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Formáli  

Erlendum  nemendum  fjölgar  ört  í  grunnskólum  á  Íslandi  og  virðist  sú  fjölgun  ekki  fara  
minnkandi.  Vegna  þessa  má  gera  ráð  fyrir  því  að  skólamenning  sé  að  breytast  hratt  og  
samfélagið  okkar  sé  að  verða  meira  og  meira  að  fjölmenningarsamfélagi.  Þegar  kom  að  því  
að  velja  efni  fyrir  rannsóknina  þótti  mér  áhugavert  að  heyra  í  umsjónarkennurum  og  hvaða  
úrræði  stæðu  þeim  til  boða  eins  og  kennsluefni  þegar  börn  af  erlendum  uppruna  kæmu  í  
bekkinn.  Þar  sem  ég  stefni  á  að  starfa  sem  kennari  og  mun  eflaust  kenna  börnum  af  
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Ágrip  

Markmið  þessarar  rannsóknar  er  að  öðlast  innsýn  í  starf  umsjónarkennarans  með  það  fyrir  
augum  að  skoða  hvaða  úrræði  eru  í  boði  fyrir  hann  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  kemur  í  
bekkinn.  Í  rannsókninni  verður  reynt  að  varpa  ljósi  á  þann  stuðning  sem  í  boði  er  í  tilteknum  
skólum,  m.a.  með  því  að  skoða  móttökuáætlanir  þeirra.  Tilgangur  rannsóknarinnar  er  að  fá  
skýrari  mynd  af  því  hvert  umsjónarkennarar  geta  leitað  og  hvaða  gögn  og  bjargir  eru  í  boði  
fyrir  þá.  Erlendum  nemendum  hefur  fjölgað  gífurlega  á  Íslandi  síðustu  ár  og  þarf  
umsjónarkennari  að  vera  vel  í  stakk  búinn  til  þess  að  taka  á  móti  þessum  nemendum  og  
koma  til  móts  við  þarfir  þeirra.    

Fjallað  er  almennt  um  stöðu  erlendra  nemenda  í  íslensku  skólakerfi  og  hversu  mikil  og  ör  
fjölgun  þeirra  hefur  verið  síðustu  ár,  hvernig  fjölmenningarkennsla  er  skilgreind  og  hvert  
íslenskir  grunnskólakennarar  geta  sótt  sér  stuðning  til  þess  að  taka  á  móti  þessum  
nemendum  og  hvaða  kennslugögn  þeir  geta  notast  við.    

Tekin  voru  viðtöl  við  átta  grunnskólakennara  í  fjórum  skólum  á  suðvesturhorninu  sem  
allir  hafa  reynslu  af  því  að  kenna  börnum  af  erlendum  uppruna.  Einnig  voru  tekin  viðtöl  við  
móttökuaðila  í  hverjum  skóla.  Skólarnir  sem  tóku  þátt  í  rannsókninni  voru  valdir  af  mér  og  
leiðbeinendum  mínum  með  það  í  huga  að  mikið  væri  af  erlendum  nemendum  í  þessum  
skólum.  Skólastjórnendur  í  hverjum  skóla  völdu  svo  viðmælendur.  Niðurstöður  benda  til  þess  
að  lítið  sé  um  útgefin  kennslugögn  sem  kennarar  geta  gengið  að  fyrir  nemendur  af  erlendum  
uppruna  og  nefndu  viðmælendur  mínir  sérstaklega  fög  eins  og  náttúrufræði,  samfélagsfræði  
og  stærðfræði.  Viðmælendur  telja  sig  fá  þann  stuðning  sem  þeir  þurfa  á  að  halda  frá  sínum  
skólastjórnendum.  Viðmælendur  lögðu  sérstaklega  áherslu  á  það  að  erlendum  nemendum  
hefði  fjölgað  svo  ört  að  móttökuáætlanir  og  það  skipulag  sem  er  fyrir  hendi  í  skólunum  
dugaði  ekki  til,  vandamálið  væri  orðið  mjög  stórt  og  beindist  ekki  einungis  að  skólanum.  
Margt  þyrfti  því  að  breytast  að  mati  kennara  en  þó  höfðu  fáir  þeirra  tillögur  að  ákveðnum  
lausnum.    
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Abstract  

The  aim  of  this  study  is  to  gain  insight  into  the  work  of  the  homeroom  teacher  with  a  view  of  
examining  what  resources  are  available  to  the  teacher  when  a  child  of  foreign  origin  joins  
the  class.  The  study  will  attempt  to  shed  light  on  the  support  offered  in  certain  schools,  
among  other  things  by  examining  the  reception  plans  of  the  schools.  The  purpose  of  the  
study  is  to  get  a  clearer  picture  of  what  homeroom  teachers  can  look  for  and  what  data  and  
resources  are  available  to  them.  The  number  of  foreign  students  has  increased  enormously  
in  Iceland  in  recent  years  and  the  homeroom  teacher  must  be  well  prepared  to  receive  these  
students  and  meet  their  needs.    

This  thesis  begins  with  a  definition  of  multicultural  education,  discusses  the  changing  
status  of  foreign  students  in  the  Icelandic  school  system,  and  explores  the  support  and  
teaching  resources  available  to  teachers  of  students  whose  mother  tongue  in  not  Icelandic.    

   Interviews  were  conducted  with  eight  elementary  school  teachers  (home  room  
teachers)  in  four  schools  in  the  southwest  corner  of  Iceland  all  of  whom  are  experienced  in  
teaching  children  of  foreign  origin.  Interviews  were  also  conducted  with  the  staff  person  in  
each  school  responsible  for  students  of  foreign  origin.  Schools  with  a  large  number  of  
students  of  foreign  origin  were  chosen  for  the  study.  Schools  administrators  in  those  schools  
then  chose  the  participating  teachers.    

Results  indicate  that  there  is  a  shortage  of  teaching  materials  available  to  teachers  for  
use  with  students  of  foreign  origin,  in  particular  in  subjects  such  as  natural  science,  social  
studies  and  mathematics.  Although  the  participants  said  they  receive  the  support  they  need  
from  their  school  administrators,  they  were  of  the  opinion  that  the  number  of  foreign  
students  has  increased  so  rapidly  that  reception  plans  and  the  organization  that  takes  place  
at  school  are  not  enough  to  meet  these  changes.  Much  needs  to  change  in  the  opinion  of  
the  teachers,  but  very  few  of  them  had  any  suggestions  for  solutions.    
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1   Inngangur    

Sá  fjöldi  barna  og  ungmenna  af  erlendum  uppruna  sem  flust  hafa  til  Íslands  síðastliðinn  
áratug  hefur  margfaldast.  Að  taka  vel  á  móti  þessum  börnum,  hlúa  að  þeim  og  veita  þeim  
þjónustu  við  hæfi  er  mikilvægt  verkefni  sem  við  sem  samfélag  stöndum  frammi  fyrir.  Það  er  
mikilvægt  að  þessi  börn  og  ungmenni  nái  að  aðlagast  samfélaginu  og  tengjast  einstaklingum  
innan  þess.  Eitt  það  mikilvægasta  er  að  þau  nái  góðum  tökum  á  tungumálinu  og  þar  kemur  
að  mikilvægi  skólanna.  Öll  börn  eiga  rétt  á  kennslu  við  hæfi  og  það  er  á  ábyrgð  ríkis  og  
sveitarfélaga  að  veita  þeim  hana.  Nýbúum  hefur  fjölgað  mikið  á  Íslandi  síðastliðin  ár.  Sem  
dæmi  má  nefna  að  nýbúar  voru  8%  af  þjóðinni  árið  2012  en  frá  og  með  1.  janúar  2018  voru  
þeir  orðnir  12,6%  (Hagstofa  Íslands,  2018).  Þetta  er  gífurleg  fjölgun  á  stuttum  tíma  og  virðist  
ekki  ætla  að  hægja  á  þessari  fjölgun  eins  og  staðan  er  í  dag.  Fólk  streymir  til  landsins  í  leit  að  
atvinnu,  menntun  eða  í  von  um  betra  líf.  Með  þessu  fólki  fylgja  oft  börn  sem  einnig  þurfa  
menntun.  Um  krefjandi  verkefni  er  að  ræða  þegar  kemur  að  því  að  kenna  erlendum  börnum  
íslensku  þar  sem  þörf  á  stuðningi  í  íslenskukennslu  hefur  aukist  mikið.  Hins  vegar  er  
mikilvægt  að  börn  gleymi  ekki  móðurmáli  sínu.       

Það  er  mikilvægt  að  börn  af  erlendum  uppruna  sem  flytjast  til  landsins  læri  íslensku  sem  
fyrst  og  að  vel  sé  að  móttöku  þeirra  staðið  til  að  þau  eigi  kost  á  því  að  verða  virkir  
þátttakendur  í  íslensku  skólasamfélagi  og  samfélaginu  almennt.  Það  er  afar  mikilvægt  að  
staðið  sé  vel  að  aðlögun  hjá  þessum  börnum  þegar  þau  hefja  skólagöngu  á  Íslandi.  Hanna  
Ragnarsdóttir  (2002)  talar  um    mikilvægi  þess  að  sveitarfélög  marki  sér  stefnu  um  móttöku  
og  aðlögun  erlendra  barna  og  er  Reykjavíkurborg  og  Suðurnesin  meðal  þeirra.  
Móttökuáætlanir  í  þessum  tveim  bæjarfélögum  verða  skoðaðar  sérstaklega  í  þessari  
rannsókn.    

Á  Íslandi  hefur  tvítyngi  meðal  barna  aukist  mjög  mikið  á  skömmum  tíma  og  því  hafa  
skólar  þurft  að  bregðast  við  því  (Elín  Þöll  Þórðardóttir,  2010,  bls.  101).  Aukastuðningur  í  
íslenskukennslu  fyrir  börn  af  erlendum  uppruna  er  algengur  í  íslenskum  grunnskólum  í  dag.  
Síðastliðin  fimm  ár  hefur  nemendum  sem  þurfa  aukastuðning  í  íslensku  fjölgað  um  64,4%  
(Hagstofa  Íslands,  2016).  Þrátt  fyrir  þessa  aukningu  er  mjög  mikilvægt  að  börn  gleymi  ekki  
móðurmáli  sínu.  Þegar  kemur  að  máltöku  barna  þá  skiptir  miklu  máli  að  þau  hafi  góðan  
grunn  í  móðurmáli,  því  það  hjálpar  þeim  við  máltöku  á  öðru  máli  (Elín  Þöll  Þórðardóttir,  
2010,  bls.  105).  Elín  (2010)  segir  að  þrátt  fyrir  að  það  sé  börnum  eðlilegt  að  takast  á  við  tvö  
mál  þá  tekur  það  mun  lengri  tíma  fyrir  flest  þeirra.  Þessi  börn  þurfa  því  meiri  tíma  og  einna  
helst  jákvæða  hvatningu  sem  byggist  á  trausti.    

Með  þessari  rannsókn  langar  mig  að  varpa  ljósi  á  hvaða  úrræði  eru  í  boði  fyrir  
umsjónarkennara  þegar  kemur  að  menntun  barna  af  erlendum  uppruna  og  hvaða  úrræði  
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umsjónarkennarar  telja  vera  mikilvæg.  Einnig  voru  móttökuáætlanir  skoðaðar  og  rætt  við  
móttökuaðila  um  áætlanirnar  og  hvaða  úrræði  þeim  þættu  mikilvægust  þegar  kæmi  að  
móttöku  barna  af  erlendum  uppruna.  Nemendurnir  hafa  gjarnan  fjölbreyttan  bakgrunn  og  
eru  frá  ólíkum  menningarheimum  og  þurfa  umsjónarkennarar  því  að  vera  vel  í  stakk  búnir  til  
að  taka  sem  best  á  móti  þessum  börnum.    

Ástæðan  fyrir  því  að  ég  vel  þetta  ritgerðarefni  er  einfaldlega  mikill  áhugi  minn  á  
fjölmenningu  og  á  því  hvað  skólarnir  eru  að  gera  til  þess  að  koma  til  móts  við  þarfir  barna  af  
erlendum  uppruna  og  hvaða  úrræði  standa  umsjónarkennurum  til  boða.    

Ritgerðin  samanstendur  af  sex  köflum  fyrir  utan  formála,  ágrip  og  heimildaskrá.  Fyrsti  
kaflinn  er  inngangur  þar  sem  efnið  er  kynnt.  Í  öðrum  kafla  verður  farið  yfir  fræðilegan  
bakgrunn  þar  sem  m.a.  er  fjallað  um  fjölmenningarkennslu,  móttökuáætlanir  og  hlutverk  
umsjónarkennarans.  Í  þriðja  kaflanum  verður  farið  í  aðferðafræði  þar  sem  sagt  verður  frá  
þátttakendum  og  gerð  grein  fyrir  greiningu  gagna.  Í  fjórða  kaflanum  verður  sagt  frá  
niðurstöðum.  Í  fimmta  kaflanum  eru  umræður  út  frá  niðurstöðum  og  í  sjötta  kafla  lokaorð.    
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2   Fræðilegur  kafli  

Ísland  er  í  dag  orðið  fjölmenningarsamfélag  og  skólastarf  er  að  breytast  í  samræmi  við  það.  
Kennarar  þurfa  að  kenna  í  anda  fjölmenningar  og  taka  tillit  til  bakgrunns  og  uppruna  
nemenda  sinna.  Hér  verður  reynt  að  varpa  ljósi  á  þessi  málefni  með  hliðsjón  af  íslenskum  og  
erlendum  rannsóknum  og  skrifum  um  efnið.  Fjallað  er  um  fjölmenningarkennslu,  mikilvægi  
móðurmáls,  móttökuáætlanir  og  hlutverk  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  í  grunnskólum.  
Einnig  verður  fjallað  um  móttökuáætlanir  Reykjavíkurborgar  og  Suðurnesja.  

  

2.1  Kenningar  um  fjölmenningu    

Í  dag  eru  gerðar  miklar  kröfur  til  kennara  og  annars  starfsfólks  skóla  um  víðtæka  þekkingu  á  
fjölmenningarlegum  málefnum  í  menntastofnunum  landsins.  Til  að  taka  ákvarðanir  sem  
byggjast  á  jafnrétti  og  félagslegu  réttlæti  verða  kennarar,  stjórnendur  og  annað  starfsfólk  
skólanna  að  hafa  skilning  og  þekkingu  á  ólíkri  menningu,  gildum,  tungumálum  og  viðhorfum  
til  menntunar,  svo  eitthvað  sé  nefnt  (Börkur  Hansen  og  Hanna  Ragnarsdóttir,  2010).  
Gagnrýnin  fjölmenningarhyggja  (e.  critical  multiculturalism)  er  grunnurinn  að  
hugmyndafræði  fjölmenningarlegrar  menntunar.  Hún  felur  það  helst  í  sér  að  breyta  
skólanum  þannig  að  nemendur  af  öllum  stéttum  og  með  ólíkan  bakgrunn  hafi  jöfn  tækifæri  
til  menntunar  (Hanna  Ragnarsdóttir,  2010).      

Nieto  (2010)  er  ein  af  mörgum  fræðimönnum  sem  hafa  skrifað  um  skóla  sem  
fjölmenningarleg  samfélög  og  leggur  hún  mikla  áherslu  á  að  það  séu  ekki  eingöngu  
nemendur  úr  jaðarhópum  og  aðstandendur  þeirra  sem  þurfa  að  aðlaga  sig  að  skólanum  
heldur  verði  skólinn  einnig  að  aðlaga  sig  að  þeim.  Nieto  talar  einnig  um  mikilvægi  þess  að  
hver  nemandi  fái  tækifæri  til  þess  að  tengja  reynslu  og  þekkingu  sína  við  námið.    

Við  þróun  skólastarfs  verður  að  hafa  að  leiðarljósi  að  komið  sé  til  móts  við  þarfir  allra  
nemenda.  Með  þróun  skólastarfs  í  anda  fjölmenningarlegrar  menntunar  er  gert  ráð  fyrir  
þátttöku  allra  nemenda  sem  og  foreldra  þeirra  og  reynt  að  tryggja  að  tekið  sé  tillit  til  
sjónarmiða  allra  og  að  raddir  þeirra  heyrist  (Börkur  Hansen  og  Hanna  Ragnarsdóttir,  2010).  
Ef  þú  spyrð  hóp  kennara  hvað  fjölmenningarkennsla  sé  þá  eru  miklar  líkur  á  því  að  svör  
þeirra  verði  jafn  mismunandi  og  einstaklingarnir  í  hópnum.  Ástæðan  er  sú  að  það  eru  margar  
leiðir  til  þess  að  skilgreina  fjölmenningarmenntun  og  hvernig  kennarar  geta  komið  
fjölbreytileikanum  fyrir  í  kennslustofu  sinni.  Mariana  Souto-‐Manning  (2013)  bendir  meðal  
annars  á  að  kennarar  yngri  barna  gætu  skoðað  skólastofu  sína  og  athugað  hversu  mikið  af  
fjölmenningarlegu  efni  þeir  hefðu  í  skólastofunni.  Fjölbreytileikinn  getur  birst  á  marga  vegu  í  
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skólastofunni  og  kennarar  verða  að  vera  undir  það  búnir  að  sjá  til  þess  að  fjölbreytileikinn  sé  
sýnilegur.    

Banks  (2010)  telur  að  kennarar  í  dag  miði  árangur  of  mikið  við  próf,  hafi  of  mikla  trú  á  
námsbókum  og  að  þá  skorti  þekkingu  á  fjölmenningarfræðum.  Hann  skilgreinir  
fjölmenningarkennslu  sem  menntastefnu  þar  sem  öll  börn  njóti  sömu  tækifæra  til  
menntunar,  eins  og  t.d.  börn  af  ólíkum  uppruna,  öðrum  kynþætti  og  þjóðerni,  nemendur  
með  ólíka  stéttarstöðu  og  nemendur  með  sérþarfir.  Kennarar  eigi  að  stuðla  að  fordómalausu  
skólastarfi,  að  mati  Banks,  og  tengja  inntak  menntunar  við  fjölbreytta  menningu.  Banks  hefur  
nefnt  fimm  viðmið  sem  kennarar  geta  nýtt  sér  til  þess  að  skoða  eigið  starf  varðandi  
fjölmenningarkennslu.  Fyrst  nefnir  hann  efnivið;  hvernig  eru  kennarar  að  nýta  sér  
fjölbreyttan  efnivið,  myndir  og  fleira  sem  hefur  beina  tengingu  við  fjölbreytta  menningu?  Í  
öðru  lagi  uppbygging  þekkingar;  eru  kennarar  að  nýta  sér  aðferðir  sem  ganga  út  á  það  að  
skoða,  ræða  og  skilja  hvernig  ólík  viðhorf  og  skoðanir  byggja  upp  nýja  þekkingu?  Í  þriðja  lagi  
draga  úr  fordómum;  hvernig  birtast  fordómar  nemendum  og  hvaða  aðferðir  geta  kennarar  
nýtt  sér  til  að  draga  úr  þeim?  Í  fjórða  lagi  jöfn  tækifæri  barna  til  náms;  hvernig  er  stuðlað  að  
jöfnum  tækifærum  barna  til  náms  óháð  kyni,  uppruna  og  félagslegri  stöðu?  Í  fimmta  og  
síðasta  lagi  valdeflandi  skólamenning;  er  skólastarfið  til  þess  fallið  að  vera  valdeflandi  fyrir  
alla  og  eru  skólastjórnendur  og  kennarar  að  skoða  þátttöku  barna  og  samskipti  innan  hópa?  
(Banks,  2010).  Það  skiptir  því  miklu  máli,  eins  og  Banks  hefur  fjallað  um,  að  fá  kennara  til  
þess  að  skoða  sína  kennslu  og  fá  aðra  starfsmenn  skólans  til  þess  að  huga  að  velgengni  barna  
af  erlendum  uppruna.  

Banks  (2010)  talar  einnig  um  mikilvægi  þess  að  kennarar  líti  í  eigin  barm  varðandi  
fjölmenningarkennslu.  Hann  segir  að  það  sé  mikilvægt  að  kennarar  breyti  viðhorfi  sínu,  séu  
opnari  fyrir  nýjungum  og  móttækilegir  fyrir  því  að  bæta  við  fyrri  þekkingu,  því  þekking  í  
fjölmenningarfræðum  og  kennslu  er  ekki  sjálfgefin.    

Gay  (2000)  hefur  mikið  fjallað  um  menningarmiðaða  kennslu  (e.  culturally  responsive  
teaching)  sem  gengur  út  á  að  kennarar  skilji  ólíkan  menningargrunn  nemenda  sinna  og  þeir  
byggi  skólastarfið  á  honum.  Það  þurfi  að  viðurkenna  ólíka  menningarheima,  nota  fjölbreyttar  
kennsluaðferðir  og  kenna  nemendum  að  meta  uppruna  sinn  og  menningu  sem  og  að  sjá  til  
þess  að  fjölmenningarlegar  upplýsingar  séu  fyrir  hendi  í  skólastarfinu.    

  

2.2  Tvítyngi  og  mikilvægi  móðurmáls    

Börn  sækja  í  öryggi  og  styrk  móðurmáls  síns  þegar  þau  byrja  að  læra  annað  mál,  eins  og  t.d.  
orðaforða,  setningafræði  og  hljóðkerfisfræði.  Grunnþekkingin  sem  börn  tileinka  sér  þegar  
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þau  læra  móðurmál  sitt  mun  nýtast  þeim  þegar  þau  læra  annað  mál  (Sigurður  Konráðsson,  
2007,  bls.  135).  Góð  undirstaða  í  móðurmáli  skiptir  öllu  máli  þegar  börn  læra  annað  mál  eftir  
að  hafa  lært  móðurmál  sitt.  Þegar  einstaklingar  hafa  svo  náð  góðum  tökum  á  móðurmáli  sínu  
og  öðru  máli  þá  vinna  málin  saman  og  styrkja  hvort  annað  (Sigurður  Konráðsson,  2007,  bls.  
136).  

Hugtakið  annað  mál  er  notað  um  tungumálin  sem  einstaklingur  lærir  á  eftir  móðurmáli.  
Það  er  mikill  munur  á  því  hvernig  börn  og  fullorðnir  læra  annað  mál.  Flestir  fræðimenn  eru  
sammála  um  að  við  fæðumst  öll  með  þann  eiginleika  að  læra  tungumál  en  eftir  því  sem  við  
eldumst  þá  dregur  úr  honum,  sem  útskýrir  hvers  vegna  fullorðnu  fólki  finnst  erfitt  að  læra  
nýtt  tungumál  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007).  Því  er  svo  ótrúlega  mikilvægt  fyrir  uppalendur  
barna  sem  eru  tvítyngd  að  stuðla  að  góðri  máltöku  barnanna  og  viðhalda  móðurmáli  þeirra.  
Þau  börn  sem  flytja  til  Íslands  á  miðri  skólagöngu  geta  því  átt  erfitt  með  að  ná  góðum  tökum  
á  íslenskunni  því  máltakan  á  öðru  máli  verður  sífellt  erfiðari  eftir  því  sem  börnin  eldast  
(Reykjavíkurborg,  e.d.).    

Þegar  börn  læra  nýtt  tungumál  þá  er  eitt  það  mikilvægasta  að  þau  séu  með  góðan  grunn  í  
móðurmáli  sínu  því  þau  munu  njóta  góðs  af  því  þegar  kemur  að  því  að  læra  fleiri  tungumál.  Í  
íslenskum  grunnskólalögum  er  fjallað  um  að  hvert  barn  sem  á  annað  móðurmál  en  íslensku  
eigi  rétt  á  aukakennslu  í  íslensku  svo  að  þeir  einstaklingar  geti  orðið  virkir  þátttakendur  í  
íslensku  samfélagi  (Lög  um  grunnskóla  nr.  91/2008).    Tungumálið  er  það  sem  skiptir  mestu  
máli  fyrir  aðlögun  þeirra  að  íslensku  samfélagi.  Til  þess  að  börn  af  erlendum  uppruna  nái  að  
nýta  sér  þá  möguleika  bæði  í  námi  og  starfi  er  mikilvægt  að  íslenskukennsla  fyrir  þau  sé  
markviss  og  að  þau  byrji  að  læra  tungumálið  strax.  Sabine  Leskopf  (2015)  vitnaði  í  grein  sinni  
í  niðurstöður  úr  málkönnunarprófinu  „Milli  mála“  sem  lagt  var  fyrir  u.þ.b.  1400  börn  af  
erlendum  uppruna  á  Íslandi  og  voru  niðurstöður  sláandi.  Tæplega  25%  höfðu  náð  góðum  
tökum  á  íslensku,  15%  þurftu  markvissan  stuðning  en  60%  barnanna  voru  á  rauðu  svæði,  
sem  þýðir  einfaldlega  að  þau  hafa  takmarkaða  íslenskukunnáttu  og  ráða  engan  veginn  við  
nám  sitt.  Helstu  sérfræðingar  í  þessum  málefnum  telja  að  virkt  tvítyngi  sé  mikilvæg  
undirstaða  náms  í  íslensku  og  eigi  því  vel  heima  í  íslensku  skólakerfi.  Með  virku  tvítyngi  er  átt  
við  einstakling  sem  notar  tvö  tungumál  í  daglegu  lífi  og  lifir  í  tveimur  menningarheimum,  t.d.  
getur  annað  tungumálið  verið  notað  daglega  í  skólanum  og  meðal  vina  en  hitt  málið  heima  
fyrir  (Aðalnámskrá  grunnskóla,  2007).  Það  getur  hins  vegar  reynst  einstaklingum  mjög  erfitt  
og  nánast  ómögulegt  að  læra  nýtt  tungumál  ef  góð  tök  á  móðurmáli  eru  ekki  til  staðar  (Elín  
Þöll  Þórðardóttir,  2007,  bls.  104).  

Tvítyngi  hefur  mikið  verið  rannsakað  af  fræðimönnum  síðustu  áratugi.  Einfaldasta  
skilgreining  á  tvítyngi  er  sú  að  um  sé  að  ræða  einstakling  sem  býr  yfir  þekkingu  og  notkun  á  
fleiri  en  einu  tungumáli  (Butler  og  Hakuta,  2006).  Eitt  fyrsta  rit  um  tvítyngi  var  ritað  af  
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Leonard  Bloomfield  árið  1933  þar  sem  hann  skilgreindi  tvítyngi  sem  kunnáttu  í  tveimur  
tungumálum  til  jafns  við  innfædda  einstaklinga  (Edwards,  2006).  Hins  vegar  sýna  rannsóknir  
að  fólk  á  erfitt  með  að  ná  málkunnáttu  til  jafns  við  innfædda  þegar  vissum  aldri  er  náð.  
Tvítyngisfræðingar  í  dag  hafna  því  flestir  kenningu  Bloomfields  um  tvítyngi  og  ganga  ekki  út  
frá  því  að  einstaklingur  þurfi  að  tala  tvö  tungumál  jafn  vel  og  á  við  innfædda  til  þess  að  teljast  
tvítyngdur  (Þórdís  Gísladóttir,  2004).    

Rannsóknir  fyrir  1960  sýndu  að  tvítyngd  börn  voru  oft  að  glíma  við  námsörðugleika  og  
komu  illa  út  úr  málfarslegum  hluta  gáfnaprófa.  Fræðimenn  þessa  tíma  veltu  því  fyrir  sér  
hvort  tvítyngi  barnanna  ylli  vitrænni  fötlun  en  margir  þeirra  áttuðu  sig  ekki  á  því  að  margir  
skólar  gerðu  kröfur  um  að  börnin  skiptu  móðurmáli  sínu  út  fyrir  annað  tungumál  sem  talað  
var  í  skólanum  og  var  þeim  því  oft  refsað  grimmilega  fyrir  að  tala  móðurmál  sitt  þar.  
Tíðkaðist  þetta  í  skólum  í  Wales  og  Bandaríkjunum  (Þórdís  Gísladóttir,  2004).  Rannsóknir  sem  
gerðar  hafa  verið  eftir  1960  sýna  fram  á  mun  jákvæðari  áhrif  tvítyngis  á  börn  (Birna  
Arnbjörnsdóttir,  2007).  Sumir  hafa  haldið  því  fram  að  tvítyngd  börn  hafi  ákveðið  forskot  á  
eintyngd  börn.  Vegna  tungumálakunnáttunnar  geta  tvítyngd  börn  velt  vandamálum  fyrir  sér  
út  frá  mismunandi  sjónarhornum  og  leyst  þrautir  og  fleira  af  meiri  hugkvæmni  en  eintyngd  
börn.  Það  er  erfitt  að  mæla  því  mót  að  kostirnir  við  tvítyngi  séu  augljósir.  Það  er  mikill  kostur  
fyrir  barn  að  alast  upp  hjá  foreldrum  sem  eiga  annað  móðurmál  en  málið  sem  talað  er  í  því  
landi  sem  þau  búa  í.  Hverju  tungumáli  fylgir  ákveðinn  heimur  og  við  náum  að  mynda  mun  
sterkari  tengsl  milli  ólíkra  þjóða  og  menningarheima  ef  við  lærum  tungumál  hvers  annars.    

  

2.3  Móttökuáætlanir  

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

  

„Grunnskólar  taka  á  móti  nemendum  sem  eru  að  hefja  skólagöngu,  eru  að  skipta  um  skóla  

eða  hefja  nám  sitt  hér  á  landi  samkvæmt  móttökuáætlun  skóla  eða  sveitarfélags.  Foreldrum  

skulu  á  þeim  tímamótum  veittar  upplýsingar  um  skólagöngu  barnsins  og  skólastarfið  almennt  

og  foreldrum  með  annað  móðurmál  en  íslensku  og  heyrnarlausum  foreldrum  greint  frá  rétti  

þeirra  til  túlkaþjónustu.“      

  

Í  Aðalnámskrá  grunnskóla  frá  árinu  2007  var  sett  inn  ákvæði  þess  efnis  að  hver  skóli  eigi  
að  móta  sér  stefnu  í  móttöku  nemenda  af  erlendum  uppruna  (Menntamálaráðuneytið,  
2007).  Hér  verður  fjallað  sérstaklega  um  móttökuáætlanir  í  þeim  sveitarfélögum  sem  
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rannsóknin  beinist  að,  þ.e.  Reykjavík  og  Suðurnesja.  Móttökuáætlun  snýr  að  öllu  því  sem  
viðkemur  því  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  byrjar  í  nýjum  skóla.  

  

2.3.1  Móttökuáætlun  í  Reykjavíkurborg  

Í  Reykjavíkurborg  var  móttökuáætlun  fyrst  kynnt/gefin  út  árið  2007  í  kjölfar  tillagna  
vinnuhóps.  Hún  var  endurskoðuð  árin  2012-‐2013  og  er  grunnurinn  að  því  sem  nú  má  nálgast  
á  netinu  en  þó  hefur  einhverju  verið  bætt  við  (Reykjavíkurborg,  e.d.).  Foreldrar  byrja  á  að  fá  
móttökuviðtal  í  skólanum  en  þar  koma  saman  foreldrar,  barnið,  móttökuaðili  (sá  aðili  sem  
ber  ábyrgð  á  móttöku  barnsins)  og  umsjónarkennari,  en  auk  þess  er  mikilvægt  að  
starfsmaður  frístundar  sjái  sér  einnig  fært  að  mæta.  Í  móttökuviðtali  fá  foreldrar  allar  
upplýsingar  um  skólastarfið,  fyrstu  skrefin  í  frístundastarfi  o.s.frv.  Mikilvægt  er  að  foreldrar  
fái  upplýsingar  á  fyrsta  degi  um  hvaða  frístundastarf  sé  í  boði  fyrir  barnið  í  þeirra  hverfi.  
Einnig  þurfa  foreldrar  að  hafa  með  í  viðtalið  upplýsingar  um  barnið,  eins  og  
heilbrigðisvottorð,  bólusetningarvottorð  og  upplýsingar  um  fyrri  skólagöngu  eins  og  
námsgreinar  og  einkunnir  (Reykjavíkurborg,  e.d.).  Markmið  með  móttökuviðtali  er  tvíþætt;  
annars  vegar  að  veita  upplýsingar  um  skólann  og  þá  starfsemi  sem  þar  fer  fram  og  hins  vegar  
að  afla  upplýsinga  um  nemandann.  Í  móttökuviðtali  fá  foreldrar/aðstandendur  upplýsingar  
um  starfshætti  skólans,  hefðir  og  skólareglur  og  samstarf  milli  heimilis  og  skóla.  Skólinn  þarf  
að  stuðla  að  gagnkvæmri  virðingu  og  skilningi  gagnvart  erlendum  foreldrum  því  í  sumum  
þjóðfélögum  er  engin  hefð  fyrir  samstarfi  milli  heimilis  og  skóla  eins  og  tíðkast  hér  á  landi.      

Reykjavíkurborg  leggur  áherslu  á  að  hver  grunnskóli  aðlagi  móttökuáætlunina  að  sínu  
skólastarfi  og  aðstæðum  en  nemendur  af  erlendum  uppruna  eru  mismargir  í  hverjum  skóla  
og  má  því  reikna  með  að  áætlanir  séu  ólíkar.    

Heimurinn  er  hér  (2014)  er  stefna  skóla-‐  og  frístundasviðs  Reykjavíkur  um  
fjölmenningarlegt  skóla-‐og  frístundastarf.  Þar  er  lagt  upp  með  að  komið  sé  til  móts  við  þarfir  
allra  barna  með  því  að  þróa  fjölbreytta  starfs-‐  og  kennsluhætti.  Frístundamiðstöðvar  vinna  
að  móttöku  barna  í  frístundastarf  í  samræmi  við  móttökuáætlun  grunnskóla  vegna  nemenda  
af  erlendum  uppruna.  Það  er  mælt  með  því  bæði  í  skóla-‐  og  frístundastarfi  að  
foreldrar/foreldri  sé  með  barninu  fyrstu  daga  í  skólanum  og  frístund.  Bæði  er  það  til  þess  að  
veita  því  öryggi  og  einnig  svo  að  foreldrar  fái  tækifæri  til  að  kynnast  nýju  samfélagi  sem  mun  
hafa  svo  mikil  áhrif  á  barnið  þeirra  á  komandi  árum.  Foreldrar  fá  einnig  tækifæri  til  þess  að  
kynnast  daglegu  starfi  barnsins.  Foreldrar  eru  hvattir  til  þess  að  leggja  rækt  við  móðurmál  
barnsins  og  hægt  er  að  benda  þeim  á  Pólska  skólann  fyrir  pólskumælandi  foreldra  og  
Móðurmál,  sem  eru  samtök  um  tvítyngi  sem  standa  fyrir  kennslu  í  fjölmörgum  tungumálum.    
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   Móttaka  nemenda  af  erlendum  uppruna  er  mikið  ferli  og  verkaskipting  starfsmanna  
þarf  að  vera  skýr  (Reykjavíkurborg,  e.d.).  Það  er  umsjónarkennarinn  sem  ber  ábyrgð  á  því  að  
upplýsa  aðra  starfsmenn  um  bakgrunn  nemandans  og  komu  hans  í  skólann.  Sérstaklega  er  
talað  um  íþrótta-‐  og  sundkennara  og  mikilvægi  þess  að  þeir  fái  að  vita  af  nemandanum  því  í  
öðrum  þjóðfélögum  er  ekki  algengt  að  börn  afklæðist  fyrir  framan  aðra  og  þetta  þarf  
sérstaklega  að  passa  upp  á.  Það  er  ekki  síður  mikilvægt  að  upplýsa  bekkinn  um  komu  
nemandans.  Gott  er  að  fjalla  m.a.  um  landið  sem  nemandinn  kemur  frá,  tungumálið,  hvar  
það  er  staðsett  á  landakorti  og  hvað  nemendur  í  bekknum  viti  um  tiltekið  land.  Einnig  er  gott  
að  vera  með  vinakerfi  í  bekknum  þar  sem  einn  nemandi  ber  ábyrgð  á  að  sýna  nýja  
nemandanum  ákveðna  hluti,  eins  og  leikvöllinn,  fara  með  honum  í  mat,  sýna  honum  skólann  
o.s.frv.    

Móttökuáætlunin  sem  Reykjavík  hefur  gefið  út  og  sem  sífellt  er  verið  að  betrumbæta  
geymir  allar  þær  upplýsingar  sem  foreldrar  og  kennarar  þurfa  að  hafa  í  huga  þegar  kemur  að  
móttöku  barna  af  erlendum  uppruna.  Svo  er  það  á  ábyrgð  hvers  og  eins  skóla  í  Reykjavík  að  
útbúa  sína  eigin  móttökuáætlun  út  frá  starfsemi  skólans  og  fjölda  erlendra  nemenda.      

  

2.3.2  Móttökuáætlun  Suðurnesja  

Haustið  2016  var  stofnað  svokallað  ÍSAT-‐teymi  á  meðal  kennara  í  grunnskólum  
Reykjanesbæjar,  Sandgerðis  og  Garðs  sem  kenna  íslensku  sem  annað  mál.  Teymið  ásamt  
kennsluráðgjafa  hefur  endurskoðað  og  uppfært  handbók  á  vegum  Fræðslusviðs  
Reykjanesbæjar.  Vorið  2017  var  ÍSAT-‐teymið  búið  að  vinna  að  nýrri  handbók  eftir  að  hafa  
fundað  einu  sinni  í  mánuði  með  það  að  markmiði  að  gera  heildstæða  handbók  fyrir  
grunnskóla  á  Suðurnesjum  svo  bæjarfélögin  gætu  samræmt  vinnuferla.  Handbókin  er  lifandi  
skjal  og  er  í  sífelldri  þróun.  Handbókin  sem  vitnað  er  í  heitir  „Heildrænn  stuðningur  við  
nemendur  í  íslensku  sem  öðru  tungumáli  í  grunnskólum  Reykjanesbæjar,  Sandgerðis  og  
Sveitarfélagsins  Garðs“  (Fræðsluskrifstofa  Reykjanesbæjar,  e.d.).  Handbókin  þjónar  þeim  
tilgangi  að  vera  starfsmönnum  skólans  og  aðstandendum  barna  til  aðstoðar  þegar  kemur  að  
móttöku  erlendra  nemenda  og  við  fyrstu  skref  þeirra  í  íslenskum  grunnskóla.    

Það  getur  verið  mjög  erfitt  að  flytjast  á  milli  landa  og  um  leið  á  milli  menningarheima.  
Handbókin  er  hugsuð  sem  heildrænn  stuðningur  við  kennara  og  annað  starfsfólk  grunnskóla  
þegar  kemur  að  móttöku  barna  af  erlendum  uppruna.  Í  áætluninni  er  að  finna  allt  
móttökuferlið  frá  A-‐Ö  og  hvaða  þjónusta  er  í  boði,  t.d.  túlkaþjónusta,  og  einnig  til  hvers  er  
ætlast  af  hverjum  og  einum  starfsmanni  þegar  móttökuferli  er  sett  af  stað.  Í  áætluninni  
kemur  fram  að  allir  nemendur  af  erlendum  uppruna  fá  tíma  í  íslensku  sem  öðru  máli  og  er  
um  að  ræða  frá  9  og  upp  í  15  kennslustundir  á  viku,  tímafjöldinn  getur  verið  misjafn  eftir  
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skólum  og  þörfum  hvers  og  eins  nemanda.  Þegar  tekið  er  á  móti  nýjum  nemanda,  
sérstaklega  ef  hann  er  af  erlendum  uppruna,  er  mikilvægt  að  virkja  bekkjarfélaga  hans  við  
móttökuna.  Mælt  er  með  því  að  kennari  sé  búinn  að  fræða  bekkinn  örlítið  um  menningu  og  
uppruna  barnsins  og  í  áætluninni  eru  góðar  hugmyndir  um  hvernig  er  hægt  að  framkvæma  
það.  Umsjónarkennarinn  er  lykilaðili  í  námslegri  og  félagslegri  aðlögun  barna  í  námi  og  nýju  
umhverfi.  Þeir  þurfa  að  stuðla  að  góðum  foreldrasamskiptum  og  eru  meðal  annars  hvattir  til  
þess  að  nýta  sér  túlkaþjónustu  ef  þörf  er  á.    

   Bæjarfélögin  þrjú  sem  standa  að  þessari  handbók  eru  í  mjög  góðu  sambandi  við  
kennsluráðgjafann  sem  tók  þátt  í  uppbyggingu  handbókarinnar  og  kemur  hann  reglulega  í  
skólana  og  fylgist  náið  með  því  að  því  vinnulagi  sé  fylgt  sem  skólinn  setur  sér.  Annar  tilgangur  
með  þessari  handbók  er  að  bæjarfélögin  samræmi  kennslu  sína  í  íslensku  sem  öðru  máli  til  
þess  að  geta  stutt  betur  við  þessa  nemendur.  Góð  samskipti  eru  á  milli  bæjarfélaganna  og  
Fjölbrautaskóla  Suðurnesja  og  geta  nemendur  haldið  áfram  með  viðbótar  íslenskunám  þegar  
í  fjölbrautaskólann  kemur.  Teymið  vonast  eftir  því  að  þessi  samskipti  verði  til  þess  að  fleiri  
nemendur  af  erlendum  uppruna  sæki  nám  í  framhaldsskóla  (Fræðsluskrifstofa  
Reykjanesbæjar,  e.d.).  Í  handbókinni  er  að  finna  allar  helstu  upplýsingar  sem  kennarar  þurfa  
að  hafa  til  þess  að  geta  tekið  á  móti  börnum  af  erlendum  uppruna.  Einnig  er  vísað  í  
móðurmálskennslu,  hvað  sé  í  boði  fyrir  börn  í  frístund  og  einnig  vísað  í  námsefni  á  íslensku  
sem  annað  mál.    

  

2.4  Nemendur  af  erlendum  uppruna  í  grunnskólum  á  Íslandi  

Nemendum  með  erlent  tungumál  að  móðurmáli  hefur  fjölgað  mikið  síðustu  ár.  Árið  1997  
voru  377  grunnskólanemendur  skráðir  með  annað  móðurmál  en  íslensku  en  haustið  2018  
voru  þeir  orðnir  4874  talsins,  sem  er  fjölgun  um  rúmlega  400  nemendur  frá  árinu  áður  
(Hagstofa,  2019).  

Þó  nokkrar  rannsóknir  hafa  verið  gerðar  á  stöðu  nemenda  af  erlendum  uppruna  á  Íslandi  
og  einnig  viðhorfi  kennara  til  þessara  nemenda  sem  og  foreldra  þessara  barna,  og  verður  litið  
á  nokkrar  þeirra.  

Rósa  Guðbjartsdóttir  og  Hanna  Ragnarsdóttir  (2010)  rannsökuðu  viðhorf  
grunnskólakennara  til  kennslu  innflytjendabarna.  Þátttakendur  í  rannsókninni  voru  átta  
grunnskólakennarar  úr  fjórum  skólum  á  höfuðborgarsvæðinu.  Niðurstöður  þeirra  leiddu  
meðal  annars  í  ljós  að  faglegur  undirbúningur  kennara  væri  nauðsynlegur  fyrir  kennslu  
innflytjendabarna,  sér  í  lagi  vegna  þess  að  íslenskukennsla  þeirra  væri  að  vissu  leyti  
frábrugðin  hefðbundinni  kennslu.  Niðurstöður  þeirra  leiddu  einnig  í  ljós  að  námsver  koma  að  
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miklu  gagni  á  meðan  erlendir  nemendur  eru  að  aðlagast  íslensku  skólasamfélagi  en  að  sama  
skapi  þyrftu  foreldrar  barna  af  erlendum  uppruna  að  fá  fleiri  og  betri  tækifæri  til  þess  að  
kynnast  íslenskri  skólamenningu.  Þær  telja  að  viðhorf  kennara  til  innflytjendabarna  og  
kennslu  þeirra  þurfi  að  fá  töluvert  meiri  athygli.  Einnig  telja  þær  að  fjölmenning  þurfi  að  vera  
sýnilegri  í  skipulagi  skólastarfs  og  að  kennarar  fái  meiri  ráðgjöf  og  fleiri  námskeið  til  að  styrkja  
sig  í  starfi.  

Árið  2017  fór  fram  viðamikil  rannsókn  þar  sem  rannsökuð  var  reynsla  foreldra  og  kennara  
af  námi  og  kennslu  nemenda  af  erlendum  uppruna.  Hermína  Gunnþórsdóttir,  Stéphanie  
Barillé  og  Markus  Meckl  (2017)  tóku  viðtöl  við  þrjátíu  og  átta  grunnskólakennara  um  reynslu  
þeirra  og  helstu  áskoranir  af  því  að  kenna  nemendum  af  erlendum  uppruna.  Einnig  voru  
tekin  viðtöl  við  tíu  erlenda  foreldra  um  reynslu  þeirra  af  íslenskum  grunnskólum.  Það  var  
ekkert  í  niðurstöðum  rannsóknarinnar  sem  benti  til  þess  að  samskipti  milli  heimilis  og  skóla  
væru  neikvæð,  þvert  á  móti  mátti  greina  mikinn  velvilja  og  vinsemd  á  báða  bóga  en  mikið  
samskiptaleysi.  Foreldrum  í  rannsókninni  fannst  vanta  mikinn  aga  í  skólana  og  að  ekki  væru  
gerðar  nógu  miklar  kröfur  til  barnanna  þeirra.  Þau  upplifðu  að  börnin  sín  fengju  minna  
heimanám  þar  sem  þau  væru  af  erlendum  uppruna  og  vegna  þess  að  íslenskukunnátta  þeirra  
væri  ekki  mikil.  Foreldrarnir  sögðust  óttast  að  börnin  þeirra  yrðu  illa  undirbúin  fyrir  frekara  
nám  og  að  námshvatinn  væri  mjög  lítill.  Foreldrarnir  töldu  einnig  að  kennarar  væru  
óundirbúnir  til  að  takast  á  við  börn  af  ólíkum  uppruna  og  að  menningarheimur  barnanna  
væri  lítið  sem  ekkert  viðurkenndur  í  skólanum.  Meirihluti  kennaranna  sem  tók  þátt  í  
rannsókninni  taldi  að  málefnum  sem  tengjast  nemendum  af  erlendum  uppruna  væru  gerð  of  
lítil  skil  gerð  í  kennaranáminu.  Undir  þetta  sjónarmið  tóku  líka  nýútskrifaðir  kennarar  sem  
rætt  var  við.  Kennurum  stóð  þó  til  boða  að  sækja  námskeið  sem  hluta  af  símenntun  en  
meirihluti  þeirra  sagði  að  ekki  hefðu  verið  í  boði  námskeið  sem  tengdust  þessum  málefnum.  
Viðtölin  bentu  til  þess  að  málefnið  væri  ekki  í  forgangi,  hvorki  hjá  kennurum  né  stjórnendum  
skólans.  Niðurstöður  leiddu  einnig  í  ljós  að  lítið  samstarf  væri  milli  skóla  og  einnig  innan  
skólaveggja.  Kennarar  væru  lítið  að  sækja  í  stuðning  eða  leita  ráða  hjá  samkennurum  sínum  
þó  þeir  væru  einnig  með  nemendur  af  erlendum  uppruna  í  bekknum  sínum.  Höfundar  
rannsóknarinnar  telja  að  lítið  sé  gert  til  þess  að  styðja  kennara  við  að  skipuleggja  og  skilja  
fjölmenningarlega  menntun.  Kennarar  nálgist  menntun  þessa  hóps  á  mjög  misvísandi  hátt  og  
hafi  mjög  slakan  fræðilegan  grunn  til  að  byggja  á  í  kennslu  sinni.  Einnig  hafa  kennarar  miklar  
áhyggjur  af  þessum  nemendahóp  þegar  komið  er  í  framhaldsskóla.  Höfundum  
rannsóknarinnar  þótti  merkilegt  að  ekki  einn  einasti  kennari  nefndi  móttökuáætlun  að  fyrra  
bragði,  sér  í  lagi  þar  sem  öllum  skólum  er  skylt  að  hafa  slíka  áætlun  fyrir  þennan  
nemendahóp.  Foreldrar  könnuðust  heldur  ekki  við  slíka  áætlun  og  vissu  ekki  betur  en  að  
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börnin  sín  fengju  sömu  menntun  og  önnur  börn  skólans  (Hermína  Gunnþórsdóttir,  Stéphanie  
Barillé  og  Markus  Meckl,  2017).  

Svanhildur  Daníelsdóttir  (2009)  rannsakaði  hver  reynsla  sex  barna  af  erlendum  uppruna  
væri  í  unglingadeildum  í  íslenskum  grunnskólum.  Viðmælendur  í  rannsókninni  voru  þrír  
strákar  og  þrjár  stelpur  sem  öll  voru  á  aldrinum  18–19  ára  þegar  viðtölin  fóru  fram.  Þau  voru  
beðin  um  að  segja  frá  upplifun  sinni  í  unglingadeild.  Farið  var  í  sex  skóla,  tvo  á  
höfuðborgarsvæðinu  og  fjóra  á  Eyjafjarðarsvæðinu.  Höfundur  hafði  gefið  sér  þá  skoðun  að  
reynsla  nemendanna  hefði  verið  erfið.  Niðurstöður  leiddu  hins  vegar  í  ljós  að  nemendunum  
sex  sem  tóku  þátt  í  rannsókninni  leið  vel  í  skólanum  þótt  byrjunin  hafi  verið  erfið  og  
nemendur  upplifað  kvíða  í  upphafi  skólavistar  sem  var  fljótur  að  hverfa.  Þeir  töluðu  allir  um  
að  kennararnir  hafi  verið  hjálpsamir  og  góðir.  Nemendurnir  sex  voru  fljótir  að  falla  inn  í  
hópinn  og  eignast  vini.  Viðmælendur  í  rannsókninni  voru  allir  sammála  því  að  hvergi  væri  
sýnilegt  að  í  skólanum  væru  nemendur  af  erlendum  uppruna.  Lítið  sem  ekkert  hafi  verið  
unnið  með  bakgrunn  þeirra  eða  menningu,  eins  og  t.d.  að  fá  foreldra  eða  aðra  aðstandendur  
í  kennslustund  og  kynna  heimalandið  fyrir  bekknum.  Höfundur  tekur  það  fram  að  það  vanti  
heilmikið  upp  á  það  að  skólastarfið  í  viðkomandi  skólum  geti  talist  á  fjölmenningarlegum  
nótum.    

2.4.1  Niðurstöður  úr  LSP-‐rannsókn      

Árin  2013–2015  fór  fram  viðamikil  rannsókn,  kölluð  hér  LSP-‐rannsóknin  (e.  Learning  spaces  
for  inclusion  and  social  justice)  þar  sem  skoðuð  var  velgengni  nemenda  af  erlendum  uppruna  
í  skólum  fjögurra  Norðurlandaþjóða.  Þetta  var  þriggja  ára  verkefni  og  komu  fjölmargir  
starfsmenn  við  Háskóla  Íslands  að  rannsókninni.  Löndin  sem  tóku  þátt  voru  Finnland,  
Noregur,  Svíþjóð  og  Ísland.  Í  rannsókninni  var  leitað  eftir  jákvæðum  dæmum  frá  hverju  landi  
til  að  geta  lært  af  þeim.  Skoðaðir  voru  þrír  leikskólar,  þrír  grunnskólar  og  þrír  framhaldsskólar  
á  Íslandi  (Ragnarsdóttir,  2015).  Ég  mun  hér  rýna  í  niðurstöður  rannsóknarinnar  úr  
grunnskólunum  þremur  á  Íslandi.      

Allir  þrír  skólarnir  eiga  það  sameiginlegt  að  skipulag  er  gott  varðandi  móttöku  og  
menntun  barna  af  erlendum  uppruna.  Fjölmenningarstefna  er  sjáanleg  bæði  á  heimasíðu  
skólans,  í  skólastarfi  og  ekki  síst  í  skólaumhverfinu  sjálfu.  Í  einum  skólanna  er  lögð  áhersla  á  
að  alltaf  sé  töluð  íslenska,  bæði  í  kennslu  og  öllum  samskiptum,  en  í  hinum  tveimur  
skólunum  eru  nemendur  hvattir  til  að  nota  móðurmál  sitt  sem  og  íslensku.  Hver  skóli  rekur  
deild  fyrir  innflytjendur  eða  alþjóðlega  deild  þar  sem  íslenska  sem  annað  mál  er  kennt.  Allar  
deildirnar  eiga  það  sameiginlegt  að  sérhver  nemandi  tilheyrir  sínum  umsjónarbekk  og  það  er  
misjafnt  eftir  hverjum  nemenda  hversu  miklum  tíma  þeir  eyða  í  deildinni.  Eftir  því  sem  þeir  
verða  betri  í  íslensku,  því  minni  tíma  eyða  þeir  í  deildinni  og  meiri  tíma  inni  í  bekk.  Í  einum  
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skólanna  er  skipulagið  örlítið  frábrugðið  þar  sem  skólinn  er  móttökuskóli  fyrir  öll  börn  af  
erlendum  uppruna  í  bæjarfélaginu.  Börn  sem  eru  þar  útskrifast  því  úr  deildinni  þegar  þau  
hafa  náð  ákveðinni  hæfni  í  íslensku  og  fara  þá  í  sinn  heimaskóla.  Rannsakendum  þótti  til  um  
það  hve  afskaplega  gott  starfsfólk  væri  í  þessum  deildum  og  börnin  og  fjölskyldur  þeirra  
fengju  mikinn  stuðning  frá  því.  Í  hverjum  skóla  var  sagt  frá  því  hvernig  kennarar  og  annað  
starfsfólk  deildarinnar  hefði  hjálpað  foreldrum  og  fjölskyldumeðlimum  sem  hingað  voru  
nýflutt  og  höfðu  ekkert  bakland  (Ragnarsdóttir,  2015).    

Móttaka  erlendra  nemenda  er  gríðarlega  mikilvæg  og  kennarar  sögðu  frá  mikilvægi  þess  
að  skapa  öruggt  umhverfi  fyrir  þessa  nemendur  þegar  þeir  hófu  skólagöngu  sína.  Kennarar  í  
skólunum  þrem  höfðu  mikinn  metnað  fyrir  því  að  sjá  nemendur  sína  halda  áfram  í  námi  og  
báru  hag  þeirra  og  vellíðan  alltaf  fyrir  brjósti.  Þeir  töluðu  um  mikilvægi  þess  að  ræða  við  þá  
um  það  hvernig  þeir  sæju  framtíð  sína  fyrir  sér,  hvað  þá  langaði  að  gera  í  framtíðinni  og  hvað  
þeir  þyrftu  að  gera  til  að  ná  þeim  markmiðum.  Það  skipti  öllu  máli  fyrir  þessa  nemendur  að  
vera  sterkir  í  íslensku  og  ná  sem  bestum  tökum  á  henni  áður  en  haldið  væri  áfram  út  í  
íslenskt  samfélag.  Allir  skólarnir  áttu  það  sameiginlegt  að  þar  var  svokallað  heimaherbergi.  
Þar  gafst  nemendum  með  annað  mál  en  íslensku  sem  móðurmál  tækifæri  til  að  kynnast  
öðrum  nýjum  nemendum,  og  svo  var  þetta  herbergið  þar  sem  þau  sóttu  í  stuðning  og  öryggi.  
Samband  við  foreldra  er  ekki  síður  mikilvægt  þegar  fjölskyldan  er  öll  af  erlendum  uppruna.  
Kennarar  þurfa  að  gera  sér  grein  fyrir  því  að  sérhver  fjölskylda  hefur  ólíkar  ástæður  fyrir  
flutningnum  hingað  til  lands  og  þær  þurfi  tíma,  eins  og  nemendur,  til  að  aðlagast  samfélaginu  
og  íslenska  skólakerfinu  (Ragnarsdóttir,  2015).    

Þegar  rætt  var  við  nemendur  sem  allir  voru  á  aldrinum  8-‐15  ára  höfðu  þau  ekkert  nema  
jákvætt  að  segja  um  móttökudeildirnar.  Sum  barnanna  þurftu  ekki  lengur  að  sækja  í  
sérúrræði  en  tóku  þó  fram  að  þau  væru  alltaf  velkomin,  hvort  sem  þau  vantaði  aðstoð  við  
íslensku  eða  annað  fag.  Nemendurnir  voru  sammála  um  mikilvægi  þess  að  fá  tíma  í  aðlögun  
til  að  venjast  nýju  umhverfi  og  skilja  skólastarfið.  Einnig  voru  þeir  ánægðir    með  þær  
fjölbreyttu  aðferðir  sem  þeim  stóðu  til  boða  við  tungumálanámið;  með  samræðum  eða  
notkun  tölvu,  með  því  að  nota  móðurmálið  sitt  til  að  hjálpa  þeim  eða  hafa  kennara  eða  
samnemanda  sem  talaði  sama  tungumál  og  gátu  þýtt  orð  fyrir  hvert  annað.  Þegar  nemendur  
voru  beðnir  um  að  lýsa  starfsfólki  og  kennurum  í  deildinni  studdust  þeir  við  lýsingarorð  eins  
og  hjálpleg,  góð  og  umhyggjusöm.  Þegar  rannsakendur  fylgdust  með  nemendum  voru  þeir  
að  taka  virkan  þátt  í  skólastarfi  og  áttu  í  eðlilegum  samskiptum  við  kennara  og  samnemendur  
sína.  Þeir  voru  hvorki  feimnir  við  að  spyrja  spurninga  né  að  segja  skoðun  sína  eða  hræddir  að  
nota  móðurmál  sitt.  Nemendur  sögðu  að  námsárangur  þeirra  væri  góður,  þeir  væru  að  
standa  sig  vel  í  skólanum  og  þeim  þætti  enska  og  danska  erfiðustu  fögin.  Nánast  enginn  af  
nemendunum  sem  rætt  var  við  töluðu  íslensku  heima  við  foreldra  sína.  Meirihluti  nemenda  
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sótti  einhvers  konar  frístund  eftir  skóla.  Nemendur  voru  óvissir  með  framhaldið  en  flestir  
vildu  fara  í  framhaldsskóla.  Nemendurnir  sögðust  vera  búnir  að  mynda  sterk  vinatengsl  við  
aðra  nemendur  í  deildinni  en  að  sama  skapi  líka  við  íslensku  nemendurna  og  upplifðu  ekki  
neina  útilokun  og  töluðu  bara  jákvætt  um  bekkjarfélaga  sína  (Ragnarsdóttir,  2015).  

Síðan  þessi  rannsókn  var  gerð  hafa  bæjarfélög  breytt  stefnu  sinni  varðandi    
móttökudeildir  og  hafa  tvær  þessara  deilda  hætt  starfsemi.  Þetta  hefur  gjörbreytt  þeim  
stuðningi  sem  börnum  af  erlendum  uppruna  býðst  í  dag  í  fyrrnefndum  bæjarfélögum.  Helst  
má  nefna  að  skólarnir  þrír  fá  nú  mun  minna  fjármagn  en  áður.  Þetta  hefur  valdið  mikilli  
óánægju  og  óvissu  hjá  kennurum  og  skólastjórnendum,  sérstaklega  þeim  sem  störfuðu  í  
deildunum.  Þeim  finnst  langt  í  frá  nóg  gert  fyrir  nemendur  af  erlendum  uppruna  í  skólunum  í  
dag  (Ragnarsdóttir,  2015).    

Niðurstöður  úr  LSP-‐rannsókninni  leiddu  í  ljós  að  stefna  grunnskólanna  sem  tóku  þátt  í  
henni  lögðu    allir  áherslu  á  fjölbreytileika  og  samstarf  milli  kennara.  Samstarf  milli  heimilis  og  
skóla  var  einnig  mikilvægur  hluti  stefnunnar.  Í  flestum  skólum  voru  nemendur  í  
hefðbundnum  bekk  og  höfðu  sinn  umsjónarkennara.  Þörf  þeirra  og  viðvera  í  
móttökudeildinni  var  ákveðin  eftir  námsgetu  barnanna.  Stjórnendur  í  skólunum  höfðu  
yfirleitt  lýðræðislega  nálgun  að  leiðarljósi  og  lögðu  áherslu  á  að  skapa  nám  án  aðgreiningar  
og  styðja  við  fjölbreytni.  Kennarar  lögðu  einnig  mikla  áherslu  á  að  skapa  gott  og  traust  
námsumhverfi  fyrir  nýja  nemendur  af  erlendum  uppruna.  Starfshættir  kennara  voru  þó  
fjölbreyttir  í  skólunum.  Nemendur  sem  rætt  var  við  í  grunnskólum  þessara  fjögurra  landa  
voru  ánægðir  með  kennara  sína  og  nefndu  þá  sem  ástæðu  fyrir  velgengni  þeirra  í  dag.  Sumir  
lýstu  kennurum  sínum  sem  umhyggjusömum,  góðum  og  að  þeir  bæru  velferð  nemenda  sinna  
fyrir  brjósti.  Almennt  virtust  nemendur  vera  virkir  í  skólunum  bæði  faglega  og  félagslega.  
Hins  vegar  fundu  nemendur  fyrir  óöryggi,  þeim  fannst  erfitt  að  vera  nýnemar  og  áttu  erfitt  
með  að  tengjast  öðrum  nemendum  félagslega.  Þarna  mættu  þeim  nýjar  áskoranir  sem  þeim  
fannst  flestum  erfitt  að  takast  á  við  (Ragnarsdóttir,  2015).    

  

2.4.2  Erlendar  rannsóknir  

Nágrannaþjóðir  okkar  eru  komnar  töluvert  lengra  en  við  í  innflytjendamálum  og  hvað  varðar  
stöðu  erlendra  nemenda  í  skólum  landsins,  og  má  þar  sérstaklega  nefna  Svíþjóð  (Cerna,  
2019).  Þegar  niðurstöður  lágu  fyrir  eftir  PISA-‐könnun  í  Svíþjóð  árið  2015  kom  það  skýrt  fram  
hversu  illa  börn  af  erlendum  uppruna  væru  stödd  námslega  samanborið  við  sænsk  börn.  Þá  
fór  af  stað  ferli  þar  sem  skoðað  var  hvernig  stutt  væri  við  innflytjendabörn  í  sænskukennslu  
og  móðurmálskennslu  og  hvaða  stuðning  umsjónarkennarar  fengju  og  hvernig  hægt  væri  að  
auka  þekkingu  þeirra  á  fjölmenningu  og  kennslu  innflytjendabarna  (Cerna,  2019).  
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Niðurstöður  þessarar  vinnu  voru  gefnar  út  í  febrúar  2019  og  var  einblínt  á  fjóra  þætti:  að  
auðvelda  aðgengi  innflytjenda  við  val  á  skóla,  að  byggja  upp  kennslugetu  kennara,  að  bjóða  
upp  á  tungumálanám  (bæði  í  móðurmáli  og  sænsku)  og  að  lokum  að  gera  fjölbreytileikann  
sýnilegri.    

  OECD  (2015)  birti  niðurstöður  rannsóknar  þar  sem  skoðuð  var  staða  innflytjendabarna  í  
skólum  Í  Evrópu,  Bandaríkjunum  og  Asíu,  hvar  þau  standa  og  hvernig  kennarar  geta  hjálpað  
þeim  að  aðlagast  betur.  Niðurstöður  voru  fengnar  úr  PISA-‐könnunum  frá  hinum  ýmsu  
löndum  og  er  hægt  að  skoða  niðurstöður  fyrir  hvert  land  fyrir  sig.  Þær  benda  til  þess  að  áhrif  
skólans  og  sveitarfélagsins  í  nýju  landi  skipti  höfuðmáli  fyrir  sálfræðilega  vellíðan  erlendra  
nemenda  í  nýju  landi  sem  og  hversu  mikla  aðstoð  þeir  fá  til  að  sigrast  á  þeim  hindrunum  sem  
þau  standa  frammi  fyrir.  Það  verður  ekki  undan  því  litið  að  það  krefst  mikillar  vinnu  að  kenna  
fjölmenningarbekk  og  kennarar  þurfa  að  vera  vel  undirbúnir.  Nemendur  geta  verið  jafn  ólíkir  
í  vinnubrögðum  og  þeir  eru  margir  og  mismunandi  eftir  menningarheimum  hvernig  þeir  
nálgast  lærdóminn.  Niðurstöðurnar  benda  einnig  á  mikilvægi  þess  að  kennarar  viðurkenni  
fjölbreyttan  bakgrunn  nemenda  sinna  og  séu  opnir  fyrir  nýjungum.    

  

2.5  Hlutverk  móttökuaðilans    

Móttökuaðili  er  sá  aðili  í  skólanum  sem  ber  ábyrgð  á  komu  erlendra  nemenda  í  skólann.  Í  
skólunum  í  Reykjavík  þar  sem  viðtölin  voru  tekin  voru  þeir  annars  vegar  náms-‐  og  
starfsráðgjafi  og  hins  vegar  talmeinafræðingur.  Á  Suðurnesjum  voru  móttökuaðilarnir  báðir  
kennarar  sem  störfuðu  sem  verkefnastjórar  og  sáu  um  kennslu  í  íslensku  sem  öðru  máli.    

Móttökuaðili  skipuleggur  móttökufund  með  barni  og  foreldrum  ásamt  umsjónarkennara.  
Þegar  barn  af  erlendum  uppruna  byrjar  í  nýjum  skóla  er  það  móttökuaðili  sem  á  að  fá  allar  
upplýsingar  um  barnið  frá  foreldrum  og  skipuleggja  fyrstu  daga  þess  í  nýjum  skóla.  
Móttökuaðili  ásamt  umsjónarkennara  og  starfsmanni  frístundar  bjóða  barni  og  foreldrum  á  
móttökufund  þar  sem  þeim  eru  veittar  allar  helstu  upplýsingar  um  skólastarfið.  Í  lok  fyrsta  
fundar  er  svo  ákveðinn  annar  fundur,  sem  yfirleitt  á  sér  stað  nokkrum  vikum  seinna,  þar  sem  
farið  er  yfir  hvernig  hefur  gengið  fyrstu  vikurnar  í  skólanum.  Eftir  að  seinni  fundi  er  lokið  
hefur  barnið  fengið  sinn  umsjónarkennara  og  mætti  segja  að  þá  stígi  móttökuaðili  til  hliðar.    
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2.6  Hlutverk  umsjónarkennarans    

Samkvæmt  Aðalnámskrá  grunnskóla  byggist  fagmennska  kennarans  fyrst  og  fremst  á  góðri  
þekkingu,  áhuga,  menntun,  viðhorfi  og  siðferði  til  starfsins  (Mennta-‐  og  
menningarmálaráðuneytið,  2011).  Sífellt  eru  kröfur  um  fagmennsku  kennara  að  aukast  og  
má  það  meðal  annars  rekja  til  lengingar  á  kennaranáminu  úr  þrem  árum  í  fimm.  
Skólastjórnendur  sækjast  eftir  því  að  ráða  til  sín  kennara  og  aðra  fagmenn  til  starfa  sem  eru  
vel  menntaðir.  Skólarnir  fylgja  einnig  þeirri  reglu  að  ráða  til  sín  hæfasta  starfsfólkið  til  þess  að  
sinna  kennslu  (Kennarasamband  Íslands,  2014).  Kennarasamband  Íslands  (2014)  leggur  mikla  
áherslu  á  starfsþróun  og  símenntun  kennara  og  er  það  í  starfssamningum  kennara  að  þeir  
sæki  námskeið  á  hverju  ári  og  bæti  við  þekkingu  sína,  sér  að  kostnaðarlausu.  Hver  og  einn  
nemandi  á  að  hafa  einn  umsjónarkennara  sem  ber  ábyrgð  á  námi  hans  og  fylgist  með  líðan  
og  þroska  hans  í  skólanum.  Aðalnámskrá  leggur  einnig  áherslu  á  að  umsjónarkennarinn  eigi  
að  leggja  sitt  af  mörkum  við  að  kynnast  nemendum  sínum,  foreldrum  þeirra  og  kynna  sér  
aðstæður  hvers  og  eins,  og  á  hann  að  efla  samstarf  milli  heimilis  og  skóla.  
Umsjónarkennarinn  er  til  staðar  til  að  leiðbeina  nemendum  sínum  í  námi  og  vera  þeim  innan  
handar  um  ráðleggingar  og  aðstoð  við  það  og  persónuleg  mál  ef  þau  skyldu  koma  upp  
(Mennta-‐  og  menningarmálaráðuneytið,  2011,  Lög  um  grunnskóla,  91/2008).  Í  barnalögum  
nr.  76/2003  og  barnaverndarlögum  nr.  80/2002  er  einnig  kveðið  á  um  að  öll  börn  eigi  rétt  á  
góðri  vernd  og  umönnun.  Öllum  þeim  sem  koma  að  uppeldi  barna  er  skylt  að  koma  fram  við  
þau  af  umhyggju  og  virðingu.    

Starf  umsjónarkennarans  hefur  tekið  miklum  breytingum  síðasta  áratug  og  eru  skyldur  
umsjónarkennarans  miklar  í  dag.  Í  Heimili  og  skóli  -‐  Landssamtök  foreldra  (2008)  kemur  fram  
hvert  hlutverk  umsjónarkennarans  sé  og  er  hann  mjög  mikilvægur  í  öllu  skólastarfi.  
Umsjónarkennarinn  er  talsmaður  nemenda  sinna  sem  og  trúnaðarmaður  þeirra.  Nemendur  
eiga  að  geta  leitað  til  umsjónarkennara  síns  og  treyst  honum  fyrir  hinum  ýmsu  málefnum  
hvort  sem  þau  snúa  að  skólanum  eða  ekki.  Umsjónarkennarinn  er  einnig  tengiliður  milli  
heimilis  og  skóla.  Að  auki  fylgist  hann  vel  með  námi  og  vellíðan  nemenda  sinna,  miðlar  
upplýsingum  um  nám  og  sér  um  þetta  hefðbundna  eins  og  einkunnagjöf  og  námsmat.    

  

2.7  Námsefni    

  Þegar  kemur  að  kennslugögnum  og  námsefni  fyrir  kennslu  barna  af  erlendum  uppruna  þá  er  
staðreyndin  sú  að  ekki  er  búið  að  gefa  út  mikið  af  efni  samkvæmt  Menntamálastofnun.  Helst  
ber  að  nefna  námsefni  í  íslensku  sem  öðru  máli  og  hefur  Menntamálastofnun  (mms)  gefið  
það  út.  Dæmi  um  slíkt  námsefni  er:    
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Lestrarlandið    

Orðasjóður  

Lesum  og  skrifum    

Lesum  létt  og  lipurt    

Myndaorðabókin,  myndræn  þjálfun  í  þematengdum  orðaforða,  ritun  og  fleira    

  

Þrátt  fyrir  að  ekki  sé  búið  að  gefa  út  mikið  af  námsefni  þá  er  ekki  þar  með  sagt  að  
fræðsluefnið  sé  ekki  til.  Samkvæmt  Huldu  Karen  Daníelsdóttur  (munnleg  heimild,  viðtal,  30.  
apríl,  2019)  er  til  fjöldinn  allur  af  námsefni  sem  kennarar  geta  nýtt  sér  í  kennslu  barna  af  
erlendum  uppruna.  Ber  þá  helst  að  nefna  vefsíðurnar  Tungumálatorg  og  Fræðsluskot,  sem  er  
síða  í  eigu  Huldu  Karenar.  Inn  á  þessum  vefsíðum  er  að  finna  námsefni  og  verkefni  fyrir  öll  
aldursstig  bæði  í  íslensku  sem  öðru  máli  (ÍSAT)  og  sömuleiðis  í  samfélags-‐  og  náttúrufræði.  
Hulda  Karen  var  ein  af  þeim  sem  tók  saman  allt  kennsluefni  sem  búið  var  að  gefa  út  í  ÍSAT-‐
kennslu  og  flokkaði  það  eftir  kennslustigum.  Inni  á  Tungumálatorgi  er  að  finna  gátlista  og  
námsmat  sem  kennarar  hafa  útbúið  fyrir  nemendur  af  erlendum  uppruna.  Hulda  Karen  sagði  
rannsakanda  frá  Facebook-‐síðum  sem  ætlaðar  eru  kennurum  sem  kenna  börnum  af  
erlendum  uppruna  og  þar  eru  kennarar  duglegir  að  ræða  sín  á  milli  og  deila  efni  og  þekkingu.  
     

Umsjónarkennarinn  gegnir  eins  og  fram  hefur  komið  mikilvægu  hlutverki  í  námi  og  lífi  
nemenda  sinna  og  skal  bera  hag  þeirra  allra  fyrir  brjósti.  Í  ljósi  þessa  set  ég  fram  eftirfarandi  
rannsóknarspurningar:    

Hvaða  úrræði  eru  í  boði  fyrir  umsjónarkennara  þegar  börn  af  erlendum  uppruna  koma  í  
bekkinn?    

Hvaða  úrræði  telja  umsjónarkennarar  og  móttökuaðilar  mikilvæg  þegar  kemur  að  
móttöku  nemenda  af  erlendum  uppruna?  

Hvernig  nýtist  móttökuáætlun  skólanna  umsjónarkennurum?    
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3   Aðferð      

Meginmarkmið  þessarar  rannsóknar  að  öðlast  innsýn  í  starf  umsjónarkennarans  með  það  
fyrir  augum  að  skoða  hvaða  úrræði  eru  í  boði  fyrir  hann  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  
kemur  í  bekkinn.  Einnig  verður  skoðað  hvaða  úrræði  umsjónarkennurum  og  móttökuaðila  
þykja  mikilvæg  þegar  kemur  að  móttöku  barna  af  erlendum  uppruna.  Í  rannsókninni  verður  
reynt  að  varpa  ljósi  á  þann  stuðning  sem  í  boði  er  í  ákveðnum  skólum,  m.a.  með  því  að  skoða  
móttökuáætlanir  í  skólunum  og  hvernig  þær  nýtast  kennurum  í  starfi  og  hvort  þeim  er  fylgt  
eftir.    

Í  þessum  kafla  er  gerð  grein  fyrir  framkvæmd  og  skipulagi  rannsóknarinnar.  Í  upphafi  er  
fjallað  um  rannsóknarsnið  og  þá  aðferðafræði  sem  rannsóknin  byggist  á.  Í  framhaldi  er  fjallað  
um  þátttakendur  og  hvernig  þeir  voru  valdir.  Þessu  næst  um  framkvæmd  rannsóknar  og  þá  
aðferð  sem  notuð  var  við  gagnasöfnun  og  greiningu  gagna.  Að  lokum  er  fjallað  um  siðferðileg  
atriði  og  takmarkanir  rannsóknarinnar.    

  

3.1  Rannsóknarsnið  

Í  þessari  rannsókn  notaðist  rannsakandi  við  eigindlegt  rannsóknarsnið.  Eigindlegar  
rannsóknir  (e.  qualitative  research)  eru  lýsandi  og  túlkandi  og  er  áhersla  lögð  á  túlkun  
niðurstaða  (Sigríður  Halldórsdóttir,  2013).  Í  eigindlegum  rannsóknum  einbeita  rannsakendur  
sér  að  því  að  skilja  þá  merkingu  sem  fólk  leggur  í  líf  sitt  og  aðstæður  og  líta  á  það  í  heildrænu  
samhengi.  Telja  þeir  öll  sjónarhorn  mikilvæg  og  að  þeir  geti  lært  af  mismunandi  aðstæðum  
og  hópum.  Í  eigindlegum  rannsóknum  spilar  rannsakandinn  stórt  hlutverk  (Sigríður  
Halldórsdóttir,  2013).  Margir  fræðimenn  telja  að  rannsakandinn  eigi  að  vera  eins  hlutlaus  og  
hægt  er,  hann  eigi  að  leggja  til  hliðar  eigin  skoðanir,  trú  og  viðhorf,  en  það  er  oft  og  tíðum  
ómögulegt  að  gera  skv.  Lichtman  (2013).  Í  rannsókninni  var  gögnum  safnað  með  viðtölum  og  
einnig  voru  móttökuáætlanir  skólanna  sem  valdir  voru  til  þátttöku  í  rannsókninni  skoðaðar.    

Markmið  í  hverju  viðtali  er  að  setja  sig  í  spor  viðmælenda  og  að  þeir  segi  sögu  sína  með  
eigin  orðum  og  með  sem  minnstri  stjórnun.  Rannsakandi  þarf  að  forðast  beinar  og  lokaðar  
spurningar  og  passa  að  þær  séu  opnar  en  ekki  stýrðar.  Rannsakandi  þarf  jafnframt  að  skapa  
aðstæður  svo  að  það  sé  hægt,  og  það  er  gert  með  því  að  taka  viðtalið  á  stað  sem  viðmælandi  
velur  og  þar  sem  hann  er  öruggur  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Samkvæmt  Kvale  (2009)  er  
mikilvægt  að  hafa  í  huga  í  hverju  viðtali  að  spyrja  opinna  spurninga,  hlusta  og  alls  ekki  stoppa  
viðmælanda  í  miðri  setningu  og  spyrja  nánar  út  í  ákveðna  hluti  með  því  að  fylla  í  eyðurnar.  
Samkvæmt  Rúnari  Helga  Andrasyni  og  Ársæli  Má  Arnarssyni  (2013)  eru  viðtölin  mikilvægasta  
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leiðin  til  gagnasöfnunar  í  eigindlegri  viðtalsrannsókn.  Helga  Jónsdóttir  (2013)  fjallar  um  
mikilvægi  þess  að  hafa  góða  uppröðun  og  flæði  spurninga  í  eigindlegum  viðtölum.  Í  
rannsóknarviðtölum  þarf  að  setja  vissan  ramma  og  viðtölin  þurfa  að  hafa  skýran  tilgang  en  
það  er  misjafnt  hversu  vel  honum  er  fylgt  eftir.  Þegar  tekin  eru  mörg  viðtöl  þarf  að  hafa  í  
huga  að  röð  spurninga  og  orðalag  verður  ekki  endilega  alltaf  eins.    

Tekin  voru  átta  hálfopin  (e.  semi-‐structured)  paraviðtöl  við  umsjónarkennara  og  þrjú  
einstaklingsviðtöl  og  eitt  paraviðtal  við  móttökuaðila  í  fjórum  grunnskólum.  Þegar  tekin  eru  
hálfopin  viðtöl  þá  fylgir  rannsakandi  ákveðnum  viðtalsramma  en  getur  svo  breytt  
spurningum  og  uppröðun  þeirra  eftir  því  hvernig  viðtalið  þróast  (Lichtman,  2013).  
Umræðuefni  er  fyrirfram  ákveðið  þó  svo  að  áherslurnar  geti  verið  mismunandi  í  hverju  
viðtali.  Eigindleg  viðtöl  eiga  það  til  að  verða  mjög  persónuleg  og  ákveðin  tengsl  geta  myndast  
milli  rannsakanda  og  viðmælenda  en  mikilvægt  er  að  rannsakandi  virði  sjónarhorn  og  
skoðanir  viðmælanda  síns  og  láti  sínar  skoðanir  ekki  í  ljós.  Í  lok  hvers  viðtals  er  mikilvægt  að  
draga  saman  helstu  atriði  og  spyrja  þátttakanda  hvort  hann  vilji  bæta  einhverju  við.  Að  viðtali  
loknu  er  gott  að  setjast  niður  og  íhuga  viðtalið.  Hvað  gekk  vel,  kom  eitthvað  á  óvart,  hvað  
fannst  rannsakanda  vera  aðalatriði  og  hvaða  tilfinningar  vakti  viðtalið  með  honum,  svo  
eitthvað  sé  nefnt  (Helga  Jónsdóttir,  2013).    

  

3.2  Val  á  þátttakendum    

Notast  var  við  markmiðsúrtak  (e.  purposive  sampling)  við  val  á  skólum  og  viðmælendum.  
Slíkt  úrtak  er  notað  þegar  rannsakandi  þarf  að  beita  dómgreind  sinni  til  þess  að  velja  
þátttakendur  sem  þykja  hæfa  hvað  best  markmiði  rannsóknarinnar.  Markmiðsúrtak  er  valið  
með  tilliti  til  þess  sem  á  að  rannsaka  og  þátttakendur  eru  valdir  vegna  þess  að  þeir  henta  
best  markmiðum  rannsóknarinnar  (Þórólfur  Þórlindsson  og  Þorlákur  Karlsson,  2013).  

Þátttakendur  í  rannsókninni  voru  átta  umsjónarkennarar  í  fjórum  grunnskólum  sem  allir  
kenna  börnum  af  erlendum  uppruna  og  auk  þess  fimm  móttökuaðilar  erlendra  nemenda  í  
fjórum  grunnskólum.  Skólana  valdi  ég  í  samráði  við  leiðbeinendur  mína  og  horfði  helst  til  
þess  að  fara  í  skóla  þar  sem  margir  erlendir  nemendur  stunda  nám.  Leyfi  fyrir  rannsókninni  
var  fengið  hjá  skólaskrifstofu  í  þeim  bæjarfélögum  sem  skólarnir  tilheyra.  Samband  var  haft  
við  skólastjóra  og  þeir  tilnefndu  kennara  sem  uppfylltu  þátttökuskilyrði.    
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3.2.1  Þátttakendur    

Tekin  voru  paraviðtöl  við  átta  umsjónarkennara  sem  eru  með  erlenda  nemendur  í  bekknum  
sínum  og  svo  einstaklingsviðtal  við  móttökuaðilann  í  hverjum  skóla  sem  ber  ábyrgð  á  komu  
erlendra  nemenda  í  skólann.  Í  einum  skóla  voru  tveir  sem  sinntu  hlutverki  móttökuaðila  svo  
að  þar  var  tekið  paraviðtal.  Það  var  mismunandi  eftir  skólum  hver  sá  aðili  var.  Þetta  voru  
námsráðgjafar,  kennarar  og  talmeinafræðingar  sem  dæmi.    Kennarar  og  móttökuaðilar  sem  
rætt  var  við  höfðu  mislanga  starfsreynslu  og  kenndu  á  öllum  skólastigum  (sjá  töflu  1).  
Rannsakandi  bað  skólastjóra  í  hverjum  skóla  að  útnefna  tvo  kennara  sem  báðir  höfðu  reynslu  
af  því  að  kenna  börnum  af  erlendum  uppruna  og  væru  helst  ekki  nýútskrifaðir.  Viðmælendur  
voru  svo  valdir  af  skólastjóra  út  frá  þessari  beiðni  rannsakanda.  Í  tveimur  skólum  var  ekki  
hægt  að  verða  við  þeirri  ósk,  annar  var  nýútskrifaður  og  hinn  ekki  með  kennaramenntun.  
Allir  þátttakendur  í  rannsókninni  voru  konur  og  hefði  rannsakandi  helst  viljað  fá  karlkennara  í  
a.m.k.  eitt  viðtal  en  það  varð  því  miður  ekki.  Tíu  einstaklingar  af  þrettán  voru  
grunnskólakennarar  að  mennt,  einn  var  ómenntaður  kennari,  einn  viðmælandi  var  náms-‐  og  
starfsráðgjafi  og  einn  var  talmeinafræðingur  en  hafði  einnig  starfað  sem  skólastjóri.  Þá  var  
einn  viðmælandi  af  þrettán  með  háskólamenntun  í  íslensku  sem  öðru  tungumáli.  Í  töflu  1  hér  
fyrir  neðan  verður  gerð  grein  fyrir  hverjum  viðmælanda  fyrir  sig,  menntun  hans,  
kennslureynslu,  viðbótarmenntun  og  á  hvaða  kennslustigi  hann  kennir.  K  stendur  fyrir  
kennara  og  M  fyrir  móttökuaðila.    

  

Skóli  A   Menntun   Reynsla  (fjöldi  

ára)    

Viðbótarmenntun   Kennslustig  

K1     Kennari     27   Námskeið     Miðstig      

K2   Ómenntuð   1   Engin   Unglingastig  

M1     Kennari     16   Námskeið   Öll  stig    

M2     Kennari     10   Engin   Öll  stig    

Skóli  B   Menntun   Reynsla   Viðbótamenntun   Árgangur  

K1     Kennari     23   Námskeið   Unglingastig  

K2     Kennari     9   Nokkur  fög  í  

meistaranámi  í  

tvítyngi    

Yngsta  stig    
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M   Kennari     10   Íslenska  sem  

annað  mál  

Öll  stig    

Skóli  C   Menntun     Reynsla     Viðbótarmenntun   Árgangur  

K1     Kennari     20   Námskeið   Miðstig    

K2     Kennari     10   Íslenska  sem  

annað  mál    

Miðstig  

M   Náms-‐  og  

starfsráðgjafi    

3  (í  tilteknum  

skóla)    

Námskeið   Öll  stig  

Skóli  D   Menntun   Reynsla     Viðbótarmenntun   Árgangur  

K1     Kennari     Yfir  20  ár   Námskeið   Yngsta  stig    

K2     Kennari     1   Námskeið   Unglingastig    

M     Talmeinafræðingur   1  ½     Námskeið   Miðstig  og  

unglingastig  

Tafla  1  -‐  Þátttakendur  

  

Í  öllum  skólunum  var  í  boði  sérúrræði  fyrir  nemendur  með  annað  móðurmál  en  íslensku  
og  mun  ég  í  ritgerðinni  kalla  það  „málver“.    

Í  skóla  A  er  starfandi  málver  þar  sem  nemendur  sækja  tíma  í  íslensku  sem  öðru  máli.  Þar  
starfa  tveir  kennarar.  Í  málverinu  var  lagt  upp  með  að  nemendur  af  erlendum  uppruna  sæktu  
þriggja  vikna  aðlögun  þangað  þar  sem  farið  væri  í  grunnatriði  í  íslensku  og  væru  nemendur  í  
málverinu  alla  tíma  nema  í  list-‐  og  verkgreinum  og  íþróttum.  Það  hefur  hins  vegar  ekki  gengið  
að  óskum  í  vetur  vegna  tímaskorts  og  fjölda  erlendra  nemenda.  Í  móttökuáætlun  skólans  
kemur  fram  að  það  sé  á  ábyrgð  umsjónarkennarans  og  móttökuaðila  að  áætla  tímafjölda  í  
málveri  fyrir  hvern  og  einn  nemanda  af  erlendum  uppruna  í  íslensku  sem  öðru  máli  eftir  að  
þriggja  vikna  aðlögun  er  lokið.    

Í  skóla  B  er  starfandi  málver  þar  sem  íslenska  er  kennd  sem  annað  mál.  Þar  eru  starfandi  
tveir  kennarar  sem  sjá  um  þá  kennslu.  Nemendur  eru  teknir  úr  umsjónarbekknum  sínum  í  
visst  marga  tíma  á  viku  og  eru  þá  í  málveri.  Fjöldi  tíma  sem  hver  nemandi  fær  í  málveri  er  
ákveðinn  í  samráði  við  umsjónarkennarann  eins  og  fram  kemur  í  móttökuáætlun  skólans.      

Í  skóla  C  er  starfandi  málver  þar  sem  kennsla  í  íslensku  sem  öðru  máli  fer  fram.  Þar  eru  
starfandi  kennarar  sem  sjá  eingöngu  um  þá  kennslu.  Reynt  er  að  sjá  til  þess  að  hver  nemandi  
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sæki  tíma  þangað  fjórum  sinnum  í  viku.  Nemendur  í  þessum  skóla  fá  kennslu  í  íslensku  sem  
öðru  máli  aukalega,  þau  eru  vanalega  í  sínum  umsjónarbekk  í  íslensku.  

Í  skóla  D  er  starfandi  málver  þar  sem  nemendur  af  erlendum  uppruna  sækja  kennslu  í  
orðaforða.  Markmiðið  er  að  nemendur  öðlist  grunnorðaforða  og  erlendir  nemendur  þjálfist  í  
talmáli.  Þar  starfa  tveir  kennarar  og  sér  annar  um  yngsta  stig  og  hinn  um  mið-‐  og  
unglingastig.  Það  er  umsjónarkennari  og  starfsmaður  í  málveri  sem  áætla  hvað  hver  og  einn  
nemandi  þarf  á  mörgum  tímum  að  halda  í  málveri.  Reynt  er  að  hafa  a.m.k.  einn  tíma  á  viku  
(miðað  við  40  mínútna  kennslustund)  en  ef  það  gengur  ekki  upp  þá  eru  aldrei  færri  en  fimm  
skipti  á  viku  í  málveri.    

  

3.3  Framkvæmd  rannsóknar    

Rannsakandi  tók  viðtölin  á  vinnustað  þátttakenda  í  febrúar  og  mars  2019.  Ákveðið  var  að  
taka  viðtölin  á  vinnustað  þátttakenda  svo  að  þeir  finndu  fyrir  öryggi  og  væru  á  stað  þar  sem  
þeir  þekktu.  Þátttakendur  voru  spurðir  ákveðinna  spurninga  út  frá  ákveðnum  viðtalsramma  
en  rannsakandi  gat  síðan  bætt  við  spurningum  eftir  hentugleika  til  að  fá  nánari  útskýringar  
eða  ný  sjónarhorn.  Með  þessu  móti  höfðu  viðmælendur  mikil  áhrif  á  það  hvernig  viðtalið  
myndi  þróast  (Lichtman,  2013).  Viðtölin  voru  öll  hljóðrituð  á  síma  og  notast  var  við  forritið  
Voice  Memos.  Þátttakendur  fengu  dulnefni  svo  ekki  væri  hægt  að  rekja  svör  þeirra.  Viðtölin  
stóðu  flest  yfir  í  30-‐45  mínútur  og  fór  það  helst  eftir  því  hvað  viðmælendur  höfðu  mikið  að  
segja.  Viðtölin  voru  afrituð,  kóðuð  og  þemagreind.  Hvert  viðtal  var  lesið  rækilega  yfir,  
rannsakandi  skráði  niður  minnispunkta  og  flokkaði  svo  hvert  viðtal  í  þemu.  Rannsakandi  lenti  
oftar  en  einu  sinni  í  því  að  samræðurnar  fóru  út  fyrir  efnið  og  þurfti  því  að  beina  þeim  aftur  í  
viðeigandi  farveg.    

     

3.4  Greining  gagna    

Rannsóknin  byggðist  á  átta  paraviðtölum  og  fjórum  viðtölum  við  móttökuaðila  í  hverjum  
skóla  eins  og  áður  hefur  komið  fram.  Samkvæmt  Lichtman  (2013)  ætti  gagnagreiningin  að  
fara  fram  samhliða  gagnaöflun  og  reyndi  rannsakandi  að  fara  eftir  því  eftir  bestu  getu.  Með  
því  móti  er  hægt  að  rýna  í  niðurstöður  og  greina  þemu.  Rannsakandi  reyndi  einnig  að  afrita  
viðtölin  strax  svo  að  meiri  tími  gæfist  til  úrvinnslu  viðtala  og  þemagreiningar.  Gagnagreining  
gekk  vel  og  fékk  rannsakandi  mikið  út  úr  viðtölunum.  Helsti  kosturinn  við  að  taka  átta  viðtöl  
var  að  rannsakandi    hafði  mikið  efni  til  að  vinna  úr.    
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Viðmælendum  voru  veittar  upplýsingar  um  eðli  og  tilgang  rannsóknarinnar  áður  en  
viðtölin  fóru  fram.  Viðtölin  fóru  svo  fram  í  skólum  viðmælenda  og  voru  viðtölin  öll  hljóðrituð.  
Í  viðtölum  var  stuðst  við  viðtalsramma  sem  saminn  var  með  rannsóknarspurningar  og  
fræðilegan  kafla  ritgerðarinnar  til  hliðsjónar.  Rannsakandi  afritaði  viðtölin  strax.  Hvert  viðtal  
var  svo  tekið  fyrir  í  einu  og  dregin  voru  saman  helstu  umfjöllunarefni  sem  fram  komu.  
Rannsakandi  hóf  greiningu  gagnanna  með  því  að  lesa  hvert  og  eitt  viðtal  og  notaðist  hann  við  
liti  til  þess  að  flokka  viðtölin  í  þemu.  Í  lokin  voru  niðurstöður  allra  viðtalanna  sameinuð  í  
þemun  sem  voru  fundin  til  hliðsjónar  við  rannsóknarspurningarnar  og  fræðilegan  kafla  
ritgerðarinnar  sem  lagt  var  upp  með  til  að  geta  svo  svararð  rannsóknarspurningunum.  
Þemun  sem  gögnin  voru  greind  eftir  eru:  Hlutverk  umsjónarkennara  í  skóla  og  áskoranir,  
hlutverk  móttökuaðila  í  skóla  og  áskoranir,  skortur  á  samvinnu  milli  umsjónarkennara  og  
móttökuaðila,  foreldrasamstarf  –  skortur  á  umburðarlyndi  og  félagsleg  einangrun  nemenda.          

  

3.5  Siðferðileg  atriði  og  leyfi    

Þegar  um  eigindlegar  rannsóknir  er  að  ræða  er  mikilvægt  að  uppfylla  siðferðilegar  kröfur.  
Þátttakendur  fengu  upplýsingar  um  rannsóknina,  hver  það  væri  sem  stóð  fyrir  henni,  í  hvaða  
tilgangi  hún  var  gerð  og  í  hverju  þátttakan  fólst.  Rannsakandi  lagði  sig  allan  fram  við  að  halda  
trúnaði  og  nöfnum  þátttakenda  var  breytt  og  skólarnir  fengu  dulnefni.  Rannsakandi  tók  það  
skýrt  fram  í  upphafi  viðtals  við  alla  viðmælendur  að  þeim  væri  frjálst  að  hætta  þátttöku  
hvenær  sem  væri  hver  svo  sem  ástæðan  væri  fyrir  því  (Sigurður  Kristinsson,  2013).  
Rannsakandi  ítrekaði  að  þátttakendur  gætu  sleppt  því  að  svara  einstökum  spurningum  ef  
þeir  óskuðu  þess.  Einnig  var  passað  upp  á  það  að  viðtölum  væri  eytt  um  leið  og  afritun  var  
lokið.  Lichtman  (2013)  bendir  á  að  opin  viðtöl  sem  þessi  gætu  oft  farið  út  fyrir  efnið  og  
þátttakendur  yrðu  að  geta  treyst  rannsakenda  fyrir  upplýsingum  sem  ættu  ekki  heima  í  
rannsókninni.    

Leyfi  fékkst  hjá  skólaskrifstofum  þeirra  sveitarfélaga  sem  skólarnir  tilheyra  og  öllum  
ákvæðum  Persónuverndar  var  fylgt  í  hvívetna.    

  

3.6  Takmarkanir  rannsóknarinnar    

Ekki  er  hægt  að  alhæfa  út  frá  niðurstöðum  rannsóknarinnar  um  það  hvaða  úrræði  eru  í  boði  
fyrir  umsjónarkennara  í  íslenskum  grunnskólum  þegar  börn  af  erlendum  uppruna  koma  í  
bekkinn  eða  hvaða  úrræði  umsjónarkennarar  telja  mikilvæg.  Hins  vegar  gefur  rannsóknin  
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innsýn  í  nokkur  dæmi  um  hvað  er  til  staðar  nú  þegar  og  hvað  kennararnir  í  rannsókninni  telji  
að  vanti  þegar  kemur  að  móttöku  erlendra  nemenda.    
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4   Niðurstöður  

Í  þessum  kafla  verður  gerð  grein  fyrir  niðurstöðum  úr  viðtölunum  við  átta  grunnskólakennara  
og  þrem  einstaklingsviðtölum  ásamt  einu  paraviðtali  við  móttökuaðila.  Sami  viðtalsrammi  
var  hafður  til  viðmiðunar  í  öllum  viðtölum.  Þemun  úr  viðtölunum  voru  valin  með  hliðsjón  af  
rannsóknarspurningunum.    Niðurstöðunum  verður  skipt  í  fimm  kafla  samkvæmt  þemunum:    

  

4.1  –  Hlutverk  umsjónarkennara  í  skóla  og  áskoranir    

4.2  –  Hlutverk  móttökuaðila  í  skóla  og  áskoranir    

4.3  –  Skortur  á  samvinnu  milli  umsjónarkennara  og  móttökuaðila        

4.4  –  Foreldrasamstarf  –  skortur  á  umburðarlyndi  

4.5  –  Félagsleg  einangrun  nemenda  

  

4.1  Hlutverk  umsjónarkennara  í  skóla  og  áskoranir    

Hlutverk  umsjónarkennara  snýst  alfarið  um  nemendur  hans  og  að  hann  beri  hag  þeirra  ávallt  
fyrir  brjósti.  Það  fylgja  því  hins  vegar  miklar  áskoranir  fyrir  umsjónarkennara  í  dag  að  fá  inn  í  
bekkinn  nemendur  af  erlendum  uppruna.  Þær  áskoranir  sem  að  umsjónarkennarar  telja  sig  
standa  frammi  fyrir  voru  líka  gjörólíkar  eftir  skólum.  

Í  skóla  A  tilgreindu  umsjónarkennarar  það  sem  áskorun  að  kenna  pólskum  börnum  sem  
gáfu  sig  út  fyrir  að  vera  betri  í  íslensku  en  þau  í  rauninni  voru.  Þegar  erfiðar  spurningar  voru  
lagðar  fyrir  þau  kom  í  ljós  að  orðaforði  þeirra  var  mjög  takmarkaður  sem  og  skilningur  á  
íslenskri  tungu.  Þeir  segjast  reyna  eftir  bestu  getu  að  finna  einhver  verkefni  fyrir  þessa  
nemendur,  eins  og  skrift,  og  að  allt  komi  þetta  smám  saman  en  það  sé  gífurlega  erfitt  þegar  
börnin  séu  á  byrjunarreit  þegar  þau  koma  inn  í  skólann.  Kennararnir  settu  mikið  út  á  það  að  
ekki  væri  til  útgefið  námsefni  fyrir  börn  af  erlendum  uppruna,  eins  og  t.d.  í  náttúrufræði  og  
samfélagsfræði.  Þeir  útbyggju  það  sjálfir  því  ekki  hafa  nemendurnir  getu  til  að  lesa  sama  
námsefni  og  íslensku  nemendurnir  þegar  íslenskukunnátta  þeirra  er  ekki  nægileg.  
Umsjónarkennararnir  í  skóla  A  telja  sig  ekki  fá  nægilegan  stuðning  frá  skólayfirvöldum  til  að  
geta  tekist  á  við  það  stóra  verkefni  að  kenna  þessum  nemendum.  Þeir  upplifa  sig  ráðalausa.  
Þó  að  nemendurnir  fari  í  málver  í  nokkrar  kennslustundir  á  dag,  ef  þeir  fá  þá  svo  mikið,  þá  er  
það  svo  langt  frá  því  að  vera  nóg  og  skilar  litlu.  Þetta  sé  orðið  svo  mikið  álag  á  kennara,  þeir  
fái  þessa  nemendur  inn  í  bekkinn  sem  skilja  ekki  neitt  og  séu  alveg  mállausir  að  mati  
kennaranna.  Þeir  segja  það  mikið  áhyggjuefni  hvað  þessum  nemendahóp  fjölgar  ört  og  að  
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það  sé  ekki  lengur  hægt  að  ætlast  til  þess  að  hafa  bara  einn  kennara  ef  helmingur  bekkjarins  
séu  nemendur  af  erlendum  uppruna.    

Í  skóla  B  telja  umsjónarkennararnir  sig  fá  allan  þann  stuðning  sem  þeir  þurfa  til  að  taka  á  
móti  þessum  nemendahópi  en  viðurkenna  þó  að  þetta  sé  orðið  miklu  meiri  vandi  en  fyrir  
nokkrum  árum  og  það  vanti  meiri  fræðslu  fyrir  kennara  þegar  börn  af  erlendum  uppruna  
koma  í  bekkinn.  Þeir  leita  þó  frekar  til  deildarstjóra  og  skólastjórnenda  en  til  starfsfólks  í  
málveri.  Þeir  geta  alltaf  leitað  til  þeirra  og  stuðningurinn  er  sannarlega  til  staðar  ef  þeir  telja  
sig  þurfa  á  honum  að  halda.  Það  hefur  reynst  þeim  erfitt  að  fá  erlendu  nemendurna  til  þess  
að  læra  íslensku,  það  sé  mun  auðveldara  fyrir  þá  að  grípa  til  enskunnar  eða  þeirra  eigin  
móðurmáls  í  tíma  og  úti  í  frímínútum,  eða  eins  og  einn  kennarinn  sagði:    

  

...  hittast  í  einhverri  bjagaðri  ensku  og  þar  af  leiðandi  er  ennþá  erfiðara  að  kenna  
þeim  íslensku  því  þau  tala  hana  ekki  saman  ...  

  

Umsjónarkennararnir  halda  vel  upp  á  allt  gamalt  námsefni  og  grípa  oft  í  það.  Samt  sem  
áður  segjast  þeir  stanslaust  vera  að  útbúa  einhver  verkefni  og  reyna  að  finna  eitthvað  við  
hæfi  hvers  og  eins.  Það  taki  mikinn  tíma  og  krefjist  mikils  undirbúnings  en  sé  þó  alls  ekki  
ógerlegt.    

  

Maður  er  líka  að  búa  til  fullt  af  efni.  Ég  er  búin  að  búa  til  fullt  efni  í  íslensku  eins  
og  stafi  og  allt  þetta.  Þetta  er  náttúrulega  bara  solid  sérkennsla.    

  

Annar  umsjónarkennaranna  var  mjög  hlynntur  þeirri  hugmynd  að  taka  aftur  upp  
móttökudeild  fyrir  nýbúa  þrátt  fyrir  að  búið  væri  að  reyna  það  oftar  en  einu  sinni.  Hún  taldi  
það  hreinlega  vera  nauðsynlegt  í  dag  því  erlendum  nemendum  væri  að  fjölga  svo  ört  og  það  
gengi  ekki  upp  að  hafa  þá  alla  inni  í  bekk.  Hún  tekur  það  fram  að  hún  sé  aðallega  að  tala  um  
þá  nemendur  sem  standa  það  illa  í  íslensku  og  séu  einnig  slakir  í  sínu  móðurmáli.  Hún  tók  líka  
fram  að  það  væri  fullt  af  nemendum  af  erlendum  uppruna  sem  væru  sterkir  í  íslensku  og  
gætu  plummað  sig  inni  í  bekk.  Hinn  umsjónarkennarinn  er  hins  vegar  ekki  hlynntur  
móttökudeildum  því  henni  finnst  þær  vera  þannig  sniðnar  að  börnin  einangrist  mikið  og  séu  
ekki  að  mynda  nein  tengsl  við  íslenska  nemendur.  Hún  sé  þó  sammála  að  sumu  leyti  og  telur  
að  það  mætti  alveg  prófa  aftur  því  eins  og  þetta  er  í  dag  er  það  engan  veginn  að  virka.    

  



  

34  

Mér  finnst  þetta  ekki  vera  að  ganga  nógu  vel.  Ég  upplifi  mig  eiginlega  bara  
ráðalausa  að  horfa  upp  á  börn  sem  bara  ekki  læra  tungumálið.  Mér  finnst  það  
alveg  bara  hræðilegt  og  mér  finnst  við  sem  skólasamfélag  vera  að  gera  margt  
gott  en  við  gætum  tekið  upp  að  prufa  móttökudeildir  aftur.  Prufum  það,  það  er  
eitthvað  sem  við  gætum  alveg  gert  en  svo  finnst  mér  þetta  bara  orðið  
samfélagslegt  vandamál.    

  

Í  skóla  C  eru  umsjónarkennararnir  sífellt  að  breyta  kennsluháttum  og  útbúa  nýtt  
kennsluefni  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  kemur  í  bekkinn.  Þær  passa  sig  þó  á  því  að  
breyta  námsefninu  ekki  of  mikið  því  það  má  ekki  heldur  koma  niður  á  kennslu  hinna  
barnanna  í  bekknum.  Þær  vilja  þá  meina  að  námsefnið  sé  orðið  of  auðvelt  fyrir  íslensku  
nemendurna  og  þá  erlendu  sem  standa  sig  vel  í  íslensku.  Þær  reyna  báðar  að  sníða  það  
námsefni  sem  er  til  að  þörfum  allra  nemenda  en  það  getur  oft  reynst  mjög  tímafrekt  og  
undirbúningstíminn  er  takmarkaður,  segja  þær.  Báðar  upplifa  þær  mikið  ráðaleysi  varðandi  
samfélagsfræði  því  þær  upplifi  það  svo  sterkt  að  erlendu  nemendurnir  sitji  oft  bara  og  horfi  
út  í  loftið  og  nefna  þær  einna  helst  að  það  vanti  námsefni  fyrir  þá.    

  

Ég  get  því  miður  ekki  þýtt  bókina  yfir  á  rúmensku,  það  er  ekki  hægt.  En  þeim  
gengur  betur  í  kortavinnu  eða  þá  eru  þeir  allavega  meira  með.    

  

Báðar  segjast  þær  mikið  nota  spjaldtölvur  í  kennslu,  sérstaklega  í  samfélagsfræði  og  að  
það  hafi  skilað  árangri  fyrir  erlendu  nemendurna.  Þeir  væru  þá  að  leita  sjálfir  og  væru  að  
skoða  myndir  og  lesa  íslensk  orð  með  því.  Þær  bentu  þó  á  að  það  væri  einnig  mjög  erfitt  að  
sinna  því  vegna  þess  að  eftir  stæðu  ákveðið  margir  nemendur  sem  ekki  mætti  gleyma  og  
þyrfti  að  sinna  líka.  Þær  óskuðu  þess  báðar  að  til  væri  einhvers  konar  kennsluefni  í  
stærðfræði,  náttúrufræði  og  samfélagsfræði  fyrir  erlenda  nemendur,  því  íslenskt  kennsluefni  
í  þessum  fögum  væri  einfaldlega  alltof  erfitt  fyrir  þá  nemendur  sem  standa  hvað  verst.  

Annar  umsjónarkennaranna  í  skóla  C  upplifði  það  skýrt  í  vetur  hvað  þarfir  og  geta  barna  
væri  misjöfn,  hún  fékk  til  sín  tvo  drengi  í  bekkinn  sinn  frá  sama  landi  en  þeir  væru  mjög  ólíkir.  
Bakgrunnur  þeirra  og  fjölskyldur  væru  hins  vegar  mjög  svipaðar  en  mikill  munur  væri  á  
námslegri  getu  drengjanna,  hún  tekur  stærðfræði  sem  dæmi.  Annar  þeirra  gæti  verið  í  10.  
bekkjar  stærðfræði  en  hinn  hefur  mjög  slakan  talnaskilning.  Hún  segir  að  nemandinn  sem  er  
slakari  sé  kominn  í  sérúrræði  og  fái  þar  meiri  stuðning  en  hann  fengi  inni  í  bekk,  því  það  sé  
svo  hrikalega  erfitt  að  sinna  svona  einstaklingskennslu  í  stórum  bekk.  Að  lokum  vildu  þær  þó  
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koma  því  á  framfæri  að  móttaka  barnanna  væri  á  ábyrgð  móttökuaðilans  en  að  þær  væru  
einstaklega  ánægðar  með  hve  gott  samstarf  væri  þeirra  á  milli.    

Í  skóla  D  töluðu  umsjónarkennararnir  mikið  um  það  áhyggjuefni  að  þessir  nemendur  tala  
margir  hverjir  litla  sem  enga  íslensku.  Það  væru  engar  kröfur  gerðar  til  þeirra  og  að  það  væri  
viðhorf  sem  þyrfti  mikið  að  breytast.  Kennarar  geta  gert  takmarkað  að  þeirra  mati  ef  það  eru  
engar  kröfur  gerðar  til  nemendanna  hvorki  í  skólanum  né  heima  fyrir.  Þeim  finnst  erfitt  að  
horfa  upp  á  nemendur  sína  oft  og  tíðum  sitja  í  tíma  og  taka  ekki  þátt  í  neinu  því  skilningurinn  
sé  ekki  til  staðar.  Einnig  hafa  þeir  áhyggjur  af  því  að  vankunnátta  nemenda  í  íslensku  geti  haft  
það  í  för  með  sér  að  ungmenni  geti  síðar  meir  orðið  óvirkir  samfélagsþegnar.      

  

Auðvitað  er  þetta  áhyggjuefni  að  vera  í  þjóðfélagi  og  ég  veit  ekkert  hvort  að  þau  
fari  að  kjósa  eftir  nokkur  ár  því  þau  vita  ekkert  hvað  er  að  gerast  hérna  ...  þetta  
verður  kynslóð  sem  kemur  hérna  upp  og  það  er  hægt  að  ljúga  öllu  að  þeim  og  
láta  þau  kjósa  hvað  sem  er.    

  

Nemendur  þeirra  eru  margir  hverjir  ennþá  að  lesa  barnabækur  þrátt  fyrir  að  vera  komnir  
í  unglingadeild,  því  það  sé  hreinlega  eina  lesefnið  sem  sé  í  boði  fyrir  þá.  Það  er  bara  ekki  
hægt  að  bjóða  upp  á  það  lengur  því  börnin  geta  ekki  tengt  við  sögurnar,  orðaforðinn  er  allt  
annar  og  langt  frá  því  að  vera  sá  orðaforði  sem  unglingar  notast  við  í  dag,  segja  þær.  Það  er  
mikill  skortur  á  kennsluefni,  finnst  þeim,  og  oft  á  tíðum  er  kennsluefnið  of  barnalegt  og  
hentar  ekki.  Námsefni  við  hæfi  hvers  aldurs  verður  að  vera  til  staðar  að  þeirra  mati  því  það  er  
mikil  vinna  að  læra  nýtt  tungumál.    

  

Þau  verða  að  hlusta  því  það  sko  að  læra  nýtt  tungumál  er  vinna  og  mér  finnst  
eiginlega  að  við  þurfum  að  fara  að  hækka  standardinn  og  gera  meiri  kröfur.    

  

Að  mati  umsjónarkennara  í  skóla  D  eru  þau  úrræði  sem  eru  í  boði  og  áætlanir  sem  eru  til  
staðar  að  skila  litlu  því  þetta  er  ekki  bara  einn  og  einn  nemandi  eins  og  var  áður  fyrr.    

  

Allar  þessar  áætlanir  eru  bara  búnar  að  sýna  sig  að  þær  eru  voða  smartar  á  blaði  
en  þetta  er  bara  flóknara  en  það.  Það  fer  of  mikið  púður  í  áætlanir  og  þetta  fólk  
sem  semur  þær  hefur  ekki  verið  á  gólfinu  lengi.    
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Núna  er  oft  helmingur  nemenda  í  umsjónarbekk  af  erlendum  uppruna  og  það  þarf  að  
bregðast  mun  betur  við  því.  Þær  nefndu  einnig  að  nemendur  væru  strax  farnir  að  tala  um  
það  að  þeir  ætluðu  ekki  í  framhaldsskóla  því  þeir  sæju  engan  tilgang  með  því  og  töldu  sig  ekki  
nægilega  góða  námsmenn.  Ef  þetta  væri  hugarfarið  sem  erlendir  nemendur  færu  að  þróa  
með  sér  þá  væri  það  mjög  slæmt,  sögðu  þær.  Þær  spyrja  sig  að  því  hvort  þær  eigi  að  hunsa  
afganginn  af  nemendahópnum  á  meðan  þær  eru  að  glíma  við  erlendan  nemanda  sem  er  
„mállaus“  og  á  sér  ekkert  móðurmál.  

Eins  og  sjá  má  í  viðtölunum  við  kennarana  þá  kvarta  þeir  mikið  undan  því  að  gríðarlegur  
skortur  sé  á  útgefnu  námsefni  sem  hentar  nemendum  með  annað  móðurmál  en  íslensku,  
sérstaklega  í  náttúrufræði  og  samfélagsfræði.  Kennararnir  eru  mikið  að  útbúa  verkefni  sjálfir  
og  þeir  reyna  að  grípa  til  gamalla  verkefna  og  sníða  þau  að  þörfum  hvers  og  eins,  en  það  
tekur  allt  sinn  tíma  og  þarfnast  mikils  undirbúnings  sem  þau  hafa  ekki  alltaf  yfir  að  ráða.    

  

4.2  Hlutverk  móttökuaðila  í  skóla  og  áskoranir    

Eins  og  fram  kom  hér  að  ofan  er  móttökuaðili  sá  aðili  í  skólanum  sem  ber  ábyrgð  á  móttöku  
barna  af  erlendum  uppruna.  Í  skólunum  fjórum  þar  sem  rannsakandi  tók  viðtöl  voru  
móttökuaðilar  náms-‐  og  starfsráðgjafi,  talmeinafræðingur  og  grunnskólakennarar.    

Í  skóla  A  eru  starfandi  tveir  móttökuaðilar  og  telja  þeir  sig  vera  mjög  heppnar  því  að  
skólastjórnendur  hafa  sett  móttöku  alfarið  í  þeirra  hendur  sem  og  kennslu  í  málveri.  

  Þetta  er  yfirleitt  alfarið  sett  í  okkar  hendur  við  erum  náttúrulega  sérfræðingarnir  
í  þessu  ...  

Þær  hafa  leyfi  stjórnenda  til  að  sækja  sér  aukna  þekkingu  í  formi  námskeiða  og  eru  
sérstaklega  hvattar  til  þess.  Þær  leggja  mikið  upp  úr  því  að  búa  til  allt  sitt  námsefni  því  flest  
börn  sem  koma  til  þeirra  í  málverið  hafa  engan  grunn  í  íslensku.    

  

...  sem  dæmi  þá  fyrir  ca.  tveimur  árum  þá  tókum  við  allar  
samfélagsfræðibækurnar  frá  6.  bekk  og  upp  úr  og  tókum  svona  aðalatriðin,  svona  
samantekt  þar  sem  að  krakkarnir  gátu  í  raun  og  veru  lesið  það  efni  og  dreifðum  
við  þessu  á  milli  skólanna  í  hverfinu  og  svo  tók  einhver  annar  annað  efni  og  en  því  
miður  þá  hafa  kennararnir  ekki  notað  þetta  en  við  hefðum  gjarnan  viljað  sjá  það.  
Þetta  er  líka  inná  sameiginlega  svæðinu  en  við  getum  sko  ekkert  pínt  fólk  í  það.    
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Þær  segja  að  aðalmarkmiðið  sé  að  fara  vel  yfir  það  efni  sem  lagt  sé  fyrir  nemendurna,  
ekki  sífellt  vera  að  dæla  í  þá  nýju  og  nýju  efni.  Það  þurfi  að  sjá  til  þess  að  skilningur  sé  til  
staðar  fyrst,  áður  en  þeir  fái  meira  efni  til  að  vinna  úr.  Allir  krakkarnir  sem  þar  stunda  nám  
tilheyra  samt  sem  áður  umsjónarbekk  en  þau  koma  í  málverið  í  íslenskutímum,  því  börnin  
hafa  ekkert  í  bekkjartíma  að  gera,  að  þeirra  sögn.  Þær  vilja  meina  að  nemendurnir  þurfi  
aukakennslu  í  íslensku  sem  þau  fái  í  málveri  frekar  en  að  sitja  íslenskutíma  með  
umsjónarbekk  sínum.  Þær  segja  að  starfsmenn  í  málveri  vinni  í  samstarfi  við  
umsjónarkennara  og  þeir  reyni  eftir  bestu  getu  að  taka  mið  af  þörfum  hvers  og  eins.  Þær  
taka  það  þó  fram  að  staðan  í  vetur  sé  búin  að  vera  einstaklega  erfið.  Það  starfi  einungis  tveir  í  
málveri  og  aðstæður  þar  séu  ekki  nemendum  boðlegar.  Það  vanti  bæði  fleira  starfsfólk  og  
fleiri  kennslustofur,  stofan  sem  notuð  sé  taki  varla  17  nemendur.  Einnig  vildu  þær  gjarnan  fá  
fleiri  tíma  og  vonast  til  að  það  muni  breytast  á  næstunni.  Þær  hafa  miklar  áhyggjur  af  
námsgengi  þessara  nemenda  í  grunnskóla  og  hvað  bíði  þeirra  eftir  að  grunnskólagöngu  
þeirra  líkur.  Þær  segja  að  í  því  bæjarfélagi  sem  skólinn  þeirra  tilheyri  séu  nemendur  af  
erlendum  uppruna  að  detta  út  úr  framhaldsskóla  því  íslenskugeta  þeirra  sé  svo  slæm  og  þeir  
halda  hreinlega  ekki  í  við  aðra  nemendur  skólans.  Þær  segja  þetta  mikið  áhyggjuefni.    

Í  skóla  B  er  móttökuaðili  sem  einnig  sér  um  alla  kennslu  í  íslensku  sem  annað  mál  í  
málveri  og  þar  sé  allt  annað  námsefni  en  í  bekkjartíma.  Starfsmenn  í  málveri  eru  tveir  og  
einstaklingsmiða  þeir  allt  námsefnið.  Móttökuaðilinn  segir  að  eftir  því  sem  nemendur  eru  
eldri  þá  eru  þeir  frekar  teknir  oftar  út  úr  umsjónarbekknum  sínum  því  þeir  hafi  meiri  þörf  
fyrir  íslenskukennslu  en  t.d.  kennslu  í  náttúrufræði.  Hennar  helsta  áskorun  í  starfi  sé  að  fá  
nemendur  sína  til  þess  að  tala  íslensku.  Börn  af  erlendum  uppruna  grípi  miklu  frekar  til  
móðurmáls  síns  eða  ensku  frekar  en  að  reyna  að  tala  íslensku.  Hún  segir  að  margir  íslenskir  
nemendur  séu  einnig  farnir  að  grípa  til  einhvers  konar  ensku  frekar  en  að  hjálpa  þeim  á  
íslensku  og  að  það  sé  mikið  áhyggjuefni.    

  

...  enskan  fer  á  flug  en  íslenskan  stendur  í  stað.    

  

Hún  telur  sig  fá  mjög  góðan  stuðning  frá  sínum  skólastjórnendum  en  sækir  þó  helst  
stuðning  til  starfsmanns  fræðslusviðs  á  bæjarskrifstofu.  Starfsmaðurinn  hafi  mikla  þekkingu  á  
þessu  sviði  og  því  leitar  hún  mikið  til  hans  ef  upp  vakna  einhverjar  spurningar  og  kann  hún  
vel  að  meta  hve  auðvelt  er  að  nálgast  stuðning  hjá  honum.    
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Móttökuaðilinn  í  skóla  C  kemur  lítið  sem  ekkert  að  kennslu  hjá  erlendum  börnum  en  
hefur  góða  yfirsýn  yfir  hvað  umsjónarkennarar  eru  að  gera  og  sömuleiðis  kennarar  sem  
kenna  íslensku  sem  annað  mál.  Nemendurnir  fá  tíma  í  íslensku  sem  annað  mál  auk  þess  að  
sitja  íslenskutíma  með  bekknum  sínum  eða  fara  í  sérúrræði  með  stuðningi.  Henni  finnst  mjög  
mikilvægt  að  erlendir  nemendur  fái  aukatíma  í  íslensku  og  séu  sem  minnst  teknir  út  úr  tíma  
með  umsjónarbekk  sínum.  Hún  segir  mér  frá  því  að  skólinn  sé  að  fara  af  stað  í  
samstarfsverkefni,  eftir  sænskri  fyrirmynd,  þar  sem  á  að  innleiða  stöðupróf  fyrir  börn  sem  
eru  með  annað  móðurmál  en  íslensku  og  verður  þetta  stöðupróf  þýtt  yfir  á  fleiri  tungumál  og  
mun  skóli  C  taka  þátt  í  að  innleiða  prófið  á  íslensku.  Stöðuprófið  snúist  aðallega  um  það  hvar  
börnin  standa  í  íslensku  þegar  þau  koma  í  skólann.  Hún  gat  lítið  meira  sagt  frá  þessari  
innleiðingu  því  þetta  væri  á  algjöru  byrjunarstigi  og  hún  hefði  ekki  allar  upplýsingar.  Prófið  sé  
ætlað  tví-‐  og  fjöltyngdum  börnum.    

Stuðningurinn  sem  hún  fær  frá  sínum  skólastjórnendum  er  mikill  og  hún  finnur  að  henni  
er  treyst  fyrir  þessu  starfi.  Hún  segist  vera  dugleg  að  sækja  alls  kyns  námskeið  sem  tengjast  
þessu  málefni  og  þegar  viðtalið  var  tekið  var  hún  nýbúin  að  taka  þátt  í  vinnusmiðju  á  vegum  
Rauða  krossins  um  flóttafólk  og  sagði  hún  að  það  hefði  veitt  henni  alveg  rosalega  flotta  
innsýn.  Hún  segir  að  það  sé  góð  samvinna  á  milli  hennar  og  skólastjórnenda  og  þeir  séu  
duglegir  að  ýta  undir  símenntun.  Því  svo  sækja  aðrir  starfsmenn  skólans  í  hana  og  leita  eftir  
ráðum  og  leiðbeiningum.  Það  er  mikil  samvinna  á  milli  starfsfólks.    

Í  skóla  D  er  móttökuaðili  sem  vill  sjá  meira  samræmi  varðandi  námsefni  sem  kennt  er  í  
málveri  og  í  umsjónarbekk.  Þar  sem  engar  móttökudeildir  séu  starfandi  lengur  þá  vill  hún  sjá  
að  það  fari  meiri  tími  í  að  þjálfa  einhvers  konar  talmál  hjá  erlendum  nemendum.  Hún  segir  
að  það  vanti  meira  af  kennsluefni  fyrir  öll  fög,  líka  íslensku,  námsefnið  mætti  oft  vera  meira  
aðlaðandi,  bæði  í  tölvuformi  og  á  pappír.  Hún  segist  einnig  finna  fyrir  skorti  á  þolinmæði  hjá  
kennurum.  Það  tekur  tíma  að  læra  nýtt  tungumál  og  mörg  þessara  barna  hafa  flutt  frá  allt  
öðrum  menningarheimum  og  öll  þessi  aðlögun  tekur  tíma  og  mikla  vinnu.    

  

Já  og  þau  eru  sko,  það  tekur  svona  normalkrakka  með  eðlilega  námsgetu  allt  að  
þrjá  mánuði  að  verða  fær  um  að  vinna  eitthvað  sjálfstætt.    

  

Móttökuaðilar  höfðu  skiptar  skoðanir  á  því  hvort  börn  af  erlendum  uppruna  ættu  að  eyða  
miklum  tíma  með  umsjónarbekk  sínum  eða  verja  meiri  tíma  í  málveri  þar  sem  væru  einungis  
nemendur  af  erlendum  uppruna  og  í  minni  hópum.  Móttökuaðilar  eiga  það  sameiginlegt  að  
sníða  námsefnið  að  þörfum  barnanna.  Einnig  voru  móttökuaðilar  duglegir  að  sækja  námskeið  
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og  endurmenntun  sem  þeir  töldu  nýtast  þeim  vel  í  starfi.  Móttökuaðilar  voru  allir  sammála  
því  að  langoftast  væri  vel  tekið  undir  óskir  þeirra  um  námskeið  og  endurmenntun  og  hrósuðu    
skólastjórnendum  fyrir  stuðning  og  hvatningu.    

  

4.3  Skortur  á  samvinnu  milli  umsjónarkennara  og  móttökuaðila        

Eitt  af  því  sem  á  að  stuðla  að  og  viðhalda  samstarfi  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  er  
móttökuáætlun  skólans.  Samstarfið  stendur  og  fellur  m.a.  með  því  hversu  vel  áætluninni  er  
fylgt  eftir.  Það  kom  hins  vegar  í  ljós  að  móttökuáætlun  í  þrem  af  fjórum  skólum  var  ekki  nýtt  
af  umsjónarkennurum  og  að  samstarf  var  lítið.  Þrátt  fyrir  að  samstarfið  væri  lítið  þá  var  vilji  
fyrir  því  að  bæta  það  en  hvorugur  aðilinn  virtist  vera  tilbúinn  að  stíga  það  skref.    

Umsjónarkennarar  í  skóla  A  voru  spurðir  út  í  móttökuáætlun  skólans  og  könnuðust  þeir  
ekki  við  svoleiðis  plagg.    

  

Ef  hún  er  til  þá  er  hún  allavega  ekki  notuð.    

  

Þegar  ég  benti  þeim  á  að  það  væri  móttökuáætlun  í  skólanum  og  sagði  þeim  örlítið  frá  
henni,  könnuðust  þær  ekki  við  slíka  áætlun.  Þær  hafi  ekki  heyrt  talað  um  svoleiðis  
móttökuáætlun  og  væru  því  hvorugar  að  nýta  sér  hana  í  starfi.  Umsjónarkennarar  kvarta  ekki  
yfir  litlu  samstarfi  við  móttökuaðila  heldur  eru  ósáttir  við  ferlið  sem  á  sér  stað  þegar  börn  af  
erlendum  uppruna  koma  í  bekkinn  og  finnst  eins  og  starfsemin  sem  fer  fram  í  málveri  sé  ekki  
að  skila  miklu  til  nemendanna.      

Þegar  móttökuaðilar  eru  hins  vegar  spurðir  út  í  móttökuáætlun  skólans  segja  þær  báðar  
að  slík  áætlun  sé  til  staðar  og  hún  sé  nýtt  í  þeirra  starfi.    

  

Við  erum  sko  með  áætlun  sem  var  endurskoðuð  í  fyrra  og  þá  erum  við  að  tala  um  
sameiginlegt  plagg  fyrir  hérna  öll  bæjarfélögin  í  kring  og  vorum  við  með  fund  einu  
sinni  í  mánuði  þar  sem  allir  móttökuaðilar  í  grunnskólum  hér  mættu  ásamt  
starfsmanni  bæjarins.    

  

Þær  virðast  báðar  vera  mjög  stoltar  af  áætluninni  og  ástæðan  fyrir  því  að  hún  var  
endurskoðuð  er  sú  að  skólarnir  í  bæjarfélögunum  vilja  samræma  sig  eftir  bestu  getu  til  þess  
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að  auðvelda  nemendum  af  erlendum  uppruna  að  fara  í  framhaldsskóla  ef  þeir  vilja  það.  
Þannig  að  allir  skólarnir  eru  með  sömu  móttöku  og  stefna  að  sama  markmiði.  Þær  segja  að  
móttökuáætlunin  sé  mjög  aðgengileg  og  allir  kennarar  hafi  aðgang  að  henni,  hún  sé  bæði  
inni  á  heimasíðu  skólans  og  inni  á  sameiginlegu  svæði  kennara.  Í  áætluninni  kemur  fram  
hvernig  eigi  að  taka  á  móti  börnum  þegar  þau  koma  fyrst  í  skólann.  Skólinn  útfærir  svo  sína  
móttökuáætlun  út  frá  þessari  sameiginlegu  áætlun  og  það  hafi  þær  alfarið  séð  um,  enda  séu  
þær  sérfræðingar.    

Þegar  umsjónarkennarar  í  skóla  B  voru  spurðir  út  í  það  starf  sem  á  sér  stað  í  málveri  litu  
þær  á  hvor  aðra  og  önnur  svaraði:    

  

Ég  skal  bara  viðurkenna  að  ég  veit  ekkert  hvað  þau  eru  að  gera  uppí  nýbúadeild  
(málveri).  Ég  bara  treysti  því  að  það  sé  verið  að  kenna  þeim  íslensku  og  hugtök.  
Hún  hefur  bara  sent  okkur  kannski  svona  sirka  hvað  er  verið  að  gera.    

  

Báðar  töluðu  þær  um  að  samstarfið  væri  lítið  sem  ekkert  við  móttökuaðilum  og  óskuðu  
þær  þess  að  það  væri  meira.  Þær  viðurkenndu  þó  báðar  að  þær  sjálfar  gætu  lagt  meiri  vinnu  í  
að  gera  samstarfið  betra.  Þær  töluðu  um  að  viðhorfið  í  málveri  hefði  ekki  verið  gott  og  þeim  
fannst  starfið  þar  ekki  nægilega  faglegt.  Þær  óskuðu  þess  að  starfsmenn  málvers  kæmu  oftar  
til  þeirra  og  spyrðust  fyrir  um  hvað  þær  væru  t.d.  að  leggja  fyrir  í  náttúrufræði  og  þá  gætu  
starfsmenn  málvers  unnið  með  það  í  íslensku  svo  að  erlendu  nemendurnir  kæmu  þá  smá  
undirbúnir  og  vissu  hvað  þeir  væru  að  fara  að  gera.  Það  þyrfti  ekki  meira  en  bara  að  koma  til  
þeirra  og  spyrja  þær  hvað  þær  væru  að  vinna  með  eða  að  sjá  kennsluáætlun.    

  

...  það  væri  auðveldara  fyrir  þær  að  koma  inn  og  spyrja  hvaða  efni  eruð  þið  að  
vinna  með  núna  og  hvað  myndi  henta  honum  eða  henni  eða  eitthvað  svoleiðis.    

  

Þegar  þær  voru  spurðar  út  í  móttökuáætlun  skólans  könnuðust  þær  hvorugar  við  
svoleiðis  skjal:  

  

Ég  skal  bara  viðurkenna  að  ég  veit  ekki  til  þess  að  það  sé  eitthvað  sem  heitir  
móttökuáætlun.  
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Nei,  ég  var  í  skóla  þar  sem  var  svona  móttökuáætlun.  Þau  komu  öll  á  einn  stað  og  
þar  var  unnið  með  þau  fyrstu  dagana,  mánuðinn  af  árinu  og  svoleiðis.  Það  var  
svona  áætlunin  en  ég  hef  ekki  orðið  vör  við  það  hér.  Það  hefur  ekki  flækst  fyrir  
mér  alla  vega.  

  

Þær  könnuðust  báðar  við  að  nemendum  af  erlendum  uppruna  væri  sýndur  skólinn  og  
þeir  kynntir  fyrir  kennurum  og  bekkjarfélögum  sínum.  En  móttaka  þeirra  væri  ekkert  öðruvísi  
en  þegar  nýir  nemendur  koma  í  skólann,  hvort  sem  þeir  væru  af  erlendum  uppruna  eða  ekki.  
Í  draumaheimi  vildu  þær  að  samstarfið  milli  kennara  og  starfsmanna  í  málveri  væri  meira,  en  
sögðu  þó  báðar  að  sökin  væri  alveg  jafn  mikil  þeirra  og  starfsmannanna  í  málveri.  Þær  litu  
hins  vegar  bara  á  hvor  aðra  og  gátu  ekki  sagt  mér  hvers  vegna  sambandið  væri  ekki  meira,  
þetta  hefði  bara  þróast  svona.    

Móttökuaðili  í  skóla  B  nefnir  sömu  móttökuáætlun  og  sagt  var  frá  í  skóla  A  enda  starfa  
þær  í  grunnskólum  í  nágrannabæjarfélögum.  Hún  er  einstaklega  stolt  af  áætluninni  og  þeirri  
vinnu  sem  í  hana  var  lögð.  Hún  segir  að  áætlunin  hafi  verið  send  öllu  starfsfólki  skólans  og  sé  
mjög  aðgengileg,  bæði  sé  hún  á  heimasíðu  skólans  og  inni  á  heimasvæði  kennara.  Hún  veit  
ekki  hvort  allir  kennarar  hafi  gefið  sér  tíma  til  þess  að  lesa  hana.  Þrátt  fyrir  að  mörg  úrræði  
séu  í  boði  fyrir  kennara  þá  finnst  henni  oft  á  tíðum  að  þeir  vilji  helst  losna  við  erlendu  börnin  
úr  bekknum  og  að  þau  væru  sem  mest  í  nýbúadeild  (málveri).    

  

Sko,  en  ég  veit  náttúrulega  að  umsjónarkennurum  finnst  þetta  alltaf  mjög  erfitt  
sko  og  þau  vilja  stundum  alveg  fá  alltaf  fleiri  tíma  skilurðu,  þannig  að  ég  veit  alveg  
að  þetta  er  erfitt  að  vera  með  þessi  börn  inní  bekk  en  stundum  eru  þau  oft  ekkert  
endilega  að  leitast  eftir  samt  einhverri  aðstoð  inní  bekk,  skilurðu.  Þau  vilja  helst  
bara  að  þau  fari  en  það  er  oft  ekkert  hægt  hérna  að  gera  við  því.    

  

Skóli  C  var  eitt  sinn  móttökuskóli  fyrir  börn  af  erlendum  uppruna  og  þess  vegna  býr  hann  
yfir  mikilli  reynslu  sem  hjálpi  til  við  móttöku  á  erlendum  nemendum.  Móttökuáætlun  skólans  
og  ferlið  sjálft  sé  því  frekar  gott.  Það  er  námsráðgjafi  skólans  sem  sér  um  alla  móttöku  
þessara  barna  og  lofa  umsjónarkennarar  hana  mikið.  Þær  segja  að  allir  starfsmenn  sem  komi  
að  móttöku  barns  viti  hvert  þeirra  hlutverk  er  og  til  hvers  sé  ætlast  af  þeim.  Samstarfið  við  
umsjónarkennarana  gengur  mjög  vel  að  hennar  sögn  og  eru  þær  í  miklum  samskiptum.  
Umsjónarkennararnir  tóku  í  sama  streng  og  voru  mjög  ánægðar  með  samstarfið.  Sérstaklega  
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nefndu  þær  hvað  það  væri  gott  að  leita  til  móttökuaðilans  hvort  sem  þá  vantaði  aðstoð  við  
nemandann  eða  námsefni.  Þá  var  alltaf  hægt  að  leita  til  hennar.    

Móttökuaðili  í  skóla  C  segir  mér  mjög  ítarlega  frá  móttökuferlinu.  Strax  á  fyrsta  fundi  með  
barni  og  foreldrum  þess  er  viðstaddur  túlkur,  umsjónarkennari,  kennari  sem  kennir  íslensku  
sem  annað  mál,  hjúkrunarfræðingur  og  starfsmaður  frístundar.  

  

Reynslan  sýnir  okkur  að  við  þurfum  að  fá  allar  upplýsingar  og  við  viljum  líka  að  
börnin  sjái  þessa  einstaklinga.  Fyrst  vorum  við  að  hugsa  sko  þetta  of  stórt  og  
mikið  fælir  þetta  þau  frá.  En  það  er  eiginlega  meira  að  þegar  börnin  fá  að  koma,  
spyrja  og  sjá  andlitin.  Það  er  alveg  ótrúlega  mikið  öryggi  að  þau  séu  búin  að  sjá  
andlitin,  manneskjurnar  sem  þau  eru  að  fara  að  hitta  bara  eins  og  þau  sem  eru  í  
frístund  út  úr  húsi  og  annað  það  hefur  reynst  bara  mjög  vel.    

  

Hún  tekur  einnig  fram  að  í  fyrsta  viðtali  séu  börnin  spurð  hvort  þau  þekki  eitthvað  til  í  
nærumhverfinu.  Ef  þau  gera  það  ekki  þá  hefur  aðstoðarskólastjórinn  okkar  farið  með  þau  
hérna  í  smá  túr  um  hverfið  þar  sem  hann  sýnir  þeim  sundlaugina,  heilsugæsluna,  bókasafnið,  
hvar  leiksvæðið  er,  búðina  á  móti  og  fleira.  Hún  segir  að  það  hafi  sýnt  sig  að  það  veiti  þeim  
mikinn  stuðning.  Hún  segir  að  skólinn  leggi  mikið  upp  úr  því  að  hafa  alltaf  annað  viðtal  með  
foreldrum  en  í  því  eru  þó  bara  foreldrarnir,  hún  sjálf  og  umsjónarkennari.  Hún  segir  að  
foreldrarnir  og  börnin  séu  þá  farin  að  treysta  þeim  betur  og  þá  koma  oft  ýmsar  upplýsingar  
fram  sem  ekki  komu  fram  á  fyrsta  fundi.  Hún  segist  mjög  sátt  við  þá  móttökuáætlun  sem  hún  
fari  eftir  og  búið  sé  að  leggja  mikla  vinnu  í  hana.  Áætlunin  sé  inni  á  heimasvæði  kennara  og  
þar  kemur  alveg  mjög  skýrt  fram  til  hvers  er  ætlast  af  hverjum  kennara  og  á  hvaða  fundi  hver  
þarf  að  mæta  o.s.frv.  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  kemur  í  bekkinn.  Skólinn  leggur  mikið  
upp  úr  samvinnu  kennara  og  innan  skólans  vilji  allir  hjálpast  að.    

Í  skóla  D  var  starfandi  móttökudeild  sem  nú  hefur  verið  lögð  niður.  Umsjónarkennarar  
sakna  móttökudeildarinnar  því  þeim  finnst  algjört  lágmark  að  nemendur  hafi  grunnþekkingu  
í  íslensku  áður  en  þeir  hefja  formlega  skólagöngu  í  umsjónarbekk.  Þau  börn  sem  standa  hvað  
verst  ættu  að  geta  farið  þangað  og  fengið  þá  aðstoð  sem  þau  þyrftu  og  komið  í  bekkinn  
þegar  grunnkunnáttu  í  íslensku  væri  náð.  Þegar  þær  voru  svo  spurðar  út  í  þá  móttökuáætlun  
sem  væri  til  staðar  í  skólanum  þá  könnuðust  þær  báðar  við  hana  en  voru  þó  allt  annað  en  
hrifnar  af  því  skjali.    

Þegar  ég  ræddi  við  móttökuaðilann  um  móttökuáætlun  skólans  sagði  hún  að  hún  væri  
góð  og  gild  en  að  hún  teldi  vandamálið  væri  orðið  mun  stærra  og  að  móttökuáætlunin  væri  
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ekki  mjög  gagnleg.  Hún  vill  sjá  að  umsjónarkennarar  fái  meiri  stuðning  og  telur  að  vandinn  
liggi  í  því  að  of  mikil  ábyrgð  sé  lögð  á  þá.    

  

Ég  myndi  vilja  styrkja  umsjónarkennara  miklu  betur  og  jafnvel  gefa  þeim  einhvers  
konar  stig  eða  einhvers  konar  umbun  eða  jafnvel  fjármagn.  Ég  veit  ekki  hvernig  
ætti  að  gera  það  til  að  axla  ábyrgðina  og  hafa  þá  umfram  tíma,  hvort  sem  það  sé  
lækkun  kennsluskyldu  eða  einhverju,  eitthvað  þarf  að  gera,  það  er  ljóst.    

  

Hún  tók  í  sama  streng  og  umsjónarkennararnir  og  sagði  að  allar  þessar  áætlanir  væru  
flottar  á  blaði  en  raunin  væri  svo  allt  önnur  þegar  kennarar  væru  komnir  á  gólfið.  Hún  segir  
einnig  að  þetta  sé  mun  stærra  vandamál  og  að  fólk  þurfi  að  geta  rökstutt  hvað  það  vilji  gera  
betur,  hverju  það  vilji  breyta  og  eftir  hvaða  leiðum.  Hún  er  ekki  hlynnt  því  að  fá  móttökudeild  
aftur  þar  sem  hún  telur  mikilvægt  að  nemendur  tilheyri  bekk  frá  fyrsta  degi.    

Það  kom  í  ljós  í  báðum  skólunum  að  kennararnir  könnuðust  ekki  við  móttökuáætlun  og  
væru  þ.a.l  ekki  að  nýta  sér  hana  í  starfi.  Að  sama  skapi  kvörtuðu  umsjónarkennarar  í  skóla  A  
yfir  skorti  á  útgefnu  námsefni.  Móttökuaðilar  í  sama  skóla  voru  búnir  að  endurskoða  allt  
námsefni  í  samfélagsfræði  frá  5.  bekk  og  upp  úr  en  umsjónarkennarar  virtust  ekki  vera  að  
nýta  sér  það.  Umsjónarkennarar  viðurkenndu  fyrir  rannsakanda  að  samstarfið  væri  lítið  sem  
ekkert  en  vildu  að  það  væri  meira.    

  

4.4  Viðhorf  til  foreldrasamstarfs    

Skoðanir  kennara  og  móttökuaðila  varðandi  foreldrasamstarf  virtust  vera  mjög  ólíkar  og  
sérstaklega  hvað  varðar  skilning  á  heimilisaðstæðum  nemendanna.    

Í  skóla  A  finnst  umsjónarkennurum  algjörlega  óskiljanlegt  hvers  vegna  skólinn  býður  
foreldrum  ennþá  upp  á  túlk  í  foreldraviðtölum  þegar  þeir  eru  búnir  að  vera  með  börn  í  
skólanum  áður  og  hafa  verið  búsett  á  Íslandi  í  fimm  ár  og  jafnvel  mun  lengur.  Þær  vilja  meina  
að  skólakerfið  á  Íslandi  sé  alltof  lint  gagnvart  erlendum  foreldrum  og  að  námskröfur  séu  litlar  
og  það  bitni  einungis  á  börnunum  þeirra.  Þær  heyra  það  frá  sínum  nemendum  að  það  sé  
aldrei  í  boði  heima  að  hlusta  á  íslenska  tónlist,  horfa  á  íslenskt  sjónvarpsefni  eða  lesefni  á  
íslensku.  Einnig  nefnir  önnur  þeirra  mikla  samskiptaerfiðleika  í  foreldraviðtölum  þar  sem  
foreldrar  kinka  bara  kolli  en  virðast  ekki  hafa  hugmynd  um  hvað  fram  fór  í  viðtalinu.  Þeim  
finnst  það  bæði  erfitt  og  krefjandi  að  taka  á  móti  erlendum  nemendum  og  mæta  þörfum  
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þeirra  í  námi.  Þær  vilja  meina  að  það  þurfi  að  gera  meiri  kröfur  til  foreldranna  sérstaklega  í  
sambandi  við  heimalestur  og  meiri  samfélagsþátttöku.    

Móttökuaðilar  í  skóla  A  voru  hins  vegar  nokkuð  sáttar  með  foreldrasamskiptin  eins  og  
þau  eru,  þær  setja  ekki  út  á  að  það  skuli  vera  túlkaþjónusta  í  boði  og  segja  að  báðir  aðilar  
græði  á  því.  Þær  hafa  hvorugar  lent  í  neikvæðum  foreldrasamskiptum  út  af  túlkaþjónustu  
fyrir  utan  eitt  skipti  að  foreldri  varð  afar  ósátt  við  að  skólinn  hafði  pantað  túlk.  Foreldrum  var  
bent  á  að  þetta  hafi  bara  verið  misskilningur  og  þau  voru  látin  vita  að  það  væri  alltaf  
pantaður  túlkur  fyrir  alla  erlenda  foreldra  nema  að  þau  óskuðu  sérstaklega  eftir  því  að  það  
yrði  ekki  gert.  Annars  væru  foreldrar  erlendra  barna  oftast  nær  mjög  þakklátir  fyrir  það  að  
skólinn  byði  upp  á  túlkaþjónustu.    

Í  skóla  B  voru  umsjónarkennarar  sammála  því  að  skólinn  væri  að  gera  það  sem  hann  
þyrfti  til  að  koma  öllum  upplýsingum  frá  sér  áfram  til  foreldra,  en  ítrekuðu  margoft  að  
vandinn  væri  meira  félagslegur  þar  sem  foreldrar  barnanna  stæðu  margir  illa  félagslega  og  
hefðu  ekki  mikinn  stuðning  út  á  við.  

  

Við  erum  ekki  að  gera  nóg  sem  samfélag  til  að  hjálpa  þessu  fólki  að  aðlagast  
okkar  erfiða  tungumáli.    

  

Þær  segjast  báðar  yfirleitt  hafa  átt  í  mjög  góðum  samskiptum  við  foreldra  erlendra  barna  
en  sakni  þess  þó  helst  að  foreldrar  komi  ekki  meira.  Þær  eiga  ekki  í  miklum  samskiptum  við  
foreldra  fyrir  utan  viðtöl.  Annar  umsjónarkennaranna  kennir  bekknum  sínum  eingöngu  í  
íslensku  og  er  því  sjaldan  með  erlendu  nemendurna  inni  í  bekk  hjá  sér  þar  sem  flestir  fari  í  
málverið  og  sæki  tíma  í  íslensku  sem  öðru  máli.  Hún  óskar  því  yfirleitt  eftir  því  að  
móttökuaðili  sé  með  henni  í  foreldraviðtölum  því  hann  hafi  oftast  meiri  upplýsingar  um  
námsstöðu  nemandans.  Menningarheimarnir  eru  svo  rosalega  ólíkir  og  ekki  eiga  allar  þjóðir  í  
svona  miklum  samskiptum  við  umsjónarkennara  eins  og  Íslendingar  eru  vanir,  og  nefna  þær  
einnig  að  þeim  finnist  skólinn  veita  foreldrum  of  mikla  þjónustu.  Þeirra  upplifun  er  sú  að  
öðruvísi  sé  komið  fram  við  foreldra  erlendra  barna  og  þeir  komist  upp  með  meira  en  
foreldrar  íslenskra  barna.  Þær  hafa  verið  að  senda  heim  upplýsingar  frá  skólanum  á  íslensku,  
ensku  og  pólsku.  Þær  eru  ósammála  þeirri  stefnu  að  komið  sé  svona  mikið  til  móts  við  
foreldra.  Það  eru  engar  kröfur  gerðar  til  þeirra  eða  að  þeir  þurfi  eitthvað  að  leggja  sig  fram  
við  að  læra  íslensku  eða  vera  hluti  af  íslensku  samfélagi,  segja  þær.    
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Við  erum  að  bjóða  uppá  þetta.  Þau  þurfa  ekki  að  læra  íslensku.  Við  þurfum  að  
hætta  því  og  standa  betur  vörð  um  okkar  tungumál.    

  

Móttökuaðili  í  skóla  B  segist  oft  upplifa  foreldrasamskipti  á  köflum  mjög  erfið  því  það  sé  
hreinlega  svo  erfitt  að  fá  foreldrana  í  skólann.  Hins  vegar  sé  tekið  mjög  strangt  á  því  ef  
foreldrar  mæta  ekki  í  viðtal  og  sérstaklega  foreldrar  af  erlendum  uppruna  þar  sem  pantaður  
hefur  verið  túlkur  og  greitt  fyrir  hann  fyrir  viðtal.  Hún  nefnir  ekkert  dæmi  um  hvernig  tekið  sé  
á  því  ef  foreldrar  mæta  ekki,  bara  að  það  sé  ítrekað  hringt  í  þá  og  að  þeim  sé  tilkynnt  að  
borgað  sé  fyrir  túlkinn  fyrirfram,  en  þegar  upp  er  staðið  þá  geta  þau  ekki  pínt  fólk  til  að  
mæta.  Hún  segist  mest  sitja  viðtöl  hjá  nemendum  í  6.-‐10.  bekk  en  þó  alls  ekki  öllum  og  
einungis  ef  kennarar  óski  sérstaklega  eftir  hennar  viðveru.    

Í  skóla  C  hafa  umsjónarkennarar  ekkert  út  á  sín  foreldrasamskipti  að  setja,  þær  fái  túlk  í  
öll  foreldraviðtöl  og  flestir  foreldrar  séu  viljugir  í  samstarf.  Hún  nefnir  þó  einna  helst  að  
foreldrar  margir  hverjir  kunna  enga  íslensku  þrátt  fyrir  að  hafa  búið  hér  í  fjölmörg  ár  og  
íslenskan  virðist  á  mörgum  heimilum  einungis  vera  töluð  í  skólanum.    

  

  Íslenskan  virðist  á  mörgum  heimilum  bara  eiga  sér  stað  í  skólanum.  Oft  virðist  
það  vera  sem  foreldrum  sé  alveg  sama  með  íslenskuna.  Hún  er  bara  í  skólanum  
og  engin  krafa  gerð  um  hana  heima.    

  

Hún  segir  að  þegar  slík  staða  komi  upp  þá  sé  erfitt  að  kenna  börnunum  íslensku  því  
enginn  heima  við  sé  hæfur  til  að  hjálpa  við  námið  og  heimalestur.  Þær  taka  það  þó  fram  að  
þetta  sé  ekki  algilt  og  flestir  foreldrar  séu  áhugasamir  um  íslenskuna  og  vilji  hjálpa  börnunum  
sínum  eftir  bestu  getu.  Annar  umsjónarkennaranna  nefnir  sérstaklega  tvær  mæður  frá  
Filippseyjum  og  segir  hún  að  þær  séu  sjálfar  duglegar  að  lesa  námsefnið  sem  börnin  þeirra  
koma  með  heim  því  að  þær  vilji  sjálfar  læra  tungumálið  betur.  Hún  segir  að  hún  hafi  aldrei  
neitað  foreldri  um  námsefni  eða  aðstoð  ef  þau  hafa  óskað  eftir  því  hjá  henni.    

Móttökuaðilinn  í  skóla  C  segir  að  hennar  helsta  áskorun  í  foreldrasamskiptum  felist  í  því  
að  leita  til  foreldra  til  að  efla  samvinnu  og  styrkja  sambandið  á  milli  heimilis  og  skóla.  Hún  
segist  alls  ekki  upplifa  það  svo  að  kennarar  séu  að  drukkna  í  foreldravandamálum,  eins  og  
svo  margir  kennarar  í  öðrum  skólum.  Hún  leggur  áherslu  á  að  starfsmaður  í  frístund  sé  
viðstaddur  fyrsta  viðtal  til  að  upplýsingar  um  t.d.  frístundastyrkinn  komi  örugglega  fram,  því  
margir  foreldrar  hafa  ekki  hugmynd  um  að  börnin  þeirra  eigi  rétt  á  honum.  Þessar  
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upplýsingar  eru  allar  aðgengilegar  á  netinu  á  íslensku  og  foreldrar  vita  margir  hverjir  ekki  
hvert  þeir  eigi  að  leita.  Einnig  nefnir  hún  að  ekki  sé  hægt  að  líta  framhjá  mismunandi  
menningarheimum  þegar  kemur  að  foreldrasamskiptum.  Mörg  börn  hafa  t.d.  skyldum  að  
gegna  heima  hjá  sér.  Hún  nefnir  dæmi  um  tvær  stúlkur  af  filippískum  uppruna,  þær  langi  oft  
að  taka  meira  þátt  í  félagslífi  eftir  skóla  en  þær  hreinlega  mega  það  ekki  því  þær  eiga  að  
þrífa,  læra  og  mega  ekki  fara  út.  Hún  segir  að  þessi  foreldrasamskipti  séu  svo  erfið  því  
foreldrarnir  vilji  halda  í  uppruna  sinn  og  sinn  menningarheim,  en  hún  segir  einnig  að  
foreldrar  verði  að  horfast  í  augu  við  að  þau  séu  flutt  í  nýtt  landi  þar  sem  áherslur  séu  aðrar  
og  einhvern  veginn  verða  þessir  menningarheimar  að  mætast  á  miðri  leið.  

  

Þarna  er  ég  að  hamast  við  það  að  fræða  þessa  foreldra  og  fá  þá  bara  í  lið  með  
mér  og  segja  þeim  hvað  félagslegu  tengslin  eru  ótrúlega  mikilvæg  en  þarna  er  
alveg  stórt  gat.    

  

Umsjónarkennarar  í  skóla  D  nefna  báðar  að  það  sé  mun  minna  samband  við  erlenda  
foreldra  en  íslenska  og  þeim  finnst  eins  og  erlendu  foreldrarnir  séu  stikkfrí.  Það  eru  ekki  
gerðar  neinar  kröfur  um  að  þeir  tali  íslensku  og  það  sé  endalaust  komið  til  móts  við  þá  með  
því  að  panta  túlk  í  öll  viðtöl.  Þær  séu  að  lenda  í  því  að  tölvupóstur  sé  sendur  heim  til  þeirra  
og  þær  fái  svar  eins  og  allt  sé  gott  og  skilningur  til  staðar  en  svo  þegar  upp  er  staðið  þá  skildu  
foreldrarnir  ekki  innihald  tölvupóstsins.    

  

Það  var  vettvangsferð  og  börnin  áttu  að  mæta  snemma  ...  búið  að  senda  
tölvupóst  og  ég  fékk  svar  frá  foreldri  en  svo  þegar  kom  að  ferðinni  þá  er  barnið  
ekki  mætt  á  réttum  tíma  því  foreldrið  þóttist  ekki  vita  af  ferðinni  og  varð  frekar  
reitt  við  mig.  

  

Annar  umsjónarkennaranna  segist  upplifa  hálfgert  vonleysi  þegar  kemur  að  samstarfi  við  
foreldra  erlendra  barna.  Það  sé  mikið  lagt  í  að  fá  túlk  í  viðtöl  til  að  auðvelda  samskiptin  en  
svo  fái  hún  lítið  til  baka.  Hún  segir  að  engar  kröfur  séu  gerðar  heima  fyrir  um  
íslenskukunnáttu,  foreldrarnir  læra  hana  ekki  og  af  hverju  ættu  krakkarnir  þá  að  gera  það.  
Foreldrarnir  eru  þeirra  helstu  fyrirmyndir  og  þetta  þarf  að  lagast,  segir  hún,  og  sambandið  
milli  heimilis  og  skóla  þarf  að  vera  miklu  meira  og  betra.  
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Móttökuaðilinn  í  skóla  D  kemur  sama  sem  ekkert  að  foreldrasamskiptum  þar  sem  þau  
fara  nánast  eingöngu  fram  með  umsjónarkennara.  Hún  segist  samt  sem  áður  alltaf  vera  til  
taks  ef  óskað  er  eftir  henni  en  það  gerist  örsjaldan.  Hún  segist  þó  furða  sig  á  því  hvernig  
standi  á  því  að  foreldrar  séu  stikkfrí  þegar  það  eru  þeir  sem  taka  þá  ákvörðun  að  flytja  til  nýs  
lands.    

  

Ég  er,  ég  vil  að  ábyrgðin  sé  meiri  á  fyrst  og  fremst  á  foreldrum  sem  taka  þetta  
stóra  skref  að  flytja  með  börnin.    

  

Það  er  ekki  sjálfgefið,  segir  hún,  að  hefja  nýtt  líf  í  nýju  landi  og  það  krefst  mikillar  vinnu  
sem  foreldrar  hafa  hingað  til  ekki  verið  að  sinna  að  hennar  mati.    

Eftir  viðtölunum  að  dæma  virðist  vera  lítið  umburðarlyndi  gagnvart  erlendum  foreldrum  
og  umsjónarkennarar  eru  ekki  mikið  að  sýna  þeim  skilning.  Hins  vegar  eru  umsjónarkennarar  
helst  að  furða  sig  á  því  hversu  mikið  sé  komið  til  móts  við  foreldra  erlendra  barna,  t.d.  með  
túlkaþjónustu.  Þeir  upplifa  það  svo  að  foreldrar  gegni  engum  skyldum  varðandi  skólann  og  
að  engar  kröfur  séu  gerðar  til  þeirra.  Umsjónarkennurunum  þykir  afar  erfitt  að  fá  nemendur  
sína  til  að  læra  íslensku  ef  það  er  engin  krafa  eða  vilji  fyrir  því  heima  fyrir.  Þrátt  fyrir  það  telja  
móttökuaðilar  og  umsjónarkennarar  samskipti  við  foreldra  yfirleitt  ganga  vel,  það  væri  helst  
óskandi  að  foreldrar  óskuðu  eftir  meira  samstarfi.  Það  verður  þó  að  hafa  í  huga  hina  ólíku  
menningarheima  og  að  ekki  sé  alls  staðar  jafnmikið  samstarf  milli  heimilis  og  skóla  eins  og  
tíðkast  hér  á  landi.  Túlkaþjónusta  er  í  boði  í  öllum  skólum  og  voru  skiptar  skoðanir  á  því  hvort  
nýta  ætti  sér  þá  þjónustu  í  foreldraviðtölum.    

  

4.5  Félagsleg  einangrun  nemenda  

Umsjónarkennarar  í  öllum  skólunum  höfðu  áhyggjur  af  félagslegri  stöðu  nemenda  af  
erlendum  uppruna.  Þeim  fannst  erlendu  nemendurnir  oft  sækja  í  aðra  nemendur  sem  höfðu  
sama  bakgrunn  og  væru  því  lítið  að  mynda  tengsl  við  íslenska  nemendur.  Einnig  þóttu  
kennurum  heimilisaðstæður  nemenda  koma  í  veg  fyrir  félagsleg  tengsl  og  að  foreldrar  þyrftu  
að  vera  duglegri  í  að  hvetja  börnin  sín  til  þess  að  mæta  í  frístund  eftir  skóla.    

Í  skóla  A  eru  umsjónarkennarar  að  glíma  við  það  að  nemendur  mynda  „klíkur“  eftir  
uppruna  þeirra  og  einangrist  því  mikið  frá  öðrum  nemendum.  Þær  segja  að  nemendur  frá  
sama  landi  myndi  frekar  vinatengsl  og  nefnir  sérstaklega  pólsk  börn.  Þær  segja  að  þetta  
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einangri  börn  því  að  með  þessu  móti  læra  þau  ekki  íslenskuna  og  eiga  þá  enga  framtíð  fyrir  
sér  í  áframhaldandi  námi.    

Í  skóla  B  eru  umsjónarkennarar  að  berjast  við  það  að  fá  nemendur  sína  til  þess  að  tala  
íslensku  sín  á  milli.  Þær  segja  að  það  sé  stöðug  barátta  og  heljarinnar  vinna  að  fá  erlenda  
nemendur  sína  til  þess  að  tala  ekki  móðurmál  sitt  sín  á  milli  því  þau  hópa  sig  svo  mikið  
saman.  Umsjónarkennari  í  skóli  B  lýsir  áhyggjum  sínum  svona:  

  

Það  er  náttúrulega  félagslegi  þátturinn.  Þau  eru  náttúrulega  að  einangrast  
gríðarlega  mikið  og  maður  sér  það  eftir  því  sem  þau  eldast  meira.  Það  er  til  
dæmis  einn  í  tíunda  bekk  hérna  sem  hefur  verið  í  eitt  og  hálft  ár  og  hann  kannast  
ekki  við  nokkra  sálu  í  skólanum  og  þetta  er  bara  alveg  agalegt  að  horfa  á  þetta.  
Það  finnst  mér  svona  sárast  og  erfiðast  að  horfa  uppá  af  því  það  er  í  rauninni  
ekkert  sem  við  getum  þannig  lagað  gert  í  en  við  getum  náttúrulega  dælt  í  þau  
bókum  og  verkefnum  og  talað  við  þau  og  ég  tala  alltaf  íslensku  við  krakkana.  Þau  
eiga  líka  alltaf  að  reyna  en  svo  kemur  hitt,  það  er  félagslegi  þátturinn,  og  hann  er  
svo  sorglega  erfiður.    

  

Móttökuaðilinn  í  skóla  B  telur  mesta  áhyggjuefnið  vera  enskunotkun  nemenda  því  þá  
standi  íslenskan  í  stað  og  það  sé  gífurlega  erfitt  að  fá  krakkana  til  að  skipta  úr  ensku  yfir  í  
íslensku.  Hún  segir  að  nemendur  sem  tala  ekki  íslensku  og  séu  ekki  sterkir  í  sínu  eigin  
móðurmáli  en  ágætir  í  ensku  nái  að  mynda  félagatengsl  og  eigi  í  samræðum  við  íslenska  
bekkjarfélaga  með  því  að  tala  ensku.  Oft  sé  það  þannig  að  þessir  nemendur  fái  þá  íslensku  til  
að  hætta  að  tala  íslensku  og  færa  sig  yfir  í  enska  tungu.  Þetta  telur  hún  vera  mikið  
áhyggjuefni  og  segist  sífellt  vera  að  hvetja  krakkana  til  að  tala  íslensku  við  alla,  alltaf.    

Móttökuaðili  í  skóla  C  var  hins  vegar  ótrúlega  jákvæð  og  hafði  í  raun  og  veru  litlar  
áhyggjur.  Hún  sagði  að  auðvitað  væru  sum  áhyggjuefni  augljós  en  skólinn  væri  orðinn  svo  
samstíga  í  þessum  málum  og  hún  upplifði  það  svo  stíft  að  erlendum  nemendum  liði  vel  í  
skólanum  og  að  þeim  færi  fram  bæði  námslega  og  félagslega.  Strax  í  fyrsta  viðtali  þegar  barn  
af  erlendum  uppruna  kæmi  í  skólann  væri  starfsemin  sem  á  sér  stað  í  frístund  kynnt  fyrir  
foreldrum  og  hún  sagði  að  það  væri  mjög  mikilvægur  punktur  þegar  kæmi  að  félagslegum  
tengslum  nemenda.    

Í  skóla  D  upplifðu  umsjónarkennararnir  að  nemendurnir  töluðu  svo  litla  íslensku  og  færu  
alltof  oft  í  sitt  eigið  móðurmál  í  stað  þess  að  reyna  að  tala  íslensku.  Flest  þessara  barna  
töluðu  einungis  íslensku  í  skólanum  og  þá  bara  inni  í  tíma.  Vegna  þessa  sæju  
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umsjónarkennarar  að  vinatengsl  væru  ekki  að  myndast  eins  og  til  var  ætlast  því  að  börn  sóttu  
oftast  eingöngu  í  aðra  nemendur  sem  kæmu  frá  sama  landi.  Þær  sögðu  hins  vegar  að  starf  
frístundar  væri  vel  kynnt  fyrir  foreldrum  í  upphafi  skólagöngu  barnsins  og  að  þar  væri  gott  
starf  unnið  en  það  væri  meira  í  höndum  foreldra  að  hvetja  börnin  sín  til  að  mæta  í  frístund.    

Móttökuaðilanum  í  skóla  D  fannst  helsta  áhyggjuefnið  vera  það  að  mikið  væri  af  
farandfólki  sem  ætlaði  sér  einungis  að  vera  hér  í  nokkur  ár  og  flytjast  svo  af  landi  brott.  
Vegna  þess  sjá  foreldrar  engan  tilgang  í  því  að  setja  sig  inn  í  samfélagið  eða  aðstoða  börnin  
sín  við  tungumálið  þar  sem  þau  tala  það  oftast  ekki  sjálf,  og  velferð  barnanna  er  henni  mikið  
áhyggjuefni.  Börnin  ná  því  ekki  að  mynda  þau  félagslegu  tengsl  sem  þau  ættu  að  gera.    

Umsjónarkennarar  og  móttökuaðilar  í  skólunum  voru  sammála  um  að  börn  af  erlendum  
uppruna  eigi  það  til  að  einangrast  mikið  félagslega  eða  mynda  eingöngu  vinatengsl  við  
nemendur  sem  koma  frá  sama  landi.  Það  er  hægt  að  túlka  það  sem  svo  að  nemendur  finni  
fyrir  öryggi  þegar  samskiptin  geta  farið  fram  á  sama  tungumáli.  Það  er  hins  vegar  áhyggjuefni  
að  mati  móttökuaðila  að  íslenskir  nemendur  séu  farnir  að  tala  oftar  ensku  þegar  þeir  mynda  
vinatengsl  við  erlend  börn.  Einnig  gæti  það  spilað  inn  í  að  hafa  ólíkan  bakgrunn  og  sum  þeirra  
gegna  einhverjum  skyldum  heima  fyrir  eftir  skóla  og  séu  heima  í  staðinn  fyrir  að  mæta  í  
frístund.  Það  var  sérstaklega  nefnt  í  viðtölum  í  skóla  C  og  D  að  það  væri  reynt  að  kynna  starf  
frístundar  og  hvaða  afþreying  væri  boði  fyrir  nemendur  eftir  skóla  strax  í  fyrsta  viðtali.  
Móttökuaðilar  og  umsjónarkennarar  í  þeim  skólum  fannst  mjög  mikilvægt  að  styðja  við  
börnin  í  nýjum  félagslegum  tengslum.    
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5   Umræður  

Markmið  rannsóknarinnar  var  að  kanna  hvaða  úrræði  standa  umsjónarkennurum  til  boða  
þegar  börn  af  erlendum  uppruna  koma  í  bekkinn  og  hvaða  úrræði  þeir  ásamt  móttökuaðila  
telja  vera  mikilvæg.  Í  upphafi  rannsóknarinnar  voru  settar  fram  eftirfarandi  
rannsóknarspurningar:  

Hvaða  úrræði  eru  í  boði  fyrir  umsjónarkennara  þegar  börn  af  erlendum  uppruna  koma  í  
bekkinn?    

Hvaða  úrræði  telja  umsjónarkennarar  og  móttökuaðilar  mikilvæg  þegar  kemur  að  
móttöku  nemenda  af  erlendum  uppruna?  

Hvernig  nýtist  móttökuáætlun  skólanna  umsjónarkennurum?    

Í  þessum  kafla  verður  fjallað  um  helstu  niðurstöur  rannsóknarinnar  og  þær  ræddar  í  
fræðilegu  samhengi  út  frá  þemunum  fimm  sem  lagt  var  upp  með.    

  

5.1  Hlutverk  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  í  skóla  og  áskoranir    

Rannsakandi  upplifði  hálfgert  vonleysi  og  pirring  af  hálfu  kennara  gagnvart  erlendum  
nemendum  og  hvernig  eigi  að  bregðast  við  mikilli  fjölgun  þeirra  í  bekkjunum.  Það  var  kannski  
helst  að  í  skóla  C  væru  umsjónarkennarar  jákvæðir  og  í  skóla  B  töldu  umsjónarkennarar  sig  fá  
allan  þann  stuðning  sem  þeir  þurfa  frá  skólayfirvöldum.          

Reynsla  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  var  mjög  misjöfn  og  fór  helst  eftir  starfsaldri  
þeirra.  Flestir  viðmælendur  í  rannsókninni  höfðu  sótt  námskeið  á  vegum  Endurmenntunar,  
en  eins  og  Börkur  Hansen  og  Hanna  Ragnarsdóttir  (2010)  nefna  þá  gera  skólar  í  dag  miklar  
kröfur  til  kennara  um  að  þeir  búi  yfir  víðtækri  þekkingu  á  fjölmenningarlegum  málefnum.  Til  
þess  að  geta  tekið  slíkar  ákvarðanir  sem  byggjast  á  jafnrétti  og  félagslegu  réttlæti  verða  
kennara  og  annað  starfsfólk  skólans  að  hafa  skilning  og  þekkingu  á  ólíkri  menningu.  Tveir  af  
fimm  móttökuaðilum  störfuðu  í  málveri  þar  sem  þeir  kenndu  íslensku  sem  annað  mál  og  var  
hvorugur  þeirra  með  sérstaka  menntun  sem  tengdist  því.  Þetta  samræmist  rannsókn  
Hermínu  Gunnþórsdóttur,  Stéphanie  Barillé  og  Markus  Meckl  (2017)  þar  sem  rætt  var  við  38  
grunnskólakennara  en  þar  kom  í  ljós  að  kennurum  þótti  vanta  áherslur  í  kennaranámið  
varðandi  fjölmenningu,  innflytjendakennslu,  og  margir  kennarar  höfðu  enga  kennslu  fengið  í  
þessum  málefnum  áður  en  þau  hófu  störf.    

Flestir  viðmælendanna  voru  sammála  því  að  það  vantaði  fleiri  tíma  til  að  skipuleggja  
kennsluna  því  að  margir  væru  með  yfir  tíu  erlenda  nemendur  í  bekknum  sínum  og  það  tæki  
tíma  að  finna  námsefni  fyrir  þá  einstaklinga.  Einnig  sögðust  viðmælendur  vera  duglegir  að  
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búa  til  námsefni  og  sanka  að  sér  efni  úr  yngri  bekkjum  eða  frá  sérkennslunni.  Þó  svo  að  þær  
fengju  úrræði  í  íslenskutíma  og  nemendur  væru  þá  sendir  í  málver,  þá  vantaði  allan  stuðning  
í  aðra  tíma  eins  og  t.d.  í  stærðfræði,  samfélagsfræði  og  náttúrufræði.  Móttökuaðilarnir  í  
skóla  A  sögðu  t.d.  frá  því  að  þeir  hefðu  tekið  allt  námsefni  úr  6.  bekk  sem  og  úr  
samfélagsfræðinni  og  sniðið  það  að  þörfum  barna  af  erlendum  uppruna.  Kennararnir  í  sama  
skóla  könnuðust  ekki  við  að  til  væri  námsefni  fyrir  þennan  nemendahóp  nema  námsefni  í  
íslensku  sem  öðru  máli  og  búið  væri  að  gefa  út  af  Menntamálastofnun.  Þarna  virðist  á  
ferðinni  mikið  samskiptaleysi  og  erfitt  að  gera  sér  grein  fyrir  ástæðu  þess.    

Það  verður  að  segjast  eins  og  er  að  það  kom  rannsakanda  mjög  á  óvart  að  fjórir  kennarar  
í  tveimur  skólum  vissu  ekki  til  þess  að  til  væri  móttökuáætlun  í  skólanum  og  könnuðust  ekki  
við  að  hún  væri  notuð  í  skólastarfinu.  Í  öllum  viðtölunum  var  spurt  ítarlega  út  í  
móttökuáætlanir  og  voru  það  helst  móttökuaðilar  sem  ræddu  hana  ítarlega,  sem  ekki  er  
óeðlilegt  þar  sem  þeir  sjá  um  móttöku  á  erlendum  nemendum  og  fylgja  þessari  áætlun  eftir.  
Kennarar  gagnrýndu  að  höfundar  móttökuáætlunarinnar  skorti  reynslu  af  kennslu  nemenda  
af  erlendum  uppruna.  Þeir  sögðu  áætlanirnar  góðar  og  gildar  en  það  sé  tvennt  ólíkt  að  reyna  
að  fylgja  þeim  eftir  í  starfi  eða  semja  svona  áætlun  á  skrifstofu  fyrir  framan  tölvuskjá.  Það  var  
einungis  í  skóla  C  sem  að  umsjónarkennarar  og  móttökuaðilar  höfðu  eitthvað  jákvætt  um  
móttökuáætlun  að  segja  og  að  þeir  væru  að  nýta  sér  hana  reglulega  í  starfi.    

Eins  og  fram  kemur  í  Aðalnámskrá  grunnskóla  frá  árinu  2007  þá  á  hver  grunnskóli  að  
móta  sér  stefnu  í  móttöku  nemenda  af  erlendum  uppruna  og  snúa  móttökuáætlanir  að  öllu  
því  sem  viðkemur  því  þegar  barn  af  erlendum  uppruna  byrjar  í  nýjum  skóla  
(Menntamálaráðuneytið,  2007).  Maður  spyr  sig  að  því  hvernig  standi  á  því  að  
umsjónarkennarar  viti  ekki  meira  um  móttökuáætlun  en  raun  ber  vitni  eða  séu  yfir  höfuð  
ekki  búnir  að  kynna  sér  hana.  Eftir  að  hafa  lesið  ítarlega  móttökuáætlanir  hjá  báðum  
bæjarfélögunum  er  það  niðurstaða  rannsakanda  að  þær  innihaldi  meiri  og  ítarlegri  
upplýsingar  en  þær  sem  varða  móttökuferli  nemandans.  Þar  er  farið  í  námsefni  fyrir  íslensku  
sem  annað  mál,  fjallað  um  mikilvægi  þess  að  nemendur  haldi  við  móðurmálinu  en  leggi  að  
sama  skapi  mikla  vinnu  í  að  læra  íslensku.  Einnig  er  farið  í  foreldrasamstarf,  frístundir  og  
hvernig  kennarar  geta  undirbúið  sig  og  bekkinn  sinn  þegar  þessir  nemendur  koma  í  bekkinn.  
Svo  virðist  sem  sumir  kennarar  viti  annaðhvort  ekki  af  áætluninni  eða  hafi  ekki  sýnt  henni  
neinn  áhuga.  Þegar  móttökuaðilar  voru  spurðir  sögðu  þeir  að  búið  væri  að  senda  áætlunina  á  
allt  starfsfólk  en  þeir  gætu  auðvitað  ekki  neytt  fólk  til  að  lesa  hana  eða  nýta  sér  upplýsingar  
úr  áætluninni  í  starfi.  Í  móttökuáætlunum  er  móttökuferlinu  ítarlega  lýst  og  hvert  hlutverk  
umsjónarkennara  er  og  aðeins  í  skóla  C  fannst  rannsakanda  sem  móttökuáætlunin  og  
móttökuferlið  væri  í  anda  þess  sem  fram  kemur  í  móttökuáætlun  skólans.    
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Viðmælendur  mínir  voru  margir  hverjir  mjög  ósammála  þegar  kom  að  umræðu  um  
móttökudeildir  þar  sem  skiptar  skoðanir  voru  um  hvort  taka  ætti  upp  slíkar  deildir  að  nýju.  
Sumum  þóttu  deildirnar  sem  voru  starfræktar  áður  fyrr  ekki  nógu  góðar  því  nemendur  áttu  
það  til  að  einangrast  frá  öðrum  nemendum.  Hins  vegar  voru  aðrir  sem  voru  hlynntir  því  að  
endurvekja  þessar  deildir  því  skipulagið  eins  og  það  er  í  dag  er  alls  ekki  að  virka.    

Í  niðurstöðum  LSP-‐rannsóknarinnar  er  augljóst  hversu  mikið  nemendur  af  erlendum  
uppruna  nutu  góðs  af  því  að  hefja  skólagöngu  í  móttökudeild  (Ragnarsdóttir,  2015).  
Nemendur  í  þeirri  rannsókn  fundu  ekki  fyrir  einangrun  heldur  þótti  þeim  gott  að  geta  
aðlagast  í  afmörkuðu  umhverfi  fyrstu  vikurnar  og  mánuðina  í  skólanum  en  á  sama  tíma  
einnig  tilheyrt  bekk.    

5.2  Skortur  á  samvinnu    

Það  var  áberandi  í  þessum  viðtölum  hve  lítið  samband  er  á  milli  starfsfólks  innan  veggja  
skólanna.  Rannsakandi  á  erfitt  með  að  segja  til  um  hvers  vegna  það  er,  hvort  það  stafi  af  
vonleysi  eða  miklu  álagi  hjá  kennurum  eða  einhverju  öðru,  en  augljóst  sé  að  margt  þarf  að  
breytast.  Þegar  kemur  að  móttöku  barna  af  erlendum  uppruna  skiptir  gríðarlegu  máli  að  
móttakan  sé  vel  skipulögð  og  að  fagaðilar  innan  skólans  viti  hvert  hlutverk  þeirra  er  
(Reykjavíkurborg,  e.d.).  Maður  myndi  ætla  að  samvinnan  væri  mikil  á  milli  umsjónarkennara  
og  móttökuaðila  þar  sem  þeim  er  ætlað  að  vinna  náið  saman  þegar  barn  af  erlendum  
uppruna  kemur  í  skólann  en  það  var  ekki  niðurstaðan.  Það  er  á  ábyrgð  umsjónarkennarans  
að  fylgjast  vel  með  námi  nemenda  sinna  og  huga  að  velferð  þeirra  eins  og  fram  kemur  í  
Heimili  og  skóli  –  Landssamtök  foreldra  (2008).  Móttökuaðilinn  sér  um  og  ber  ábyrgð  á  
móttöku  barnsins  og  skipuleggur  móttökuferlið.    

Þegar  rannsakandi  hóf  vinnu  við  þessa  ritgerð  bjóst  hann  við  að  jákvætt  samstarf  væri  á  
milli  umsjónarkennarans  og  móttökuaðilans  og  einnig  að  móttökuáætlun  væri  mikið  notuð.  
Það  kom  því  mjög  á  óvart  að  svo  væri  ekki.  Hér  er  einungis  hægt  að  fjalla  um  skóla  C  þar  sem  
ríkti  jákvætt  samstarf  á  milli  þessara  aðila  og  allt  gekk  vel.  Móttökuaðilinn  þar  tók  það  þó  
fram  að  skólinn  hefði  áður  verið  móttökuskóli  fyrir  börn  af  erlendum  uppruna  og  hefði  því  
mikla  reynslu  af  þeim  málum  og  taldi  að  þau  væru  loksins  komin  á  réttan  stað  og  gætu  mætt  
þörfum  barnanna.    

Rannsakandi  upplifði  ekki  sama  pirring  og  vonleysi  og  hjá  kennurunum  en  
móttökuaðilarnir  voru  frekar  að  óska  eftir  fleiri  tímum  og  að  geta  gert  enn  meira  fyrir  börn  af  
erlendum  uppruna.    Samstarf  milli  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  virtist  ekki  vera  mikið  
þó  viljinn  væri  til  staðar.  Erfitt  er  að  segja  til  um  hvers  vegna  samstarfið  er  ekki  meira  í  
skólunum  fyrir  utan  skóla  C.    Oft  vantaði  að  annaðhvort  móttökuaðili  eða  umsjónarkennari  
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tæki  fyrsta  skrefið  þar  sem  samstarfið  kemur  ekki  af  sjálfu  sér.  Umsjónarkennarar  vildu  
meina  að  móttökuaðilinn  ætti  að  sýna  þeirra  starfi  meiri  áhuga  og  sníða    kennslu  
móttökuaðila  eftir  skipulagi  kennara  svo  hægt  væri  að  samræma  námsefni  beggja  aðila.  Ef  til  
vill  væru  menn  of  mikið  að  beina  spjótum  sínum  hver  að  öðrum  í  stað  þess  að  reyna  að  bæta  
samvinnuna  og  líta  í  eigin  barm  og  athuga  hvernig  bæði  umsjónarkennarar  og  móttökuaðilar  
gætu  bætt  sína  kennslu.  Eins  og  Gay  (2000)  fjallar  um  þá  þurfa  kennarar  að  viðurkenna  ólíka  
menningarheima  og  vera  tilbúnir  að  nota  fjölbreyttar  kennsluaðferðir  og  viðurkenna  að  sama  
skapi  ólíkan  bakgrunn  nemenda  sinna.  Niðurstöður  sýna  að  það  er  mikill  skortur  á  því  að  
kennarar  breyti  viðhorfum  sínum  og  séu  tilbúnir  í  það  stóra  verkefni  að  kenna  
fjölmenningarbekk  eins  og  Banks  (2010)  fjallar  um.    

  

5.3  Foreldrasamstarf  og  félagsleg  einangrun  nemenda    

Viðmælendur  mínir  voru  helst  á  því  að  það  þyrfti  að  auka  samskipti  við  foreldra  erlendra  
barna.  Umsjónarkennarinn  er  tengiliður  milli  heimilis  og  skóla  og  það  er  á  hans  ábyrgð  að  
halda  samstarfinu  gangandi  og  að  sjá  til  þess  að  allar  upplýsingar  skili  sér  heim  (Mennta-‐  og  
menningarmálaráðuneytið,  2011).    

Flestir  kennararnir  voru  sammála  því  að  oft  gengi  erfiðlega  að  skilja  foreldrana  því  
íslenskukunnátta  þeirra  væri  lítil  sem  engin.  Það  væri  nánast  alltaf  túlkur  í  foreldraviðtölum  
þrátt  fyrir  að  foreldrar  væru  jafnvel  búnir  að  búa  á  Íslandi  í  fimm  ár  og  hefðu  þegið  
túlkaþjónustu  í  jafnlangan  tíma.  Það  var  skoðun  umsjónarkennara  og  móttökuaðila  að  það  
þyrfti  að  gera  meiri  kröfur  til  foreldranna,  kröfur  um  að  læra  tungumálið  og  taka  meiri  þátt  í  
samfélaginu.  Kennarar  sjá  það  ekki  sem  úrræði,  þrátt  fyrir  að  fræðin  segi  annað,  að  geta  
boðið  uppá  túlkaþjónustu  og  að  samskiptin  muni  ganga  skilvísari  fyrir  sig.    

Eins  og  kemur  fram  í  Aðalnámskrá  grunnskóla  (2011)  þá  eru  það  foreldrarnir  sem  bera  
ábyrgð  á  námi  barna  sinna  sem  og  að  þau  læri  móðurmál  sitt.  Það  er  takmarkað  hvað  skólinn  
getur  gert  ef  enginn  vilji  eða  hvati  er  til  staðar  heima  fyrir  gagnvart  náminu.  Það  þarf  að  hafa  
það  í  huga  að  foreldrar  eru  helstu  fyrirmyndir  barna  sinna.    

Í  rannsókn  Hermínu,  Stéphanie  og  Markus  (2017)  þá  voru  foreldrar  erlendra  barna  ósáttir  
við  það  að  kröfurnar  væru  stundum  minni  þegar  kom  að  námi  barna  þeirra.  Þeir  óttast  að  
námshvatinn  sem  börnin  fá  í  skólanum  sé  lítill  og  gæti  bitnað  á  undirbúningi  þeirra  fyrir  
framhaldsnám.  Þetta  samræmist  því  sem  kemur  fram  í  niðurstöðunum  en  þar  kemur  fram  
hjá  kennurunum  að  nemendur  sjálfir  séu  farnir  að  tala  um  það  að  þeir  ætluðu  ekki  í  
framhaldsskóla  því  þeir  sæju  engan  tilgang  með  því  og  töldu  sig  ekki  nægilega  góða  
námsmenn.    
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Það  má  velta  fyrir  sér  hvort  að  umsjónarkennarar  séu  örlítið  gagnrýnir  á  erlenda  foreldra  
og  séu  ef  til  vill  ekki  að  sýna  þeim  nægan  skilning.  Það  er  heilmikil  vinna  að  hefja  líf  í  nýju  
landi  þar  sem  læra  þarf  nýtt  tungumál  og  aðlaga  sig  að  allt  öðrum  menningarheimi  en  maður  
er  vanur.  Þetta  tengist  því  sem  Gay  (2000)  hefur  fjallað  um  varðandi  það  að  kennarar  skilji  
ekki  ólíka  menningarheima  nemenda  sinna.  Það  var  ekki  að  sjá  að  kennarar  væru  að  taka  tillit  
til  bakgrunns  nemenda  sinna.  Eins  og  áður  hefur  komið  fram  þá  skortir  meiri  fræðslu  í  
fjölmenningarfræðum,  og  eins  og  Banks  (2010)  fjallar  um  þá  þurfa  kennarar  að  líta  í  eigin  
barm  og  vera  tilbúnir  að  breyta  viðhorfi  sínu  og  vera  opnir  fyrir  nýjungum.      

Áhyggjur  kennaranna  eru  mjög  augljósar  og  snúast  þá  helst  um  námsgetu  þessa  
nemendahóps  sem  og  félagslega  stöðu  þeirra.  Margir  nemendur  tala  enga  íslensku  heima  
fyrir  og  fá  engan  stuðning  til  að  læra  tungumálið  nema  í  skólanum.  Þá  vantar  fyrirmyndir  
heima  fyrir.  Hermína,  Stéphanie  og  Markus  (2017)  fjölluðu  um  það  í  sinni  rannsókn  að  
kennarar  hefðu  miklar  áhyggjur  af  þessum  nemendahópi  þegar  komið  væri  í  framhaldsskóla  
og  samræmist  það  áhyggjum  viðmælenda  minna.  Kennurunum  finnst  erfitt  að  horfa  upp  á  
nemendur  sína  skilja  lítið  sem  ekkert  og  sjá  fram  á  að  þeir  muni  ekki  ná  að  mynda  vinatengsl  
út  fyrir  sinn  hóp.  Kennarar  telja  það  einnig  vera  áhyggjuefni  að  litlar  sem  engar  kröfur  séu  
gerðar  til  þessa  nemendahóps  hvorki  í  skólanum  né  heima  fyrir  og  það  sé  ekki  þeim  til  
framdráttar.  Íslenskukunnátta  er  algjör  grunnur  að  þátttöku  þeirra  í  samfélaginu,  bæði  í  námi  
og  almennum  samskiptum.  Það  er  mikið  áhyggjuefni  hversu  illa  þessir  nemendur  eru  staddir  í  
íslensku,  margir  hverjir  ekki  talandi  á  íslensku  þrátt  fyrir  fulla  skólagöngu  á  Íslandi.  Það  má  
því  einnig  setja  spurningamerki  við  skólana,  því  hvað  segir  það  um  kennslu  íslensku  sem  
annars  máls  og  kennslu  almennt  í  þessum  skólum  að  nemendurnir  séu  margir  hverjir  ekki  
talandi  á  íslensku  eftir  fulla  skólagöngu?    

  

5.4  Samantekt  og  helstu  niðurstöður    

Meginniðurstaða  þessarar  rannsóknar  er  sú  að  umsjónarkennari  hefur  vissulega  úr  mörgum  
úrræðum  að  velja  en  spurning  hvort  hann  sé  að  nýta  sér  þau  úrræði  sem  standa  honum  til  
boða  nægilega  vel.  Vissulega  er  skortur  á  útgefnu  námsefni,  en  eins  og  Hulda  Karen  
Daníelsdóttir  (2019)  benti  rannsakanda  á  þá  er  mikið  af  námsefni  til  sem  margir  kennarar  
virðast  ekki  vera  að  nýta  sér.  Það  má  velta  því  fyrir  sér  hvers  vegna  kennarar  eru  ekki  að  nýta  
sér  það  magn  af  kennsluefni  sem  til  er.    

Kennararnir  voru  augljóslega  ráðþrota,  þeir  voru  bæði  pirraðir  á  stöðu  þessara  nemenda  í  
íslenskum  grunnskólum  og  upplifðu  sig  jafnframt  ráðalausa.  Umsjónarkennarar  hafa  miklar  
áhyggjur  af  þessum  nemendum  en  benda  þó  á  að  vandamálið  sé  orðið  mun  stærra  og  nái  
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ekki  aðeins  til  skólans.  Umsjónarkennarar  upplifa  vonleysi  gagnvart  foreldrum  og  þeim  finnst  
margir  þeirra  vera  stikkfrí  og  beri  ekki  nægjanlega    ábyrgð  á  skólagöngu  barna  sinna.  
Umsjónarkennarar  voru  ekki  sammála  um  gildi  þeirrar  túlkaþjónustu  sem  margir  skólar  bjóða  
upp  á  fyrir  foreldraviðtöl  með  börnum  af  erlendum  uppruna.  Rannsakanda  þótti  áhugavert  
að  umsjónarkennarar  í  skóla  A,  B  og  D  væru  ósáttir  við  túlkaþjónustuna  en  væru  samt  að  
furða  sig  á  því  að  foreldrar  skildu  þá  ekki.    

  Það  er  vel  hægt  að  skilja  efasemdir  umsjónarkennara  þegar  foreldrar  eru  búnir  að  vera  
búsettir  hér  á  landi  í  meira  en  fimm  ár  og  tala  enga  íslensku  og  þiggja  ennþá  túlkaþjónustu.  
Samt  sem  áður  þurfa  kennarar  að  sýna  erlendum  foreldrum  meiri  skilning.  Það  má  gera  ráð  
fyrir  því  að  foreldrar  séu  að  nýta  sér  túlkaþjónustu  til  að  tryggja  sem  best  samskipti  og  að  
skilningur  sé  gagnkvæmur.  Það  er  ekki  óalgengt  að  þrátt  fyrir  fimm  ára  dvöl  í  landinu  þá  ríki  
valdamismunun  og  jafnvel  minnimáttakennd  hjá  foreldrum  sem  getur  truflað  samskiptin  við  
skólann.  Nieto  (2010)  er  einn  af  þeim  fræðimönnum  sem  hefur  lagt  mikla  áherslu  á  að  
nemendur  úr  jaðarhópum  og  aðstandendur  þeirra  eigi  ekki  einungis  að  aðlaga  sig  að  
skólanum  heldur  þurfi  skólinn  einnig  að  aðlaga  sig  að  þeim.  Umburðarlyndi  umsjónarkennara  
í  garð  foreldra  mætti  vera  meira.  Það  var  greinilegt  í  viðtölunum  að  umsjónarkennarar  voru  
mjög  dómharðir  gagnvart  foreldrum  barna  af  erlendum  uppruna  og  má  ef  til  vill  rekja  það  til  
skorts  á  þekkingu  á  fjölmenningarfræðum.  Eins  og  Banks,  Gay  og  Nieto  (2010,  2000)  fjalla  um  
þá  skiptir  það  miklu  máli  að  viðurkenna  tungumál  og  uppruna  nemenda.  Það  þykir  höfundi  
vanta  hjá  kennurum  sem  tekin  voru  viðtöl  við.    

Þá  má  velta  því  fyrir  sér  hvort  umsjónarkennarar  eigi  erfitt  með  að  setja  sig  í  spor  foreldra  
erlendra  barna  þar  sem  þeir  eru  ekki  nægilega  upplýstir  um  fjölmenningarfræði  o.fl.  Í  skóla  C  
var  sagt  frá  stúlkum  frá  Filippseyjum  sem  óskuðu  stíft  eftir  því  að  fá  að  sækja  meira  félagslíf  í  
skólanum  en  vegna  skyldna  heima  fyrir  var  það  ekki  í  boði.  Kennararnir  upplifðu  það  að  
foreldrarnir  vildu  ekki  aðlaga  sig  að  íslensku  samfélagi  og  e.t.v.  ætla  margir  af  þessum  
einstaklingum  ekki  að  setjast  hér  að  til  frambúðar.  Að  sama  skapi  virðast  kennarar  þá  vera  að  
dæma  foreldra  fyrir  að  vilja  halda  í  eigin  uppeldisvenjur  og  er  skólinn  ekki  að  aðlaga  sig  að  
þeirra  venjum  eins  og  Nieto  (2010)  telur  svo  mikilvægt.    

Það  úrræði  sem  móttökuaðilar  geta  helst  stuðst  við  og  umsjónarkennarar  hafa  greiðan  
aðgang  að  er  móttökuáætlun  skólans.  Rannsakanda  þótti  furðulegt  að  umsjónarkennarar  í  
skólum  A  og  B  könnuðust  ekki  við  slíka  áætlun,  sérstaklega  í  ljósi  þess  að  áætlunin  var  
endurskoðuð  og  gefin  út  aftur  og  tók  það  ferli  rúmt  ár.  Eins  og  áður  hefur  komið  fram  er  til  
gífurlegt  magn  af  efni  sem  styðjast  má  við  í  kennslu,  bæði  hvernig  hægt  er  að  undirbúa  
bekkinn,  um  fjölbreyttar  kennsluaðferðir,  kennslugögn,  frístundastarf  o.fl.  Einnig  má  nefna  
Heimurinn  er  hér  (2014)  þar  sem  lagt  er  upp  með  frístundastarf  þar  sem  komið  sé  til  móts  við  
þarfir  allra  og  að  fjölbreytileikinn  sé  sýnilegur.  Það  var  mun  líklegra  að  móttökuaðilar  væru  
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að  nýta  sér  móttökuáætlun  í  starfi  frekar  en  umsjónarkennararnir.  Þó  er  vert  að  taka  fram  að  
í  skóla  C  könnuðust  báðir  aðilar  við  slíka  áætlun  og  voru  að  nýta  sér  hana  í  starfi.  Í  skóla  D  
gáfu  umsjónarkennarar  móttökuáætlun  falleinkunn.    

Af  kennslugögnum  sem  búið  er  að  gefa  út  og  standa  umsjónarkennurum  til  boða  er  helst  
að  nefna  efni  í  íslensku  sem  annað  mál.  Umsjónarkennararnir  söknuðu  þess  einna  helst  að  
lítið  sem  ekkert  væri  til  af  útgefnu  námsefni  í  samfélagsfræði,  náttúrufræði  og  stærðfræði.  
Það  væri  nefnilega  helst  í  þessum  fögum  sem  erlendu  nemendurnir  væru  óvirkir  í  tíma  því  
íslenska  kennsluefnið  væri  einfaldlega  of  erfitt,  sérstaklega  í  unglingadeild.  Móttökuaðilar  og  
umsjónarkennarar  hafa  verið  duglegir  að  safna  að  sér  námsefni  og  laga  það  að  þörfum  
einstaklinga  en  það  fari  því  miður  of  mikill  tími  í  þá  vinnu  og  það  sé  ekki  nægur  
undirbúningur.  Umsjónarkennarar  hafa  rétt  fyrir  sér  að  vissu  leyti  því  ekki  er  búið  að  gefa  út  
mikið  af  námsefni  en  það  er  ekki  þar  með  sagt  að  námsefnið  sé  ekki  til  staðar.  Það  er  
ýmislegt  í  boði,  t.d.  vefsíður,  Facebook-‐hópar  og  svo  hefur  Menntamálastofnun  gefið  út  lista  
þar  sem  allt  kennsluefni  fyrir  ÍSAT-‐kennslu  er  flokkað  eftir  kennslustigum.  Kennarar  virðast  
ekki  nýta  sér  námsefnið  sem  skyldi.    

Til  að  svara  rannsóknarspurningunum  sem  lagt  var  upp  með  í  rannsókninni  þá  eru  
úrræðin  mörg  en  umsjónarkennarar  eru  ef  til  vill  ekki  að  nýta  sér  það  sem  er  í  boði.  Helst  ber  
að  nefna  móttökuáætlanir  þar  sem  margar  hagnýtar  upplýsingar  er  að  finna  um  móttöku  
erlendra  nemenda  sem  og  kennsluefni  fyrir  íslensku.  Einnig  er  bent  á  frístundarstarf  sem  er  í  
boði  fyrir  nemendur.  Það  sem  kennurum  og  móttökuaðilum  fannst  mest  skorta  og  vera  
mikilvægt  var  útgefið  námsefni  og  fleiri  tímar  fyrir  nemendur  í  málveri.  Skiptar  skoðanir  voru  
á  því  hvort  taka  ætti  upp  móttökudeildir  að  nýju.  Móttökuáætlunin  er  ekki  að  nýtast  
kennurum  í  starfi  sem  skyldi.  Skólar  A  og  B  könnuðust  ekki  við  að  slík  áætlun  væri  til  staðar  í  
skólunum  sem  rannsakanda  þótti  furðulegt.  Í  skóla  D  fékk  áætlunin  falleinkunn  hjá  
kennurum  og  móttökuaðila  en  í  skóla  C  könnuðust  báðir  aðilar  við  móttökuáætlun  og  voru  
báðir  aðilar  að  nýta  sér  áætlunina  í  starfi.    
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6   Lokaorð  

Það  er  nokkuð  ljóst  að  umsjónarkennarar  sem  tóku  þátt  í  þessari  rannsókn  telja  sig  ekki  vera  
nægjanlega  vel  í  stakk  búna  til  að  kenna  börnum  af  erlendum  uppruna.  Banks  (2010)  telur  að  
kennara  í  dag  skorti  þekkingu  í  fjölmenningarfræðum  og  að  þeir  hafi  of  mikla  trú  á  
námsbókum.  Hann  skilgreinir  fjölmenningarkennslu  sem  menntastefnu  þar  sem  öll  börn  njóti  
sömu  tækifæra  til  menntunar  óháð  bakgrunni  og  kynþætti.  Óhætt  er  að  segja  að  niðurstöður  
þessarar  rannsóknar  séu  ekki  í  anda  Banks  hvað  varðar  fjölmenningarkennslu.  
Grunnskólakennara  á  Íslandi  virðist  skorta  fræðslu  á  sviði  fjölmenningarfræða  og  þennan  
þátt  þyrfti  að  auka  í  kennaranámi.  Íslenskt  samfélag  er  í  dag  orðið  fjölmenningarsamfélag  og  
skólasamfélagið  breytist  hratt  og  þá  kennaramenntunin  sömuleiðis.    

Úrræði  sem  standa  umsjónarkennurum  helst  til  boða  í  dag  eru  móttökuáætlanir  skólans  
sem  og  það  litla  námsefni  sem  hefur  verið  gefið  út.  Umsjónarkennarar  gætu  leitað  til  aðila  
sem  hafa  sérfræðiþekkingu  á  þessu  sviði,  eins  og  móttökuaðila,  sérfræðinga  á  
skólaskrifstofum  og  háskólakennara,  en  þeir  virðast  ekki  gera  það.    

  Það  er  ekki  hægt  að  alhæfa  út  frá  mínum  niðurstöðum  að  þetta  sé  viðhorf  allra  
umsjónarkennara  þar  sem  einungis  var  rætt  við  átta  þeirra  í  fjórum  skólum.  Hins  vegar  voru  
skólarnir  valdir  út  frá  því  að  í  þeim  væru  margir  nemendur  af  erlendum  uppruna  og  því  bjóst  
rannsakandi  við  jákvæðari  niðurstöðum.  Kennarar  upplifa  sig  margir  hverjir  mjög  ráðalausa  
og  þeim  finnst  erfitt  að  horfa  upp  á  nemendur  sína  aðgerðarlausa  í  kennslustund  því  þeir  
hafa  ekki  skilning  á  því  sem  verið  er  að  gera  og  umsjónarkennarinn  hefur  ekki  tök  á  að  veita  
þeim  einstaklingsbundna  kennslu.  Umsjónarkennarar  eru  ekki  að  nýta  sér  móttökuáætlanir  í  
starfi  og  það  má  velta  ástæðum  þess  fyrir  sér.  Það  var  þó  skýrt  að  umsjónarkennararnir  vilja  
vera  í  góðri  samvinnu  við  móttökuaðila  skólans  og  er  óskandi  að  það  muni  aukast  því  það  var  
ekki  raunin  í  þeim  þremur  skólum  af  fjórum  sem  hér  voru  til  umfjöllunar.    

Þegar  viðmælendur  mínir  voru  spurðir  út  í  þau  úrræði  sem  þeim  þóttu  mikilvæg  varðandi  
móttöku  barna  af  erlendum  uppruna,  þá  voru  svörin  mörg.  Það  voru  skiptar  skoðanir  á  því  
hvort  taka  ætti  upp  móttökudeildir  aftur.  Sumir  kennaranna  vildu  það  alls  ekki  því  þeim  þótti  
mikilvægt  að  börnin  tilheyrðu  bekk.  Aðrir  sáu  ekki  tilgang  í  því  að  fá  nemendur  í  bekk  til  sín  ef  
þeir  töluðu  enga  íslensku,  fannst  algjört  lágmark  að  þeir  hefðu  grunnkunnáttu  í  íslensku.  Eins  
og  niðurstöður  LSP-‐  skýrslunnar  gefa  til  kynna  þá  var  mikil  eftirsjá  eftir  móttökudeildunum  
því  að  starfið  sem  átti  sér  stað  þar  var  mjög  gott  og  höfðu  fyrrum  nemendur  og  kennarar  
bara  jákvæða  hluti  um  þær  deildir  að  segja.  Viðmælendur  mínir  voru  þó  ekki  með  neina  
lausn  á  þessu  og  sögðu  að  þetta  væri  orðið  of  stórt  vandamál  sem  væri  komið  langt  út  fyrir  
skólann  og  tengdist  frekar  samfélagsháttum,  og  alltof  seint  hefði  verið  brugðist  við  hlutunum.    
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Það  er  greinilegt  að  það  er  erfitt  verkefni  fram  undan  að  ákveða  hvernig  best  sé  að  taka  á  
móti  börnum  af  erlendum  uppruna  og  hvernig  kennsla  eigi  að  fara  fram  þegar  svona  mikill  
skortur  er  á  námsefni.  Það  er  greinilegt  að  það  þarf  að  fræða  kennara  betur  og  sérstaklega  í  
kennaranámi.  Það  virðist  vera  skortur  á  fagmennsku  kennara  sem  rekja  má  til  skorts  á  
endurmenntun  og  stuðningi  frá  skólayfirvöldum.  Það  jákvæða  er  þó  að  kennarar  virðast  vera  
duglegir  að  útbúa  námsefni  sjálfir  því  þeim  finnst  erfitt  að  horfa  upp  á  nemendur  sína  
ráðalausa.  Þeir  mættu  samt  vera  duglegri  að  kynna  sér  það  námsefni  sem  til  er  því  eins  og  
áður  hefur  komið  fram  í  þessari  rannsókn  er  til  mun  meira  af  námsefni  en  kennarar  sem  rætt  
var  við  vissu  um.    

Rannsakandi  er  ekki  með  neina  eina  lausn  á  vandanum  en  fróðlegt  væri  þó  að  halda  
þessari  vinnu  áfram  og  athuga  hvernig  móttaka  fer  fram  í  öðrum  skólum  og  jafnframt  hvort  
úrræðin  séu  fleiri  og  betri  þar.    
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