins og  

eða sem sagt í því námi sem þau vilja fara í í framhaldinu. 

Anna er á sama máli og segir markmiðin með kennslunni vera að nemendur geti 

spjarað sig í framhaldsnámi hér á Íslandi og stundað vinnu. Dísa telur að ekki gangi nógu 

vel að ná þessum markmiðum á meðan Anna segir ekki vera komna svo mikla reynslu á 

það. Anna bendir á að þeir ísl2 nemendur sem hún hafi haft áður hafi farið áfram í 

framhaldsskóla og pólsku stúlkunum sem hafi verið hjá henni á síðasta skólaári gangi 

vel enn sem komið er. Hildur segir markmiðin vera að nemendurnir nái tökum á 

íslenskunni og það gangi misjafnlega að ná þessum markmiðum, „sumir ná þessu mjög 

vel en aðrir ekki“. 

Viðmælendur mínir eru ekki allir á einu máli um það hvernig væntingar foreldra ísl2 

barna séu til náms barna sinna. Dísa segir væntingar foreldranna vera eins misjafnar og 

börnin eru mörg, henni finnst það mjög misjafnt eftir heimilum. Samvæmt Önnu eru 

foreldrar ísl2 barna mjög metnaðarfullir og það skipti þá mjög miklu máli að börnunum 

þeirra gangi vel. Hún segist sjá meiri metnað hjá foreldrum ísl2 barna en foreldrum ísl1 

barna. Foreldrar ísl2 barna séu tilbúnir að leggja meira á sig með því að fylgjast með því 

hvort börnin eigi að læra heima og einnig er oft meiri agi á heimilum ísl2 barna en hjá 

ísl1 börnum. Anna bætir við að ísl2 nemendurnir sem koma í skólann geti verið með 

mjög ólíkan bakgrunn. Í einhverjum tilfellum koma börn í skólann sem eiga hámenntaða 

foreldra sem gera miklar kröfur til barna sinna og láti þau jafnvel vera í fjarnámi frá 

heimalandinu á móðurmálinu og það þurfi að taka mið af því. Þarna sé verið að tala um 
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allt öðruvísi kröfur heldur en fyrir til dæmis barn sem kemur frá miklum erfiðleikum í 

heimalandinu. Móðirin hafi jafnvel komið hingað á undan barninu og búin að berjast 

fyrir því í kannski tvö ár að fá að fá barnið til sín. Anna segir að það þurfi að byrja á því 

að gera sér grein fyrir bakgrunni nemenda og hvernig tilfinningalífið sé hjá nemendum. 

Upplifun Hildar er að foreldrar ísl2 barna séu mjög metnaðafullir og að þeir hafi  miklar 

væntingar til náms þeirra. Hún segir eins og Anna að börnin séu stundum látin stunda 

nám í upprunalandinu líka, þá í gegnum tölvur. Hildur telur það þó vera of  mikið fyrir 

þessa krakka að vera í tveimur skólum. 

Dísa álítur að kannski þurfi að virkja foreldra betur eða nærsamfélagið til þess að ná 

markmiðum í kennslu íslensku sem öðru máli, en finnst samt að alltaf sé verið að gera 

það. Hún sér fyrir sér að framtíðarhorfur ísl2 nemenda til frekara náms séu afar slakar 

svona á heildina litið, en að það eigi líka alveg við um ísl1 nemendur, því þegar 

námsefnið er orðið þyngra þá hafi þeir hvorki orðaforða né aðstöðu til þess að læra. 

Anna telur framtíðarhorfur ísl2 nemenda til frekara náms hér á landi alveg vera til jafns 

við ísl1 nemendur. Upplifun hennar er að ísl2 nemendur séu oft tilbúnir að leggja meira 

á sig en ísl1 nemendur ef þeir ætla sér eitthvað og standa því oft til jafns við ísl1 

nemendur eða jafnvel framar. Hildur sér góðar framtíðarhorfur fyrir ísl2 nemendur til 

frekara náms á Íslandi, að þeir eigi alveg að geta þetta. Hún segist upplifa og sjá það að 

ísl2 nemendur sem hafi verið í skólanum og séu farnir í framhaldsskóla standi sig vel. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru markmiðin með íslenskukennslu ísl2 

nemenda að styrkja íslenskuna og auka orðaforða nemenda. Þannig að ísl2 nemendur 

hafi sömu tækifæri og ísl1 jafnaldrar og komist til dæmis jafnlangt í námi eftir að 

grunnskóla lýkur. Foreldrar ísl2 nemenda eru í flestum tilfellum mjög metnaðarfullir og 

gera miklar kröfur til barna sinna í námi en það er þó ekki algilt. Nemendurnir sjálfir eru 

mismetnaðarfullir en margir eru tilbúnir að leggja mikið á sig til þess að ná góðum 

árangri í námi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) skulu grunnskólar á Íslandi stuðla að 

virku tvítyngi nemenda sinna sem hafa annað móðurmál en íslensku. Það þarf að hvetja 

foreldra til þátttöku í að efla íslenskukunnáttu barna sinna en jafnframt að halda við 

þeirra eigin móðurmáli. 

4.5 Móðurmálið og tvítyngi 

Dísa veit ekki til þess að ísl2 nemendur hafi fengið kunnáttu í móðurmáli viðurkennda 

sem hluta af skyldunámi í skólanum en Anna segir að danskan hafi verið sett til hliðar 

fyrir móðumálið í einhverjum tilfellum því fólk sé meðvitað um mikilvægi þess fyrir 



50 

nemendur að halda við móðurmálinu. Samkvæmt Hildi hefur ekki reynt á þetta í 

skólanum. Hún hugsar að það gæti vel komið til greina ef það væru nemendur með 

norðurlandamál sem móðurmál en þetta hafi ekki komið til umræðu með þá nemendur 

sem núna eru í skólanum. Hins vegar hafi verið reynt að bjóða upp á pólskukennslu með 

ágætis árangri. 

Skólinn hefur reynt að stuðla að virku tvítyngi ísl2 nemenda með því að bjóða upp á 

móðurmálskennslu fyrir pólska nemendur en það er ekki boðið upp á það núna í vetur 

því ekki fékkst fólk til að sjá um kennsluna. Móðurmálskennsla var bara í boði fyrir 

pólska nemendur en meirihluti ísl2 nemenda við skólann kemur frá Póllandi. Dísa telur 

það samt vera mjög jákvætt að ísl2 nemendur fái tækifæri til þess að læra móðurmál 

sitt, alla vega einu sinni til tvisvar í viku.  

Dísa telur að það vanti svolítið að skólinn ýti undir það að ísl2 nemendur viðhaldi 

móðurmáli sínu en Anna segir að skólinn hafi boðið upp á móðurmálskennslu fyrir 

pólska nemendur þegar það hafi verið hægt. Hún segist einnig hvetja nemendur sína til 

þess að lesa á móðurmáli sínu í yndislestrarstundum á hverjum morgni. Hildur segir að 

ísl2 nemendur séu hvattir til þess að tala móðurmál sitt og að lesa bækur og að 

foreldrar lesi fyrir börnin á móðurmálinu. Hún er mjög hlynnt því að ísl2 nemendur 

þjálfi móðurmál sitt því hún trúir því að ef þau séu góð í móðurmálinu þá eigi þau svo  

miklu auðveldara með að yfirfæra það á annað tungumál, öll hugtök og þess háttar.  

Dísa hefur sjálf ekki gert mikið af því að nálgast efni fyrir nemendurna á móðurmáli 

þeirra en á bókasafni skólans er að finna bækur sem bæði hafa pólskan og íslenskan 

texta og hefur Dísa reynt að hvetja pólska nemendur til þess að taka þær bækur að láni. 

Hildur hefur aðeins skoðað það að nálgast efni á móðurmáli nemenda og hefur ýtt undir 

að það sé til á bókasafninu, það hefur verið gert en allt of lítið að hennar mati. Til þess 

að reyna að nota móðurmál ísl2 nemenda í skólastarfinu hefur Dísa fengið nemendur 

sína til þess að segja sér og bekkjarfélögum hvað hlutir heita á pólsku eða portúgölsku 

og að þeir fái að vinna með landið sitt til dæmis í landafræði og kynna það og þess 

háttar. Anna segist hafa nálgast orðabækur fyrir ísl2 nemandann sinn og haft samband 

heim til hans til þess að biðja móður hans að senda með honum bók á móðurmálinu þar 

sem það er ekki til á bókasafninu. Einnig hefur Anna farið á ferðasíður og prentað út 

texta á móðurmáli nemandans. Nemendur Önnu hafa líka fengið að kynna heimaland 

sitt í tengslum við til dæmis landafræði og hefur það oft verið mjög áhugavert fyrir ísl1 

nemendurna að sjá hvaðan þeir koma, menningu þeirra og umhverfi.  

Í skólanum er tvítyngt starfsfólk og gegnir það störfum skólaliða. Dísa segir að það 

geti nýst í skólastarfinu að hafa starfsfólk sem talar sama mál og stór hluti ísl2 
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nemendanna með þeim hætti að tvítyngda starfsfólkið er boðið og búið til þess að túlka 

og einnig veita þau erlendu nemendunum svolítið öryggisnet. Nemendurnir geta alltaf 

leitað til þeirra ef þeir ná ekki að tjá sig og geta þá fengið aðstoð við að koma á framfæri 

því sem þeir eru að leita eftir, þetta á einnig við um samskipti við foreldra. Upplifun 

Önnu er að foreldrar vilji almennt ekki hafa fólk sem starfar í skólanum fyrir túlka og 

best sé að reyna að fá túlk í gegnum síma þegar það á við. Anna segir það helst nýtast í 

frímínútum að hafa starfsfólk sem getur talað bæði málin í samskiptum við ísl2 

nemendurna. Hildur bendir á það sama og Anna segir, að starfsfólkið sé ekki notað til 

þess að túlka ef um er að ræða viðkvæm mál en það hefur aðstoðað kennara við að 

þýða skilaboð til foreldra ísl2 barna eða þess háttar. Þegar það eru foreldrafundir þá er 

kallaður til túlkur, símatúlkur, til þess að fá einhvern ótengdan og hefur það reynst vel. 

Hér á undan hefur komið fram að í Klukkuskóla hafa ísl2 nemendur ekki fengið 

kunnáttu í móðurmáli viðurkennda sem hluta af skyldunámi. Skólinn hefur reynt að 

stuðla að virku tvítyngi með því að bjóða upp á kennslu í móðurmáli nemenda þegar 

það er hægt. Viðmælendur mínir hafa reynt að nota móðumál ísl2 nemenda sinna með 

ýmsum hætti í skólastarfinu t.d. með því að hvetja nemendur til að lesa á móðurmáli 

sínu í yndislestrartímum og spyrja hvað orð og hlutir kallast á þeirra máli. 

4.6 Samantekt á niðurstöðum 

Klukkuskóli stendur sig vel við móttöku og kennslu ísl2 nemenda að mati viðmælenda 

minna. Færnin virðist batna með hverju árinu en þó megi alltaf gera betur. 

Viðmælendur mínir voru ekki á einu máli um það hvort til væri sérstök móttökuáætlun 

fyrir nemendur af erlendum uppruna fyrir skólann eða sveitafélagið og þeir höfðu þeir 

ekki allir kynnt sér þá móttökuáætlun sem í boði er. Svo virðist sem ákveðið ferli fari þó 

í gang þegar ísl2 nemandi kemur í skólann en þær upplýsingar um hvernig staðið skuli 

að því virðast ekki vera aðgengilegar. 

Allir viðmælendur töldu það geta dregið úr framförum í íslensku þegar sami 

málhópur ísl2 nemenda dregur sig of mikið saman. Hins vegar geti það haft jákvæð áhrif 

á framfarir í íslensku þegar ísl2 nemendur blandast vel með ísl1 nemendum því þá reyni 

meira á orðaforða og að tala málið. Viðmælendurnir upplifa framfarir ísl2 nemenda á 

misjafnan hátt, ein segir ísl2 börnin alveg geta staðið á pari við ísl1 nemendur á meðan 

hinar tvær segja að oftast nær séu framfarirnar frekar hægar.  

Tvær af viðmælendum mínum telja að ísl2 nemendur nýti tímann sinn vel í 

almennum kennslustundum séu þeir með verkefni sem þeir ráða við. Upplifun að 

minnsta kosti annarrar þeirra er að nemendur séu mjög metnaðarfullir og láti vita ef 
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verkefni eru of þung. Séu verkefni of þung er reynt að aðlaga það sem verið er að vinna 

með að getu nemenda eða önnur verkefni valin. 

Ísl2 nemendur í Klukkskóla fá aukatíma í íslensku og er fjöldi kennslustunda á viku 

misjafn eftir hversu langt nemendurnir eru komnir í íslenskunáminu. Þetta telst samt 

ekki beint vera afbrigði sérkennslu í skólanum þar sem sérkennari sér ekki um þessa 

tíma að öðru leyti en að veita þeim kennurum sem sjá um hana ráðgjöf um námsefni og 

þess háttar. Þegar ísl2 nemendur fara í þessa aukatíma, út úr bekk, eru þeir í litlum 

hópum með kennara sem leggur fyrir verkefni eða aðstoðar nemendurna í öðru 

námsefni. Hildur segir erfitt að velja úr hvaða kennslustundum nemendur eigi að vera 

teknir en reynt sé að taka ekki af íslenskutímum úr stundatöflu nemenda, frekar sé 

reynt að nota dönskutíma og þá fá nemendurnir undanþágu frá dönsku. Anna segist 

vera mjög mótfallin því að nemendur séu teknir út úr bekk með þessum hætti. Hún 

telur þá hafa meira gagn af því að vera inni í bekknum með bekkjarfélögum og heyra 

íslenskuna þótt þeir séu að vinna í öðrum verkefnum með stuðningsfulltrúa. Þá sé 

frekar hægt að haga því þannig að nemandi og stuðningsfulltrúi fari saman fram að 

vinna þurfi þeir meira næði ef verkefni krefjast þess. 

Í umsjónarbekk Dísu er námsmatið eins hjá ísl1 og ísl2 nemendum, gerðar eru sömu 

kröfur til beggja hópa en komið er til móts við ísl2 nemendur eftir því sem við á. Hjá 

Önnu er þessu öðruvísi farið í vetur því nemandinn hennar kom í skólann í haust með 

enga íslenskukunnáttu. Anna gerir fyrir hann áætlun með markmiðum fyrir mánuð í 

senn og útbýr svo könnun fyrir hann til þess að kanna hvort markmiðum hafi verið náð. 

Í samræmi við þær niðurstöður er gerð áætlun fyrir næsta tímabil. Báðar reyna þær að 

beita fjölbreyttu námsmati þar sem vinnubækur eru metnar og virkni í tímum svo 

eitthvað sé nefnt. Ísl2 nemendur hafa ekki verið metnir sérstaklega í íslensku sem öðru 

máli en Hildur segir að stundum séu einkunnir stjörnumerktar ef nemendur hafa til 

dæmis tekið sérpróf eða eru með séraðstæður við prófatöku. 

Tungumálatorgið (tungumalatorg.is) hefur nýst öllum viðmælendum mínum á 

einhvern hátt. Þær hafa lesið sér til þar, aflað sé upplýsinga og nálgast verkefni. Hildur 

hefur jafnframt nýtt sér vefinn við íslenskukennslu fyrir fullorðna. Umsjónarkennarar 

leita helst til sérkennara eftir verkefnum fyrir ísl2 nemendur en nota einnig vefi eins og 

Tungumálatorg.is, Skólavefurinn.is og 123skóli.is, en einnig er að sjá á vef 

Námsgagnastofnunar að mikið af efni er til sem ætlað til kennslu með ísl2 nemendum. 

Afstaða viðmælenda minna til þess efnis sem er til er því góð en Anna myndi vilja hafa 

meira námsefni sem er sérstaklega ætlað fyrir ísl2 nemendur á hverju aldursstigi. Hildur 
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myndi vilja sjá meira af myndrænu efni til þess að þjálfa orðaforða nemenda, þá að 

tengja saman myndir og orð. 

Markmið með íslenskukennslu ísl2 nemenda í Klukkuskóla eru að styrkja 

íslenskukunnáttu og auka orðforða nemendanna þannig að þeir hafi sömu tækifæri og 

ísl1 nemendur til þess að sækja sér það nám sem þeir vilja eftir að grunnskóla lýkur. 

Samkvæmt Dísu hefur ekki gengið nægilega vel að ná þessum markmiðum en Anna 

segir ekki komna nægilega reynslu á það. Anna hafði þó ísl2 nemendur í 

umsjónarbekknum sínum síðasta vetur sem eru komnir í menntaskóla og eftir því sem 

hún best veit gengur þeim vel þar. Hildur hefur líka séð að ísl2 nemendur sem fara upp í 

framhaldsskóla standa sig almennt vel, en auðvitað sé það misjafnt. Anna og Hildur 

upplifa að foreldrar ísl2 barna hafi miklar væntingar til náms barna sinna og geri miklar 

kröfur til þeirra. Báðar nefna þær að þær viti til þess að ísl2 börn hafi verið í skóla í 

heimalandi sínu í gegnum tölvur ásamt því að ganga í grunnskóla hér á landi.  

Boðið hefur verið upp á móðurmálskennslu fyrir pólska nemendur í Klukkuskóla til 

þess að stuðla að virku tvítyngi. Pólskukennsla hefur þó ekki verið í boði í vetur þar sem 

ekki fékkst mannskapur til þess að sjá um hana. Ísl2 nemendum með móðurmál önnur 

en pólsku hefur ekki staðið til boða hingað til að fá kennslu í móðurmáli sínu. Þetta er 

bæði vegna þess að mjög fáir ísl2 nemendur hafa annað móðurmál en pólsku og ekki 

hafa fengist kennarar til þess að kenna móðurmál þeirra. Viðmælendur mínir hafa þá 

farið aðrar leiðir til þess að stuðla að virku tvítyngi til dæmis með því að hvetja 

nemendur til þess að lesa á móðurmáli sínu og að biðja ísl2 nemendur að segja sér og 

samnemendum hvað hlutir heita á móðurmálinu þeirra.  

Tvítyngt starfsfólk er í skólanum og hefur það allt pólsku að móðurmáli. Tvítyngda 

starfsfólkið er yfirleitt ekki fengið til að túlka í foreldraviðtölum og þess háttar heldur er 

fenginn utanaðkomandi túlkur, sérstaklega ef ræða þarf viðkvæm málefni. Það að hafa 

tvítyngt starfsfólk hefur þó nýst vel í skólastarfinu með ísl2 nemendum en þá helst í 

frímínútum. Ísl2 nemendur, með sama móðurmál og starfsfólkið, geta þá leitað til 

þeirra ef eitthvað kemur upp sem þeir ná ekki að ráða fram úr sjálfir vegna 

tungumálaörðugleika og einnig getur þetta veitt nemendum ákveðið öryggi að geta 

leitað til einhvers fullorðins sem talar móðurmálið þeirra í skólanum. 
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5 Umræða 

Með rannsókn þessari leitaðist ég við að fá fram hugmyndir kennara sem hafa unnið 

með ísl2 börnum, hvað þeir telja að megi betur fara, hvernig þeim gengur að taka mið 

af stefnu og áherslum í aðalnámskrá og hvernig þeir meta námsefni sem börnunum 

stendur til boða. Markmið rannsóknarinnar er því að kanna reynslu kennara af starfi 

með ísl2 nemendum og hvaða hugmyndir þeir hafa um það hvernig við getum sem best 

komið til móts við námslegar þarfir þeirra. Þegar mótuð er stefna í kennslu ísl2 

nemenda og námsefni þróað er mikilvægt að byggja á reynslu þeirra sem hafa unnið 

með þessum nemendahópi.  

Því var með rannsókn þessari leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig gengur kennurum að taka mið af Aðalnámskrá grunnskóla og stefnu skóla 

um móttöku ísl2 nemenda, skipulag náms og kennslu þeirra?  

2. Hafa kennarar kynnt sér nýjustu þekkingu á þessu sviði og hvernig tekst þeim að 

nýta sér hana?  

3. Hvert er viðhorf kennara til þess námsefnis sem í boði er fyrir ísl2 börn?  

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá fræðilegum 

bakgrunni verkefnisins og leitað svara við rannsóknarspurningum.   

5.1 Móttaka ísl2 nemenda 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013, bls.  

106) eiga skólar að styðjast við móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags þegar tekið er á 

móti nemendum sem eru að hefja skólagöngu hér á landi. Viðmælendur mínir, Dísa og 

Anna umsjónarkennarar og Hildur sérkennari, voru ekki allar á einu máli um hvort slík 

áætlun væri til í skólanum sem þær starfa við en ein sagði að það vantaði alveg skýra 

áætlun á meðan hinar tvær sögðu slíka áætlun vera til.  

Anna og Dísa segja að móttökuáætlunina sé að finna í skólastefnunni eða skólavísi 

sem er á heimasíðu skólans. Samkvæmt Önnu kemur þar alveg nákvæmlega fram 

hvernig eigi að bera sig að við móttöku ísl2 nemenda. Þegar ég skoðaði heimasíðu 

skólans fann ég í skólanámskránni þó aðeins undirkafla um móttökuáætlun fyrir nýja 

nemendur almennt og í einum kaflanum var að finna undirkaflann Nýbúafræðsla. 
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Kaflinn um nýbúafræðslu fjallar um hvernig skuli hátta kennslufyrirkomulagi ísl2 

nemenda en þar var ekki móttökuáætlun fyrir ísl2 nemendur. 

Ferlið sem viðmælendur mínir lýsa að fari gang við komu nýs nemanda í skólann 

stemmir við það sem fram kemur í skólanámskránni í undirkaflanum um móttöku nýrra 

nemenda almennt. Þannig er að áður en nemandi, hvort sem hann hefur áður verið í 

skóla á Íslandi eða ekki,  hefur skólagöngu er umsjónarkennara tilkynnt um að von sé á 

nýjum nemanda í bekkinn. Nemandinn kemur síðan í heimsókn í skólann með 

foreldrum og fá þau að skoða aðstöðu skólans og hitta kennara og bekkjarfélaga 

nemandans. Sé nýi nemandinn að koma beint frá heimalandi sínu er til viðbótar við það 

sem kemur fram hér á undan fenginn túlkur á kynningu með foreldrum, ef foreldrarnir 

tala hvorki íslensku né ensku, og er þar farið yfir reglur skólans og íslenska siði og 

venjur. Eins og fram kemur í skrifum Ingibjargar Hafstað (1994) þá skiptir móttaka mjög 

miklu máli og að vel sé að henni staðið. Þannig að bæði kennarar og samnemendur séu 

vel undirbúnir til þess að taka á móti nýjum nemanda sem ekki hefur lært íslensku áður.  

Allir viðmælendur mínir telja hæfni skólans við móttöku ísl2 nemenda nokkuð góða 

og að hæfnin verði betri með hverju árinu. Almennt gengur vel að framfylgja 

móttökuáætlun fyrir nýja nemendur skólans og aðlaga fyrir nýja ísl2 nemendur eftir 

þörfum. Ég tel að þetta uppfylli þau skilyrði sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla 

en er sammála því sem kom fram hjá Hildi að aðgengileg fastmótuð og skýr 

móttökuáæltun fyrir nemendur af erlendum uppruna væri mikill kostur. 

Viðmælendurnir voru ekki sammála með hvort slík áætlun væri til fyrir skólann. Þetta 

bendir til að í raun þyrfti skýr og nákvæm móttökuáætlun að vera til þannig að allir 

kennarar geti staðið sig vel í móttöku ísl2 nemenda. Þó þær telji sig vera að gera rétt 

tryggir það ekki að allir kennarar geri það, ef ekki er til skýr stefna. 

Engin af viðmælendum mínum hafði fengið fræðslu í kennaranámi sínu hvað varðar 

kennslu ísl2 nemenda en þær útskrifuðust úr kennaranámi 1986, 2001 og 2010. Hildur 

segir þó að sérkennslunámið hafi hjálpað henni við að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda og þar með ísl2 nemenda, en sérkennslunáminu lauk hún árið 1993. Í dag eru 

nokkur námskeið í kennslu nemenda af erlendum uppruna í boði fyrir kennaranema og 

einnig starfandi kennara við Háskóla Íslands en engin viðmælenda minna hafði sótt 

neitt þessara námskeiða. Þær byggja því á eigin reynslu frekar en fræðilegri þekkingu 

þegar þær fjalla um það hvernig ísl2 nemendum þeirra gengur í náminu. Hildur 

sérkennari nefndi þó að Hulda Karen kennsluráðgjafi hefði komið til þeirra með fræðslu 

en hvorki Anna né Dísa minntust á það. 
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5.2 Framfarir í íslensku og gengi í náminu 

Upplifun Dísu á því hvernig ísl2 nemendum gengur að læra íslensku er að henni þykir 

þeir byrja ágætlega en svo sé eins og að þeir nái aldrei nógu góðum tökum á málinu. 

Nemendurnir eigi það svo til að staðna að hennar mati. Reynsla Dísu kemur heim og 

saman við niðurstöður rannsóknar Elínar Þallar Þórðardóttur og Önnu Guðrúnar 

Júlíusdóttur (2012) og niðurstöður Sigríðar Ólafsdóttur (2010, 2015) sem sýndu mjög 

hægar framfarir ísl2 nemenda í íslensku yfir grunnskólaárin.  

Að mati Hildar eru framfarirnar mjög misjafnar en á heildina litið eru þær hægar. 

Hún telur að  það geti reynst ísl2 börnum erfitt að læra málið því að skóladegi loknum 

fari þau heim til sín þar sem eingöngu sé talað móðurmálið og horft á sjónvarp á 

móðurmálinu þannig að íslenskuþjálfun utan skólans er lítil eða engin. Viðmælendur 

mínir eru þó allar meðvitaðar um mikilvægi þess að nemendur haldi við móðurmálinu 

sínu. Aðalnámskráin (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) kveður á um að 

skólar skuli stuðla að virku tvítyngi nemenda sinna og framfylgja viðmælendur mínir því 

með því að hvetja ísl2 nemendur til þess að lesa á móðurmáli sínu og sjá til þess að 

skólabókasafnið eigi lesefni á móðurmáli nemenda skólans. Kennarar biðja líka ísl2 

nemendur að segja hvað orð eða hlutir kallast á þeirra móðurmáli.  

Upplifanir viðmælenda minna á því hvernig ísl2 nemendur standa almennt í námi 

miðað við ísl1 nemendur eru misjafnar. Dísa telur að ísl2 nemendur lendi oft í 

vandræðum því íslenskukunnáttan sé ekki nægilega góð og það sé grunnurinn að öllu 

öðru námi. Hún telur þvi að þegar ísl2 nemendur komi upp í framhaldsskóla eigi þeir 

erfiðara með að halda dampi við ísl1 nemendur þegar námsefnið sé orðið þyngra og þá 

verði erfitt fyrir þá að mæta þeim kröfum sem gerðar eru í náminu. Í Aðalnámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106) er einmitt sagt frá því að hversu 

miklu máli það skiptir að ísl2 nemendur nái góðum tökum á íslenskunni til þess að geta 

haft sömu tækifæri til framhaldsmenntunar hér á landi og ísl1 nemendur.  

Viðmælendur mínir virðast ekki hafa kynnt sér sérstaklega nýjustu skrif og 

rannsóknir á sviði náms og kennslu ísl2 barna en þeirra upplifanir og reynsla  af starfi 

með ísl2 börnum samsvarar að vissu leyti því sem þessar rannsóknir hafa sýnt að ef 

nemendur skortir námslega færni þá lenda þeir í erfiðleikum. Dísa telur ísl2 

nemendurna lenda oft í vandræðum því íslenskukunnátta sé grunnurinn að öllu öðru. 

Ísl2 nemendurnir virðast staðna á einhverjum punkti þegar námið fer að þyngjast og 

kröfurnar verða meiri – hún kemur fram með þessa reynslu sína en nefnir þetta ekki 

sem námslega hæfni né nefnir hún hærra stigs orðaforða. Hún virðist byggja á reynslu 

sinni frekar en að hún hafi þekkinguna, en reynslan er samhljóma fræðunum. 
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5.2.1 Samskipti nemenda 

Að sögn viðmælenda minna hafa ísl2 nemendur sem hafa sama móðurmál í Klukkuskóla 

tilhneigingu til þess að hópa sig saman á skólalóðinni og einnig utan skóla. Þær telja 

allar að það geti haft slæm áhrif á framfarir ísl2 nemendanna í íslensku með þeim hætti 

að það hamli framförum þeirra. Nemendurnir noti þá íslenskuna eingöngu í 

skólastarfinu og því vanti þá orðforða í öðru en því sem snýr bara að skólanum. Þetta 

rennir stoðum undir tilgátu Sigríðar Ólafsdóttur (2010) þar sem hún veltir því fyrir sér 

að möguleg ástæða fyrir hægum framförum ísl2 nemenda sé að ísl2 nemendur eigi 

minni samskipti við ísl1 nemendur og meiri sín á milli. 

Viðmælendur mínir segja allir að það sé ekki algilt að ísl2 nemendur hópi sig saman 

og hafa þær séð ísl1 og ísl2 nemendur ná vel saman og mynda vinskap. Þær telja allar 

að slík samskipti komi ísl2 nemendum til góða og segist Hildur sérkennari sjá mikinn 

mun á þeim ísl2 nemendum sem eignast íslenska vini, að þeir séu fljótari að ná tökum á 

íslensku talmáli. Sem hugmyndir að því hvernig skólinn geti betur stuðlað að félagslegri 

aðlögun ísl2 nemenda nefnir Hildur að vanda þurfi hvernig sé raðað í hópa í 

skólastarfinu en Dísa segir að hægt sé að nota frímínútur til þess að fara í leiki með 

blönduðum hópum ísl1 og ísl2 nemenda. Anna segist reyna að sinna félagslegu hlið 

nemenda sinna jafnt og að hún líti á þau sem einn hóp og þess vegna vilji hún ekki að 

ísl2 nemendur séu teknir mikið einir út úr bekknum. Af þessu má ráða að ef við 

stöndum okkur betur í að veita ísl2 nemendum stuðning við félagslega aðlögun þá megi 

hugsanlega búast við meiri framförum hjá þessum nemendahópi í íslensku.  

5.3 Nám og kennsla 

Í Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 107) kemur fram að 

taka skuli mið af aldri, þroska og þörfum nemenda þegar nám þeirra í íslensku sem öðru 

máli er skipulagt. Viðmælendur mínir virðast allar reyna að gæta þess að þessu sé 

framfylgt en Dísa telur mikilvægt að hafa í huga hvar nemendurnir eru staddir og 

skipuleggja sig út frá því sem nemendurnir hafa í grunninn. Anna segist reyna að velja 

fjölbreytt verkefni sem ísl2 nemandinn ræður við og fikrar sig þannig smátt og smátt að 

því námsefni sem aðrir í bekknum eru að vinna með.  Hildur segir að passað sé upp á að 

námsefnið sem valið er fyrir hvern og einn ísl2 nemanda sé ekki of þungt og ekki of 

barnalegt, reynt sé að velja efnið með tilliti til getu og þroska einstaklingsins, þannig að 

þeir séu ekki að vinna verkefni sem eru fyrir neðan þeirra þroska. 

Það kemur einnig fram í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála- 

ráðuneyti, 2013, bls. 107) að hafa skuli í huga „reynslu nemenda, menningarlegan 
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bakgrunn og stöðu í námi“. Anna og Dísa hafa báðar leyft sínum ísl2 nemendum að 

kynna heimaland sitt og menningu fyrir samnemendum sínum í tengslum við t.d. 

landafræði og hefur það reynst áhugavert, bæði fyrir þær og aðra í bekknum að kynnast  

ólíku umhverfi og menningu en þau þekkja. Einnig hafa allir viðmælendur hvatt ísl2 

nemendur sína til þess að lesa á móðurmáli sínu því það sé líka mikilvægt að þeir haldi 

við og bæti við kunnáttu sína í því en auk þess að þeir styrkji menningarlegan bakgrunn 

sinn.  

Af þessu er ljóst að við skipulagningu náms og kennslu ísl2 nemenda reyna 

viðmælendur eftir bestu getu að framfylgja þeim vimiðum sem sjá má í 

Aðalnámskránni, þ.e. að taka mið af þroska og þörfum einstaklingsins við val á 

verkefnum og aðferðum. 

5.3.1 Sérkennsla 

Viðmælendur mínir voru ekki allar sammála um hvort kennsla ísl2 væri álitin sem 

afbrigði af sérkennslu í skólanum. Dísa og Anna sögðu hana að einhverju leyti vera talda 

sérkennsla en Hildur segir það ekki vera lengur. Sérkennari fer þó með 

sérkennsluráðgjöf og er kennurum innan handar við val á verkefnum og að finna til 

námsefni fyrir ísl2 nemendur eftir þörfum.  

Ísl2 nemendur fá eina til tvær kennslustundir á viku í auka íslenskutíma eftir þörfum 

hvers og eins nemanda. Nemendurnir eru þá teknir úr tímum og fara í smærri hópum til 

þess að þjálfa íslenskuna. Núna í vetur er aðeins einn ísl2 nemandi sem hóf skólagöngu 

ótalandi í málinu í haust. Þar sem ekki er sérstök móttökudeild í skólanum fylgir honum 

stuðningsfulltrúi í tímum og aðstoðar hann. Mögulega væri erfitt að koma því við að 

hafa sérstaka móttökudeild í skólanum vegna smæðar skólans. En móttökudeild býður 

upp á þann kost að nemendur fara í stífa íslenskukennslu til að byrja með, eins og til 

dæmis er hægt er að velja um í skólum Reykjanesbæjar samkvæmt móttökuáætlun 

þeirra (Dröfn Rafnsdóttir, án ártals).  

Anna telur það hins vegar ekki gott að nemendur séu teknir út úr almennum 

kennslustundum til þess að fara í auka íslenskutíma. Hún vill frekar að ísl2 nemendur fái 

aðstoð inni í bekknum og stígi frekar út fyrir stofuna ef þörf er á næði við vinnu ef 

verkefnið krefst þess. Anna telur að ísl2 nemendur geti haft meira gagn af því að vera 

inni í bekknum með bekkjarfélögum sínum og heyra þá tala íslenskuna þrátt fyrir að 

vera að vinna að öðrum verkefnum. Viðhorf Önnu endurspeglar það sem kemur fram í 

niðurstöðum Sigríðar Ólafsdóttur (2010) sem sýndi ekki að fjöldi kennslustunda í 

sérstakri íslenskukennslu hefði jákvæð áhrif á orðaforða ísl2 barna. Hún dregur þá 
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ályktun að ísl2 börn bæti ekki síður við orðaforða sinn með því að vera inni í almennum 

kennslustundum og jafnvel að aukning orðaforða sé meiri ef nemandinn er meira inni í 

bekk. Það kemur einnig fram í skólanámskrá skólans að það sé stefna skólans að ísl2 séu 

sem mest inni í almennum bekk. Erlendar rannsóknir hafa líka sýnt að séu nemendur 

teknir út úr bekk til þess að læra nýja málið aukast líkur á að þeir dragist aftur úr í 

öðrum námsgreinum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a).  

Viðmælendur segja allar að þegar ísl2 nemendur séu teknir út úr bekk til þess að 

fara í auka íslenskutíma þá sé reynt að nota dönskutíma. Þær eru sammála um að það 

sé nóg fyrir þessa nemendur að læra íslensku og ensku og því sé hægt að nota 

dönskutímana í stundatöflu til þess að þjálfa íslenskuna betur. Hægt er að fá 

undanþágu frá ákveðnum námsgreinum séu gild rök fyrir hendi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 106). Þetta hefur verið í gert í Klukkuskóla og fá þá 

ísl2 nemendur í einhverjum tilfellum undanþágu frá dönsku. Foreldrar hafa almennt 

tekið í vel þetta og telja bæði foreldrar og kennara að nemendurnir hagnist meira á því 

að læra meiri íslensku heldur en að bæta dönskunni við.  

5.3.2 Námsmat 

Í Aðalnámskrá eru gefin upp hæfniviðmið í lestri, bókmenntum og ritun fyrir nemendur 

sem eru að læra íslensku sem annað mál (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013, 

bls. 107), ekki eru sett upp hæfniviðmið fyrir ísl2 nemendur í öðrum námsgreinum. Í 

Klukkuskóla eru nemendur samt ekki sérstaklega metnir í íslensku sem öðru máli heldur 

er námsmatið sams konar og hjá ísl1 nemendum. Gerðar eru sömu kröfur til nemenda 

hvort sem þeir hafi íslensku að móðurmáli eða ekki en samkvæmt Dísu og Önnu er 

komið til móts við nemendur eftir þörfum hvers og eins. Það er þá gert með því að 

útskýra fyrirmæli betur eða einfalda ef þess þarf. Hildur segir að stundum séu einkunnir 

stjörnumerktar en það þýðir að nemandi hafi tekið sér próf, sé með annað námsefni 

eða þess háttar.  

Aðalnámskráin gefur upp hæfniviðmið fyrir nemendur í íslensku sem öðru máli en 

viðmælendur mínir hafa ekki nýtt sér þau til þess að meta sína ísl2 nemendur í íslensku. 

Það er ekki hægt að alhæfa um hvernig aðrir kennarar nýta sér þessi hæfniviðmið eða 

hvernig það er gert í öðrum skólum. Hugsanlegt væri þó mögulegt að ná fram meiri og 

skilvirkari framförum í íslenskufærni ísl2 nemenda ef hægt væri að hvetja skóla og 

kennara til þess að nýta sér þessi hæfniviðmið Aðalnámskrá, en það er einmitt hlutverk 

þeirra.  
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5.3.3 Vefir og námsefni 

Ýmislegt er í boði af námsefni ætlað til kennslu ísl2 nemenda. Það má nálgast til dæmis 

á vefsíðum á borð við Tungumálatorg sem er öllum opinn og má finna á honum 

námsefni sem og upplýsingar sem snúa m.a. að kennslu íslensku sem annars máls og 

fjölmenningu (Tungumálatorg.is, án ártals). Viðmælendur mínir hafa allar notað 

Tungumálatorgið en með mismunandi hætti, bæði til þess að afla sér upplýsinga sem 

við kemur kennslu ísl2 nemenda sem og til að nálgast námsefni.  

Námsgagnastofnun hefur einnig gefið út námsefni sem hentar ísl2 nemendum 

(Menntamálastofnun, 2016) og nefna viðmælendur mínir líka vefina 123skoli.is og 

skolavefurinn.is. Anna segist líka útbúa sjálf námsefni fyrir sinn ísl2 nemanda og fyrir 

utan það námsefni sem Hildur sérkennari á í hillunum hjá sér þá finni hún stundum 

verkefni á netinu með hjálp leitarvélarinnar Google. Þær benda á að vel megi nota 

námsefni sem er ætlað til kennslu barna sem eru yngri en nemandinn en það þurfi þá 

að passa upp á að efnið sé hvorki of létt né of barnalegt. Eins og fram kemur í 

Aðalanámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) skal taka mið af aldri, 

þroska og þörfum ísl2 nemenda þegar nám þeirra er skipulagt.  

Viðhorf viðmælenda minna til þess námsefnis sem er til eru góð en það má þó heyra 

hjá þeim öllu að það mætti alveg vera meira til. Hildur nefnir þá til dæmis að hún myndi 

vilja sjá meira af efni þar sem tengja á saman orð og myndir. Slík verkefni má þó finna á 

Kötluvefnum (Kötluvefurinn, 2012) þar sem verkefnin eru að stórum hluta gerð með 

það  í huga að nemendur geti unnið þau sjálfstætt, bæði í skóla og heima (Anna Guðrún 

Júlíusdóttir, 2012). 

Anna myndi vilja sjá að til væri aðgengilegt námsefni ætlað ísl2 nemendum fyrir 

hvern bekk, alveg frá 1. upp í 10. bekk, sem kennarar gætu þá notað fyrir þá nemendur 

sem eru komnir stutt í íslenskunni. Að mínu mati gæti það þó orðið erfitt í framkvæmd, 

þar sem geta og þarfir nemenda eru misjafnar. Möguleg útfærsla er þó til eins og sjá má 

á vef Námsgagnastofnunnar með námsefni sem er skipt eftir skólastigum grunnskóla og 

þá frekar hægt að velja efni sem hentar ákveðnu aldursbili eftir getu og 

bakgrunnskunnáttu einstaklingsins. 

Það er  augljóslega mikið til af námsefni og verkefnum bæði sérstaklega ætlað ísl2 

nemendum en einnig námsefni sem er ætlað öðrum hópum sem má vel nota í kennslu 

ísl2 nemenda líka. Það er samt spurning hvort námsefnið sé á of mörgum stöðum sem 

gerir það erfiðara að nálgast og vinna með en viðmælendur mínir telja að þörf sé á 

meira námsefni sérstaklega ætluðu þessum nemendahóp á ýmsum stigum 

íslenskunámsins. 
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5.4 Markmið og framtíðarhorfur 

Markmiðin með kennslu íslensku sem annars máls í Klukkuskóla eru, samkvæmt 

viðmælendum mínum, að bæta íslenskukunnáttu nemendanna þ.e. orðaforða og 

lesskilning til þess að ísl2 nemendur hafi sömu tækifæri til framhaldsnáms og ísl1 

nemendur eftir að grunnskólagöngu lýkur. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í 

skólanámskrá Klukkuskóla um markmið með nýbúafræðslu og einnig má finna þessar 

áherslur í Aðalámskrá grunnskóla um kennslu í íslensku sem öðru máli. Í skólanámskrá 

Klukkuskóla kemur fram að markmiðin séu „… að gera nemendur færa um að skilja og 

nota íslenskt mál, stunda nám í íslenskum grunnskóla og taka þátt í íslensku samfélagi.“ 

og í Aðalnámskrá eru markmiðin að ísl2 nemendur verði færir um að skilja og nota 

málið til þess að geta stundað nám hér á landi og orðið virkir þátttakendur í íslensku 

samfélagi (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 107). Viðmælendurnir eru 

þó ekki allar sammála um hvernig gangi að ná þessum markmiðum. Ein segir að ekki sé 

komin nægileg reynsla á það á meðan hinar segja það ekki ganga nógu vel, það sé þó 

misjafnt eftir nemendum.  

Anna segir foreldra ísl2 barna vera mjög metnaðarfulla og að það skipti þá mjög 

miklu máli að börnum þeirra gangi vel í skóla. Dísa var ekki alveg á sama máli og sagði 

væntingar foreldranna vera eins misjafnar og börnin séu mörg og einnig að það sé 

misjafnt eftir heimilum. Skýrsla OECD (2015) rennir stoðum undir upplifun Önnu en þar 

kemur fram að foreldrar barna af erlendum uppruna hafi iðulega miklar væntingar til 

þess að börn þeirra ljúki háskólanámi og að þau hafi sömu tækifæri og innfædd börn. 

Samkvæmt niðurstöðum Ólafar Garðarsdóttur og Guðjóns Haukssonar (2011, bls. 8) 

hætta fleiri nemendur af erlendum uppruna námi í framhaldsskóla hér á landi en í 

öðrum Evrópulöndum þrátt fyrir að svipað hlutfall nemenda hefji nám. Líkleg ástæða 

fyrir því í ísl2 nemendur hætta frekar námi í framhaldsskóla getur verið að  

íslenskukunnáttan sé ekki nægilega góð, eða eins og Dísa segir að þegar námið fari að 

þyngjast og kröfurnar að aukast þá eigi þessir nemendur erfiðara með að standa undir 

þeim. Upplifun Önnu á þessu er að ísl2 nemendur hennar frá síðasta skólaári eru 

komnir í framhaldsskóla og þeim vegni vel, svo auðvitað sé þetta ekki algilt. Dísa telur 

þó að almennt sé staðan á Íslandi í dag þannig að ísl2 nemendur nái ekki nægjanlegum 

framförum í íslensku til þess að plumma sig í framhaldsnámi eftir grunnskóla.  

5.5 Móðurmál og tvítyngi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að mikilvægt sé að halda rækt við móðurmál nemenda 

af erlendum uppruna til þess að stuðla að virku tvítyngi þeirra (Mennta- og 
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menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 106). Boðið hefur verið upp á móðumálskennslu 

fyrir pólskumælandi nemendur í skólanum þegar fengist hefur fólk til að sinna þeirri 

kennslu. Í vetur hefur það ekki gengið upp. Þrátt fyrir að í skólanum séu nemendur frá 

öðrum málsvæðum hefur ekki verið boðið upp á móðurmálskennslu fyrir þá nemendur, 

bæði vegna þess að þeir eru mjög fáir og ekki hefur tekist að fá fólk til að sjá um 

kennsluna. Þrátt fyrir að svo virðist sem allir séu að gera sitt besta til þess að stuðla að 

virku tvítyngi, eins og sett er fram í Aðalnámskrá (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 

2013),  þá virðast ísl2 nemendur almennt ekki ná þeim markmiðum. Þetta kemur glöggt 

fram í rannsóknum varðandi íslenskukunnáttu þeirra og þróun (Sigríður Ólafsdóttir 

2015; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012) og eins og fram kemur 

hjá viðmælendum að engin formleg kennsla eða markviss stuðningur er í móðurmálinu.  

5.6 Rannsóknarspurningum svarað 

Sjá má að viðmælendum mínum tekst að framfylgja því sem skólanámskráin segir til um 

móttöku nýrra nemenda nemenda þótt ekki sé til sérstök móttökuáætlun fyrir ísl2 

nemendur. Þær eru samt allar af vilja gerðar og virðast standa sig vel samanber orð 

Hildar sem segir það mikilvægt að hafa í huga við móttöku ísl2 nemenda „að þeir finni 

að þeir séu velkomnir“ og allir séu tilbúnir að gera allt sem þeir geta til þess að hjálpa 

þeim. Það lítur út fyrir að þær séu allar af vilja gerðar til þess að móttaka fari sem best 

fram og eru þær búnar að undirbúa sig og nemendur sína vel áður en nýi nemandinn 

hefur skólagönguna.  

Viðmælendur mínir hafa ekki verið að nýta sér þau hæfniviðmið sem gefin eru upp í 

Aðalnámskrá fyrir nemendur sem stunda nám í íslensku sem öðru máli. Í stað þess 

fylgja ísl2 nemendur sama námsmati og aðrir nemendur bekkjarins en í sérstökum 

tilfellum eru einkunnir stjörnumerktar sem þýðir þá að nemandi hafi tekið sérpróf eða 

tekið próf úr sér námsefni. 

Viðmælendur mínir höfðu ekki fengið fræðslu í kennaranámi sínu sem nýtist við 

móttöku og kennslu ísl2 nemenda. Hildur sérkennari segir þó að hún hafi lært í 

sérkennaranáminu að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sem nýtist henni einnig í 

starfi með ísl2 nemendum. Þær virðast ekki hafa kynnt sér sérstaklega nýjustu skrif og 

rannsóknir á sviði náms og kennslu ísl2 barna en þeirra upplifanir og reynsla af starfi 

með ísl2 börnum samsvarar að vissu leyti því sem þessar rannsóknir hafa sýnt, að ef 

nemendur skortir námslega færni þá lendi þeir í erfiðleikum. Svör þeirra virðast byggja 

á reynslu þeirra frekar en að þær hafi þekkinguna en reynslan er samhljóma fræðunum. 
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Anna segist reyna að sinna félagslegu hlið nemenda sinna jafnt og að hún líti á þau 

sem einn hóp og þess vegna vilji hún ekki að ísl2 nemendur séu teknir mikið einir út úr 

bekknum. Þá telja þær allar lykilatriði að ísl2 börn blandast við ísl1 jafnaldra fyrir utan 

skóla því þá læri þau fleiri orð sem tengjast ekki eingöngu því sem gerist skólanum og 

þau þurfi að tala íslenskuna meira sem þjálfar þau þá í að nota orðin. Af þessu má ráða 

að ef við stöndum okkur betur í að veita ísl2 nemendum stuðning við félagslega 

aðlögun þá megi hugsanlega búast við meiri framförum hjá þessum nemendahópi í 

íslensku.  

Viðhorf viðmælenda minna til þess námsefnis sem er í boði eru góð en það má þó 

heyra hjá þeim öllum að það mætti alveg vera meira til. Það er augljóslega mikið til af 

námsefni og verkefnum, bæði sérstaklega ætlað ísl2 nemendum en einnig námsefni 

sem er ætlað öðrum hópum en má vel nota í kennslu ísl2 nemenda. Það er samt 

spurning hvort námsefnið sé á of mörgum stöðum sem gerir það erfiðara að nálgast og 

vinna með. 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að það eru nokkrar leiðir sem 

mögulegt er að fara til þess að auka möguleika á framförum ísl2 nemenda í íslensku. 

Fyrsta atriðið er að hafa í boði skýra móttökuáætlun þannig að allir kennarar geti staðið 

sig faglega í móttöku nýrra ísl2 nemenda. Einnig má nefna að styðja þyrfti betur við 

félagslega aðlögun ísl2 nemenda, líkt og Anna gerir, þannig að ísl2 nemendur eigi í meiri 

samskiptum við ísl1 nemendur. Þannig þurfa þeir í meira mæli að nota íslenskuna og 

tala hana innan skólans og, það sem einnig er mikilvægt, utan hans. Þó ekki sé hægt að 

alhæfa um hvernig aðrir kennarar nýta sér þau hæfniviðmið sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá um kennslu íslensku sem annars máls eða hvernig það er gert í öðrum 

skólum. Hugsanlega væri hægt að ná fram meiri framförum í íslenskufærni ísl2 

nemenda með því að hvetja skóla og kennara til þess að nýta sér þau við námsmat ísl2 

nemenda. Þannig verður betur haldið utan um hvernig framfarir þeirra eru og greina 

hvaða hæfniviðmið þarf að miða við til enn frekari og markvissari árangurs. 

Greinilegt er að viðmælendur mínir hafa ekki kynnt sér sérstaklega nýjustu 

rannsóknir á ísl2 börnum, heldur virðist þekking þeirra að miklu leyti vera byggð á eigin 

upplifunum og reynslu frekar en fræðunum. Í því liggja einnig sóknarfæri og því þarf að 

kynna betur nýjustu rannsóknir til þess að kennarar viti á hvaða sviðum þeir þurfa að 

leggja meiri áherslu – hvar þurfum við að standa okkur betur – ef þeir vita það ekki þá 

er síður von á góðum árangri. 
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6 Lokaorð 

Í upphafi setti ég mér þau persónulegu markmið að auka þekkingu mína hvað varðar 

kennslu barna sem eiga annað móðurmál en íslensku. Eftir vinnu við þetta verkefni 

vonaðist ég til að hafa öðlast nánari sýn á hugmyndir og reynslu kennara þannig að ég 

verði sem best í stakk búin til þess að vinna faglega með ísl2 nemendum sem 

umsjónarkennari. Ég vil veita þeim árangursríka kennslu, að þeir hafi gagn af hverri 

einustu kennslustund með mér, taki reglulegum framförum í íslensku og um leið í 

hinum ýmsu námsgreinum.  

Ég tel mig hafa lært heilmikið á ferlinu sem þessi verkefnavinna hefur verið. Það 

mun tvímælalaust nýtast mér vel þegar ég stend í þeim sporum að vera orðin 

umsjónarkennari sem tekur á móti ísl2 nemanda í minn bekk, hvort sem hann er 

nýkominn til landsins eða þarf stuðning við íslenskunámið. Ég hef núna öðlast þekkingu 

á helstu skrifum og niðurstöðum nýjustu rannsókna, stefnu skóla og Aðalnámskrá 

grunnskóla.  Ég veit til dæmis núna hversu miklu máli það skiptir að móttaka fari vel 

fram og að styðja vel við félagslega aðlögun ísl2 nemenda. Þá hef ég kynnt mér 

hæfniviðmið sem sett eru fram í Aðalnámskrá í íslensku sem öðru máli og mun nýta 

mér þau við námsmat. Enn fremur hef ég fundið mikið magn námsefnis sem í boði er og 

fengið upplýsingar frá viðmælendum mínum um hvernig þær hafa nýtt sér það. 

Rannsókn þessi var góður stökkpallur fyrir framtíð mína í kennarastarfi en ég mun 

leitast við að fylgjast stöðugt með aukinni þekkingu og framförum í kennsluháttum. 

Sem verðandi grunnskólakennari vil ég geta aðstoðað og veitt ísl2 nemendum þann 

stuðning sem þeir þurfa í námi. Með það að markmiði að þeir hafi hafi sömu tækifæri 

og aðrir nemendur til þess að velja sér nám og störf í framtíðinni eins og kveðið er á um 

í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).   
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Viðauki A: Leyfisbréf til skólastjóra 

xxxstaður janúar 2016. 

Ég undirrituð er meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er að gera rannsókn á 

því hvernig sé staðið að íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku í almennri 

kennslu. Leiðbeinandi minn er Sigríður Ólafsdóttir. 

Með rannsókninni ætla ég að afla mér þekkingar um það hvernig ég, sem verðandi 

kennari, geti komið til móts við nemendur sem hafa ekki náð góðum tökum á 

íslenskunni og þurfa sérúrræði í kennslu í almennri bekkjarkennslu. 

Með þessu bréfi óska ég eftir að fá að fylgjast með og vera þátttakandi í íslenskukennslu 

nemenda með annað móðurmál en íslensku og  fá upplýsingar hjá umsjónar- og 

sérkennurum um hvernig þeir haga sinni kennslu. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ítrustu nafnleyndar gætt. Öllum 

gögnum sem ég safna á meðan rannsóknin fer fram verður vandlega gætt og eru ég og 

leiðbeinandi minn einu aðilarnir sem hafa aðgang að gögnum á meðan rannsókn 

stendur. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

Ég vona að vel verði tekið í þessa bón mína. 

__________________________________________ 

Véný Guðmundsdóttir 

Meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

sími 849-4428 

veg1@hi.is 

 

 

 

Ég samþykki hér með að skólinn taki þátt í rannsókn Vénýjar Guðmundsdóttur: 
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Viðauki Á: Spurningalisti 

Almennt: 

1. Segðu mér frá menntun þinni og starfsreynslu.  

2. Hversu margir ísl2 nemendur eru í skólanum? 

3. Hvaða hugtök er algengast að notuð séu í skólanum til þess að skilgreina þennan 

nemendahóp? 

4. Hversu marga ísl2 nemendur hafðir þú í þinni umsjá síðasta skólaár?  

5. Hversu mörg ár hefur þú kennt ísl2 nemendum? 

6. Hver er upplifun þín á gengi ísl2 nemenda í náminu (bæði í íslensku og öðrum 

námsgreinum)?  

7. Hversu mikla reynslu hefur skólinn af móttöku og kennslu ísl2 nemenda? 

8. Hvernig metur þú hæfni skólans við móttöku og kennslu ísl2 nemenda?  

- mögulegar ástæður? 

Staða ísl2 nemenda: 

9. Hvaða próf eru notuð til þess að meta framfarir ísl2 nemenda í íslensku? 

10. Hvernig eru framfarir þeirra?  

11. Hvernig standa þeir miðað við ísl1 nemendur? 

12. Telur þú að það sé í samræmi við stöðu ísl2 nemenda almennt á Íslandi? 

13. Hvernig upplifir þú framfarir ísl2 nemenda í íslensku?  

- Eru þeir að ná framförum eða dragast aftur úr miðað við ísl1 nemendur? 

14. Hvernig telur þú að ísl2 nemendur, með langan og stuttan dvalartíma, nýti tíma sinn í 

almennum kennslustundum? Er hver einasta mínúta þeim til gagns í tímum? 

A) Hvernig mætti gera betur?  

B) Hvaða leiðir finnst þér best að fara þegar þú sérð að nemandi hefur ekki gagn af 

kennslustundum vegna ónógrar íslenskukunnáttu? 

15. Hvernig eru samskipti ísl2 nemenda við ísl1 nemendur innan og utan skólans? 

A) Telur þú að samskipti þarna á milli geti skipt máli fyrir ísl2 nemendur til að læra 

íslensku? Hvernig þá?  

B) Telur þú að of mikil samskipti á milli málahópa ísl2 barna geti hamlað framförum þeirra í 

íslensku? 
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16. Með hvaða hætti reynir skólinn að stuðla félagslegri aðlögun ísl1 og ísl2 nemenda? 

Móttaka: 

17. Hefur verið gerð móttökuáætlun af sveitarfélagi eða skóla fyrir nemendur af erlendum 

uppruna?  

A) Hefur þú kynnt þér móttökuáætlanir annarra sveitarfélaga? 

B) Hver eru viðhorf þín til þess að hafa sérstakar móttökuáætlanir fyrir ísl2 nemendur? 

18. Hvernig metur þú eigin hæfni við móttöku og kennslu ísl2 barna? 

A) hverskonar undirbúning/fræðslu fékkst þú í kennaranámi þínu? 

B) Hefur þú sótt námskeið eða fengið fræðslu á vinnustað eða annað? Hvaða? 

19. Hvernig er fyrirkomulagið þegar ísl2 nemandi kemur í skólann, þ.e. fer eitthvað ákveðið ferli 

í gang? 

A) Þegar nemandi kemur með enga ísl. kunnáttu 

B) Þegar nemandi hefur áður fengið íslensku kennslu  

20. Þekkirðu vefinn tungumálatorg.is? Með hvaða hætti nýtist hann þér? 

- En velkomin vefurinn?  

21. Er kennsla í ísl2 álitin sem afbrigði af sérkennslu í skólanum?  

22. Hvernig er sérkennslu í ísl2 háttað?  

A) Hversu marga tíma á viku fá nemendurnir? 

B) Hvernig er þörfin metin? 

23. Eru nemendurnir teknir út úr bekk? 

A) Bara nemendur með erlend mál eða með ísl1 nemendum? 

B) Úr hvaða tímum þá helst og hvernig er séð til þess að nemendurnir dragist ekki aftur úr 

í þeim námsgreinum? 

Kennslufyrirkomulag: 

24. Hvað finnst þér mikilvægast að hafa í huga við móttöku og skipulagningu náms og kennslu 

nemenda af erlendum uppruna? 

25. Hvernig er kennslunni háttað fyrir ísl2 nemendur í skólanum?  

A) Frá því  þeir koma ótalandi í málinu 

B) Þegar þeir hafa náð einhverjum tökum á málinu 

26. Hvernig er kennslunni háttað fyrir ísl2 börn sem eru fædd hér á landi eða hafa búið hér frá 

unga aldri? 

27. Hvernig telur þú að megi veita þessum nemendahópi betri stuðning? 

28. Hver eru markmið með kennslu íslensku sem annars máls í skólanum? 
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- Hvernig gengur að ná þeim markmiðum? 

29. Hvernig eru væntingar foreldra ísl2 nemenda til náms þeirra? 

A) Upplifir þú mun á væntingum þeirra og foreldrum ísl1 barna? 

B) Hvernig sérð þú fyrir þér framtíðarhorfur ísl2 nemenda til frekara náms hér á landi, þ.e. 

eftir að grunnskóla lýkur?  

30. Veist þú til þess að kennarar eða foreldrar ísl2 nemenda séu að nýta sér undanþágu ákvæði 

í Aðalnámskrá? Ef svo er, hvernig að staðið að því?  

31. Hver er þín reynsla af því hvernig ísl2 nemendum gengur að tileinka sér málið eftir 

komualdri?  

32. Hver er þín reynsla á því þegar ísl2 nemendur hafa náð lýtalausum framburði í íslensku, 

helst það í hendur við kunnáttu viðkomandi nemanda í íslensku?  

33. Hefur þú reynslu af eða þekkir þú til þess að skortur á orðaforða og skilning á málinu hjá ísl2 

nemandi sé talið vera málþroskaröskun eða önnur sértæk vandamál hjá nemanda? 

- Viltu segja mér nánar frá því? 

34. Hvaða greiningartæki eru notuð ef grunur er um einhverskonar frávik hjá ísl2 nemendum?  

- Eru þau þá á móðurmáli nemendanna? 

35. Hver er þín upplifun á því hvernig ísl2 nemendum tekst að tjá skoðanir eða tilfinningar í 

rituðu máli.  

- Hvernig er orðavalið í samanburði við ísl1 nemendur? Einfaldara eða svipað? 

36. Hvernig skipuleggur þú þig fyrir kennslu ísl2 nemenda 

- Er t.d. unnin einstaklingsnámskrá? 

37. Hverjar eru áherslurnar í íslensku kennslu ísl2 nemenda? 

38. Hvernig er staðið að námsmati ísl2 nemenda í íslensku sem öðru máli?  

A) Hvernig eru hæfniviðmiðum íslensku sem annars máls í Aðalnámskrá fylgt? 

B) En í öðrum námsgreinum? 

39. Hvaða matsaðferðir eru algengastar til að meta þekkingu, færni, frammistöðu og framfarir? 

40. Eru próf og verkefni aðlöguð að getu nemendanna eða eru önnur sérúrræði sem eru notuð 

í skólanum? 

- Hvernig er staðið að því? 

Námsefni: 

41. Hvert leitarðu helst eftir upplýsingum og námsefni? 

42. Hvernig eru verkefni valin fyrir ísl2 nemendur? (Með tilliti til getu og þroska þeirra) 

43. Er notast við aðlagað námsefni einstakra námsgreina? 
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- Með hvaða hætti? 

44. Hver er afstaða þín til þess námsefnis sem til er? 

- Myndir þú vilja sjá meira efni eða eitthvað annað? 

Tvítyngis- og móðurmálskennsla: 

45. Geta ísl2 nemendur fengið kunnáttu í móðurmáli viðurkennt sem hluta af skyldunámi 

þannig að það komi þá í staðin fyrir skyldunám í erlendu tungumáli? Hvernig er staðið að 

því? 

46. Með hvaða hætti er reynt að stuðla að virku tvítyngi í skólanum eins og kveðið er á um í 

Aðalnámskrá? 

47. Hver er þín reynsla eða skoðun á tvítyngiskennslu?  

48. Fá ísl2 nemendur kennslu á móðurmáli eða er með einhverjum hætti ýtt undir það í 

skólanum að nemendurnir haldi við móðurmáli sínu?   

A) Hvernig er staðið að því? (Hvar, hvenær, hvernig) 

B) Reynir þú að nálgast efni á móðurmáli nemenda fyrir þá?   

49. Með hvaða hætti er móðurmál nemenda notað í skólastarfinu? 

50. Er tvítyngt starfsfólk í skólanum? Hvaða starfi gegnir það? 

- Með hvaða hætti nýtist það í starfinu með ísl2 nemendum og/eða foreldrum ísl2 

nemenda? 

Að lokum: 

51. Eru einhverjar hugleiðingar sem þú vilt bæta við að lokum um efni viðtalsins? 
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