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Ágrip 
Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed-prófs við Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands vorið 2009. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða stöðu móðurmálskennslu erlendra 

nemenda á Íslandi í samanburð við Svíþjóð og einnig að kanna mikilvægi og hugsanleg áhrif 

kennslunnar.

Fyrst er fjallað stuttlega um tungumál, móðurmál og tvítyngi. Síðan er borin saman 

móðurmálskennsla á Íslandi annars vegar og í Svíþjóð hins vegar. Í sænskum grunnskólum er 

að meðaltali fimmti hver nemandi með einhvern erlendan bakgrunn, móðurmálskennslan er 

hluti af Aðalnámsskránni og nemendur með annað móðurmál en sænsku hafa að uppfylltum 

vissum skilyrðum lögbundinn rétt á móðurmálskennslu. Á Íslandi eru nemendur með erlent 

móðurmál hlutfallslega mun færri, en þó ört vaxandi hópur. Þeir hafa enn engan lögbundinn 

rétt á móðurmálskennslu og er hún ekki enn orðinn hluti af aðalnámsskrá. Að síðustu er 

fjallað um möguleg áhrif móðurmálskennslunnar á námsárangur og sjálfsmynd en þau eru 

m.a. rök fyrir bættri stöðu móðurmálskennslu á Íslandi. 
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Formáli 
Ég hef persónulega reynslu af því að vera erlendur nemandi en ég ólst upp í Lundi í Svíþjóð 

og gekk þar í skóla í rúm 12 ár, í grunn-, mennta- og háskóla. Skólaganga mín var mjög 

fjölmenningarleg og samnemendur mínir frá öllum heimsins hornum. Mörg okkar voru þess 

vegna í móðurmálskennslu á einhverju tímabili skólagöngunnar. Ég var í íslenskukennslu einu 

sinni í viku fram að háskólanámi.

Ég hef alltaf haft áhuga á málefnum innflytjenda og tengist það líklega fjölmenningalegri 

skólagöngu minni og uppvaxtarárum í Svíþjóð. Á síðastliðnum þrem árum í kennaranáminu 

hef ég lítið fræðst um erlenda nemendur grunnskólans og hvernig á að mæta þörfum þeirra og 

veita þeim sem besta kennslu og stuðning. Ég veit að þetta er enn lítill hópur á Íslandi en flest 

bendir til stækkunar hans. 

Ég lagði tíma og áherslu á undirbúning svo sem heimildaöflun og samanburð þannig að í 

framhaldinu gengu skrifin hratt fyrir sig. Ég er ánægð með útkomuna og hef sjálf fengið enn 

frekari áhuga á efninu.

Ég vil þakka Höllu Jónsdóttur fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn og þægileg samskipti 

annað hvort sem var í samtölum eða í netsamskiptum. Ég vil líka þakka fjölskyldu minni fyrir 

hvatningu, innblástur og aðstoð.
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1. Inngangur
Nemendur grunnskólans er afar fjölbreyttur hópur íslenskra nemenda, nemenda með ýmisleg 

frávik og námsörðugleika, bráðgerðra nemenda og nemenda í erfiðum félagslegum aðstæðum.

Nú eru líka margir nemendur með erlendan bakgrunn og erlent móðurmál. Skólanum ber 

skylda til að veita öllum nemendum bestu mögulega skólagöngu og mennta þá á árangursíkan 

hátt og er það krefjandi verkefni. Flestir eru sammála um að íslenskukennsla er mikilvæg fyrir 

frekari nám ena undirstaða fyrir læsi, samskipti og tileinkun menningarlegs arfs. Eitt 

grundvallaratriði náms er því íslenskukennsla eða móðurmálskennsla eins og það nefnist 

stundum hér á landi. Móðurmálskennsla fyrir erlenda nemendur hlýtur þá af sömu ástæðu að 

vera jafn mikilvægur og nauðsynlegur hluti af skólakerfinu. 

Hverjir eru möguleikar erlendra nemenda til móðurmálskennslu á Íslandi í samanburði við 

Svíþjóð? Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman fyrirkomulag móðurmálskennslunnar í 

þessum tveimur löndum. Í ritgerðinni er einnig farið inn á áhrif móðurmálskennslunnar bæði 

þau sem tengjast námsárangri en líka þau félagslegu áhrif sem kennslan hefur.

Í ritgerðinni er notað hugtakið „erlendir nemendur“ eða „nemendur með erlent móðurmál“ 

þegar átt er við nemendur með bæði eða annað foreldri frá öðru landi. Í heimildum 

ritgerðarinnar er talað um áhrif móðurmálskennslunnar á „identity“ og mun ég nota 

„sjálfsmynd“ yfir það hugtak. Margar heimildir, sem stuðst er við, eru gefnar út af 

„Skolverket“ sem samsvarar Menntamálaráðuneytinu með þeirri takmörkun að Skolverket 

sinnir eingöngu skólamálum en ekki menningarmálum þar sem þau falla undir annað 

ráðuneyti. Einnig nota ég bækur og greinar um fjölmenningu og tvítyngi en 

móðurmálskennslan tengist því.

Ætlun mín með þessari ritgerð er að vekja athygli á og veita innsýn í móðurmálskennslu

erlendra nemenda og að hvetja til aukinna framfara og þróunar á  því sviði á Íslandi.
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2. Tungumál
“Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. “ 

(Oliver Wendell Holmes)

Heimildir eru fyrir því að fyrir um 40 þúsund árum fór maðurinn að geta tjáð sig í fortíð og 

þátíð til viðbótar við nútíð og gerði það að verkum að menn fóru að segja sögur og menning 

þróaðist hratt. (Jansson 2002:4) Tungumál og samskipti eru afar mikilvægt fyrir okkur 

manneskjur. Við tjáum okkur ekki einungis um nauðsynjar heldur notum við málið einnig til 

að deila hugsunum og tilfinningum okkar með öðrum. Takmörkuð tungumálageta takmarkar 

tjáningarmöguleika og þekkja flest allir hvernig það er að finna ekki orð yfir það sem mann

langar að segja. Tungumál er lykilinn að námi, menningu og samskiptum.

2.1 Móðurmál
Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er „móðurmál” skilgreint sem: mál sem einhver hefur 

lært sem barn og er alinn upp við; ríkismál í heimalandi. Á vísindavef Háskóla Íslands kemur 

fram að merking orðsins sé víðari en það og að með hugtakinu er ekki aðeins átt við það mál 

sem móðirin talar. Einnig merkir málið í hefðbundnum skilningi oft það mál sem menn hugsa 

á, dreymir á og svo framvegis. Móðurmál getur verið málið, sem börn læra á undan öðrum 

málum, eða málið sem málnotendur ráða best við. (Guðrún Kvaran 2009) Aðalnámsskrá 

Grunnskóla skilgreinir móðurmál sem það tungumál sem barnið lærir fyrst, er því 

tamast og talað er á heimili þess, stundum aðeins af öðru foreldri. (Aðalnámsskrá 1999)

2.2 Tvítyngi
Sumir einstaklingar hafa fleiri en eitt móðurmál og eru tvítyngdir. Einnig eru sum samfélög 

tvítyngd eða fjöltyngd eins og til dæmis Swiss þar sem töluð er franska, þýska, ítalska og 

kantónska. Það er erfitt að útskýra tvítyngi og það er ekki til nein ein einföld skilgreining. Í 

sinni víðustu merkingu er tvítyngdur einstaklingur sá sem hefur tvö mál á valdi sínu en 

máltaka tveggja mála samtímis leiðir til tvítyngis. (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:1) Birna 

Arnbjörnsdóttir tekur saman nokkur einkenni tvítyngis í grein sinni „Tvítyngi, annað mál, 

erlent mál“ og styðst hún við rannsókn Thomas og Collier frá 1997. Í fyrsta lagi verða börn 

tvítyngd sem læra tvö eða fleiri tungumál samtímis þegar þau eru ung. Í öðru lagi geta börn 

líka orðið tvítyngd ef máltaka annars mál hefst á eftir því fyrsta en báðum málunum er haldið 

við. Í báðum tilvikum verða tungumálin móðurmál barnsins. Þegar börn byrja að læra annað 

mál eftir máltöku á sínu fyrsta máli eins og þegar börn flytjast á milli landa er mikilvægt að 

halda við móðurmálinu því annars hefur það neikvæð áhrif á málþroska og læsi. Þetta á 
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aðallega við um börn, er skipta um tungumál samtímis því að læra að lesa um 5 til 8 ára

gömul. (Birna Arnbjörnsdóttir 2008:18) 

Málviðbót, additiv tvåspråkighet, er þegar einstaklingur bætir við sig tungumáli án þess að 

það komi niður á öðru máli sem er til staðar. Það er jákvætt að nýtt mál sé lært samhliða því 

fyrra og að málin fái bæði jafnmikið viðhald og æfingu. Þegar barn lærir annað tungumál á 

kostnað fyrsta málsins er um að ræða málskipti eða subtraktiv tvåspråkighet. Þetta er algengt 

þegar barn flytur til nýs lands og fær eingöngu æfingu í nýja málinu en litla sem enga í því 

fyrra. Einnig á þetta við um minnihlutahópa sem eru þvingaðir til að tala meirihlutatungumál 

eða ríkismál í sumum löndum. Viðhorf samfélagsins hafa því mikil áhrif hvort um er að ræða 

málviðbót eða málskipti og hvort einstaklingurinn verði tvítyngdur. Ef skólayfirvöld gefa 

tækifæri á móðurmálskennslu samhliða því að læra nýja málið getur einstaklingurinn orðið

tvítyngdur og nýtt sér jákvæðar afleiðingar þess. (Lindberg 2008:2)

3. Móðurmálskennsla erlendra nemenda í íslenskum grunnskólum
Samkvæmt tölum frá 1.janúar 2009 búa  tæplega 320 þúsund manns á Íslandi. Árið 2008 voru 

innflytjendur samtals 27240 en það er um 8,5% þjóðarinnar. Ef önnur kynslóð innflytjenda er 

talin með, þeir sem eru fæddir erlendis og með annað foreldri erlent og þeir sem eru fæddir á 

íslandi með annað foreldri erlent er talan 41466 sem hækkar hlutfallið upp í tæplega 13%, þar 

af eru 11009 undir 18 ára aldri. Árið 2006 voru innflytjendur 16689 eða 5% og með hinum 

þrem hópunum meðtöldum 29300 eða 9% sem sýnir verulega fjölgun, en á síðastliðnum árum 

hafa átt sér stað hraðar breytingar á Íslandi og æ fleiri útlendingar flust til landsins. (Hagstofa 

Íslands 2009) Sumir skólar og vinnustaðir eru orðnir fjölmenningarlegir og Ísland er ekki 

lengur bara íslenskt heldur hefur samfélagið bætt við sig og orðið ríkara af ólíkum 

menningarstraumum/háttum og tungumálum. Nemendur með erlent móðurmál og tvítyngdir 

nemendur eru mun fleiri en áður. (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:101)

Tafla 1

(Hagstofa Íslands 2009)
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Eins og sjá má á töflu 2 fer nemendum með erlent móðurmál fjölgandi í íslenskum 

grunnskólum en á rúmum áratugi hefur hópurinn meira en sexfaldast. Tafla 2 sýnir fjölda 

grunnskólanemenda á öllu landinu árið 2008. Hlutfallslega er ekki um að ræða marga 

nemendur með erlent móðurmál en samkvæmt þessum tölum frá Hagstofunni voru þeir 

einungis um 0,5% af öllum grunnskólanemendum landsins árið 2008.

Tafla 2 

(Hagstofan 2009)

Tafla 3 

(Hagstofan 2009)

Þó svo að um sé að ræða lítinn hóp nemenda sýnir þróunin síðastliðin ár að hann fer vaxandi.

Fyrirkomulag móðurmálskennslunnar er því ekki bara mikilvægt fyrir þessa 2069 nemendur, 

sem nú er í námi, heldur líka fyrir framtíðarnemendur með erlent móðurmál í íslenskum 

grunnskólum. 

3.1 Aðalnámsskrá og lög
Engin sérstök námsskrá er til um móðurmálskennslu en í hluta Aðalnámskrár er efnisgrein um 

nemendur með erlent móðurmál er nefnist „íslenska sem annað mál“. Þar kemur fram að í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 29 gr. stendur að menntun barna eigi m.a. að móta 

virðingu fyrir menningararfleifð, tungu og þjóðernislegu gildismati upprunalands barnsins og 

því landi sem það býr í. Einnig kemur fram að:

„Mikilvægt er að nemendur í grunnskólum með annað móðurmál en íslensku viðhaldi 

móðurmáli sínu eftir því sem kostur er. Það er mikilvægt fyrir sjálfsmynd þeirra að 
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tekið sé tillit til þekkingar þeirra á eigin móðurmáli en ekki eingöngu einblínt á færni 

þeirra í íslensku. Æskilegt er að þeir viðhaldi móðurmáli sínu með námi í heimaskóla 

eftir því sem kostur er eða í fjarnámi. Heimilt er að viðurkenna slíkt nám í móðurmáli í 

stað náms í erlendu tungumáli. Skal stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda enda er 

góð kunnátta í móðurmáli undirstaða læsis, góðrar færni í seinna máli og eðlilegrar 

framvindu í námi almennt. Með kennslu í íslensku sem öðru tungumáli er stefnt að því 

að nemendur verði hæfir til að taka fullan þátt í íslensku samfélagi sem tvítyngdir 

einstaklingar með rætur og innsæi í tvo eða fleiri menningarheima og auðgi með því 

íslenskt mannlíf.„

(Aðalnámsskrá – íslenska sem annað mál 2007)

Í hlutanum er hvorki skólum né sveitarfélögum gert skylt að veita erlenum nemendum

móðurmálskennslu en þó er tekið fram að æskilegt sé að nemendur viðhaldi móðurmáli sínu. 

Ábyrgðin er lögð á foreldra og nemendur sjálfa en talað er um að heimanám og fjarnám skuli 

vera möguleiki til náms í móðurmálskennslunni. Í þessum hluta er mikilvægi

móðurmálskennslunnar og jákvæð áhrif tvítyngdra einstaklinga á samfélagið greinilega 

viðurkennt.

3.2 Móðurmálskennsla í Reykjavík
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur gaf út skýrslu árið 2000 um stefnu í málefnum barna með 

íslensku sem annað tungumál í grunnskólum Reykjavíkurborgar. (Menntasvið 2009) Skýrslan 

fjallar aðallega um íslenskukennslu sem annað mál, en það þó kemur fram örlítið varðandi 

móðurmálskennslu og hvernig fyrirkomulag hennar geti verið í grunnskólum Reykjavíkur:

„Leitast verði við að koma á móðurmálskennslu í grunnskólum í samstarfi við aðrar

stofnanir sem tengjast málefnum nýbúa. Hún gæti verið þannig að ráðnir verði

móðurmálskennarar í fjölmennustu tungumlálahópunum sem þjóni öllu landinu,

jafnvel skipulögð sem fjarkennsla.“ (Menntasvið 2009:10)

Þessi skýrsla kom út fyrir níu árum og mér skilst að Reykjavíkurborg hafi reynt að vinna eftir 

í samræmi við niðurstöður hennar. Í Laugalækjarskóla, sem hverfisskóli í Laugardalnum fyrir 

nemendur í 7.-10.bekk, er fyrirkomulag móðurmálskennslunnar í takt við ofangreint markmið 

en ég kynntist skólanum haustið 2008 í fimm vikna vettvangsnámi. Fyrir utan 

æfingakennsluna sjálfa heimsótti ég tungumálaverið sem skólinn er með og tók einnig viðtal 

við Ingibjörgu Sigtryggsdóttur, sem er sérkennari í skólanum. Tungumálaverið er þjónustuver 
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á vegum Reykjavíkurborgar. Þar er m.a. boðið upp á kennsluráðgjöf auk stað- og fjarnáms í 

nokkrum tungumálum. Nemendur sem eru í þessu námi tala annað hvort málið sem móðurmál 

eða að þau hafi einhver tengsl við málið t.d að þau hafi búið í landinu lengi og flutt svo heim 

aftur. Sumir nemendur eru í fjarkennslunni vegna þess hve langt þeir eru komnir í náminu 

og/eða það hentar þeim betur. Pólska, norska og sænska er kennd í staðnámi fyrir nemendur í 

Reykjavík og er það aðallega móðurmálskennsla. (Ingibjörg Sigtryggsdóttir 2008)

„Móðurmál“ er félag á vegum Alþjóðahússins og býður upp á námskeið fyrir tvítyngd börn á 

móðurmáli þeirra um helgar í Menningarmiðstöðinni í Gerðubergi. Maríu Shukurova, 

formaður félagsins sagði mér frá starfseminni. Félagið er nú með um 100 nemendur og kennir

ensku, rússnesku, spænsku, lításku, hollensku, japönsku og thai. Þau eru ekki í formlegu 

samstarfi við grunnskólanna en þau reyna samt sem áður að hafa lágmarks samskipti. Félagið 

er þeirrar skoðunar að móðurmálskennsla ætti að skipulögð og á vegum grunnskólanna vegna 

þess hve gagnlegt og hollt það sé fyrir tvítyngd börn á Íslandi.  Móðurmálskennslan er 

ókeypis þar sem félagið starfar ekki í hagnaðarskyni en aftur á móti þurfa foreldrar 

nemendanna að greiða fyrir námsefni, mat og annan kostnað í sambandi við kennsluna sjálfa. 

Hver sem er má í raun stofna tungumálahóp en það þarf fyrst að finna kennara. Kennararnir 

eru stundum foreldrar en oftast er þetta fólk með hagnýta og menningarlega menntun eins og 

t.d. bókmenntafræði, blaðamennska, sagnfræði ofl. Samkvæmt Maríu eru foreldrar mjög 

ánægðir með kennsluna því þau vilja að börnin sín séu í sambandi við önnur börn með sama 

bakgrunn og sama móðurmál. Þau vilja að börnin viðhaldi móðurmáli sínu og læri um 

menningu sína. Nemendur hagnast af móðurmálskunnáttu sinni og gengur betur að læra önnur 

tungumál. Að hennar mati eru nemendur einnig mjög móttækilegir og víðsýnir auk þess að 

vera mjög skapandi. (Maria Shukovra 2009)

4. Móðurmálskennsla erlendra nemenda í sænskum grunnskólum
Í Svíþjóð búa rúmlega 9 milljónir manns og þar af eru rúmlega 1,6 milljón með erlendan

bakgrunn. (Statistiska centralbyrån 2008) Þeir sem teljast till þessa hóps eru fæddir erlendis 

eða eiga foreldra sem báðir eru fæddir erlendis. Í Svíþjóð eru 16% barna með erlendan 

bakgrunn (Statistiska centralbyrån 2007) Í Svíþjóð er lengri hefð fyrir móðurmálskennslu 

erlendra nemenda heldur en á Íslandi. Útskýringin fyrir því er meðal annars að hluti nemenda 

með erlendan bakgrunn er mun stærri í Svíþjóð heldur en á Íslandi og jafnframt hafa 

félagslegar áherslur stjórnvalda verið aðrar. Hlutfallið er þó dreift og er ekki jafnt yfir allt 

landið. Í borgum eins og Malmö eru skólar þar sem erlendir nemendur eru í meirihluta en það 
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eru einnig skólar í minni sveitarfélögum með nær engum erlendum nemendum. Í dag eru þó 

meirihluti grunnskóla Svíþjóðar með einhverja nemendur sem eiga rétt á móðurmálskennslu. 

(Skolverket 2008:12) Því er líklegt að kennari í Svíþjóð hafi nemendur með erlent móðurmál 

einhvern tímann á ferli sínum.

Móðurmálskennsla var í boði strax frá 1968 en sveitarfélög voru ekki skyldug til þess. Á 

þessum tíma voru innflytjendur í Svíþjóð fyrst og fremst vinnuafl og markmið sjtórnvaldar 

var að aðlaga þá sænsku samfélagi og kenna þeim sænsku. Á áttunda áratugnum breyttist 

stefna sænsku ríkisstjórnarinnar varðandi innflytjendur og þjóðfélagsaðlögun þeirra. Í staðinn 

hófust umræður um rétt innflytjenda til að viðhalda menningu sinni og móðurmáli þar sem

slík fjölbreytni var talin auðga samfélagið. Þessir straumar höfðu einnig áhrif á skólakerfið og 

1977 komu fyrstu reglurnar um að nemendur ættu rétt á móðurmálskennslu eða stuðningi. Í 

kjölfar þess var einnig byrjað með móðurmálskennaranám á háskólastigi. Þetta voru fyrstu 

alvöru skref stjórnar og skólayfirvalda til að stuðla að tvítyngi. (Skolverket 2003:191) 

Móðurmálskennsla hefur því verið til staðar í sænska skólakerfinu í ríflega 20 ár og er 

sveitarfélögum nú skylt að bjóða nemendum sínum upp á móðurmálskennslu. (Skolverket 

2008:35)

Í Svíþjóð er móðurmálskennslan tengd grunnskólunum þrátt fyrir að sveitarfélögin beri 

formlega ábyrgð á kennslunni. Nemendur og foreldrar velja hvort þeir vilja taka þátt í 

kennslunni með því að fylla út eyðublöð í skólanum sínum. Þeir fá einnig einkunn í 

móðurmálinu á einkunnarblaðið sitt í skólanum og telst sú einkunn með til meðaleinkunnar.  Í 

Svíþjóð er þátttaka í móðurmálskennslu mikil og eins og sést á töflu 4 á næstu blaðsíðu hafa 

73,8% nemenda sem fæddir eru erlendis tekið þátt, 68,3% nemenda sem fæddir eru í Svíþjóð 

af erlendum foreldrum hafa tekið þátt og 18,8% nemenda sem eiga annað foreldri fætt í 

Svíþjóð og hitt fætt erlendis. 
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Tafla 4

(Skolverket 2008:40)

4.1. Aðalnámsskrá og lög
Samkvæmt sænsku grunnskólalögunum er hverju sveitarfélagi skylt að bjóða erlendum 

nemendum upp á móðurmálskennslu svo fremi sem móðurmálið sé daglegt umgengismál á 

heimili nemenda. Nemendur þurfa þó að vera að lágmarki fimm talsins í sveitarfélaginu með 

sama móðurmál. Nemendur eiga þar af leiðandi rétt á að sækja um kennsluna en það er ekki 

sjálfgefið að hún sé veitt. Það fer eftir fjölda nemenda með sama móðurmál í sveitarfélaginu 

sem er breytilegt eftir landssvæðum. Það er sveitarfélagið sem ber ábyrgð á og skipuleggur  

móðurmálskennsluna. Algengast er að  kennslan fari fram vikulega í skólunum en oft fyrir 

utan hefðbundinn skólatíma, sérstaklega fyrir miðstig og unglingastig en reynt er að hafa 

kennslu yngsta stigs innan skólatíma. (Skolverket 2008:35) Kennslustundin er að meðaltali 

um 40-60 mín en dæmi eru um bæði lengri og skemmri kennslustundir. (Skolverket 2008:40) 

Sýnt hefur verið fram á að helsta ástæða þess að nemendur og foreldrar velji ekki 

móðurmálskennslu er sú að kennslan fer fram utan skólatíma. Eftir skólann eru nemendur 

þreyttir og vilja komast heim, hitta vini sína eða taka þátt í íþróttum og öðrum tómstundum. 

(Skolverket 2008:39) Annað sem gæti hugsanlega verið neikvætt við núverandi fyrirkomulag 

móðurmálskennslunnar í Svíþjóð er að sveitarfélögin bera ábyrgðina, sjá um framkvæmd 

kennslunnar og móta stefnuna. Kennarar og skólastjórnendur hafa þar af leiðandi hverfandi 

áhrif á móðurmálskennsluna og upplýsa nemendur jafnvel ekki um möguleika þeirra og 

réttindi. Samstarf móðurmálskennara sem eru á vegum sveitarfélagsins og kennara innan 

skólanna gæti verið betra og margir móðurmálskennarar óska eftir meira samstarfi við 

skólanna. (Skolverket 2008:41-43) Sumir skólar hafa nú þegar hafist handa við að bæta úr 

þessu samhengisleysi og hafa ráðið móðurmálskennara og/eða fjöltyngda kennara til starfa við 

skólann. Þeir eru með sérstaka móðurmálskennslustofu og reynt er að fjölga kennslustundum 

og innan skóladagsins. Móðurmálskennararnir geta verið í samstarfi við aðra kennara og 
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önnur fög og nemendur jafnframt haft móðurmálskennarann sinn aðgengilegan í skólanum á 

námstíma. (Skolverket 2008:56)

Í námsskrá um móðurmálskennslu í grunnskólum Svíþjóðar stendur að hlutverk 

móðurmálskennslunnar sé mikilvægt fyrir persónuleika og sjálfsmynd nemenda en líka fyrir 

tilfinningalegan og vitsmunalegan þroska. Markmið kennslunnar er að æfa og veita kennslu í 

móðurmálinu sem hefur áhrif á og styrkir sjálfsálit nemenda. Í námsskránni er einnig greint 

frá því í smáatriðum hvar nemandi þarf að vera staddur í námi til að fá ákveðna einkunn. 

Markmið kennslunnar eru einnig tekin fram og eru þau: 

– að nemandi auki munnlegan og skriflegan skilning sinn og tjáningu á móðurmálinu

– auki getu sína í lestri og skilningi fjölbreytts ritaðs máls á móðurmálinu

– tileinki sér kunnáttu á uppbyggingu móðurmálsins til að geta borið það saman við sænsku 

og þannig þróað og bætt tvítyngið sitt

– tileinki sér kunnáttu í sögu, hefðum og samfélagsfræðum í upprunamenningar sinnar og 

getu til að bera saman við sænskar aðstæður

– styrki sjálfsálit og persónuleika sinn og nær sér í tvöfaldan menningarbakgrunn

– leggi grunn að góðum lestraraðferðum með lestri á ýmsra bókmennta

– kynnist hluta af menningararfi sínum og geti sett hann í samhengi við sjálfan sig og 

félagslega stöðu sína

– læri að nota móðurmál sitt sem tæki til að bæta kunnáttu og færni sína og þannig tileikna sér 

fjölbreyttan orðaforða og hugtök

(Skolverket 2009)

4.2 Móðurmálskennsla í Lundi
Lundur er rúmlega 100 þúsund manna háskólabær í suður Svíþjóð. Þar búa fulltrúar 130 

mismunandi þjóða og eru um 20% íbúa annað hvort fæddir erlendis eða með erlendan 

ríkisborgararétt.  Í mars 2008 voru 2187 nemendur skráðir í móðurmálskennslu í Lundi en það 

eru um 71% af þeim sem eiga rétt á kennslunni og er þátttakan er greinilega mikil (The 

department of mother tounge instruction in Lund Sweden 2009). Þrátt fyrir þessar háu tölur 
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var móðurmálskennslan enn viðameiri áður fyrr, en árið 1991 fækkuðu móðurmálunum sem 

kennd voru úr 38 í 25. (Trygghetsfonden för kommuner och landsting 2002) Þetta er mjög 

líklega afleiðing þess að árið 1990 var lögum breytt þannig að ríkisframlög til skólanna urðu 

frjálsari en áður og máttu skólarnir og sveitarfélögin ráðstafa fjármununum eins og þau vildu 

en áður fyrr var ákveðin upphæð eyrnamerkt móðurmálskennslu. (Skolverket 2003:192)

Kennslan fer vanalega fram einu sinni í viku í grunnskólum Lundar. Yngri nemendur fá 

kennslu á skólatíma en eldri nemendur og menntaskólanemendur eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur. Þá koma saman nemendur úr mismunandi skólum og fá sameiginlega 

kennslu á móðurmáli sínu. Áhersla er lögð á að nota og æfa móðurmálið bæði munnlega og 

skriflega en líka að læra um samfélagslega, sögulega og menningarlega þætti sem snerta 

móðurmál og heimaland. Áherslur í móðurmálskennslu hafa lítið verið rannsakaðar en í 

rannsókn Enströms frá níunda áratugnum kemur fram að það vanti í raun góða og nákvæma 

námsskrá fyrir móðurmálskennsluna. Fram kom í viðtölum hans við móðurmálskennara að 

þeir vildu hafa betri stefnu, markmið og áherslur til að fylgja. Einnig virtust kennarar skiptast 

nokkurn veginn í tvo hópa og hallast annað hvort að móðurmálskennslu með áherslu á 

stafsetningu, lestur og málfræði eða gagnlegri móðurmálskennslu og munnlegri færni. Flestir 

kennarar lögðu þó áherslu á bæði móðurmál og menningu en í mismunandi mæli eftir 

persónulegum þáttum eins og eigin bakgrunni og menntun. Innihald kennslunnar ákvarðaðist 

einnig af óskum nemenda og foreldra og þá helst áhugasviði og stöðu nemenda en líka af því 

efni sem til var. Námsefni fyrir móðurmálskennslu er mjög takmarkað en kennarar nota oft 

námsefni frá viðkomandi landi. (Skolverket 2003:196-199) Félagslegir þættir eru líka 

mikilvægir.

5. Rannsóknir um móðurmál
Árið 2008 gaf Skolverket út skýrslu á grundvelli rannsóknar sem gerð var á nemendum

grunnskólans sem höfðu erlendan bakgrunn. Rannsóknin var bæði megindleg og eigindleg en 

það voru sendir út spurningalistar, tekin viðtöl og stuðst við tölfræði. Markmiðið var að kanna

stöðu þessara nemenda og sérstaklega tungumála- og námsgetu þeirra. Áherslan var á 

skólastarfið í heild sinni, sænsku sem annað mál og móðurmálskennslu og áhrif hennar á

nemendurna. Skýrslan inniheldur svör við fyrirkomulag móðurmálskennslunnar, þátttöku

nemenda í kennslunni og árangri hennar fyrir nemendur. Ástæða fyrir því að þessi rannsókn

var gerð var sú staðreynd að nemendur með erlendann bakgrunn ljúka grunnskólanámi með 

lakari árangri en aðrir nemendur. Niðurstöður fyrri rannsókna sýna að næstum fjórði hver 
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nemandi með erlendan bakgrunn kláraði grunnskólann með ófullnægjandi árangri miðað við 

tíunda hvern sænskan nemanda. (Skolverket 2008:8-9)

Aðalmarkmið námsgreinarinnar „sænska sem annað mál“ ásamt móðurmálskennslu er að 

undirbúa nemendann fyrir annað nám og styðja nemendann í að standa sig jafn vel og eiga 

sömu tækifæri í námi eins og íslensku eða sænsku nemendurnir. (Skolverket 2008:66) Þetta 

má einnig segja um íslensku útgáfu af þessari kennslu, en í Aðalnámsskrá kemur fram að 

„Tvítyngi hefur jákvæð áhrif á vitsmunaþroska þegar báðum tungumálunum er viðhaldið en 

getur haft neikvæð áhrif þegar skipt er um tungumál. Reynsla barna hefur áhrif á uppbyggingu 

vitsmunaþroska sem aftur hefur áhrif á þróun námsgetu. Börn, sem alast upp við tvö tungumál 

samtímis eða læra nýtt tungumál á grunnskólaaldri og viðhalda jafnframt móðurmálinu, lestri, 

ritun, tali o.s.frv., eru vel í stakk búin til að takast á við nám á hvoru máli um sig.”

(Aðalnámsskrá – íslenska sem annað mál 1999)

Inger Lindberg prófessor í sænsku við Háskólann í Gautaborg ræðir í grein sinni um 

goðsagnir um tvítyngi. Greinin var upphaflega birt 2002 í fræðiritinu Språkvård. Í greininni 

vísar hún því á bug að vísindamenn séu ósammála um áhrif móðurmálskennslunnar. Hún 

bendir á alþjóðlegar rannsóknir sem sýna fram á að fræðimenn eru sammála um að 

móðurmálskennsla hefur jákvæð áhrif á annað mál og almenna námsframmistöðu tvítyngdra 

nemenda. Ef nemendur fá ekki tækifæri að viðhalda móðurmáli sínu samhliða skólagöngunni

dragast þeir aftur úr í námi. Lindberg þvertekur fyrir að móðurmálsnám hafi truflandi áhrif á 

annað mál. Þvert á móti hefur það jákvæð áhrif. Gamlar kenningur voru um að heilinn væri 

bara með getu til að ná einu tungumáli og þess vegna hafa þessar hugmyndir um truflandi 

áhrif komið til. (Lindberg 2008:1)

Það er lítið um rannsóknir eða kannanir á móðurmálskennslu hér á Íslandi enda er kennslan 

enn í litlu mæli og tiltölulega nýtilkomin. Þó var gefin út bók árið 2007 sem fjallar um 

fjölmenningu á Íslandi og eru höfundar nokkrir. Í bókinni er grein þar sem kemur fram að það 

mikilvægi þess að ýta undir kunnáttu í móðurmáli erlendra nemenda og að hvetja nemendur 

með erlent móðurmál til að lesa, skrifa og nota móðurmál sitt. (Sigurður Konráðsson 

2007:145)

5.1 Áhrif á námsárangur
Eins og nefnt í kafla 2.2 um tvítyngi hefur málviðbót jákvæðari áhrif en málskipti. Rannsóknir 

í Bandaríkjunum, Svíþjóð og fleiri löndum hafa sýnt að málviðbót hafi einmitt jákvæð áhrif á 
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námsframvindu og vitsmunaþroska en málskipti hafa neikvæð áhrif. (Birna Arnbjörnsdóttir 

2008:18) Tvítyngdir nemendur fá innsæi í tvo menningarheima og skilja betur eðli og 

uppbyggingu tungumála ásamt áhrif menningar á viðhorf og hegðun fólks. Þessi mál og 

menningarfærni er ómetanleg auðlind sem erfitt er að kenna í hefðbundinni tungumálakennslu 

skólans. Slíkt innsæi öðlast einungis tvítyngdir einstaklingar. (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:1)

Ýmsar sænskar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði til að kanna áhrif 

móðurmálskennslu á annað nám, m.a. sú sem Skolverket gerði og ég nefndi í upphafi þessara 

kafla. Niðurstöðurnar fjalla um námsárangur nemenda með erlent móðurmál í samanburð við 

sænska nemendur. Fjórir hópar eru bornir saman í töflu 4, en það eru 1) nemendur fæddir utan 

Svíþjóðar, 2) nemendur fæddir í Svíþjóð en með báða foreldra fædda utan Svíþjóðar og 3)

nemendur fæddir í Svíþjóð en með annað foreldri fætt utan Svíþjóðar. Einnig er hópur með 

sænskum nemendum með sænskt móðurmál til samanburðar. (Skolverket 2008:62)

Samkvæmt skýrslunni er ekki mikill munur á sænskum nemendum og nemendum með erlent 

móðurmál. Þar var námsárangur eða einkunn fjögurra nemendahópa kannaður eins og kemur 

fram á myndinni hér að neðan. Meirihluti nemendanna með erlent móðurmál tók þátt í 

kennslu í sænsku sem annað mál og móðurmálskennslu. Skoðað er „meritvärde“ en það er 

útreikningur á einkunum nemenda. Í sænskum grunnskólum eru gefnar fjórar einkunnir en 

þær eru IG (=0), G (=10), VG (=15) og MVG (=20). Summa 16 hæstu einkunna nemenda er 

þetta svo kallaða „meritvärde“ sem kemur fram í töflunum hér að neðan. Hæsta mögulega 

meritvärde er 320 (Skolverket 2006:1) en það væri eins og að nemandi væri með 10.0 í nánast 

öllum fögum. 

Tafla 5

(Skolverket 2008:63)

Áhrif móðurmálskennslunnar á námsárangur sést í töflu 5 en þar er nemendum skipt niður 

eftir því hvaða kennslu þeir taka þátt í. Þar eru bornir saman: 1) nemendur sem hafa hvorki 
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tekið þátt í sænsku sem öðru máli né móðurmálskennslu, 2) nemendur sem hafa tekið þátt í 

móðurmálskennslu, 3) nemendur sem hafa tekið þátt í sænsku sem annað mál og 4) nemendur 

sem bæði hafa tekið þátt í sænsku sem annað mál og móðurmálskennslu.

Tafla 6

(Skolverket 2008:66)

Besti námsárangurinn var hjá nemendum sem tóku þátt í móðurmálskennslunni. Ef borið er 

saman við töflu 4 þá er þetta meira segja betri árangur en hjá nemendum sem fæddir eru í 

Svíþjóð af sænskum foreldrum sem voru að meðaltali með 207,92. Án þess að staðfesta hreint 

og beint orsakasamband sýna niðurstöðurnar ákveðið samband milli þátttöku í 

móðurmálskennslu og námsárangurs. Auðvitað geta aðrir þættir spilað inn í eins og t.d. 

stuðningur heimafrá, námsvenjur, kyn og menntun foreldra. Til að vita nákvæmlega 

hverskonar samband um er að ræða þarf að gera fleiri rannsóknir. Eins og staðan er nú er hægt 

að túlka niðurstöðurnar á mismunandi hátt. Ef til vill taka aðeins metnaðarfullir nemendur þátt 

í móðurmálskennslunni og þar af leiðandi er sá hópur almennt með góðan námsárangur. Eða 

kannski er það í raun þannig að móðurmálskennslan hefur jákvæð áhrif á móðurmálið og þar 

af leiðandi jákvæð áhrif á annað nám og námsárangur nemenda. Þessar niðurstöður eru ekki 

allsráðandi en útkoman virðast benda til þess að þátttaka í móðurmálskennslu hafi einhver 

jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. (Skolverket 2008:69-71)

5.2 Áhrif á sjálfsmynd og líðan
Móðurmálskennsla hefur ákveðin félags- og sálfræðileg áhrif á nemendur. Ef nemendur eru 

með takmarkaða móðurmálsfærni hefur það áhrif á samskipti, öryggistilfinningu og 

sjálfsmynd. Fyrir það fyrsta styrkir móðurmálskennsla tungumálagetu og nemendur fá 

möguleika að læra og tala um bakgrunn sinn og menningu. Í öðru lagi fá nemendur með

móðurmálskennslunni líka staðfestingu á að móðurmál, bakgrunnur og menning þeirra er 

mikilvæg og viðurkenndur hluti af nýja samfélaginu. Þetta eykur tilltrú þeirra á samfélagið og 



18

vekur jákvæð viðhorf og áhuga til ríkismálsins. Sjálfsmynd og vellíðan nemenda styrkist við 

móðurmálskennslu m.a. vegna þess að kennslan brúar bil menningar og samfélags í nýja 

landinu og þess sem nemandinn upplifir heimafyrir. Móðurmálskennarinn veitir samhengi 

milli ólíkra tungumála og menningarheima sem hvorki heimilið né samfélagið getur veitt. 

(Hans Ingvar Roth 1998:23-24) Nýlegar nupplýsingar úr viðtölum við móðurmálskennara 

benda einnig til þess að kennslan hafi félags- og sálfræðileg áhrif á nemendur en 

móðurmálskennarar telja að kennslan styrki sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda. (Skolverket

2008:68)

Dæmi um fyrrverandi nemanda sem hefur trú á og hefur upplifað þessi félags- og sálfræðilegu 

áhrif móðurmálskennslunnar er Nalin Baksi, stjórnmálamaður af kúrdískum uppruna búsett í 

Svíþjóð. Hún kom til Svíþjóðar sem unglingur og segir frá upplifun sinni sem nemanda með 

erlent móðurmál í pistli er hún skrifaði í bókinni „Norrænar leiðir til tvítyngis.“ Hún tekur 

skýrt fram að hún telji mikilvægt að nemendur rækti móðurmál sitt og segir frá reynslu sinni 

af móðurmálskennslu. Þrátt fyrir að kurdiska væri töluð á heimili hennar fannst henni mjög 

gott að fá formlega kennslu og þjálfun í ritun og lestri á móðurmálinu. Þar fékk hún tækifæri 

til fræðslu á menningu sinni og kúrdískum bókmenntum. Þetta gat hún sett í samanhengi við 

nám í öðrum fögum skólans, til dæmis sænsku og samfélagsfræði og það varð til þess að hún 

„óx sem manneskja“, að eigin sögn. (Nalin Baksi 1996:11) 

Einnig er það jákvætt og uppbyggilegt fyrir nemendur að hitta aðra jafnaldra með sama 

móðurmál, menningu, siði, hátíðir og hefðir. Sænska námsskráin um móðurmálskennslu 

leggur áherslu á að nemendur læri allt þetta með öðrum nemendum til að rækta viðhorf þeirra 

til sameiginlegrar menningar, styrktar sjálfsmyndar og sjálfsvirðingar. (Skolverket 2009)

6. Lokaorð 
Íslendingar eru mun færri en Svíar og hafa minni reynslu af nemendum með erlent móðurmál 

í grunnskólum. Svíþjóð er með námsskrá um móðurmálskennslu og eru sveitarfélögum skylt

að bjóða nemendum upp á móðurmálskennslu að uppfylltum ákveðnum kröfum. (Skolverket 

2008:35) Á Íslandi virðist móðurmálskennsla enn hanga í lausu lofti. Fræðimenn og kennarar 

staðfesta að móðurmálskennslan sé mikilvæg, en samt sem áður er lítið um hana í 

grunnskólunum. Enn er ekki til námsskrá um móðurmálskennsluna né lög/reglur um rétt 

nemenda á kennslunni. Sú staðreynd að hópur nemenda með erlent móðurmál er lítill á Íslandi 

er vandi sem þarf að yfirstíga. Það er erfiðara að skipuleggja kennslu eins eða tveggja 

nemenda og það er jafnvel enn erfiðara að fá fjármagn til þess. Það eru alltaf til lausnir og fæð 
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nemenda er ekki afsökun fyrir aðgerðaleysi. Ef einn heyrnarskertur nemenadi fær stuðning og 

tveir lesblindir nemendur fá heimalærdómsaðstoð eftir skóla ættu þrír nemendur með erlent 

móðurmál að geta fengið móðurmálskennslu einu sinni í viku. Enda eru grunnskólar Íslands í

dag skóli fyrir alla.

Það hefur verið sýnt fram á að nemendur sem viðhalda móðurmál sínu og bæta við öðru máli 

samtímis verða tvítyngdir og hefur það jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra. (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2008:18) Það er því einstaklega sorglegt ef nemendur glata móðurmál sínu og 

verða fyrir málskiptum þegar það er vitað að það hefur neikvæð áhrif fyrir þau. Því fyrr sem 

samfélagið viðurkennir mikilvægi móðurmálskennslunnar þeim mun fyrr látum við ekki skort 

á fræðslu eða fjármagni, kennurum eða nemendum stoppa hana. Þrátt fyrir niðurskurð í 

sænska skólakerfinu á móðurmálskennslunni hefur nýleg rannsókn hjá Skolverket sýnt fram á 

að nemendur sem fá móðurmálskennslu eru líklegri til að standa sig betur í námi en aðrir. 

(Skolverket 2008) Það má hugsa sér að árangurinn væri enn betri ef sómasamlegt fjármagn 

væri til staðar.

Ég hef með heimildum mínum sýnt fram á að móðurmálskennslan er ekki aðeins mikilvæg 

fyrir námsárangur heldur einnig fyrir vellíðan og sjálfsmynd nemenda. Þetta er sérstaklega 

mikilvægt fyrir nemendur grunnskólans þar sem sjálfsmynd þeirra er í stöðugri þróun og 

mótun. Þetta er viðkvæmt og mikilvægt tímabil í lífi hvers nemenda og þarf að gefa honum 

gott tækifæri til sjálfsræktunar og er móðurmálskennslan góður vettvangur till slíks.

Ef samfélagið og skólayfirvöld taka ekki að sér móðurmálskennslu og nýta sér þá hæfileika 

og möguleika til framtíðar sem í býr nemendum ólíkra menningarheima verða til 

regnhlífasamtök eins og Móðurmál hjá Alþjóðahúsinu. Þá er ekki um að ræða 

samfélagsaðlögun heldur frekar sundurgreiningu. Sagan sýnir að slík stefna er váleg. Með 

þessu hafnar samfélagið nemendunum og því sem þeir standa fyrir og  búa yfir og íslenska 

samfélagið fer á mis við öll tækifærin sem þessi einstaklingur gæti gefið landi og þjóð síðar 

meir. Í Svíþjóð er staðan allt önnur en fyrir rúmum 20 árum tóku stjórn- og skólayfirvöld 

saman höndum um að nýta þá auðlind sem býr í tvítyngi og einstaklingum tveggja 

menningarheima (Skolverket 2003:191) Þetta er eitthvað sem við Íslendingar leggjum ekki 

ennþá áherslu á. 

Það er munur á áherslum stjórnvalda í Svíþjóð og á Íslandi og einnig virðist vera munur á 

hver hefur frumkvæði að breytingum í skólakerfinu. Í Svíþjóð virðast kröfurnar um breytingar 

spretta úr grasrótinni og eru kennarafélög í sterku sambandi og samstarfi við Skolverket og 
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þar af leiðandi við löggjafann og stjórnsýsluna. Frumkvæðið kemur beint úr kennslunni og 

Skolverket er í samstarfi við grasrótina á allt annan hátt en á Íslandi. Sem dæmi má nefna að 

rannsóknarskýrslurnar frá Skolverket sem ég hef stuðst við hafa orðið til af þörf í skólunum, 

kröfum frá kennurum og stöðu nemenda. Á Íslandi er ekki jafn mikil umræða og þrýstingur 

um móðurmálskennslu og það lítur út fyrir að frumkvæðið þurfi oft koma að ofan en 

Menntamáluráðuneytið kemur vanalaga breytingum af stað í gegnum Alþingi sem ákvarðar 

hverju kennurum er ætlað að framfylgja. Til þess að bæta stöðu móðurmálskennslunnar þarf 

að óska eftir breytingum og sýna fram á nauðsyn þeirra. Ég vonast eftir vitundarvakningu um 

mikilvægi móðurmálskennslu hjá kennurum, nemendum og foreldrum á Íslandi og það leiði af 

sér góða hluti og ný frumvörp í sambandi við móðurmálskennsluna.

Að fenginni reynslu er brottfall nemenda á efri skólastigum úr móðurmálskennslu hátt þar 

sem kennslan fer fram utan skóla og kostar oft mikla fyrirhöfn. Hvatinn til náms er hvorki 

nemendunum skýr né augljós þá stundina. Þannig missa þeir af æskilegri fræðslu og 

samfélagið af möguleikum hæfileikum. Til að forðast þetta vandamál eða þessa sóun er 

nauðsynlegt að móðurmálskennsla sé hluti stundaskrá á öllum skólastigum. Eins og fram 

hefur komið er þetta eitt þeirra atriða sem þarf að laga varðandi móðurmálskennslu í Svíþjóð 

en þar hafa sumir skólar byrjað á að gera móðurmálskennsluna að hluta skólastarfsins og 

skóladagsins. (Skolverket 2008:56) Ég hef trú á að móðurmálskennslan gæti orðið enn betri 

og jafnvel meira í sambandi við hin fögin í skólanum ef hún væri á skólatíma og vonandi er 

það eitthvað sem mun þróast bæði á Íslandi og í Svíþjóð. 

Við vinnslu þessara ritgerðar sá ég mikinn mun á heimildum um móðurmálskennslu en 

sænskar heimildir voru eðlilega yfirgnæfandi fleiri en þær íslensku. Aðalnámsskrárnar eru 

einnig ólíkar en það er mjög lítið fjallað um móðurmálskennslu í þeirri íslensku. Það er ekki 

nóg að segja að móðurmálskennsla sé æskileg fyrir nemendur heldur þarf að útbúa sér stefnu, 

námsskrá og reglur um móðurmálskennslu. Það þarf líka að gera ítarlegar kannanir um þá 

móðurmálskennslu sem er til staðar á Íslandi og í Reykjavík og væri það mjög athyglisvert að 

sjá útkomu slíkra rannsókna. Ég vona að innan skamms verði til enn meira efni um 

móðurmálskennslu, að mikilvægi hennar verði að almennri vitund og að kennslan verði 

sjálfsagður og viðurkenndur hluti skólagöngu nemenda með erlent móðurmál.
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