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Ágrip 

Í rannsókn þessari var skoðuð reynsla og viðhorf íslenskra kennara annars vegar 

og hins vegar nemenda af erlendum uppruna af aðlögun nemendanna í íslenskum 

grunnskólum. Leitast var eftir að greina hvernig móttaka nemenda af erlendum 

uppruna fer fram og hvaða reynslu kennarar hafa af aðlögunarferlinu. Var bæði 

skoðuð upplifun kennara og þekking þeirra á fjölmenningarlegri kennslu. Að auki 

var rannsakað hvernig nemendum gekk að aðlagast bæði félagslega og námslega. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð með því að taka rýnihópaviðtöl við 

kennara og nemendur af erlendum uppruna í tveimur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að kennurunum 

finnst almennt ganga vel að taka á móti þessum nemendum en töldu þó að stundum 

vantaði meiri sveigjanleika í skólunum og að veita þyrfti nemendunum lengri 

aðlögunartíma þegar þeir byrja í grunnskóla. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að 

kennarar upplifa að þeir séu stundum einir á báti þegar kemur að því að aðlaga 

námið að þörfum nemenda og að þeir þyrftu að sækja sér frekari menntunar og 

fræðslu um fjölmenningarlega kennslu þegar þeir byrja að kenna þar sem það 

virðist ekki almennt vera hluti af grunnnámi kennara. Sjónarhorn nemenda er að 

þeim finnst erfitt að byrja í grunnskóla vegna lélegrar íslenskukunnáttu og að 

aðlögunartíminn sé oft stuttur. Það getur haft áhrif á félagslega og námslega stöðu 

nemenda. Nemendur eru þó almennt ánægðir með kennara sína og upplifa að þeir 

leitist við að veita þeim stuðning og umhyggju eftir bestu getu. Bekkirnir eru hins 

vegar oft stórir og kennararnir eiga því stundum í erfiðleikum með að sinna 

nemendum með fullnægjandi hætti. Niðurstöðurnar benda til þess að það sé margt 

sem betur mætti fara þvert yfir allt skólakerfið þegar kemur að móttöku og 

aðlögun nemenda af erlendum uppruna og að beita þyrfti heildrænni nálgun fyrir 

kerfið í heild sinni en ekki aðeins innan einstakra skóla. 

 

 

Lykilorð: nemendur af erlendum uppruna, fjölmenning, heildræn nálgun, menntun 

fyrir alla.  



 

Abstract 

This thesis sought to examine the experience and attitude of teachers and students 

of foreign origins towards the students’ integration into Icelandic elementary 

schools. The reception progress that takes place was analysed, and what 

experience and knowledge the teachers have regarding the process. This was done 

by analysing the experience of the teachers and their knowledge of multicultural 

education, and how the students managed to adapt both socially and academically. 

A qualitative research method was used by conducting focus group interviews 

with teachers and students in two primary schools in the capital area. The results 

of the study show that teachers feel that the reception process, generally, goes 

well, but that the system sometimes lacks flexibility and the adjustment period 

should be longer. Additionally, the results showed that the teachers thought they 

were a bit left on their own when it comes to adapting study material to the needs 

of the students. Moreover, multicultural teaching needs to be a part of the 

education teachers receive while earning their undergraduate degree, which it is 

not today. On the other hand, according to the students it is difficult to start 

primary school due to a short adjustment period and a lack of Icelandic language 

skills. Which also affects the social and academic status of the students. Students 

are generally happy with their teachers and believe they seek to provide them with 

support and care, to the best of their ability. The classes, however, are often large 

in numbers making it difficult for teachers to care for the needs of every student 

adequately. The results indicate that there is much that could be improved across 

the school system as a whole by using a holistic approach for the entire system, 

not just within a few specific schools.  

 

Keywords: students of foreign origins, multicultural, holistic approach, 

education for all.



 

Formáli 

 

 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til MA-gráðu í menntavísindum með 

áherslu á stjórnun og forystu í lærdómssamfélagi við Háskólann á Akureyri og 

vægi hennar er 40 einingar. Ritgerðin fjallar um reynslu og viðhorf íslenskra 

kennara og nemenda af erlendum uppruna af aðlögun í íslenska 

grunnskólakerfinu. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Birna María B. 

Svanbjörnsdóttir, lektor við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Vil 

ég þakka henni fyrir faglega leiðsögn og stuðning sem hún hefur veitt. Ég vill 

þakka öllum skólastjórum, kennurum, nemendum og foreldrum nemenda fyrir 

góða samvinnu og þátttöku. Ég vil einnig þakka eiginmanni mínum fyrir 

þolinmæði, hvatningu og trú hans. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og 

vinnuveitanda fyrir að hvetja mig áfram og styðja mig alla leið.





 

Efnisyfirlit  

Töflur ............................................................................................................ ix 

1. Inngangur................................................................................................. 1 

2. Fræðilegur kafli ....................................................................................... 3 

2.1 Börn af erlendum uppruna .............................................................. 3 

2.2 Aðlögun nemenda í skólakerfinu .................................................... 4 

2.3 Menntun fyrir alla ........................................................................... 7 

2.4 Stjórnsýslan ..................................................................................... 9 

2.5 Hlutverk skóla ............................................................................... 10 

2.6 Móttökuáætlun .............................................................................. 11 

2.7 Hlutverk kennara ........................................................................... 13 

2.8 Samstarf heimilis og skóla ............................................................ 14 

2.9 Upplifun barna af erlendum uppruna ............................................ 16 

3. Aðferðafræði .......................................................................................... 18 

3.1 Val á rannsóknaraðferð ................................................................. 18 

3.2 Val á þátttakendum ....................................................................... 19 

3.3 Framkvæmd .................................................................................. 20 

3.4 Greining gagna og úrvinnsla ......................................................... 22 

3.5 Rannsóknarsiðfræði og réttmæti rannsóknarinnar ........................ 22 

4. Niðurstöður ............................................................................................ 24 

4.1 Niðurstöður úr viðtölum við kennara ............................................ 24 

4.1.1 Móttaka og aðlögun ............................................................. 24 

4.1.2 Upplifun og reynsla kennaranna .......................................... 29 

4.1.3 Félagsleg og námsleg staða nemenda af erlendum uppruna 32 

4.1.4 Skólakerfið og menntun fyrir alla ........................................ 36 

4.2 Niðurstöður úr viðtölum við nemendur ........................................ 39 

4.2.1 Reynsla nemenda af skólabyrjun ......................................... 39 

4.2.2 Félagsleg og námsleg staða .................................................. 41 



 

4.2.3 Góður kennari ...................................................................... 43 

4.3 Samantekt á niðurstöðum .............................................................. 45 

5. Umræða .................................................................................................. 46 

5.1 Móttaka og aðlögun, kennarar og nemendur ................................ 46 

5.2 Móttökuáætlanir ............................................................................ 48 

5.3 Menntun kennara og stuðningur ................................................... 49 

5.4 Heildræn nálgun ............................................................................ 51 

6. Lokaorð .................................................................................................. 53 

Heimildaskrá ............................................................................................... 55 

Fylgiskjöl ..................................................................................................... 63 



 

Töflur  

Tafla 3.1. Yfirlit yfir kennara í rannsókninni ............................................... 20 

Tafla 3.2. Yfirlit yfir nemendur í rannsókninni ............................................ 20 

Tafla 4.1. Yfirlit yfir niðurstöður kennara .................................................... 69 

Tafla 4.2. Yfirlit yfir niðurstöður viðtala við nemendur............................... 70 

 





1 

 

1. Inngangur 

Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar á Íslandi. Einn 

stór þáttur í þessum breytingum er sú mikla aukning sem hefur orðið í fjölda fólks 

af erlendum uppruna sem leitar til Íslands annað hvort vegna náms eða vinnu 

(Artem Ingmar Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019). Þetta hefur meðal 

annars leitt til þess að kröfur á skólakerfið á Íslandi hafa aukist töluvert þar sem 

afleiðing þessara breytinga er að nemendum af erlendum uppruna hefur farið ört 

fjölgandi. Skólar hafa því mætt nýjum áskorunum í að taka við nemendum með 

fjölbreytilegan bakgrunn og að aðstoða þá við að aðlagast íslenska skólakerfinu 

og íslenskri menningu, og öfugt að aðlaga íslenska menningu með tilliti til 

menningar þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; 

Dubbeld o.fl., 2019; European agency for special needs and inclusive education, 

2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Það þarf ekki aðeins að 

aðstoða nemendur í aðlögunarferlinu heldur þarf líka huga að samskiptum og 

samvinnu við forráðamenn nemendanna. Forráðamennirnir koma yfirleitt einnig 

frá annarri menningu, skólakerfi, samskiptavenjum og tala annað tungumál sem 

getur haft áhrif á aðlögunarferlið og vellíðan nemendanna (Gunnþórsdóttir o.fl., 

2019). Þetta aðlögunarferli hefur verið mikið rannsakað erlendis en ekki er 

jafnmikið til af rannsóknum tengt þessu viðfangsefni á Íslandi, þó svo að þeim 

fari fjölgandi. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa yfirleitt tengst ferlunum 

sem þurfa að vera til staðar í kerfinu og upplifun kennara (Fylkesnes o.fl., 2018; 

Guðlaug Ólafsdóttir o.fl., 2012; Hanna Ragnarsdóttir, 2007; Kristín 

Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007; Szelei o.fl., 2019). Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið sýna skýrt fram á að lykilþátturinn sem stuðlar að góðum árangri meðal 

nemenda af erlendum uppruna eru kennararnir. Það kemur ekki á óvart þar sem 

það eru kennararnir sem eru í daglegum samskiptum við nemendur og sömuleiðis 

í miklum samskiptum við heimili þeirra (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013; 

Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007). Það leiðir af sér að þrátt fyrir að allt sé rétt 

gert hjá sveitarfélögum og hjá stjórnendum skóla þá er ólíklegt að það skili árangri 

ef kennarar upplifa óöryggi, getuleysi eða vanmátt í þessum aðstæðum (Anh-Dao 

Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2016, bls. 13–14). 
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Í þessari ritgerð verður leitast við að skilja betur afstöðu og upplifun kennara á 

því hvernig gengur að aðstoða nemendur af erlendum uppruna. Það verður leitast 

við að rannsaka þetta með því að taka bæði viðtöl við kennara, þar sem þeir segja 

frá sinni upplifun og reynslu, og nemendur, þar sem þeir lýsa sinni upplifun af 

náminu og hvernig þeim hefur gengið að aðlagast íslenska skólakerfinu. 

Mikilvægt er að rannsaka sjónarmið beggja aðila til þess að fá góða heildarmynd 

af skólabyrjun nemenda af erlendum uppruna. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu og viðhorf bæði íslenskra 

kennara og nemenda af erlendum uppruna í grunnskóla af skólabyrjun 

nemendanna og hvernig þeim hefur gengið félagslega og námslega að aðlagast 

skólakerfinu á Íslandi. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í rannsókn þessari 

eru: 

• Hver er reynsla og viðhorf íslenskra kennara annars vegar og nemenda af 

erlendum uppruna hins vegar af aðlögun nemendanna að íslenska 

skólakerfinu? 

• Hvaða þekkingu og fræðslu hafa kennarar fengið um kennslu fyrir 

nemendur af erlendum uppruna? 

Uppbygging ritgerðarinnar verður með eftirfarandi hætti. Henni er í grunninn 

skipt niður í fimm kafla. Í fyrsta kaflanum er fræðileg umfjöllun um hugtök og 

rannsóknir tengdar viðfangsefninu. Fjallað er um börn af erlendum uppruna, 

aðlögun nemenda, menntun fyrir alla, stjórnsýsluna, hlutverk skóla og kennara, 

móttökuáætlun, samstarf heimilis og skóla og að lokum upplifun barna af 

erlendum uppruna. Í öðrum kaflanum er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í þriðja kaflanum og í 

þeim fjórða eru þær túlkaðar og skoðaðar í ljósi annarra rannsókna og gagna, 

meðal annars heimasíðna skólanna og laga og reglugerða. Lokaorð eru svo tekin 

saman í fimmta kaflanum. 
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2. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður farið yfir merkingu lykilhugtaka sem gjarnan eru notuð í 

umfjöllun um viðfangsefni ritgerðarinnar og skilgreiningar á þeim. Í upphafi þegar 

innleidd var hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar var hún skilgreind fyrir 

nemendur með fatlanir en í núgildandi aðalnámskrá er talað um að koma eigi til 

móts við námslegar og félagslegar þarfir hvers og eins nemanda. Þar sem markmið 

menntunar án aðgreiningar er að bjóða upp á menntun sem hentar fyrir alla 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 261; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 43). Í þessari rannsókn verður þar af leiðandi notað menntun fyrir alla 

sem yfirhugtak fyrir fjölmenningarlega menntun, skóli án aðgreiningar og 

menntun margbreytileikans. 

2.1 Börn af erlendum uppruna 

Innflytjandi er skilgreindur sem einstaklingur sem er fæddur erlendis, á foreldra 

sem fæddust erlendis og báðir afar og báðar ömmur að auki. Önnur kynslóð 

innflytjenda eru hins vegar einstaklingar sem eru fæddir á Íslandi en foreldrar 

þeirra eru báðir innflytjendur. Einstaklingar eru taldir hafa erlendan bakgrunn ef 

annað foreldrið er erlent. Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra sem eru 

báðir fæddir á Íslandi telst einnig hafa erlendan bakgrunn. Börn sem skilgreind 

eru með erlendan uppruna geta því haft ólíkan bakgrunn. Þau hafa það hins vegar 

flest sameiginlegt að þau eiga foreldra af erlendum uppruna með annað móðurmál 

en íslensku (Hagstofa Íslands, 2018; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002). 

Aðstæður og ástæða þess að börn af erlendum uppruna og/eða foreldrar þeirra 

hafa flust búferlum til Íslands geta verið afar ólíkar. Þau geta meðal annars verið 

að flýja stríðshrjáð land, komið vegna meiri atvinnumöguleika eða til að eiga 

möguleika á betri lífsgæðum, það er að eignast betra líf. Það geta þó einnig verið 

jákvæðar ástæður fyrir flutningunum eins og að foreldrarnir hafi fengið hálaunað 

og gott starf á Íslandi. Þannig að bakgrunnur barna af erlendum uppruna getur 

verið mjög ólíkur og krefst því ólíkra aðferða og nálgana við að hjálpa börnunum 

og foreldrum þeirra til að kynnast og skilja skólakerfið og verða hluti af 

samfélaginu. Í flestum tilfellum er ástæða flutninga barnanna og foreldra þeirra að 

aðstæður í heimalandinu voru erfiðar og verið er að leitast eftir því að eignast betra 

líf. Það getur leitt til þess að aðlögun getur reynst erfið (Berry, 1997; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007; Norberg og Gross, 2019). Það eru mörg atriði sem spila stórt 
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hlutverk í aðlögun barna af erlendum uppruna og má þar meðal annars nefna 

félagslega, sálfræðilega, líkamlega, samfélagslega og menningarlega þætti 

(Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002).  

Börnin sjálf geta þar að auki verið gríðarlega ólík þrátt fyrir að þau deili 

svipuðum bakgrunni. Upplifun þeirra af búferlaflutningum getur verið 

mismunandi og getur það til dæmis farið eftir aldri og þroska þeirra. Sum börn 

búa yfir meiri styrk til að takast á við búferlaflutninga og nýjar aðstæður og venjur 

en önnur börn. Þau geta að auki haft mismunandi félags-, tilfinninga- og 

tungumálafærni. En síðan eru einnig margir þættir sem hafa áhrif á aðlögun 

barnanna sem þau og foreldrar þeirra hafa litla stjórn á, eins og fordómar í nýja 

samfélaginu. Mörg börn aðlagast nýju samfélagi hratt og vel en neikvæðar 

afleiðingar þess að það gangi illa getur haft mikil áhrif á barnið og fjölskyldu þess. 

Afleiðingarnar gera verið félagslegar, efnahagslegar og sálfræðilegar (Berry, 

1997; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002). 

Fjöltyngi er víðtækt hugtak sem hefur verið notað þegar börn kunna tvö eða 

fleiri tungumál. Í skólakerfinu er hugtakið oft notað yfir börn sem tala tvö 

tungumál frá fæðingu eða börn sem hafa annað móðurmál en íslensku. 

Þroskamynstur fjöltyngdra barna virðist vera frábrugðið eintyngdum börnum. Þau 

hafa oft minni orðaforða bæði á móðurmáli og á íslensku. En jafnvel þó rannsóknir 

sýni að nemendur með annað móðurmál en íslensku hafi minni 

tungumálakunnáttu almennt, þá getur það verið mjög einstaklingsbundið 

(Langeloo o.fl., 2019). Gott getur verið að nýta sér samskipti án orða til þess að 

styðja við munnleg samskipti til að byrja með, svo sem með bendingum, myndum 

eða látbragði í samskiptum í kennslustofunni. Það getur verið gagnlegt fyrir börn 

sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig vegna lélegrar íslenskukunnáttu eða 

málörðuleika (Langeloo o.fl., 2019). 

2.2 Aðlögun nemenda í skólakerfinu 

Hugtakið fjölbreytileiki hefur verið umræðuefni í rannsóknum á sviði menntamála 

og hefur fengið aukna athygli á undanförnum árum (Burner o.fl., 2018). Eftir því 

sem hinn vestræni heimur verður fjölmenningarlegri, ýtir það að sama skapi undir 

breytingar í kennslustofum. Meira en nokkru sinni fyrr upplifa kennarar og 

nemendur meiri fjölbreytileika innan kennslustofunnar. Þessi þróun hefur verið í 

gangi í lengri tíma og tengist að miklu leyti vaxandi alþjóðavæðingu og aukinni 

hreyfingu vinnuafls innan Evrópusambandsins (Dubbeld o.fl., 2019). Staðan er 
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hins vegar sú að þrátt fyrir að þessi þróun hafi verið í gangi í lengri tíma og að 

fjölmenningarlegir nemendahópar séu raunveruleiki margra þéttbýlisskóla í 

Evrópu þá er staðan ekki nægjanlega góð. Kennarar eru oft óundirbúnir til að 

takast á við menningarlegan fjölbreytileika og félagslegt réttlæti (Ben-Peretz og 

Flores, 2018; Potocky-Tripodi, 2002).  

Uppeldisaðferðir kennara til að bregðast við menningarlegri fjölbreytni hafa 

reynst ófullnægjandi af ýmsum ástæðum (Szelei o.fl., 2019). Jafnvel þó að 

fjölbreytileiki í menntun barna hafi verið mikið rannsakaður erlendis þá er sú 

þekking almennt ennþá lítið notuð í grunnnámi kennara. Aukinn fjölbreytileiki í 

vestrænum samfélögum kallar hinsvegar á meiri áherslu á fjölmenningarlega 

kennslu í kennaranámi. Það sem kennaranemar læra af kennurum sínum í 

kennaranáminu um fjölbreytilega menntun getur haft áhrif á framtíðar 

kennsluhætti þeirra (Fylkesnes o.fl., 2018; Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007). Þó 

virðist vera meiri þekking hjá kennurum sem vinna í námsverum1 fyrir nemendur 

með annað móðurmál en íslensku eða í undirbúnings- eða móttökudeildum fyrir 

börn af erlendum uppruna. Þeir hafa almennt sérhæfðari menntun og reynslu en 

umsjónarkennarar (Nilsson og Axelsson, 2013; Svensson, 2019, bls. 1) . 

Fylkesnes o.fl. (2018) rannsökuðu hvernig væri hægt að bæta nám við 

kennaraháskóla til að geta undirbúið kennaranema betur undir að sinna 

fjölbreytilegri kennslu að loknu námi. Af niðurstöðum rannsóknar Hönnu 

Ragnarsdóttur (2016) má ráða að mikilvægt sé að stuðla að menntun kennara í 

fjölmenningarfræðum og á sviði fjöltyngisfræða. Þörf virðist vera bæði á 

formlegri menntun sem og símenntun. Mikilvægt er að allir kennarar komi að 

kennslu barna af erlendum uppruna og að ábyrgðin sé skólanna í heild (Norberg 

og Gross, 2019). Leggja þarf áherslu á heildarsýn fyrir börn af erlendum uppruna 

þar sem hugað er að félagslegri velgengni ekki síður en velgengni í námi. 

Mikilvæg og góð þekking er víða fyrir hendi í skólum en hætta er á að sú þekking 

glatist ef ekki er hugað markvisst að því að viðhalda henni og þróa hana áfram. 

Þess vegna þarf að huga að sjálfbærri forystu og þekkingu. Til að miðla góðri 

þekkingu og aðferðum er nauðsynlegt að skólar (það er kennarar og stjórnendur) 

starfi saman að því markmiði. Lítið virðist hins vegar vera um slíkt samstarf og 

hver skóli virðist þróa eigin þekkingu og aðferðir. Að auki er þörf á meira samtali 

 
1 Námsver er staður þar sem nemendur geta fengið aðstoð við nám sitt og sértækan 

stuðning í ákveðinn fjölda tíma á viku. Nemendur sem fá þjónustu frá námsveri eru að 

mestu leyti inni í bekknum sínum en stunda að hluta nám sitt í námsveri hjá sérkennara 

(Hildur B. Svavarsdóttir o.fl., 2011; Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). 
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og samstarfi milli háskóla sem mennta og endurmennta kennara (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2016). 

Í niðurstöðum annarrar rannsóknar (Hanna Ragnarsdóttir, 2004b) er bent á 

tiltekna þætti sem einkenna skólastarf í leik- og grunnskólum þar sem erlendum 

börnunum vegnar vel. Þessir þættir eru meðal annars markviss stefna í málefnum 

barna af erlendum uppruna, góð og traust þekking starfsfólks á ýmsum þáttum 

fjölmenningarlegs samfélags, frumkvæði, víðsýni og sveigjanleiki í skólastarfinu. 

Í þeim skólum þar sem börnum hefur ekki vegnað eins vel má meðal annars sjá 

skort á samstöðu og samvinnu kennara, skort á tengslamyndun í barnahópnum, 

skort á trausti milli heimilis og skóla og að samspil heimilis og skóla er óhagstætt 

barninu meðal annars vegna þekkingarleysis í skólanum. 

Hugmyndafræðin um fjölmenningarlega menntun byggir á jafnrétti allra og að 

tekið sé tillit til fjölbreytileika nemenda við kennslu og eru það grundvallarþættir 

sem þurfa að vera sýnilegir í kennslu, foreldrasamstarfi, námskrám, 

skólamenningu og stjórnun til þess að geta náð fram fjölmenningarlegu skólastarfi 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004b). Að auki er mikilvægt að það sé til staðar góð 

samvinna og að það ríki traust á milli kennara og annarra starfsmanna innan skóla. 

Það að einstakir kennarar sýni frumkvæði getur haft hvetjandi og góð áhrif á 

skólamenningu fjölbreytileikans (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar (Szelei o.fl., 2019) sýna fram á mikilvægi 

þess að hlusta á nemendur við uppbyggingu á námi og kennslu. Rannsóknin sýndi 

að þetta er þáttur sem er ekki til staðar sem menntunartól og hindrar það félagslegt 

réttlæti í tengslum við fjölmenningarlega menntun. Samkvæmt rannsókninni 

vantar áherslur á tvo meginþætti í kennaramenntun. Annars vegar að kennarar fá 

ekki nægilega mörg tækifæri til læra um fjölbreytileika í landinu sem þeir munu 

starfa í og utan þess til að koma af stað menningarlegri hugsun, til að hvetja til 

gagnrýnar hugsunar tengt núverandi kennsluaðferðum og til að veita kennurum 

menntunarverkfæri til að hlusta betur á nemendur þegar kemur að því að byggja 

upp aðferðir til að mæta fjölbreytileika innan kennslustofunnar. Hins vegar þurfa 

kennarar að njóta stuðnings frá umhverfi sínu og skólunum sjálfum til að gera 

breytingar innan kennslustofunnar. Það kallar meðal annars á að skólinn sem heild 

setji upp ferla um hvernig á að nálgast og vinna með fjölbreytilegum 

nemendahópi. Rannsókn Szelei o.fl. (2019) sýndi að kennurum finnst þeir vera 

einangraðir í sinni vinnu og við skipulagningu á kennslu innan sinnar 

kennslustofu. Það er hins vegar þannig að ef skólinn vinnur að þessu sem heild þá 
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skapast tækifæri til að koma á lærdómssamfélagi2. Þar eru samskipti við 

nemendur, foreldra og samfélagið hluti af vinnuferlinu þegar nám er undirbúið og 

skipulagt innan kennslustofa og hluti af því hvernig skóli vinnur í að bæta sig sem 

heild. Höfundar rannsóknarinnar töldu að með því að nýta þessi skref gætu 

fjölmenningarlegir skólar þróað með sér starfshætti sem myndu nýtast bæði 

nemendum og kennurum. 

2.3 Menntun fyrir alla 

Með hugtakinu fjölmenning er yfirleitt vísað til hóps af einstaklingum sem býr, 

starfar eða er í námi á sama staðnum en einstaklingarnir í hópnum hafa ólíkan og 

margvíslegan menningarlegan bakgrunn. Uppruni ólíks menningarlegs bakgrunns 

getur meðal annars verið ólík menntun, aldur, kynhneigð, venjur, tungumál, 

trúarbrögð, gildi og þjóðerni. Það er ástæðan fyrir því að orðið fjölmenning er 

sjaldan notað eitt og sér í íslenskri tungu. Það sést frekar í samsetningu við orð 

eins og samfélag, menntun, skóli og vinnustaður (Alismail, 2016; Dubbeld o.fl., 

2019; Guðrún Pétursdóttir, 2006; Norberg og Gross, 2019; Potocky-Tripodi, 

2002). 

Þegar hugtakið fjölmenningarleg menntun er notað er hins vegar verið að vísa 

til þeirra gilda og þróunar sem nota ætti sem viðmið í grunnmenntun allra 

nemenda. Með það að markmiði að taka tillit til og styðja við þá fjölbreytni sem 

má finna í skólakerfinu hvort sem um ræðir nemendur, kennara, foreldra eða 

samfélagið sjálft. Það á að gera grein fyrir því í námskrá, skipulagi, 

stjórnunarháttum og námi kennara. Að auki eiga samskipti kennara, stjórnenda, 

nemenda, fjölskyldna og sveitarfélaga að endurspegla þessi gildi. Af mörgum er 

skóli sem stofnun talinn einn af stóru þáttunum sem hjálpa að skapa 

grundvallarreglur og gildi eins og virðingu, mannréttindi, lýðræði og gagnrýna 

hugsun í samfélaginu og er því mikilvægt að þar sé unnið skipulega að því að nýta 

gildi fjölmenningarlegrar menntunar (Alismail, 2016; Anna Magnea Hreinsdóttir 

og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Banks, 2015; Potocky-Tripodi, 2002). Nieto 

(2010) líkir fjölmenningarlegri menntun við ferðalag sem byrjar hjá kennurunum 

sem móta námið að þörfum hvers nemanda. Það skilar sér síðan út í samfélagið 

 
2 Lærdómssamfélag einkennist af samstarfi og sameiginlegri ábyrgð allra innan skóla, 

með það að markmiði að hámarka árangur nemenda af skólastarfinu (Birna 

Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019, bls. 18). 
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þar sem skólar byrja þá að endurskoða stefnur sínar og verklag til að koma til móts 

við breytingarnar í skólunum og í samfélaginu í heild sinni. 

Fyrir börn af erlendum uppruna er skólinn miðpunktur í aðlögunarferli þeirra 

inn í nýtt samfélag, sem getur verið að mörgu leyti mjög ólíkt því sem þau hafa 

kynnst áður. Skólinn er þar sem börnin koma fyrst inn í kerfið og byrja að læra 

nýja menningu, venjur og tungumál. Börn verja stórum hluta dagsins í skólanum 

og er hann því tilvalið tækifæri til að ná fram jákvæðu aðlögunarferli (Suárez-

Orozco og Suárez-Orozco, 2002). Skólar þurfa að sjá til þess að öllum börnum 

líði vel í skólanum og veita þeim tækifæri til að efla og nýta hæfileika sína óháð 

uppruna, trú og kyni (Banks, 2015; Nieto, 2010). Viðhorf og skilningur annarra 

hefur mikil áhrif á andlega líðan barna af erlendum uppruna. Ef þau eru á stað eða 

í umhverfi þar sem þau finna fyrir og upplifa skilning og virðingu frá öðrum þá 

verða þau öruggari með sig og bakgrunn og uppruna sinn (Þóroddur Helgason, 

2010). 

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að ákveðnir þættir auki líkurnar 

á jákvæðri aðlögun barna af erlendum uppruna í skóla. Þessir þættir eru meðal 

annars samvinnunám, stuðningsríkur andi innan bekkjar, hæfir starfsmenn sem 

hafa tileinkað sér fjölmenningarlega kennsluhætti, gott foreldrasamstarf, öflugur 

stuðningur frá ríki og sveitarfélagi og öflugt námsmat. Að auki eru aðrir þættir 

innan skóla sem hafa áhrif, þar á meðal að sömu kröfur og væntingar séu gerðar 

til allra barna, að þeim sé veitt jafnmikil athygli og að stuðlað sé að virðingu meðal 

nemenda (Erla Sif Markúsardóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Suárez-Orozco og 

Suárez-Orozco, 2002; Þóroddur Helgason, 2010). Að nýta sér samvinnu í námi og 

að byggja upp stuðningsríkan bekkjaranda sem er byggður upp eftir 

fjölmenningarlegum gildum hefur sýnt góðan árangur þegar kemur að aðlögun 

barna af erlendum uppruna. Hvatning frá samnemendum og kennurum hjálpar 

börnum að öðlast sjálfstraust og trú á sjálfum sér, sérstaklega þegar einnig tekst 

að ýta undir samábyrgð og samvinnu nemenda í hópastarfi. Til að ná þessu fram 

er mikilvægt að kennarar hafi trú á nemendum sínum og geri kröfur á þá um 

árangur. Væntingar kennara til nemenda sinna er talin grunnforsenda þess að þeir 

nái góðum árangri (Nieto, 2010). Þetta á við hvort sem um ræðir börn innflytjenda 

eða innfæddra. Árangur allra, óháð uppruna, er líklegur til að batna ef unnt er að 

skapa örvandi og skapandi umhverfi þar sem nemendur og kennarar bera virðingu 

hver fyrir öðrum. En til þess þurfa að vera til staðar kennarar sem eru hæfir í að 

stýra, hjálpa og leiðbeina fjölmenningarlegum hópi (Nieto, 2010; Ortega o.fl., 

2020; Þóroddur Helgason, 2010).  



9 

 

Það hefur orðið meira framboð á menntun á síðustu árum og áratugum til að 

mæta breyttum þörfum í skólakerfinu á Íslandi. Það kemur meðal annars fram í 

breytingunum sem hafa orðið á hefðbundinni námskrá til að koma til móts við 

börn af erlendum uppruna. Í almennum hluta aðalnámskrár mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2013) kemur fram að það er hlutverk skóla að 

stuðla að almennri menntun hvers einstaklings, sem felur meðal annars í sér að 

efla hæfileika og hæfni hans til að takast á við áskoranir lífsins. Kennslan á einnig 

að fara fram með þeim hætti að hún taki tillit til stöðu og þarfa hvers nemanda 

óháð kyni, aldri, kynþætti, uppruna, trúar, menningar, venja eða kynhneigðar. Í 

kafla um lýðræði og mannréttindi í aðalnámskrá grunnskóla er farið dýpra í þetta. 

Þar er kveðið á um hversu mikilvægt sé að þróa og sýna umburðarlyndi og skilning 

og að búa til aðstæður þar sem jafnrétti ríki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er einnig skilgreint með víðari hætti hvað 

felst í árangri til að börn af erlendum uppruna upplifi að þau séu jafnvíg og 

jafningjar annarra barna í náminu (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a; Þóroddur 

Helgason, 2010). 

2.4 Stjórnsýslan 

Í lögum um grunnskóla nr. 91 (2008) kemur fram að hverju sveitarfélagi fyrir sig 

beri skylda til þess að setja sér skólastefnu. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur 

gefið út handbók með leiðbeiningum fyrir þessa vinnu. Þar eru settar fram 

hugmyndir og leiðir fyrir sveitarfélög varðandi verklag við myndun skólastefnu. 

Í skólastefnu eiga að koma fram meginmarkmið sveitarfélagsins og þar á einnig 

að tilgreina tölulega mælikvarða sem eru notaðir til að meta hvort að skóli sé að 

ná settum markmiðum. Tilgangurinn með því að setja fram skýra stefnu er til að 

meta framgang skóla og stuðla að umbótum í starfi þeirra (Björk Ólafsdóttir, 

2010a). Ef skoðuð er skólastefna Hafnarfjarðar þá er meðal annars farið inn á 

samstarf heimilis og skóla, samstarf milli skóla, skólaþróun og fjármál og 

áætlanagerð. Þar kemur meðal annars fram að fjármagn til skóla sé fyrirfram 

ákveðið út frá forsendum sem eru skýrar (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2009). 

Kópavogsbær hefur gefið út skýrslu sem ber heitið Skóli fyrir alla: skólaþjónusta 

og stuðningur við börn í leik- og grunnskólum Kópavogs. Þar er heildarsýn 

skólaþjónustunnar skoðuð út frá aðstæðum og hagsmunum barna og tilgreint að 

hún á að vera unnin í virku samstarfi við heimilin. Þar er leitast við að nota 

forvarnarstarf til að stuðla að aukinni velferð nemenda. Þar er líka farið í reglur 
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varðandi úthlutun fjármagns. Hver grunnskóli fær úthlutað vissu fjármagni 

samkvæmt ákveðnum reiknistuðli út frá fjölda nemenda í hverjum skóla. 

Stjórnendur hvers skóla ákveða síðan hvernig fjármagnið er nýtt miðað við stefnu 

skólans, til dæmis til að veita nemendum með almenna eða sértæka námserfiðleika 

eins og í stærðfræði eða íslensku stuðning. Einnig kemur fram að í hverjum skóla 

verður að vera til staðar sérúrræði eins og til dæmis námsver eða sérdeild. Að 

lokum er líka farið í það hvernig á að gera áætlun um móttöku og aðlögun barna 

þegar þau byrja í skólanum (Menntasvið Kópavogs, 2016). Reykjavíkurborg hefur 

sambærilega stefnu sem ber nafnið Heimurinn er hér: Stefna skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkur um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf (Skóla- 

og frístundasvið Reykjavíkur, 2014).  

2.5  Hlutverk skóla 

Að ganga í skóla er talið vera grunnréttindi á Íslandi og eiga allir rétt á góðri 

menntun sem er við hæfi hvers og eins óháð aðstæðum, efnahag eða uppruna. 

Stjórnvöld eiga að tryggja að allir fái góða menntun og að skólar séu í nánd við 

heimilin, ásamt því að tryggja aðstöðu nemenda og stuðning sem hæfir þeim og 

foreldrum þeirra að kostnaðarlausu til loka framhaldsskóla. Að mennta, efla 

sjálfstraust, bæta jákvæða sjálfsmynd, auka vellíðan, auka velferð og þroska allra 

nemenda eru meginmarkmið skóla. Nám á að vera skipulagt með þeim hætti að 

hagmunir og menntun nemenda sé sett í forgrunn og að námið einkennist af 

jafnræði, lýðræðislegum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun. Námsumhverfi á 

að vera sveigjanlegt og skapandi þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, viðfangsefni og námsgögn (Kennarasamband Íslands, e.d.; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í aðlögun barna að nýju samfélagi gegnir skólinn mikilvægu hlutverki 

sérstaklega þegar kemur að nemendum með annað móðurmál en íslensku. Skólinn 

þarf að hafa góðan stuðning og geta skapað góðar aðstæður til að geta sinnt þessu 

hlutverki með ásættanlegum hætti. Starfsmenn skóla þurfa stuðning og ráðgjöf og 

búa þarf til skipulagt ferli þannig að móttaka og stuðningur við nemendur sé eins 

hjá öllum skólum og sveitarfélögum. Til þess að ná þessu fram þurfa kennarar og 

skólar að hafa aðgang að fjölbreyttum gagnagrunnum, ráðgjöf og fræðslu um 

móttöku og stuðning við nemendur, skipulag kennslu, og samstarf og samskipti 

við foreldra (Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2020; Kennarasamband Íslands, 

e.d.). 
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Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir hlutverk skóla með margvíslegum hætti. 

Skólar eru menntastofnanir og felst hlutverk þeirra þar af leiðandi fyrst og fremst 

í menntun þeirra einstaklinga sem þá sækja. Það eru fjögur skólastig á Íslandi: 

leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli. Hlutverk skóla eftir stigi á að 

vera afmarkað á skýran hátt til að styðja við eðlilegan og náttúrulegan flutning 

nemenda á milli skólastiga. Hlutverk skóla er jafnframt að skapa námsumhverfi 

sem sinnir þörfum allra nemenda. Skólar þurfa einnig að byggja upp viðfangsefni 

kennslustunda með þeim hætti að nemendur geti náð þeim námsmarkmiðum sem 

skólarnir setja sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 12–13). Í 

lögum um grunnskóla nr. 91 (2008) kemur jafnframt fram að hlutverk grunnskóla 

sé að stuðla að menntun og þroska nemenda. Að auki þurfa skólar að tryggja að 

starf þeirra endurspegli þarfir nemenda. Skólinn á að hjálpa nemendum að skapa 

hjá sér víðsýni og efla sjálfstæða hugsun. Það er þó jafnt sveitarfélagsins sem 

skólans að bera ábyrgð á samstarfi skólans við aðila utan hans. 

Hver grunnskóli gefur árlega út starfsáætlun í samræmi við lög um grunnskóla 

nr. 91 (2008) og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Margir skólar þurfa að fylgja vissu sniðmáti samkvæmt kröfum 

viðkomandi sveitarfélags en innihaldið sjálft er ákvörðun hvers grunnskóla fyrir 

sig. Tilgangurinn með því að gefa út starfsáætlun er að auka fagmennsku og bæta 

og styðja við námið í skólanum. Í starfsáætluninni má finna helstu upplýsingar um 

starf skólans og eru meðal annars kynntar áætlanir og skipulag til þess að styðja 

við kennslu og nám. En þó svo að flestar starfsáætlanir hafi sameiginlegt snið eða 

form þá getur inntak starfsáætlana skóla verið ólíkar innan sama sveitarfélagsins. 

Starfsáætlun skóla skal einnig vera gerð aðgengileg öllum  og er hún almennt birt 

á heimasíðu hvers skóla fyrir sig. Hvert ár þarf starfsáætlun að fara í gegnum 

skólaráð sem skoðar hvort ekki sé farið eftir aðalnámskrá, lögum og reglugerðum, 

sem og ákvörðunum sveitarstjórnar um skólahald og hvort farið er eftir 

kjarasamningum. Skólaráð þarf síðan að samþykkja áætlunina (Björk Ólafsdóttir, 

2010b, bls. 7). 

2.6 Móttökuáætlun 

Móttökuferlið fyrir börn af erlendum uppruna leggur grunninn af öllu því sem 

koma skal og er því þáttur sem þarf að leggja mikla áherslu á. Skólar sem hafa 

komið upp skipulögðu móttökuferli til að styðja við börnin og fjölskyldur þeirra 

eru líklegri til að takast betur á við þann fjölbreytileika sem er til staðar innan 
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skólans og líklegri til að ná fram betri námsárangri hjá nemendum (Þóroddur 

Helgason, 2010). 

Hjá Reykjavíkurborg er fjallað um móttöku barna af erlendum uppruna. Þar 

kemur fram að umsjónarkennarar eigi að halda utan um allt nám hjá þessum 

börnum og eiga samskipti við foreldra þeirra. Það er hins vegar lítið um 

leiðbeiningar fyrir kennarana eða ferli sem þeir eiga að fylgja til að hjálpa þeim 

að sinna þessu hlutverki. Það er yfirleitt til móttökuáætlun í grunnskólum 

borgarinnar sem er hugsuð sem fyrsta skrefið í móttöku á nemendum með 

erlendan bakgrunn, en þar er lítið af upplýsingum tengt kennslunni eða um ferla 

sem hjálpa umsjónarkennaranum í hans daglega starfi (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Ef stjórnendur skóla sýna fjölmenningarlegu skólastarfi áhuga getur það skipt 

máli í þróun á skólastarfi til að mæta þörfum þessara nemenda. Það virðist hins 

vegar sem umsjónarkennarar og aðrir kennarar hafi litla þekkingu á 

fjölmenningarlegri kennslu þrátt fyrir að þeir sinni yfirleitt móttöku barna af 

erlendum uppruna (Guðlaug Ólafsdóttir o.fl., 2012, bls. 41; Hanna Ragnarsdóttir, 

2007, bls. 262–263). Þær rannsóknir sem  kannað hafa upplifun kennara og 

foreldra á hversu vel hefur tekist í þessum efnum í skólum á Íslandi hafa sýnt að 

upplifun þeirra er að fjölmenningarleg fræði og ferlar hafi ekki verið innleiddir 

nægjanlega vel eða formlega í skipulag skóla. Talið er að það vanti stefnu um 

kennsluhætti, samskipti og samstarf við börn af erlendum uppruna og foreldra 

þeirra, sem kennarar myndu síðan fá sérstaka fræðslu eða kynningu á. Það er 

sérstaklega talin vera þörf fyrir þetta til að unnt sé að viðhalda þeirri þekkingu sem 

verður til hjá kennurum og skólum til að bæta ferla og aðferðir þegar tekið er á 

móti börnum af erlendum uppruna. Sú þekking sem þegar er til í skólakerfinu er í 

hættu að tapast ef einstaka kennarar eða stjórnendur í skóla hætta störfum. Það 

sem þyrfti sérstaklega að taka fyrir í þessum efnum væri til dæmis að þjálfa 

starfsmenn skóla í móttöku, félagslegri aðlögun og kennslu barna af erlendum 

uppruna (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013; Gunnþórsdóttir o.fl., 2019). 

Þeir þættir sem mikilvægt er fyrir starfsmenn skóla að tileinka sér er 

menningarnæmni3 í samskiptum við börn af erlendum uppruna, ásamt því að sýna 

umhyggju og samkennd þegar þeir vinna með fjölmenningarlegum hópi nemenda. 

Kennarar verða einnig að vera færir um að ígrunda eigið starf þar sem horft er 

með gagnrýnum augum á eigið starf og kennsluaðferðir til að vera stöðugt að bæta 

skólastarfið til að mæta þörfum fjölmenningarlegs hóps nemenda sem fer 

 
3 Menningarnæmni er að vera móttækilegur og bera virðingu fyrir menningu annars 

fólks, gildum þeirra og viðhorfi (Bø, 2015). 
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sívaxandi (Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2016). Það er hins vegar töluverð áskorun 

fyrir starfsmenn skóla að mæta þörfum þessa fjölbreytilega hóps barna af 

erlendum uppruna og foreldrum þeirra en vísbendingar eru um að góð samskipti 

eru grunnforsenda þess að koma á farsælu samstarfi skóla og erlendra foreldra. 

Því er mikilvægt að tryggja að í öllum ferlum sé leitað allra leiða til að koma á 

skilvirkum samskiptum við foreldrana sem séu gagnkvæm og innihaldsrík (Anna 

Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013).  

Það eru ekki til margar rannsóknir á því hvernig og hvort grunnskólar á Íslandi 

eru að nýta sér móttökuáætlanir. Meistaraprófsverkefni Lilju Guðmundsdóttur 

(2018) og Aðalheiðar Einarsdóttur (2016) koma inn á móttökuáætlun tvítyngdra 

barna í grunnskólum á Íslandi. Í þeim kemur fram að móttökuáætlanir voru ekki 

alltaf til staðar hjá grunnskólum en þar sem þær voru til staðar voru þær misvel 

unnar og sumar gamlar og höfðu ekki verið uppfærðar. Einnig kom fram að þær 

voru ekki allar fullnægjandi miðað við þær kröfur sem eru almennt gerðar til 

móttökuáætlana og að þær voru auk þess ekki alltaf hafðar til hliðsjónar þegar 

tekið var á móti tvítyngdum börnum. Einnig kemur fram í rannsókn 

Gunnþórsdóttur o.fl. (2019) um reynslu foreldra og kennara af námi og kennslu 

að þegar foreldrar voru spurðir út í móttökuáætlun þá kannaðist ekkert foreldranna 

við það en töldu þó að börn þeirra fengju sambærilega menntun og íslensk börn. 

2.7 Hlutverk kennara 

Kennarar sjá ekki aðeins um að mennta nemendur heldur ber þeim einnig að huga 

að þroska þeirra og vellíðan. Að auki leitast þeir við að laða fram það besta hjá 

hverjum og einum nemanda og hjá nemendahópnum í heild sinni. Þetta er gert 

með því að leggja áherslu á grunnþætti menntunar við kennslu, efla sjálfstæð 

vinnubrögð nemenda og virkja þá til náms með fjölbreytilegum og skapandi 

kennsluaðferðum. Til að ná tilætluðum árangri þurfa kennarar að vera góðar 

fyrirmyndir og sýna nemendum virðingu og umhyggju. Með því að skapa 

gagnkvæma virðingu milli kennara og nemenda eru auknar líkur á jákvæðum 

skólabrag, hvatningu og áhuga nemenda á náminu og öðru skólastarfi (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 262–264; Kennarasamband Íslands, e.d.; Langeloo 

o.fl., 2019). 

Á síðustu árum hefur orðið mikil breyting á samsetningu nemendahópa í 

skólum á Íslandi. Áður fyrr voru þessir hópar að mestu leyti einstaklingar sem 

fæddust á Íslandi en í dag er þetta orðin mun fjölbreyttari hópur með ólíkan 
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bakgrunn. Þetta hefur leitt til þess að kennarar þurfa að endurmeta kennsluaðferðir 

sem þeir hafa áður notað við kennslu til þess að ná betur til allra nemenda (Anna 

Magnea Hreinsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Hagstofa Íslands, 2019). 

Kennsluaðferðirnar þurfa að vera fjölmenningarlegri og vera nemendamiðaðar en 

ekki kennaramiðaðar. Það er kennarinn sem þarf að aðlaga kennsluna að 

nemendunum sem hann er að kenna en ekki öfugt. Að auki þarf kennarinn að ýta 

undir að samnemendur beri virðingu fyrir einstaklingum með ólíkan bakgrunn, 

æfi þá í gagnrýnni hugsun og hann þarf að leggja áherslu á samstöðu innan 

nemendahópsins. Til þess að kennari nái þessu fram í kennslu sinni er mikilvægt 

að hann þekki vel nemendur sína, ólíkan bakgrunn þeirra, venjur og menningu. 

Það er krefjandi verkefni fyrir alla innan skólakerfisins á ná fram góðum árangri í 

þessum efnum eftir því sem fjölmenning heldur áfram að vaxa og það kallar á ný 

viðhorf og kennsluhætti (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 

187–193; Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 260–262). 

2.8 Samstarf heimilis og skóla 

Í 2. grein í lögum um grunnskóla nr. 91 (2008) kemur fram að hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimili, sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. 

Grunnskóli skal að sama skapi leitast eftir að starfa í sem fyllsta samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og 

eins. Að auki skal grunnskóli leitast eftir að ná fram góðu samstarfi milli heimilis 

og skóla til að tryggja betri árangur í skólastarfi og til að auka vellíðan og öryggi 

nemenda. 

Í skólastefnu Kennarasambands Íslands kemur jafnframt skýrt fram hversu 

mikilvægt er að ná fram góðu samstarfi milli heimilis og skóla. Þar kemur meðal 

annars fram að við upphaf skólagöngu, á hverju skólastigi, skal leggja grunn að 

samstarfi við heimilið. Þátttaka heimilis í skólastarfinu er að auki talinn 

mikilvægur stuðningur þegar kemur að menntun og velferð barna og ekki síður 

fyrir skólastarfið í heild sinni (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt að starfsmenn skóla telja að góð samskipti séu 

forsenda farsæls samstarfs skóla og erlendra foreldra og eigi því að leita allra leiða 

til að tryggja að þau verði gagnkvæm og innihaldsrík (Anna Lilja Sævarsdóttir 

o.fl., 2013). Upplýsingar frá foreldrum um barn þeirra eru mjög mikilvægar og 

geta þær aðstoðað og veitt kennurum og skólum betra tækifæri til að koma auga á 

lausnir eða vandamál sem geta tengst árangri barns í skólanum. Þetta getur til 
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dæmis tengst skoðunum, gildum og venjum (Gunnþórsdóttir o.fl., 2019). Almennt 

telja starfsmenn og stjórnendur skóla að góður árangur hafi náðst varðandi 

samskipti og að skapast hafi gott umhverfi og samstarf við erlenda foreldra. 

Foreldrar barna af erlendum uppruna telja flestir að skólum gangi almennt vel að 

virkja og hvetja þá til þátttöku í skólasamfélaginu og íslensku samfélagi. Skólar 

eru einnig taldir hafa þróað sér stefnu um menningarnæma starfshætti og 

umhyggju (Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2016). Þrátt fyrir þetta hafa rannsóknir sýnt 

fram á að kennurum og foreldrum finnst vanta formlegri stefnu og skipulag um 

kennsluhætti, samstarf og samskipti við erlend börn og foreldra þeirra í 

skólakerfinu. Það er einnig þörf á að viðhalda þeirri þekkingu sem er til staðar 

innan kerfisins og í skólum um hvernig meta skuli þörf nemenda af erlendum 

uppruna þannig að sú þekking hverfi ekki með einstaka kennara ef hann hættir 

störfum. Þetta fæli, sem dæmi, í sér þjálfun eða fræðslu um móttöku nemenda, um 

félagslega aðlögun og um nám nemenda sem ekki hafa íslensku sem móðurmál 

(Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013; Gunnþórsdóttir o.fl., 2019). Það hefur meðal 

annars sýnt sig að það séu ákveðnir misbrestir í markvissum samskiptum milli 

heimilis og skóla um markmið erlendra barna í námi og ólíkar væntingar foreldra 

til námsins og kennslunnar. Mikilvægt er að það eigi sér stað góð samskipti við 

foreldra til að hvetja foreldra til að eiga gott og gagnkvæmt samstarf við skólann. 

Ólík sýn kennara og foreldra á hvert hlutverk skóla sé sem menntastofnun, til 

dæmis þegar kemur að viðhorfi til aga og náms þar sem mat foreldrana á 

námsumhverfinu tekur mið af venjum og skólakerfinu í þeirra eigin landi. 

Markviss samskipti eru þar af leiðandi mikilvæg til að þau öðlist betri skilning á 

starfsemi íslenskra skóla og að kennarar fái betri innsýn í kröfur og væntingar 

foreldranna (Gunnþórsdóttir o.fl., 2019). 

Til að árangur náist þarf skilning á því sem þarf, stuðning og góðar stoðir. Það 

krefst því einnig að það sé gott upplýsingaflæði og stuðningur frá sveitarfélögum 

til foreldra og skóla. Sveitarfélög þurfa að hafa skýra verkferla þegar kemur til 

dæmis að aðgengi að túlkaþjónustu. Starfsmenn skóla upplifa að þetta ferli sé ekki 

nógu skýrt og að það vanti betra upplýsingaflæði frá sveitarfélögum til erlendra 

foreldra, sem skýrir mögulega hvers vegna margir erlendir foreldrar upplifa sig 

óörugga í samskiptum við skóla. Þó telja kennarar og erlendir foreldrar að 

samskipti þeirra á milli séu jákvæð og góð. Ávallt má þó gera betur, sérstaklega 

þegar kemur að upplýsingaflæði á milli skólastofnana og skólayfirvalda til að 

samnýta gögn og þekkingu í kerfinu sem best (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013; 

Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2020; Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2016). 



16 

 

Það er ávallt mikilvægt að skólastarf sé ígrundað og bætt með markvissum 

ferlum og það almennt talið vera í góðum horfum í skólum á Íslandi. Aukin 

þekking á fjölmenningu á Íslandi bæði hjá starfsfólki skóla og sveitarfélaga ætti 

að stuðla að betra upplýsingaflæði og skilvirkara samstarfi við erlenda foreldra. 

Grunnurinn að öllum góðum samskiptum er að einstaklingar geti talað saman og 

er þar af leiðandi mikilvægt fyrir erlenda foreldra að hafa aðgengi að túlkum og 

efni á þeirra tungumáli. Það er grundvallaratriði að sveitarfélög hafi skýra 

verkferla til að samskipti skóla og heimilis verði skilvirk og góð (Anna Lilja 

Sævarsdóttir o.fl., 2013; Gunnþórsdóttir o.fl., 2019). 

2.9 Upplifun barna af erlendum uppruna 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun barna af erlendum uppruna á 

skólum hafa sýnt fram á að meirihluti þessara barna upplifa að samskipti við 

kennara eru almennt jákvæð og að kennarar séu almennt aðgengilegir. Þetta hefur 

bæði komið fram í erlendum og íslenskum rannsóknum (Artem Ingmar 

Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Suárez-Orozco o.fl., 2008, bls. 44–

46). Kennarar sem reyna að hjálpa hverjum nemanda að fá þann námsstuðning 

sem hann þarfnast og leyfir öllum að læra á þann hátt sem þeim finnst henta þeim 

best eru kennararnir sem þessi hópur upplifir sem góða kennara. Að sama skapi 

eru þau frekar neikvæð í garð kennara sem leggja áherslu á námsárangur frekar en 

á námsferlið sjálft. Börn af erlendum uppruna eru til dæmis þakklát þegar kennarar 

leyfa þeim að nota þeirra menningarlega bakgrunn og fyrri reynslu í námi (Artem 

Ingmar Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Hanna Ragnarsdóttir og 

Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 158–160; Suárez-Orozco o.fl., 2008, bls. 44–46).  

Það er eitthvað um það að kennarar á Íslandi beiti sérstökum kennsluaðferðum 

til að ná til fjölmenningarlegs nemendahóps en engu að síður virðast þannig 

kennsluaðferðir vera frekar lítið notaðar almennt af kennurum. Þau börn sem hafa 

hins vegar haft kennara sem beita þannig tegund kennsluaðferða eru eingöngu 

jákvæð í garð þesslags kennslu og þau upplifa sig meira sem hluta af hópnum og 

að þau eigi rétt á að vera þarna. Mikilvægt er því að setja upp verklag eða áætlanir 

sem horfa til allra þátta í skólastarfi nemandans þegar innleiða á nýjar aðferðir eða 

verkferli til þess að auðvelda kennurum að koma til móts við nemendur og hjálpa 

þeim við að efla þekkingu og færni sína (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. 

Jónsdóttir, 2016, bls. 166; Nieto, 2010). 
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Það er þó algengt að börn af erlendum uppruna upplifi að kennarar hafi litlar 

væntingar til nemenda sem eru innflytjendur vegna bakgrunns þeirra og lélegrar 

íslenskukunnáttu. Þeim finnst fyrir vikið að kennarar hafi litlar væntingar til þeirra 

og að kennarar komi stundum fram við þau eins og smábörn, sem þau telja ekki 

réttu leiðina til að ná til þeirra. Engu að síður virðist almenn upplifun barna af 

erlendum uppruna af kennslu og námsumhverfinu á Íslandi vera góð, heilt á litið 

(Artem Ingmar Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Hanna Ragnarsdóttir 

og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 168; Ortega o.fl., 2020). 

Rannsóknir sem hafa kannað upplifun og reynslu barna af erlendum uppruna 

hafa komist að því að börnin hafa háar væntingar um að þeim muni líða vel og 

ganga vel í skólanum og að þau muni njóta góðs stuðnings frá 

umsjónarkennaranum sínum. Börnin líta ekki aðeins á skólann sem stað til að læra 

heldur líta þau á hann sem vettvang til að aðlagast nýju samfélagi. Í skólanum 

vonast þau til að finna stöðuleika í nýju landi, læra á nýja menningu, kynnast 

nýjum félagslegum samskiptavenjum og eignast vini (Ortega o.fl., 2020; Ottosson 

o.fl., 2017; Spicer, 2008; Svensson, 2019, bls. 1). Þó hafa niðurstöður rannsókna 

sýnt að nemendur af erlendum uppruna standa höllum fæti félagslega, þeir eru til 

dæmis mun líklegri til þess að vera strítt eða vera útilokaðir en aðrir nemendur. 

Það getur haft mikil áhrif á líðan þeirra sem og félagslega og námslega stöðu þeirra 

(Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2013, bls. 123–125; Ortega 

o.fl., 2020; Spicer, 2008). Það geta verið margar ástæður fyrir þessu. Sem dæmi 

þá getur verið að menntakerfið eða menntastefnan geri ekki ráð fyrir fjölbreyttum 

nemendahópi. Þar af leiðandi gæti skort á þekkingu og reynslu í samfélaginu og í 

skólunum um að gildi heimilis og skóla séu ólík, þar sem að viðhorf til menntunar, 

félagsstarfa og ábyrgðar barna geta verið mismunandi (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007; Nieto, 2010). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fyrst greint frá rannsóknaraðferðinni sem notast var við í þessari 

ritgerð og síðan framkvæmd rannsóknarinnar. Þar á eftir er fjallað um hvernig val 

á þátttakendum fór fram. Í framhaldi verður farið yfir greiningu gagna og 

úrvinnslu þeirra og að lokum er farið yfir rannsóknarsiðfræði og réttmæti 

rannsóknarinnar. 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Mikilvægt er að ígrunda vel hvaða rannsóknaraðferð hentar best til að ná 

markmiðum rannsóknar. Í þessari ritgerð var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð til að leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Eigindleg 

rannsóknaraðferð hefur það að markmiði að rannsaka og lýsa fyrirbærum og 

mannlegri reynslu eins og þær birtast (Brinkmann og Kvale, 2015; Helga 

Jónsdóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229). Erfitt getur verið að 

skilgreina eigindlegar aðferðir á einn hátt þar sem þær eru margar og 

fjölbreytilegar, þó eiga þær það sameiginlegt að leitast við að skilja og lýsa 

mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir geta veitt rannsakenda mikilvægar og verðmætar upplýsingar 

sem hefði getað reynst erfitt að nálgast með öðrum aðferðum. Markmiðið með 

slíkum rannsóknum er frekar að auka þekkingu og dýpka skilning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar en ekki að alhæfa um niðurstöðuna sem fæst (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 137; Schutt, 2012, bls. 17; Taylor o.fl., 2016, bls. 8–9). 

Í þessari rannsókn var notast við rýnihópaviðtöl, eða svokölluð hópaviðtöl, 

sem er eigindleg rannsóknaraðferð. Þessi aðferð er oft notuð til þess að öðlast betri 

skilning á viðhorfum og reynslu tiltekinna hópa af ákveðnu viðfangsefni. Með 

rýnihópum er leitast eftir því að átta sig á breidd og að öðlast betri skilning á því 

viðfangsefni sem verið er að rannsaka og að fá markvissa innsýn í það hvernig 

fólk upplifir hluti. Með því að notast við rýnihópaviðtöl í stað einstaklingsviðtala 

fær rannsakandi upplýsingar frá fleiri þátttakendum en einum. Í rýnihópaviðtölum 

hvetur rannsakandinn til samræðna og umræðu um viðfangsefnið. Rýnihópaviðtöl 

eru töluvert notuð þegar skoða á viðhorf minnihlutahópa eins og einstaklinga af 

mismunandi uppruna eða þegar það þarf að leggja mat á þjónustu. Þegar valdir 

eru þátttakendur í rýnihópaviðtöl er yfirleitt leitast eftir að fá þátttakendur sem 

hafa sameiginleg einkenni tengt rannsóknarviðfangsefninu. Þessi sameiginlegu 
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einkenni geta verið reynsla, aldur eða hópur sem þeir tilheyra, til dæmis vegna 

menningar eða menntunar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 27; Sóley S. 

Bender, 2013, bls. 299–301). Tekin voru viðtöl við nemendur af erlendum 

uppruna og við reynda grunnskólakennara með það að markmiði að fá innsýn í 

reynsluheim þeirra frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

Virk hlustun er eitt af aðalatriðunum til að ná árangursríkum viðtölum. Hægt er 

að túlka virka hlustun sem bæði færni í að skilja tilfinningar og að skilja það sem 

þátttakandinn er að tjá sig um. Rannsakandi getur svo endurvarpað með sínum 

eigin orðum það sem rannsakandinn telur þátttakandann vera að tjá sig um. 

Mikilvægt er að sýna þátttakendum virðingu með því að sýna einlægni, traust og 

heiðarleika í viðtölunum. Þá þarf þátttakandi að geta treyst því að rannsakandi fari 

vel með þær upplýsingar sem þeir veita (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145).  

3.2 Val á þátttakendum 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta og voru valdir út frá þörfum 

rannsóknarinnar. Í rannsókninni voru valdir fjórir grunnskólakennarar og fjórir 

nemendur af erlendum uppruna, allir úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Við val á þátttakendum var notast við tilgangsúrtak. Þegar notast er við 

tilgangsúrtak er fjöldi þátttakenda ekki fyrirfram ákveðinn heldur eru þeir valdir 

með það að leiðarljósi að þeir henti sem best markmiðum rannsóknarinnar. Er því 

leitast eftir að velja þátttakendur sem hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu 

sem rannsaka á (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 287). Því var horft til þess að allir þátttakendur 

í úrtakinu hefðu reynslu af viðfangsefni þessarar rannsóknar. Allir 

grunnskólakennararnir höfðu þekkingu og reynslu af því að vinna með börnum af 

erlendum uppruna og að hjálpa þeim að aðlagast íslenska skólakerfinu. Hins vegar 

þegar nemendur voru valdir var horft til þess að þeir væru af erlendum uppruna 

og hefðu reynslu af því að hefja nám í íslenskum grunnskóla. Það var fyrst leitað 

til stjórnenda viðkomandi skóla um samþykki fyrir rannsókninni en þeir vísuðu 

rannsakanda áfram á viðmælendur innan skólans. Niðurstaðan varð að rætt var við 

fjóra kennara sem allir voru konur sem höfðu langa reynslu af kennslu, allt frá 16 

til 20 ára starfsreynslu (sjá nánar í töflu 3.1). Í úrtakinu var einn umsjónarkennari 

og þrír kennarar í námsveri sem kenna íslensku sem annað mál. Við val á 

nemendum fékk rannsakandi aðstoð kennara í viðkomandi skólum við að velja 

nemendur sem myndu henta best markmiðum rannsóknarinnar. Valdir voru 
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nemendur sem höfðu upplifað að byrja í grunnskóla á Íslandi, voru í fyrsta til 

fjórða bekk, báðir foreldrar voru af erlendum uppruna og þeir gátu tjáð sig á 

einfaldri íslensku. Nemendurnir höfðu búið mislengi á Íslandi eða allt frá tveimur 

árum og upp í sjö ár og höfðu þeir allir upplifað að koma til landsins og þurft að 

aðlagast íslensku skólakerfi. Nemendurnir voru allir í þriðja og fjórða bekk. Rætt 

var við fjögur börn og þar af voru þrír drengir og ein stúlka, sjá töflu 3.2. Markvisst 

var leitað til skóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem stór hluti af nemendahópi 

skólans var af erlendum uppruna. 

Tafla 3.1. Yfirlit yfir kennara í rannsókninni 

Í rannsókninni fengu þátttakendur og skólar rannsóknarnöfn til þess að ekki 

væri unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda eða skóla. Skólarnir fengu 

rannsóknarnöfnin Bjarkahlíðarskóli og Hrísholtsskóli. Í Bjarkahlíðarskóla starfar 

Sigrún sem umsjónarkennari og Rósa sem kennir íslensku sem annað mál. Í 

Bjarkahlíðarskóla voru tekin viðtöl við tvo drengi sem hér eru kallaðir Nicolai og 

Anatol. Í Hrísholtsskóla starfa Svava og Linda sem báðar kenna íslensku sem 

annað mál. Þar voru tekin viðtöl við tvö börn sem hér eru kölluð Sophie og Derek. 

Tafla 3.2. Yfirlit yfir nemendur í rannsókninni 

3.3 Framkvæmd 

Það þurfti mikinn undirbúning og gagnaöflun áður en lagt var af stað í að hefja 

rannsóknina formlega og að taka viðtölin. Í upphafi var upplýsinga- og 

samþykkisbréf, sem má finna í fylgiskjölum, sent út á skólastjórnendur í fjórum 

Kennari Sigrún Rósa Svava Linda

Starfsreynsla kennara 16 ár 20 ár 23 ár 20 ár

Starfsheiti kennara Umsjónarkennari 
Íslenska sem annað 

mál í námsveri

Íslenska sem annað 

mál í námsveri

Íslenska sem annað 

mál í námsveri

Námsver tilstaðar

Hlutfall erlendra 

nemenda

Bjarkahlíðarskóli Hrísholtsskóli

 Meirihluti nemenda Minna en 1/4 af nemendum

Já Já

Nemandi Nicolai Anatol Sophie Derek

Upprunaland Rússland Pólland Litháen Spánn

Búseta á Íslandi 7 ár 4 ár 2 ár 7 ár

Árgangur                4. bekkur   3. bekkur

Bjarkahlíðarskóli Hrísholtsskóli
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skólum. Af þeim svöruðu þrír skólastjórar og voru þeir jákvæðir um að taka þátt 

og fékkst leyfi fyrir því að taka viðtöl við kennara og nemendur hjá þeim. Ekkert 

svar barst frá einum skóla og reyndist erfitt að ná í skólastjórnendur þar. Fljótlega 

eftir að svör höfðu borist frá skólunum þremur var haft samband við 

skólastjórnendur og þeim þakkað fyrir hvað þau voru jákvæð fyrir því að taka þátt 

í rannsókninni og í framhaldi beindu stjórnendurnir rannsakanda áfram á þá 

kennara sem voru heppilegir og tilbúnir til að taka þátt. Síðan voru send út 

kynningarbréf á rannsókninni til mögulegra þátttakenda þar sem hugmyndafræðin 

á bak við efnið var kynnt og hver tilgangur rannsóknarinnar væri. Með þessu var 

leitast eftir að hjálpa mögulegum þátttakendum að taka upplýsta ákvörðun um 

hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni. Ef þátttakendur óskuðu eftir frekari 

upplýsingum um rannsóknina var þeim boðið að hafa samband við rannsakanda. 

Eftir að þátttakendur höfðu formlega veitt samþykki sitt fyrir því að taka þátt var 

farið í að finna tíma fyrir viðtölin. Upphaflega áttu viðtölin að fara fram í maí og 

júní 2020 en vegna Covid-19 var ákveðið að bíða fram yfir sumarfrí í skólunum. 

Í ágúst var haft samband við kennarana og fóru viðtölin fram í tveimur af 

skólunum í september og október. Um miðjan október dró þriðji skólinn sig úr 

rannsókninni þar sem hann taldi sig ekki geta tekið þátt lengur vegna aukningar á 

Covid-19 á Íslandi. Ákveðið hafði verið innan skólans að taka ekki á móti 

utanaðkomandi fólki alla haustönnina árið 2020. Leitast var eftir að finna annan 

skóla til að taka þátt í rannsókninni en án árangurs. 

Í rannsókninni voru tekin fjögur rýnihópaviðtöl, eitt við hvorn rýnihóp úr 

skólunum tveimur. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma með fyrirfram 

ákveðnum spurningum sem tengdust allar viðfangsefninu. Viðtalsrammann má 

finna í fylgiskjölunum. Viðtalsramminn var notaður til hliðsjónar á meðan viðtölin 

fóru fram. Viðtölin voru öll hálfopin og voru hvert um sig frá 25-45 mínútur að 

lengd. Einnig voru skoðaðar og nýttar upplýsingar úr skólanámskrám skólanna.  

Viðtölin voru tekin í kennslustofu eða námsveri í viðkomandi skóla svo að 

þátttakendur væru á stað sem þeir þekktu og upplifðu sig örugga. Við upphaf allra 

viðtalanna var þátttakendum gerð grein fyrir ástæðu þess að óskað var eftir því að 

þeir myndu taka þátt í rannsókninni og í hvaða tilgangi viðtölin myndu vera nýtt. 

Allir þátttakendur undirrituðu samþykkisyfirlýsingu áður en viðtölin fóru fram. 

Vegna ungs aldurs nemendanna var fengið samþykki foreldra þeirra fyrir þátttöku 

áður en viðtölin fóru fram. Þátttakendur voru upplýstir um að þeir gætu hætt við 

þátttöku sína í rannsókninni hvenær sem væri í ferlinu án þess að þurfa að upplýsa 
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frekar um ástæðu þess. Þeir voru líka upplýstir um að við úrvinnslu gagna yrði 

þess gætt að ekki væri hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. 

3.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Viðtölin voru öll hljóðrituð og á meðan á viðtali stóð skrifaði rannsakandi niður 

athugasemdir eftir þörfum. Viðtölin voru öll hljóðrituð og þau jafnframt skrifuð 

orðrétt upp. Upp úr þessum gögnum var síðan unnið greiningarlíkan fyrir hvert 

viðtal til að greina megin- og undirþemu. Þá voru greindar lykilsetningar og 

merking þeirra og ríkjandi áherslur í viðtölunum. Meginþemu í viðtali hvers 

rýnihóps fyrir sig voru dregin fram og mikilvægustu þemun sett í greiningarlíkan. 

Líkönin voru síðan sameinuð í eitt heildarlíkan til að samræma rannsóknargögn 

og til að mynda heildarniðurstöðu úr viðtölunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, 

bls. 286). Skoðað var hvort að heildargreiningarlíkanið væri í samræmi við 

rannsóknargögnin með því að bera það saman við viðtölin sem voru rituð upp. 

Þær niðurstöður voru nýttar við svörun á rannsóknarspurningunum. 

Heildarlíkanið var að lokum borið undir þátttakendur til að fá staðfestingu á að 

niðurstöður úr viðtölunum væru í samræmi við þeirra upplifun. 

3.5 Rannsóknarsiðfræði og réttmæti 

rannsóknarinnar 

Siðfræði sem fræðigrein leitast eftir að skilja hvað sé rétt og hvað sé rangt. Hægt 

er að skoða siðferði annars vegar með því að rannsaka hvernig einstaklingar hugsa 

og haga sér og hins vegar með því með því að rannsaka hvernig einstaklingar ættu 

að hugsa og haga sér. Það eru fjórar höfuðreglur í siðfræð: sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti. Það er mikilvægt að rannsóknir uppfylli siðferðislegar 

kröfur jafnt sem aðferðafræðilegar kröfur. Rannsakendur verða að virða hagsmuni 

þátttakenda þar sem siðfræðileg hugtök eiga við, ásamt því að virða ákvarðanir 

þeirra og forðast að mismuna þeim (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Með 

tilliti til réttar þátttakenda var rannsóknin kynnt fyrir þeim, hvernig hún myndi 

fara fram og hvernig niðurstöður myndu verða nýttar. Í upphafi fengu allir 

þátttakendur kynningarbréf um rannsóknina og tóku sjálfstæða ákvörðun um að 

samþykkja þátttöku eða ekki. Þar kom fram hvernig rannsókn væri um að ræða og 

að nöfnum og staðháttum væru gefin rannsóknarnöfn til að forðast að hægt væri 
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að rekja svör til einstaka þátttakenda eða skóla. Þátttakendur voru upplýstir um að 

þeir fengju að sjá niðurstöðurnar áður en þær yrðu birtar. Þeir voru líka upplýstir 

um að þeir hefðu ávallt möguleika á að hætta þátttöku sinni hvenær sem væri í 

ferlinu.  

Réttmæti eigindlegra rannsókna byggir að miklu leyti á því hvernig 

rannsakanda tekst að komast að kjarna málsins og setja fram niðurstöður 

rannsóknarinnar á trúverðugan hátt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 224; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 27). Í þessari 

rannsókn var leitast eftir að ná þessu fram meðal annars með því að bera 

greiningarlíkönin og niðurstöðurnar undir þátttakendur. Með það að markmiði að 

tryggja að þeir væru sammála því sem þar kemur fram og til að tryggja að 

rannsakandi hefði skilið þau rétt til að stuðla að réttmæti4 rannsóknarinnar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 291). 

 
4Réttmæti er mælikvarði á sannleika eða nákvæmni fullyrðingar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 27). 
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4. Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna reynslu og viðhorf íslenskra kennara 

og nemenda af erlendum uppruna af upphafi grunnskólagöngu og aðlögun þeirra 

í íslenska skólakerfinu. Leitast var eftir að skoða hvernig móttaka nemendanna er 

háttað og hvernig þeim gengur að aðlagast félagslega og námslega. Einnig var 

tilgangurinn að kanna hvaða þekkingu og fræðslu kennarar hafa fengið tengt 

kennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt niður í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er farið 

yfir niðurstöðurnar úr viðtölunum við kennarana og í öðrum hluta er farið yfir 

niðurstöðurnar úr viðtölunum við nemendurna. Í lokin eru svo niðurstöðurnar í 

heild teknar saman í stutta samantekt.  

4.1 Niðurstöður úr viðtölum við kennara 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður úr viðtölunum við kennarana fjóra. Helstu 

niðurstöður viðtalanna voru flokkaðar niður í fjögur yfirþemu til að ná fram 

heildarmynd yfir niðurstöðurnar úr viðtölunum. Yfirþemun fyrir kennarana voru: 

móttaka og aðlögun, upplifun og reynsla kennara, félagsleg og námsleg staða 

nemenda og skólakerfið og menntun fyrir alla. Síðan er gerð grein fyrir hverju 

yfirþema fyrir báða skólana en til að auka skýrleika í umfjölluninni er einnig 

fjallað um skólana sitt í hvoru lagi. 

4.1.1 Móttaka og aðlögun 

Blæbrigðamunur er á móttöku og aðlögun í skólunum tveimur. Annar skólinn 

hefur skýra móttökuáætlun en í hinum er hún í smíðum. Að auki fer aðlögun fram 

með mismunandi hætti hjá skólunum tveimur. Báðir skólarnir byrja á því að bjóða 

nemendum og foreldrum þeirra í viðtal og heimsókn. Leitast er eftir því að fá 

upplýsingar um börnin og bakgrunn þeirra frá foreldrunum, til dæmis um 

menningu og námsstöðu barnanna áður en þau byrja í skólanum. Hins vegar þegar 

þessu upphafsskrefi í móttökuferlinu er lokið þá er aðlögunarferlið ekki eins 

uppsett hjá skólunum tveimur. Í Bjarkahlíðarskóla er nemendunum nokkurn 

veginn strax hent í djúpu laugina, eins og einn viðmælandinn orðaði það. 

Nemendurnir eru strax sendir í almenna bekkinn sem þau eiga að vera í og eru þar 

allan daginn samkvæmt stundaskrá nánast frá fyrsta degi. Nemendurnir hafa þó 
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seinna meir fengið nokkra tíma í viku í námsverinu með kennara sem kennir 

íslensku sem annað mál. Hins vegar byrja nemendur í Hrísholtsskóla fyrstu vikuna 

í námsverinu þar sem þeim er kynnt náms- og skólaumhverfi sitt, sem og 

nærumhverfi skólans. Aðlögunarferlið er lengra þar sem nemendurnir eru látnir 

byrja hægt og rólega í almennum bekk meðal annars með styttri skóladögum í 

upphafi og eru þeir með skerta stundatöflu. Nemendur fara svo smám saman inn 

í bekkinn sinn og eru með fasta tíma í námsverinu en hafa ávallt möguleika á að 

koma umfram þann tíma. Í báðum skólunum er talað um hversu mikilvægt það sé 

að nemendurnir nái grunnorðaforða til þess að ná sem bestum tökum á íslensku 

og sjálfu náminu.  

Báðir skólarnir segjast leitast við að vera í góðu samstarfi við heimilið og 

leitast eftir að afla sér upplýsinga um nemendur og tryggja að nemendurnir viti að 

þau séu til staðar fyrir þá ef þörf er á. Í Hrísholtsskóla er til dæmis mikil nánd við 

heimilið og eru þau stundum að fara út fyrir þær almennu kröfur sem eru gerðar 

til samstarfs heimilis og skóla. Þau eru meðal annars að aðstoða við að sækja um 

frístundir, íþróttir fyrir utan skólatíma og fylgja börnunum þangað í sumum 

tilvikum. Þau eru mikið að sýna börnunum nærumhverfi skólans en ekki bara að 

einblína á umhverfið innan hans, heldur líka utan hans eins og búðina, bókasafnið 

og fleira. Hins vegar, eins og einn viðmælandi í Bjarkahlíðarskóla hafði að orði, 

þá getur þetta líka verið erfitt og flókið þar sem það er oft erfitt fyrir verkafólk af 

erlendum uppruna að taka sér frí frá vinnu til þess að taka þátt í aðlögun og 

atburðum sem varða skólann vegna hræðslu um að missa vinnuna eða annað. 

Bjarkahlíðarskóli 

Kennararnir voru spurðir hvernig móttöku og aðlögun væri háttað í þeirra skóla 

eða bekk. Einnig var spurt hvort það væri sérstök stefna eða áætlun við móttöku 

af nemendum af erlendum uppruna í skólanum. Þá sagði Sigrún: 

Ég myndi nú halda það núna en það hefur verið allur gangur á því. 

Hún sagði jafnframt í framhaldi að það sé svolítið undir henni komið hvernig 

móttakan færi fram og lýsir því hvernig þetta fer almennt fram í hennar bekk: 

Fyrst koma þau í svona viðtal og er búið að sýna þeim skólann og svoleiðis. 

Svo er þeim bara pínu kastað í djúpu laugina. 

Sigrún og Rósa segja samt að aðlögun sé mjög misjöfn og fari eftir fyrri reynslu 

og upplifun nemenda og fjölskylduaðstæðum. Sigrún nefndi í framhaldi að: 
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Þessir drengir sem ég er með, þar sem annar flytur til landsins í ágúst og 

byrjar líka bara í ágúst í fyrsta bekk og hinn flutti í nóvember og kom beint 

inn í skólann. Þeir eru mjög ólíkir og mismunandi staddir. Annar þeirra 

hafði til dæmis ekki verið í leikskóla í sínu heimalandi. Þannig að það var 

bara amma hans sem sá um að passa hann. Svo hann kom beint inn og það 

var rosalegt sjokk og hann grét mikið.  

Þær sögðu að það hefði verið góð breyting og þróun í gegnum árin og að í dag 

væri starfsfólk með annað móðurmál en íslensku að vinna í skólanum. Það væri 

gott að geta leitað til þeirra vegna þess að stundum getur verið erfitt að ná til 

barnanna þegar þau skilja ekkert og geta ekki tjáð sig á sama tungumáli. Þá fær 

barnið tækifæri til að segja frá ef það er til dæmis eitthvað að.  

Þá telja Sigrún og Rósa að börnunum sé svolítið hent í djúpu laugina um leið 

og þau byrja. Þau eru í skólanum allan daginn frá upphafi, sem getur reynst þeim 

mjög erfitt. Sem dæmi nefndi Sigrún hvernig aðlögun gekk hjá einum ungum 

strák: 

Eins og með hann sem byrjaði í ágúst. Það þurfti að taka hann frá mömmu 

hans og hún var komin í vinnu og mátti ekki vera með honum. Ég held að 

hún hafi kannski verið hjá honum fyrsta daginn. Þá sat hún aðeins inni hjá 

honum því hann grét svo mikið. Svo fyrstu dagana og vikurnar grét hann 

svolítið mikið og átti voða bágt. Hann sem sagt talaði bara lítið sem ekki 

neitt fyrsta árið. 

Í Bjarkahlíðarskóla er sérdeild fyrir börn sem eru að bíða eftir dvalarleyfi. 

Börnin hefja nám sitt þar við komuna til landsins en eru síðan flutt í almennan 

bekk ef þau fá dvalarleyfi og íslenska kennitölu. Þá fá börnin einnig tíma í 

námsveri með kennara sem kennir íslensku sem annað mál. Rósa nefndi 

sérstaklega dæmi um einn strák sem er hjá þeim núna og hefur farið í gegnum 

þetta ferli hjá þeim: 

Hann er frekar illa staddur. Hann kemur frá stríðshrjáðu landi svo maður 

veit ekkert hvað hefur gengið á í lífi hans. Það er margt mjög ábótavant hjá 

honum. Hann er ekki að læra eins og 6 ára barn myndi gera undir 

venjulegum kringumstæðum. 

Bæði Sigrún og Rósa töldu að líklegast væri þörf á lengri aðlögun fyrir suma 

nemendur og nefnir Sigrún sérstaklega eftirfarandi: 

Já, það hefðu þeir svo sannarlega þurft og því er bara eins háttað með 

foreldrana. Annað, það eru bara svo oft þannig aðstæður sem þessar 

fjölskyldur eru í að þau geta kannski ekki endilega tekið sér frí. Sérstaklega 
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erlent verkafólk sem á yfirleitt ekki möguleika á því að taka sér frí og vera 

með börnunum sínum í skólanum. 

Samkvæmt kennurum Bjarkahlíðarskóla er töluvert um samstarf milli heimilis 

og skóla. Eins og fram kom í kaflanum um aðlögun er ávallt leitað til foreldra eftir 

upplýsingum um barnið, hvar það er statt námslega séð og til að afla upplýsinga 

um bakgrunn þess. Þau eru ávallt tilbúin til að aðstoða ef þörf er á. En það getur 

stundum verið erfitt fyrir foreldra af erlendum uppruna að fá frí frá vinnu og vera 

með börnunum sínum í skólanum á meðan að aðlögun stendur.  

Hrísholtsskóli 

Í Hrísholtsskóla er ekki til staðar stefna eða móttökuáætlun fyrir nemendur af 

erlendum uppruna en hún er í mótun segir Svava: 

Við erum að þróa hana. En stjórnendur sem eru hérna styðja vel við bakið á 

okkur. Þannig að þeir eru mjög jákvæðir. Við erum bara að skrifa hana, það 

er móttökuáætlunina. 

Í framhaldi var rætt um hvernig móttökur fara fram í skólanum. Þá segir Linda 

meðal annars: 

Það fer fram viðtal í byrjun og svo með tveggja vikna fresti. Svo reynum 

við að leiða fjölskylduna þú veist. Spyrjum um áhugamál barnanna, hverju 

þau eru sterk í, hverju þau eru ekki sterk í og eitthvað svoleiðis. 

Svava og Linda nefna báðar að þær hafi góðan stuðning og góðar upplýsingar 

frá verkefnastjórum sem starfa hjá sveitarfélaginu við að sinna fjölmenningarlegri 

menntun nemenda af erlendum uppruna. Þær fái upplýsingablað frá 

verkefnastjórum hvernig ferlið eigi að vera. Þar er farið með nákvæmum hætti yfir 

hvernig fyrsta viðtalið eigi að fara fram og hvernig eftirfylgni eigi að vera. Sem 

dæmi á að notast við túlk í viðtölunum. Þær nefna einnig að þau passi vel upp á 

það að nemendur þurfi smá aðlögunartíma þegar þeir byrja í skólanum, það er að 

þeir séu ekki of lengi í skólanum fyrstu dagana þegar þeir koma nýir inn. Linda 

nefndi: 

Þá eru þau á skertri stundatöflu. Það reynist þeim mjög erfitt að koma 

algerlega í nýtt málumhverfi. Það er erfitt. 

Í Hrísholtsskóla sagði Svava að börnin byrji fyrstu vikuna í skólanum í 

námsverinu sem er í sér stofu til að koma til móts við nemendur sem þurfa meiri 



28 

 

stuðning í námi og svo færast þau yfir í almennan bekk. Sérstaklega þegar um 

ræðir börn sem eru að fara að byrja í yngstu bekkjunum. Þá fara kennarar í 

námsverinu, eftir aðstæðum, með börnunum einnig inn í bekkinn þeirra til að 

hjálpa þeim að aðlagast og líða vel inn í bekknum.  

Linda og Svava töluðu báðar um hversu mikilvægt það væri fyrir börn af 

erlendum uppruna að ná grunni orðaforðans í íslenska málinu þegar þau byrja í 

skólanum. Linda nefndi að börnin væru með mismunandi bakgrunn og 

persónulegar aðstæður:  

Börnin eru bæði nýkomin til landsins frá öðru landi og líka tvítyngd börn 

sem eru búin að búa hér. Það er mikið haf þar á milli. Ég býð mínum 

nemendum bara að koma þegar þau vilja koma fyrir utan föstu tímana. Þau 

geta bara komið ef þeim finnst þau vanta að koma og þurfa aðstoð. Þau eru 

samt að sama skapi fegin að fara í bekkinn. Þar komast þau loksins í kynni 

við önnur börn. Það er líka mikilvægt atriði fyrir þau.  

Báðar tala þær um að börnin séu mikið á eftir og að þær séu meðal annars með 

þeim í útiveru og í matsalnum. Þær leitist við að kynna þeim skólann og eru 

stöðugt að leita leiða til að efla nemendur svo þeir upplifi sig örugga í nýja 

skólaumhverfinu sínu. Þær töluðu líka um að þau leitast eftir að kynna 

nemendurna fyrir nærumhverfi skólans með því að fara með nemendunum út fyrir 

skólalóðina og kynna þeim fyrir hvað þar má finna og sjá. Svava sagði meðal 

annars: 

Við kynnum fyrir þeim nærumhverfið eins og búðina, bókasafnið og erum 

að þróa svona vettvangsferðir. 

Það er mat kennara í Hrísholtsskóla að þar sé mikil áhersla lögð á samstarf 

milli heimilis og skóla. Sem dæmi hafa þau oft aðstoðað foreldra af erlendum 

uppruna að finna hvar sé hægt að nálgast upplýsingar um fótboltaæfingar, 

frístundir og margt fleira. Þegar börnin byrja í skólanum hefst strax samstarf við 

foreldrana þar sem að kennararnir vilja fá innsýn í bakgrunn nemenda, bæði 

menningarlegan og námslegan bakgrunn þeirra svo nokkuð sé nefnt. 

Þar sem nemendur byrja alltaf fyrstu vikuna í námsverinu hjá þeim þá er þetta 

kannski svolítið öðruvísi en samstarfið inni í bekknum við umsjónarkennarana. 

Lögð er töluverð áherslu á náið samstarf við heimilið þegar börnin byrja fyrst í 

skólanum. Linda lýsti því með þessum hætti: 

Þetta er öðruvísi vinna kannski en í bekknum. Þú ert meira í nánd við 

heimilið. Því þú vilt styðja við fólkið. Að fá upplýsingar bara til dæmis 
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varðandi frístundamál, íþróttaiðkun og fleira. Að reyna að koma börnunum 

í það og höfum við verið að ganga svolítið langt í því. Við höfum unnið 

mikið með það að koma þeim í íþróttir og sjá til þess og jafnvel fylgt þeim 

í íþróttatíma. Þannig að við reynum svona að vera meira en gengur og gerist 

hjá skólum venjulega. 

Það virðist vera mjög mikið samstarf milli heimilis og skóla þar sem að Svava 

og Linda hafa oft farið út fyrir þetta almenna samstarf heimilis og skóla og eru 

allar að vilja gerðar til þess að koma nemendum og fjölskyldu þeirra betur inn í 

íslenskt samfélag. 

4.1.2 Upplifun og reynsla kennaranna  

Kennararnir frá báðum skólunum töluðu um að þeir hafi nánast eingöngu aflað sér 

reynslu í gegnum starfið. Allir kennararnir höfðu aflað sér meiri þekkingar í 

gegnum framhaldsnám, endurmenntun, námskeið eða kynningar. Einn kennarinn 

nefndi að hann myndi ekki eftir að hafa fengið kennslu eða undirbúning fyrir 

kennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna í kennaranámi sínu. En það hefði 

frekar komið með reynslu í starfi eða við það að sækja í meiri sérhæfingu í gegnum 

nám eftir á. Kennarar beggja skólanna töluðu um mikilvægi samstarfs í skólanum 

og voru báðir skólarnir að innleiða teymiskennslu, sem ætlað er að auka enn frekar 

samstarf milli kennara. Þeir nefndu einnig að reynsla og þekking kennara innan 

skólanna væri mjög misjöfn og færi mikið eftir persónulegu viðhorfi hvers 

kennara til menntunnar fyrir alla. Töldu þeir einnig mikilvægt að kennarar leitist 

eftir að auka þekkingu sína og sinni endurmenntun sinni. Það er sérstaklega 

mikilvægt til að bæta kennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna. Að mati 

þátttakenda voru þeir og starfsmenn skólans sem þeir starfa hjá duglegir að að 

sækja sér nýja þekkingu meðal annars í gegnum námskeið, ráðstefnur, nám, 

fyrirlestra og heimsóknir. Þeir telja það vera mikilvægan hluta af starfinu að geta 

leitað sér frekari þekkingar og reynslu. 

Bjarkahlíðarskóli 

Þegar spurt var um hvaða reynslu og þekkingu kennararnir hefðu af því að kenna 

börnum af erlendum uppruna þá sögðust þeir meðal annars hafa öðlast reynslu í 

gegnum starf sitt og sagði Sigrún:  

Ég myndi segja að maður hefði aðallega öðlast reynslu í því. Ég man ekki 

eftir neinu sérstöku úr háskólanum sem undirbjó mig sérstaklega undir 

þetta. En ég hef alltaf kennt hér í Bjarkahlíðarskóla. Í Bjarkahlíðarskóla er 
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mjög fjölmenningarlegt og ég hugsa að í bæjarfélaginu erum við með 

nemendur frá mörgum löndum og hérna. Ég held að þetta hafi aðallega 

komið með reynslunni. 

Þær nefna að þær hafa líka öðlast reynslu í gegnum nám, fræðslu og fleira. 

Rósa sagði:  

Ég tók diplómanám eftir háskólann, þá tók ég eitt ár í diplómanámi í 

háskólanum um börn með tvítyngi. Þannig að það var bara fínn skóli en ég 

hefði viljað fá meira verklegt þar. Þetta var náttúrulega bara bóklegt. 

Sigrún nefndi í framhaldi: 

Það hafa líka komið hingað inn fyrirlestrar og námskeið og svoleiðis. Svo 

maður hefur náttúrulega sótt það allt og svo hefur það komið af reynslu og 

svo bara að leita sér sjálfur eftir upplýsingum.  

Þær nefndu einnig báðar að í skólanum væri farið að notast meira við 

teymiskennslu og því meira samstarf á milli kennara. Það veitir kennurunum 

tækifæri til að nýta reynslu og styrkleika hvers annars. Rósa sagði meðal annars: 

Núna erum við til dæmis byrjaðar með svona teymisvinnu þannig að við 

vinnum svolítið vel saman sem skiptir svolítið miklu máli fyrir þróunina og 

hvernig það farnast. Svo mér finnst það svolítið skemmtilegt. Því þá er 

maður í góðum tengslum við kennara og umsjónarkennara. Bæði þá við 

íslensku kennarana og kennarana sem tala einnig önnur tungumál. 

Í Bjarkahlíðarskóla er ekki bara námsver fyrir nemendur með annað móðurmál 

en íslensku heldur er líka deild fyrir börn sem hafa ekki ennþá fengið dvalarleyfi. 

Sigrún sagði: 

Já, en það hefur verið svolítið aðskilið. Ég var reyndar bæði með börn hérna 

sem voru með foreldra af erlendum uppruna og þá var einmitt verið að 

stofna þessa deild og hún var alveg sér. Þannig það stóð þeim ekkert til boða 

að sækja neina aðstoð þar þó svo að þeir hefðu samt svo gjarna þurft á því 

að halda. 

En þegar þessi börn eru komin inn í íslenska kerfið og hafa fengið kennitölu 

þá fara þau í almennan bekk. Rósa lýsti þessu með eftirfarandi hætti: 

Þannig að um leið og þau fá kennitölu þá sleppa þau takinu á þessum 

börnum og þau fara bara inn í skólastofuna og ég tek þá við þeim [í 

námsverinu] í tvo til þrjá tíma á viku í mesta lagi. Það er svolítið sértækt. 

Þau eru kannski alls ekki tilbúinn að sleppa. 
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Báðar hafa þær víða leitað sér endurmenntunar og eftir hugmyndum til að bæta 

kennsluna. Þær hafa sótt mismunandi námskeið og nám og leitað til mismunandi 

hópa og samstarfsfólks eftir hugmyndum til að bæta kennsluna. Sigrún sagði:  

Maður er alltaf að leita að einhverju sniðugu og skoða á netinu. Það eru alls 

konar Facebook hópar og svona Pinterest með einhverjum áhugaverðum 

upplýsingum sem er hægt að nýta sér. Maður er alltaf að leita sér að 

þekkingu. Eins og ég segi, maður er alltaf að reyna að gera þetta betra og 

sjá hvað gekk vel og henda því út sem gekk ekki...Við höfum til dæmis verið 

að fara í heimsóknir í aðra skóla... Svo vorum við til dæmis með 

byrjendalæsi og þá vorum við í samstarfi með öðrum skólum og hittumst 

reglulega í smiðjum og fórum þangað að skoða hvernig þessu var háttað.  

Rósa var meðal annars að sækja námskeið í menntavísindum í háskóla sem 

fjallar um mismunandi leiki sem hægt er að nota í kennslu, hvaðan þessir leikir 

koma og hvernig þeir geta aðstoðað nemendur í námi. Hún segir að þetta sé 

skemmtilegt nám og að þar sé margt sem hægt er nýta sér til að gera kennsluna 

betri og skemmtilegri. Svo eru mörg námskeið sem er hægt að sækja á sumrin 

þegar meiri tími gefst til þess. Að auk þegar er skipulagsdagur hjá skólunum í 

sveitarfélaginu þá fer reglulega fram, allavega einu sinni á ári, tiltekin fræðsla eða 

námskeið fyrir alla starfsmenn í grunnskólum sem hefur oft hjálpað að veita 

kennurum mikilvægar upplýsingar sem hægt hefur verið að nota við kennslu. 

Hrísholtsskóli 

Að mati Lindu og Svövu hjá Hrísholtsskóla þá er mjög mismunandi milli kennara 

hvaða sýn og reynslu þeir hafa þegar kemur að því að kenna nemendum af 

erlendum uppruna. Þá líka þegar kemur að því hversu mikill áhugi er til staðar að 

afla sér frekari þekkingar. Linda sagði: 

Þetta er mjög misjafnt. Það er líka bara mjög misjöfn sýn fólks á öllu svona. 

Því það er gríðarlega mikill munur. 

Bæði Linda og Svava hafa sótt endurmenntun og fræðslu víða. Linda sagði: 

Við erum til dæmis í háskólanum núna, á námskeiði í tvítyngi og læsi. Við 

höfum tekið flestar ráðstefnur og fyrirlestra sem hafa verið í boði.  

Þar að auki hafa þær fengið fræðslu frá verkefnastjórum fjölmenningar hjá 

sveitarfélaginu og sitja reglulega fundi með þeim. Þær hafa að mestu aflað sér 

meiri þekkingar og fræðslu hér innanlands en þó eitthvað erlendis líka. 
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4.1.3 Félagsleg og námsleg staða nemenda af erlendum uppruna 

Í báðum skólunum var talað um að það sé mjög einstaklingsbundið hvernig 

nemendum af erlendum uppruna gengur að aðlagast félagslega og námslega. 

Nemendurnir búa yfir mismunandi grunnþekkingu þegar þeir koma inn í 

skólakerfið og hafa sumir ekki verið í skólaumhverfi áður. Sumir þurfa því meiri 

aðstoð en aðrir.  

Allir kennararnir töluðu um mikilvægi íslenska málumhverfisins og að 

nemendur fái sem flest tækifæri yfir daginn til að æfa sig í tungumálinu. Það getur 

þó verið erfitt því reynslan sýnir að þrátt fyrir að skólinn leggi áherslu á þetta þá 

eru nemendurnir yfirleitt ekki að fá mörg tækifæri til að æfa sig í tungumálinu 

eftir að skólanum lýkur. Til að hjálpa nemendunum að aðlagast félagslega og 

námslega þá er mikilvægt að leggja áherslu á að nemendurnir nái sem bestum 

tökum á grunnorðaforðanum í íslensku. Til að ná því fram notast skólarnir mikið 

við sjónrænar stundatöflur, sjónrænar vísbendingar og að aðlaga námsefni að getu 

og þörfum nemendanna til dæmis með því að leggja einfaldari verkefni fyrir þá á 

meðan þeir eru að ná tökum á tungumálinu. Sjónræn framsetning getur hjálpað 

nemendum af erlendum uppruna sem kunna ekki íslensku. Hún veitir þeim ekki 

aðeins betri innsýn inn í hvað þau eiga að gera og þá hvernig heldur veitir það 

þeim líka ákveðið öryggi. Að auki geta nemendurnir nýtt sér sjónræna 

framsetningu til þess að sýna hvað þeir vilja þegar þeir eru ekki komnir með vald 

á íslenskunni. Félagslega þá virðist það vera mjög misjafnt hvernig nemendum 

gengur að aðlagast og falla inn í hópinn. Það tengist oft mjög sterkt persónuleika 

einstaklinganna og er það mismunandi hversu snögg og örugg þau eru að tengjast 

félagslega. Þeir sækja líka oft fyrst í nemendur sem tala þeirra móðurmál því þar 

upplifa þeir ákveðið öryggi. Þannig geta þeir líka veitt hvor öðrum stuðning og 

það getur síðan hjálpað þeim að komast frekar inn í hópinn félagslega með 

tímanum. 

Bjarkahlíðarskóli 

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir námslega stöðu nemenda af erlendum 

uppruna og þar á eftir verður fjallað um félagslegu stöðuna þeirra. Það er oftast 

mjög misjafnt og einstaklingsbundið hvernig nemendum gengur bæði félagslega 

og námslega að aðlagast í skólanum en Rósa tók eitt dæmi um hversu misjafnt það 

getur verið: 
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Það er náttúrulega rosalega misjafnt milli barna. Sumir eru sneggri á meðan 

að aðrir þurfa aðstoð. Eins og með einn af drengjunum hjá okkur þá kom í 

ljós, náttúrulega með hljóðgreiningu og svoleiðis, að það vantar upp á það 

og málhljóð og að hann er með málþroskaröskun. Það hefur verið sýnt fram 

á að ef þú ert góður í þínu móðurmáli og færð örvun þar þá getur þú yfirfært 

þá getu yfir á annað nýtt tungumál. Hins vegar ef þú ert slæmur í þínu eigin 

móðurmáli þá er það eiginlega alltaf meiri vinna og erfitt.  

Því lengur sem nemendur af erlendum uppruna hafa verið hér á landi og í skóla 

þá ná þeir betri tökum á íslenskunni. En fyrst um sinn sækjast þeir eðlilega frekar 

eftir að leika við nemendur sem tala þeirra móðurmál því það er auðveldar að 

komast í góðan leik. Sigrún nefnir meðal annars eitt dæmi um tvo drengi sem í 

fyrstu voru miklir félagar þar sem þeir deildu sama móðurmálinu: 

Fyrst voru þeir svolítið tveir, bara svona, og töluðu móðurmálið sitt sín á 

milli. En núna þegar þeir eru komnir í 4. bekk hafa þeir verið að aðlagast 

miklu betur og hafa eignast marga vini innan bekkjarins og eru vinsælir og 

flottir strákar. 

Báðir kennararnir töluðu mikið um stöðuna á íslenska málumhverfinu og 

hvernig hægt sé að vinna með það. Sérstaklega hversu mikilvægt það er að gefa 

öllum nemendum af erlendum uppruna öll þau tækifæri sem hægt er til að bæta 

og æfa sig í íslenskunni á meðan þau eru í skólanum. Staðreyndin er nefnilega sú 

að yfirleitt fá börnin litla sem enga málörvun eftir að skólanum lýkur á daginn. 

Sigrún sagði meðal annars: 

Svo hugsar maður hvað er íslenskt málumhverfi? Við erum hérna í 

skólanum og við erum með börn af mörgum þjóðernum. Til dæmis ef ég tek 

minn bekk þá er bara einn nemandi í bekknum sem er með tvo íslenska 

foreldra. Allir hinir nemendurnir eru með allavega eitt foreldri af öðru 

þjóðerni. Svo það er þetta íslenska málumhverfi í skólanum og svo fara þau 

kannski í gæsluna og þar eru kannski bara átta aðrir pólskir strákar og þeir 

sækja í hvorn annan og svoleiðis. Þannig að þetta íslenska málumhverfi er 

erfitt að finna og kannski sérstaklega hér þar sem við erum svona 

fjölbreyttur skóli. 

Þær minntust einnig mikið á þessi tækifæri til málörvunar og að rannsóknir 

hafi sýnt fram á það að börnin þurfi að fá tækifæri allan daginn til þess að ná 

tökum á nýju tungumáli. Þar nefndi Rósa meðal annars:  

Það er verið að tala um að þú verður að vera að tala íslenskuna frá klukkan 

8 um morguninn til klukkan 19 á kvöldið til að þú sérst að auka orðaforða 
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þinn og skilning. Það er ekki þannig með þessa krakka. Þau eru bara hér í 

skólanum til klukkan tvö og svo fara þau heim. 

Að mati kennaranna getur sjónrænt dagskipulag meðal annars aðstoðað 

nemendur af erlendum uppruna í íslensku málumhverfi og hjálpað þeim að hafa 

hlutina fyrirsjáanlegri yfir daginn. Það hefur reynst vel og hentað nemendunum 

mjög vel. Reynslan hefur sýnt að þetta hentar ekki aðeins fyrir börn af erlendum 

uppruna heldur er þetta einnig góð leið fyrir alla nemendur til þess að fá yfirsýn 

yfir skóladaginn. Sigrún sagði til dæmis að þetta hafi reynst henni vel í sinni 

kennslustofu: 

Þeir sækja rosalega mikið í þetta. Þetta myndræna skipulag sem þau eru búin 

að vera með síðan í fyrsta bekk. Ef ég klikka eitthvað á morgnana við að 

setja það upp... Þeir þekkja myndirnar og sjá hvað er næst og þeir fylgja 

þessu algjörlega. Ég var til dæmis með það í fyrsta bekk þegar þeir voru 

ekki mikið byrjaðir að tala. Þá var ég með mikið myndrænt. Þá var ég með 

myndir á borðunum og fékk þær með pólskum orðum á líka... Bara eins og 

að sitja kyrr, hafa hljótt og hvar hægt er að benda og sýna svona og svo er 

maður bara ansi mikið að leika þetta. 

Félagsleg staða nemenda af erlendum uppruna er mjög misjöfn. Sumir eru 

fljótari að aðlagast félagslega en hjá öðrum nemendum getur það tekið lengri tíma. 

Einstaklingarnir eru einfaldlega ólíkir, sumir eru meira framsæknir og ófeimnir að 

komast inn í hópinn á meðan aðrir eru hlédrægari og feimnir og þurfa þá stundum 

meiri aðlögun og aðstoð til að komast inn félagslega. Að auki nefna kennararnir 

að stundum eru nemendur sem tala sama móðurmálið að sækjast í hvorn annan og 

þá geta þeir hjálpað hvor öðrum að komast betur félagslega inn í hópinn, til dæmis 

ef annar er meira hlédrægur og feiminn. 

Upplifun kennaranna er að ef nemendunum líður illa þá getur það haft áhrif á 

hversu vel þeim gengur í náminu. Rósa sagði:  

Líðan [nemenda af erlendum uppruna] skiptir öllu máli. Ef þeim líður ekki 

vel í skólanum þá verður enginn lærdómur. Þar skiptir félagslega hliðin 

rosalega miklu máli.  

Vellíðan nemendanna er því mjög mikilvæg að mati kennaranna og þar spilar 

félagslega staðan stórt hlutverk. Félagsleg staða hefur bein áhrif á vellíðan allra 

nemenda og ekki aðeins það heldur hefur það líka áhrif á námið sjálft. 
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Hrísholtsskóli 

Nokkurn veginn sömu svör komu fram í viðtalinu við kennara Hrísholtsskóla. Það 

er að það geti verið mjög misjafnt og einstaklingsbundið hvernig nemendum af 

erlendum uppruna gengur að aðlagast félagslega og námslega í íslensku 

skólaumhverfi. Hjá þeim hafa verið nemendur sem hafa verið mjög fljótir að 

aðlagast bæði félagslega og námslega á meðan aðrir hafa þurft mikla aðstoð og 

lengri tíma til þess að komast vel í gang, og allt þar á milli. Það getur verið 

gjörsamlega óháð bakgrunni nemendanna. Linda nefndi meðal annars: 

Það er bara sami einstaklingsmunur hjá þeim [nemendum af erlendum 

uppruna] og öðrum börnum. Þau eiga náttúrulega námslega mjög erfitt og 

þau eru náttúrlega ekki með sama orðaforða, sem rannsóknir sýna að þau ná 

honum kannski aldrei. 

Eins og kemur fram hér að ofan þá getur það verið mjög mismunandi hvernig 

nemendur af erlendum uppruna eru staddir þegar þeir koma inn í íslenska 

skólakerfið. Það þarf að aðlaga námsefnið að þeim til dæmis með því að láta þá fá 

svipuð verkefni og aðrir nemendur í bekknum fá en sem eru einfaldari. Svava 

sagði meðal annars: 

Bara eins og í fyrsta bekk þá læra þau um skólann sinn. Þá er ég að kenna 

þeim einföld verkefni um skólann og svo um líkamann, fatnað, skólalóðina, 

húsið og heimilið. 

Samkvæmt kennurunum þá er eitt atriði sem er gríðarlega mikilvægt fyrir börn 

af erlendum uppruna og það er að þau nái tökum á grunnorðaforðanum í íslenska 

tungumálinu. Það getur styrkt þau bæði félagslega og námslega: 

Þau vinna með grunnorðaforðann. Þau eru náttúrulega bara að setja nafn á 

alla hluti. Hluti sem íslensku krakkarnir eru löngu búnir að gera. Mikið er 

af umræðum og leikjum. Við leyfum þeim að leika og reynum að hjálpa 

þeim við að eignast einhvern vin. Þannig að það verði gagnkvæm samskipti 

til. Þannig þá læra þau náttúrulega líka mjög mikið. Við reynum að ýta því 

í þá áttina. 

Það er mikilvægt að vinna með sjónrænum stundatöflum og sjónrænum 

vísbendingum, sem eru hafðar hlutbundnar, þegar er unnið með börn af erlendum 

uppruna. Það veitir börnunum betri yfirsýn og öryggi. Sérstaklega ætti að nota 

þetta mikið fyrir yngri börnin en þetta ætti þó að vera notað fyrir alla aldurshópa. 
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4.1.4 Skólakerfið og menntun fyrir alla 

Báðir skólarnir virðast leitast við að nota hugmyndafræðina menntun fyrir alla. 

Að þeirra mati veitir það aukna víðsýni og eykur fjölbreytileika í skólastarfinu. 

Það er líka góður kostur félagslega þar sem nemendur fá að kynnast alls konar 

börnum með mismunandi bakgrunn, tungumál, menningu og fleira. Nemendur fá 

með því innsýn inn í aðra menningu og kynnast öðrum tungumálum. Hins vegar 

þá hefur hugmyndafræðin einnig sínar takmarkanir. Þá sérstaklega að það getur 

verið erfitt fyrir umsjónarkennara að ná yfirsýn og veita þann stuðning sem þarf 

þegar það eru margir nemendur í einum bekk og lítill utanaðkomandi stuðningur. 

Svo er líka talað um skort á mannauð til að geta notast við menntun fyrir alla. Ef 

það er mikið um veikindi eða forföll þá getur verið erfitt að sinna því eins vel og 

þörf er á. Þar hefur skortur á fjármagni nokkur áhrif, því ef það á að innleiða og 

sinna menntun fyrir alla þá þarf meiri aðstoð og mannafla sem krefst aukins 

fjármagns. En reynslan er að þetta helst yfirleitt ekki í hendur. Hins vegar tala 

báðir skólarnir um að það sé frábært að hafa aðgang að námsveri fyrir nemendur 

af erlendum uppruna þar sem að þar sé til staðar kennari sem sinnir kennslu á 

íslensku sem annað mál. Það veitir þeim tól til að hafa einstaklingsmiðaðri kennslu 

en yfirleitt er möguleiki á í almennum bekk. 

Bjarkahlíðarskóli 

Báðir kennararnir lýstu sig almennt hlynnta menntun fyrir alla. Það hjálpi til við 

að hlúa sérstaklega að nemendum af erlendum uppruna og nemendum sem hafa 

sérþarfir því þau geta týnst svolítið í hópnum. Börnin í hópnum læra líka svo mikið 

hvert af öðru bæði um mismunandi menningu og tungumál sem er mjög gott til ná 

ákveðnum fjölbreytileika í hópnum og skólanum sem heild. Sigrún sagði meðal 

annars að menntun fyrir alla fylgi nokkrir kostir: 

Bara fyrst og fremst víðsýni og fjölbreytt skólastarf og það er svo gaman 

því þau geta öll deilt eða sagt frá einhverju sem er svo mismunandi og ólíkt. 

Sem þeim finnst rosalega gaman. Þú veist bara hvernig þetta er sagt á pólsku 

og við erum með fullt af tungumálum í bekknum og hvað er líkt og hvað er 

ólíkt. 

Í framhaldi nefndi Rósa að það séu fleiri kostir og nefnir þá meðal annars 

fjölbreyttar kennsluaðferðir: 

Já, og svo bara fjölbreytni í kennsluaðferðum og að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum þó svo að maður sé ekki frá erlendu landi. 
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Því ein nálgun hentar endilega ekki öllum eða gerir það alla vega sjaldnast. 

Hins vegar eru líka takmarkanir sem skapast með því að hafa menntun fyrir alla 

þar sem að einn umsjónarkennari á erfitt með að aðlaga kennsluna að þörfum allra 

nemenda í bekknum hjá sér þar sem hann hefur einfaldlega ekki aðstoðina eða 

tímann til þess, sérstaklega þegar um er að ræða stóran bekk. Þetta getur aukið 

álagið í starfinu þar sem að þau þurfa að reyna að vera vel undirbúin og veita eins 

góða kennslu og stuðning eins og hægt sé fyrir hvern og einn. Sigrún kom inn á 

þetta í viðtalinu: 

Það getur verið álag og sérstaklega þegar maður fær ekki þá aðstoð eða 

stuðning sem þú þarft. Ef þú ert til dæmis að kenna fyrsta bekk. Börn í fyrsta 

bekk þurfa bara aðstoð og þegar þú er kannski með einn nemenda sem er 

grátandi þá er erfitt að sinna þörfum hinna.  

Í framhaldi nefndi Sigrún líka að það geti verið erfitt að finna hvar eigi að byrja 

og að ná að finna verkefni við hæfi fyrir alla: 

Þegar þau [nemendur af erlendum uppruna] koma og eru með engan 

bakgrunn. Hvar á maður að byrja? Þannig að það getur verið snúið að finna 

verkefni við hæfi fyrir alla og koma því við svo að allir séu að fá kennslu 

við hæfi. 

 Kennararnir ræða það einnig að þó að kennari búi yfir mikilli reynslu og hafi 

kennt í mörg ár þá er enginn dagur eins í kennslunni og ávallt þarf að skoða hvað 

gekk vel og hvernig hægt sé að einfalda kennsluna eða gera betur. Það þarf að 

ígrunda vel starfið þar sem það er síbreytilegt og áskoranirnar geta verið jafn 

ólíkar og þær eru margar. Það er ekki endilega þannig að ein lausn henti öllum 

nemendum af erlendum uppruna svo oft neyðast kennararnir nánast til að finna 

aftur upp hjólið, ef svo má að orði komast. Rósa lýsti því með eftirfarandi hætti: 

Þó svo maður sé búin að vera að kenna í svona mörg ár. Þá er maður ennþá 

að glíma við þetta... Maður er ennþá sífellt að hugsa og tala um að þetta 

gekk ekki vel í dag og þá leita leiða til eða að beita einhverjum öðrum 

aðferðum til að ná til nemendanna. Maður er ennþá að tala svona við sig 

eftir öll þessi ár. 

Eins og var nefnt hér fyrir ofan upplifa kennararnir oft að þeir þurfi nánast að 

finna aftur upp hjólið. Þeim finnst vanta betri stuðning við kennsluna og skýrara 

skipulag og stefnu þessu tengt. Að þeirra mati myndi meðal annars hjálpa ef það 

væri til staðar gagnagrunnur með hugmyndum að verkefnum og leiðum sem henta 
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ólíkum þörfum nemenda sem hægt væri að nýta sér eða aðlaga að nemendunum 

sem þeir eru með. Sigrún kom inn á þetta í viðtalinu:  

Nemendurnir hafa sem sagt farið út úr tíma hjá umsjónarkennaranum og 

farið til íslenskukennara sem annað mál og það hefur samt verið allur gangur 

á því samt. Það hefur náttúrulega verið mikil forföll og veikindi og svo kom 

Rósa og tók við þessu og þá hefur þetta verið meira svona að rúlla betur og 

starfið er markvissara. Þannig það er og hefur alveg verið stundum strembið. 

Að þeirra mati er líka áþreifanlegur skortur á fjármagni í kerfinu og að þegar 

það vantar mannauð þá hefur það áhrif á gæði kennslunnar þar sem ekki er hægt 

að aðstoða nemendur jafn einstaklingsmiðað.  

Hrísholtsskóli 

Linda og Svava sögðu að það sé mjög gott að hafa menntun fyrir alla sem 

menntastefnu til hliðsjónar í starfi. Með því ná börnin að kynnast mismunandi 

krökkum með mismunandi bakgrunn, menningu og móðurmál. Það gefur 

nemendum einnig breiðara og fjölbreyttara tengslanet. Þetta telja þær báðar vera 

eitthvað sem styrki nemendur almennt ennþá frekar. Eins og Linda orðaði það: 

Félagslega er þetta kostur, náttúrulega. Þau kynnast alls konar krökkum. Ég 

myndi segja að það væri helsti kosturinn. Þau búa að því að þau eiga heilt 

annað tungumál. Það er bæði af því að við erum með allskonar 

menningarlegan mun í hegðun og öðru. Það lærir þú best af öðrum. Þannig 

að það er kostur. Ég er á því að það verði að blanda þessum nemendahópi 

saman í venjulegum bekk. Þá þurfa þau að læra íslenskuna.  

Að auki nefndi Svava að nemendurnir séu svo í námsverinu sem er mjög 

jákvætt til þess að geta komið til móts við þessi börn meira en kannski 

umsjónarkennarinn hefur tök á. Þær töluðu báðar um að það sé frábær kostur eða 

í raun algjör fjársjóður að eiga annað tungumál: 

Það á náttúrulega að vera fjársjóður að eiga tvö tungumál. Þau koma hingað 

og það er mjög dýrmætt fyrir þau að eiga áfram sitt móðurmál... það er 

fjársjóður og við eigum að hampa því að það sé fjársjóður. En auðvitað 

verða þau að læra íslensku.  

Þó svo að þær séu mjög hlynntar menntun fyrir alla þá sjá þær líka ákveðna 

ókosti og takmarkanir sem gerir hugmyndafræðina erfiðari í framkvæmd. Oft er 

erfitt fyrir umsjónarkennara að hafa tök á að aðstoða alla nemendur þar sem hann 
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er ekki með 20 hendur. Þess vegna eru þau svo heppin að hafa þetta námsver þar 

sem nemendurnir geta fengið auka aðstoð. Linda nefndi líka: 

Það hefur auðvitað bæði kosti og galla. Auðvitað viljum við að þeir sem búa 

eða ætla að flytja til Íslands læri eða skilji hvað er að vera Íslendingur en 

þau læra það varla nema að vera í kringum Íslendinga. 

Oft getur verið erfitt fyrir umsjónarkennara að hafa yfirsýn og tíma til að 

undirbúa og gera einstaklingsmiðuð verkefni fyrir alla, sérstaklega ef það eru 

mörg börn af erlendum uppruna, með sérþarfir eða sem þurfa meiri aðstoð í 

bekknum. Þær kröfur sem menntun fyrir alla gerir til kennslu og undirbúnings geta 

verið mjög tímafrekar fyrir einn kennara að yfirstíga án aðstoðar. 

4.2 Niðurstöður úr viðtölum við nemendur 

Hér í þessum kafla verður farið yfir niðurstöðurnar úr viðtölunum við 

nemendurna. Niðurstöðurnar voru flokkaðar niður í þrjú yfirþemu: reynsla 

nemenda af skólabyrjun, félagsleg og námsleg staða og góður kennari. Öll viðtölin 

voru tekin í viðkomandi skóla og í kennslustofu nemenda eða inni í námsveri þar 

sem þeir upplifa sig örugga. Nemendurnir voru allir mjög feimnir þegar viðtölin 

hófust og byrjaði rannsakandi því á því að spjalla við þá um daginn og veginn í 

smá stund og greindi meðal annars frá því hvers vegna hann langaði að taka viðtal 

við þá og hvort þeir væru ekki til í það. Eftir smá spjall voru nemendurnir flestir 

byrjaðir að opna sig aðeins og tilbúnir að hefja viðtölin formlega.  

4.2.1 Reynsla nemenda af skólabyrjun  

Allir nemendurnir töluðu um að það sé erfitt að byrja og aðlagast fyrst í skólanum 

vegna lélegrar íslenskukunnáttu. Nemendurnir í Hrísholtsskóla töluðu um að þeir 

byrjuðu rólega í skólanum og á skertri stundatöflu á meðan nemendurnir í 

Bjarkahlíðarskóla byrjuðu strax í skólanum eftir að þeir voru búnir að koma í 

heimsókn með foreldrum og byrjuðu strax samkvæmt stundatöflu. Öllum 

nemendunum líður vel í skólanum í dag og gengur vel. 

Bjarkahlíðarskóli 

Nicolai og Anatol sögðu báðir að þeim hefði fundist erfitt að byrja í skólanum þar 

sem þá vantaði upp á íslenskuna. Nicolai lýsti upplifun sinni að byrja í skóla sem 
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hræðilegri á meðan Anatol sagði að það hefði verið gott að byrja í íslenskum skóla. 

Nicolai lýsti þessu með eftirfarandi hætti: 

Mér fannst það mjög mjög mjög hræðilegt. Já, fæturnar og hendurnar voru 

bara svona [sýndi hann hvernig hendur og fætur titruðu]. 

Nicolai hafði verið mjög stressaður og hafði hann það á tilfinningunni að það 

væru allir að tala um hann. Eitthvað sem honum líkaði illa. Hann sagði líka að það 

væri erfitt að tala íslensku: 

Ég var ekki að tala íslensku ég var að tala á rússnesku. Ég vildi en ég þurfti 

að tala á íslensku. 

Þeir komu fyrst í heimsókn í skólann þar sem þeir fengu að skoða skólann og 

hitta kennarann með foreldrum sínum. Svo byrjuðu þeir í skólanum og að fara 

eftir almennri stundaskrá. Þeim fannst það fyrst svolítið erfitt og voru viðbrögðin 

mismunandi hjá þeim. Nicolai sagði að þetta hefði verið honum mjög erfitt: 

Ég var smá að gráta því ég vildi alltaf vera með mömmu. 

En í dag gengur vel og báðum drengjunum finnst skemmtilegt í skólanum.  

Hrísholtsskóli 

Þegar rætt var við Derek og Sophie um hvernig þeim fannst að byrja í skólanum 

þá sagði Derek að honum hefði ekki fundist það erfitt en Sophie fannst hins vegar 

mjög erfitt. Sagði hún að fyrir vikið hefði hún byrjað rólega í skólanum þar sem 

hún var ekki með góð tök á tungumálinu. Sophie lýsti því með eftirfarandi hætti: 

Mér var mjög erfitt. Já, ég var með mömmu. Ég held í eina viku. Hún var 

með mér í skólanum. Svo ég bara vera einn klukkutíma og svo tvo 

klukkutíma. 

Sophie fannst mjög erfitt að byrja strax í grunnskóla um leið og hún flutti til 

Íslands þar sem hún gat ekkert tjáð sig á íslensku í fyrstu og í Litháen var hún 

aðeins búin að vera í leikskóla svo hún hafði heldur enga reynslu af því að vera í 

grunnskóla. 

Mér var erfitt að ég get ekki talað. Ég ekki tala ekki neitt. 
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Aftur á móti fannst Derek ekkert erfitt að byrja í grunnskóla á Íslandi þar sem 

að hann hafði góð tök á íslensku: 

Gott af því. Ég kunni alveg íslensku. Ég lærði það tveggja ára að tala 

íslensku og ég byrjaði bara. Hún sagði mér í stærðfræðisbókinni. Hvað ég 

ætti að plúsa og mínusa. Núna er það alveg létt. 

Þau sögðu samt bæði að í dag gangi þeim almennt vel og Sophie nefndi að það 

sé einfaldara núna þar sem hún getur talað íslensku. 

4.2.2 Félagsleg og námsleg staða 

Nicolai og Anatol nefndu að í upphafi fannst þeim erfitt að læra að tala og skrifa 

á íslensku. Nefndi annar þeirra að stærðfræði hefði verið smá erfið í upphafi þar 

sem hann ruglaðist stundum. Allir fjórir nemendurnir sögðu hins vegar að þeim 

fyndist skemmtilegt í stærðfræði í dag. Tveimur nemendunum finnst líka gaman í 

listasmiðju og öðrum finnst skemmtilegt að skrifa og dansa. Nemendurnir eru allir 

sammála um að í dag gangi þeim vel í skólanum því nú skilja þeir betur hvað er í 

gangi og þeir geta tjáð sig betur. Öllum nemendunum fannst þeim ganga vel að 

kynnast kennurunum í skólunum alveg frá upphafi. Nemendurnir frá 

Bjarkahlíðarskóla sögðu báðir að þeim fannst hins vegar fyrst svolítið erfitt að 

kynnast krökkunum vegna lélegrar íslenskukunnáttu. Það var einfaldara að 

kynnast fyrst öðrum nemendum sem töluðu þeirra móðurmál áður en þeir kynntust 

hinum krökkunum. Í Hrísholtsskóla sögðu nemendurnir að það væri mikilvægt að 

vera ófeiminn og vera duglegur að spyrja hvort maður megi vera með. Í dag 

gengur öllum nemendunum nokkuð vel félagslega og eiga þeir góða vini. 

Bjarkahlíðarskóli 

Bæði Nicolai og Anatol sögðu að þeim hefði fundist erfitt fyrst þegar þeir byrjuðu 

þar sem þeir gátu hvorki talað eða skrifað á íslensku. Nicolai talaði líka um að 

honum hafi fundist stærðfræði erfið fyrst: 

Ég vissi ekki hvað 1+1 ég hélt það vera 100. Ég hélt fyrst það vera 11 því 1 

og 1 er eins og 11. 1+2 ég hélt það vera 12. 

Þegar þeir voru spurðir að því hvað þeim fannst ganga vel og vera skemmtilegt 

þá voru þeir báðir sammála um að listasmiðjan væri mjög skemmtileg og 

stærðfræði. Nicolai nefndi líka að dans væri skemmtilegur: 
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Listasmiðja það er best fyrir mig og líka dans. Bara því þá þarf að vera stelpa 

og strákur saman að dansa. 

Samkvæmt nemendunum gekk vel að kynnast kennurunum en það var hins 

vegar svolítið erfitt að eignast vini í fyrstu vegna lélegrar íslenskukunnáttu. Eins 

og Nikolai orðaði það: 

Ég var smá hræddur og vildi ekki leika með engum fyrst. Já, ekki leik ég 

vildi bara vera einn. Svo ég vera í annan bekk og þriðja og ég skyldi vera 

með vini besta. 

Anatol sagði að það hefði verið einfaldara í fyrstu að leika við pólsku krakkana 

þar sem að þeir töluðu hans móðurmál. En hann hafi síðan kynnst hinum 

krökkunum. Þeir sögðu að í dag ættu þeir marga vini. Nikolai sagði: 

Ég er alltaf að leika við tvo stráka. Það er besta því við erum alltaf að sparka 

bolta upp. 

Þeir töluðu báðir um að frímínútur væru skemmtilegar þar sem að þá væri hægt 

að leika við vini sína. Anatol lýsti því með eftirfarandi hætti: 

Já, að leika í frímínútur. Fara í fótbolta og leika feluleik. 

Þeir sögðu báðir að þó að það hafi verið erfitt í fyrstu að kynnast nýjum 

krökkum þá gangi þeim vel í dag og eiga þeir báðir góða vini. 

Hrísholtsskóli 

Bæði Derek og Sophie höfðu orð á því að þeim finnist ekkert erfitt í tímum núna 

en eins og Sophie sagði hér fyrir ofan þá fannst henni það erfiðast til að byrja með 

þar sem hún gat hvorki talað né skilið íslensku. Þau voru bæði sammála um að 

þeim fannst stærðfræði skemmtilegasti áfanginn í skólanum. Derek lýsti því hvað 

honum finnst vera skemmtilegustu tímarnir: 

Ritun, stærðfræði og skriftarbók er skemmtilegt 

Þau sögðu bæði að þeim finnist létt að skrifa íslensku í dag og lýsti Sophie því 

svona: 

Bara að læra eitthvað svona að skrifa. Ég kann mjög flott að skrifa núna. 
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Þegar Derek og Sophie voru spurð um hvernig hefði gengið að kynnast 

umsjónarkennaranum sínum voru þau sammála um að það hafi gengið vel. Sophie 

sagði að hún hafi verið hjá sama kennaranum síðan í fyrsta bekk og líkar það mjög 

vel. Derek sagði að hann hafi verið með nokkra kennara síðustu þrjú árin: 

Þegar ég byrjaði í öðrum bekk. Þá eftir margar vikur þá fór ég. Ég byrjaði 

hjá einum kennara. Svo fór ég til annars kennara, svo síðasta vor hjá öðrum 

kennara og svo hjá honum þangað til ég byrjaði í 3. bekk. 

Þau sögðu að það hefði gengið nokkuð vel að tengjast hinum nemendunum í 

bekknum og sögðust þau bæði hafa verið dugleg að spyrja krakkana í bekknum 

hvort þau mættu vera með. Sophie lýsti því þannig að hún hefði verið dugleg að 

spyrja og tala við hina krakkana: 

Ég var alltaf að tala með þeir. 

Derek var sammála um að hann hefði verið duglegur að spyrja og að hann hefði 

ekki verið feiminn þegar kom að því að sækjast eftir að leika við hina krakkana: 

Bara ekki vera feiminn og spyrja má ég vera með. 

Þá var Sophie sammála um að það sé mikilvægt að biðja um að fá að vera með 

og að vera ekki feimin, sem hún er ekki í dag en var það fyrst þegar hún byrjaði 

vegna lélegrar íslenskukunnáttu. 

4.2.3 Góður kennari 

Þeim fannst öllum góður kennari vera kennari sem er tilbúinn að kenna þeim vel 

og aðstoða þau. Góður kennari getur aðstoðað þau þegar þau þurfa á hjálp að halda 

og þeim fannst líka gott að geta leitað eftir aðstoð í námsverunum. Þau voru öll 

nokkuð jákvæð fyrir skólanum sínum í dag og finnst gaman að læra. 

Bjarkahlíðarskóli 

Þegar nemendurnir voru spurðir að því hvað þeir teldu einkenna góðan kennara 

og hvað kennarar mættu gera betur þá sögðu þeir að það væri kennari sem væri 

tilbúinn að aðstoða þá við að læra. Nikolai orðaði það meðal annars svona: 

Hann að læra okkur. Til að vita allt. 
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Þeir komu sérstaklega inn á að það sem einkennir góðan kennara er að hann sé 

duglegur og viljugur til að hjálpa þeim í námi og hægt sé að eiga góð samskipti 

við hann. 

Hrísholtsskóli 

Þegar spurt var hvað nemendunum fyndist einkenna góðan kennara nefndu þeir 

strax sama kennarann sem er einn af umsjónarkennurunum þeirra. Derek lýsti því 

með eftirfarandi hætti hvers vegna honum fannst þessi tiltekni kennari vera góður: 

Hún er góð og hjálpar rosalega mikið. 

Þegar þau voru spurð nánar út í það hversu mikið kennarinn gæti aðstoðað þau 

í tíma þá sögðu Derek og Sophie það nú oftast vera nóg en að það væru þó mörg 

börn í bekknum svo það geti stundum verið erfitt: 

Af því að við erum 40 eitthvað inni í stofu eða, já okey, það eru 44 börn í 

einni stofu og þarna eru tveir kennarar. Nei, ekki alltaf það eru svo margir 

krakkar. 

Sophie lýsti því í viðtalinu að maður þyrfti líka að passa sig að spyrja ekki 

alltaf um hjálp því þá lærir maður ekki jafn mikið. Stundum verður maður að reyna 

að bjarga sér sjálfur: 

Nei, ekki alltaf, þarf að hugsa ef að þú alltaf spurja hjálp þá geta ekki læra 

neitt. 

Þá sagði Derek að kennararnir væru almennt duglegir við að aðstoða en þau 

þurfi þó að skipta því á milli kennaranna svo þau sé ekki alltaf að fá aðstoð frá 

sama kennaranum. Svo eru einnig kennarar til staðar í námsverinu og þar geta þau 

fengið auka aðstoð við verkefni sem þau hafa ekki fengið aðstoð við inni í 

bekknum.  

Að lokum var rætt um hvað kennari gæti gert til þess að verða ennþá betri í 

sínu starfi og þá voru þau sammála um að aðalatriðið væri að veita hverjum og 

einum meiri aðstoð. Eins og Sophie lýsti því: 

Bara hjálpa meira svona. 

Þau voru bæði mjög jákvæð fyrir skólanum og fannst mjög gaman að vera í 

skóla og að læra. 
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4.3 Samantekt á niðurstöðum 

Móttökuáætlun var til í öðrum skólanum en í þróun hjá hinum. Aðlögun nemenda 

í skólunum tveimur var mjög misjöfn. Ferlið virðist þó vera eins í báðum 

skólunum að hluta til þar sem fyrst er tekið viðtal við foreldra og nemendur. Þar 

fá kennarar upplýsingar um stöðu nemenda frá foreldrunum sem getur verið gott 

að hafa við upphaf skólagöngunnar. Eftir það er Hrísholtsskóli með lengri 

aðlögunartíma áður en nemendur fara formlega inn í bekk á meðan að í 

Bjarkahlíðarskóla byrja nemendurnir strax í bekk en hafa aðgang að námsverinu. 

Bæði kennarar og nemendur tala um að það sé oft erfitt fyrir nemendur af 

erlendum uppruna að byrja í skólanum. Þar sem að þeir eru ekki búinn að byggja 

upp neina grunnkunnáttu í íslensku. Þó að öllum nemendunum í þessari rannsókn 

hafi fundist erfitt að byrja í skóla þá var upplifun þeirra mjög misjöfn. Sumum 

fannst það bara smá erfitt á meðan öðrum fannst það hræðilegt. Virðist það vera 

erfiðara fyrir þá nemendur sem fengu styttri aðlögunartíma og fóru beint inn í 

almennan bekk. Einnig kom fram hjá bæði kennurunum og nemendunum að það 

getur verið erfitt að tengjast hinum bekkjarfélögunum. Yfirleitt er einfaldara að 

tengjast fyrst nemendum með sama móðurmál og það hjálpaðar þeim síðan að 

tengjast öðrum nemendum félagslega. Kennararnir töluðu um að þeir sæktust eftir 

að auka þekkingu sína á fjölmenningalegri kennslu í gegnum námskeið, fræðslu 

og fyrirlestra á netinu til að þróast í starfi og til þess að reyna að koma betur til 

móts við þarfir nemenda. Nemendur sögðu að góður kennari væri kennari sem 

væri duglegur að tala við þau og hjálpa þeim. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður ritgerðarinnar og þær skoðaðar í 

samhengi við aðrar rannsóknir og fræði. Markmiðið með rannsókninni var að 

kanna reynslu og viðhorf bæði íslenskra kennara og nemenda af erlendum uppruna 

af skólabyrjun þeirra í íslenskum grunnskóla og hvernig nemendum gengi að 

aðlagast félagslega og námslega í skólakerfinu á Íslandi. Í upphafi ritgerðarinnar 

voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara. Sú fyrri 

var: Hver er reynsla og viðhorf íslenskra kennara annars vegar og nemenda af 

erlendum uppruna hins vegar, af aðlögun nemendanna að íslenska skólakerfinu? 

Seinni spurningin var: Hvaða þekkingu og fræðslu hafa kennarar fengið um 

kennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna?  

5.1 Móttaka og aðlögun, kennarar og nemendur 

Þegar börn af erlendum uppruna flytja til Íslands er yfirleitt fyrsta skref þeirra inn 

í íslenskt samfélag að þau byrja strax í skóla og samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla eiga allir rétt á menntun sem er við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Skólinn gegnir þar af leiðandi mikilvægu 

hlutverki í aðlögun barnanna, ekki aðeins að íslensku skólasamfélagi heldur einnig 

að íslensku samfélagi í heild (Alismail, 2016; Anna Magnea Hreinsdóttir og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Banks, 2015; Kennarasamband Íslands, e.d.; Nieto, 

2010). Hversu vel barni gengur að aðlagast í námi og samfélagi getur haft mikil 

áhrif á barnið og fjölskyldu þess félagslega, efnahagslega og sálfræðilega (Berry, 

1997; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002). Því þarf að huga vel að því 

hvernig móttöku og aðlögun barna að skólakerfinu er háttað (Alismail, 2016; 

Anna Magnea Hreinsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Banks, 2015; Berry, 

1997; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002). Nemendurnir sem tóku þátt í 

þessari rannsókn upplifðu sig flestir óörugga þegar þeir hófu skólagöngu sína hér 

á landi. En upplifun þeirra af ferlinu er að það sé erfitt þrátt fyrir að kennararnir 

séu allir af vilja gerðir. Margir nemendanna upplifðu að þeim var svolítið strax 

hent út í djúpu laugina í skólakerfinu um leið og þeir komu til landsins. 

Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að þeir nemendur sem fái að byrja rólega 

í nýjum skóla og fái meiri tíma til að aðlagast virðist ganga betur og líða betur en 

þeir sem byrja strax í skólanum og fá lítinn tíma til að aðlagast. Þeir nemendur 

sem fá stuttan eða engan aðlögunartíma virðast óöruggari og ekki líða jafn vel í 
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skólanum. En rannsóknir hafa sýnt fram á að það getur meðal annars stuðlað að 

verri námsárangri og félagslegri stöðu (Berry, 1997; Suárez-Orozco og Suárez-

Orozco, 2002). 

Þessi ritgerð og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna vissulega 

að starfsmenn skóla eru allir að vilja gerðir að hjálpa nemendum í 

aðlögunarferlinu, til dæmis með því að leitast eftir farsælu samstarfi og 

samskiptum við foreldra (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013; Gunnþórsdóttir 

o.fl., 2019; Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2016). Þannig sögðu kennararnir í 

Hrísholtsskóla að almennt væri gott og náið samstarf við heimili og að kennararnir 

væru duglegir að virkja og hvetja nemendur, sem og foreldra, til að vera virkir í 

skólasamfélaginu og fyrir utan það líka. Þeir eru ávallt tilbúnir að vera til staðar 

og aðstoða þau, sérstaklega fyrst til að byrja með. 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun og reynslu nemenda af 

erlendum uppruna af upphafi skólagöngu þeirra í nýju land eða samfélagi. Þar 

hefur komið í ljós að nemendurnir binda oft miklar vonir um framtíð sína við nýja 

skólann sinn og þann stuðning sem þeir munu fá frá umsjónarkennaranum (Ortega 

o.fl., 2020; Ottosson o.fl., 2017; Spicer, 2008; Svensson, 2019, bls. 1). Upplifun 

nemendanna í þessari ritgerð sýndi að þeir upplifa almennt séð að samskipti við 

kennara séu góð, að kennarar séu til staðar fyrir nemendur og reyni að aðstoða þá 

eftir bestu getu, sem er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Artem 

Ingmar Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Suárez-Orozco o.fl., 2008, 

bls. 44–46). Staðreyndin er hins vegar sú að oft eru bekkirnir það stórir að það 

getur verið erfitt að fá alla þá aðstoð sem þau þurfa inni í bekknum. Því minntust 

þau á mikilvægi þess að hafa aðgang að námsveri til að geta fengið frekari aðstoð. 

Námsver hjálpa því til við að brúa bilið á milli þeirrar aðstoðar sem kennari getur 

veitt og þeirrar aðstoðar sem nemendurnir raunverulega þarfnast í náminu. 

Til eru rannsóknir um líðan og félagsleg tengsl nemenda af erlendum uppruna 

og hefur það sýnt sig að nemendur sem eru með annað móðurmál standa oft 

höllum fæti félagslega og þeir upplifa vanlíðan, útilokun og stríðni. Nemendurnir 

voru að jafnaði í minni samvistum við jafnaldra sína og eiga færri vini (Hrefna 

Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2013, bls. 123–125; Ortega o.fl., 2020; 

Spicer, 2008). Þetta kom einnig fram í niðurstöðum þessarar ritgerðar en þar kom 

fram að það gat verið erfitt fyrst fyrir nemendurna félagslega vegna lélegrar 

íslenskukunnáttu. Yfirleitt var einfaldara að kynnast nemendum sem töluðu sama 

móðurmál áður en þeir tengdust öðrum krökkum félagslega.  
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Það kom mjög skýrt fram í viðtölunum við alla kennarana að fyrri reynsla og 

þekking nemenda getur haft teljanleg áhrif á námslega stöðu þeirra. Takmörkuð 

færni í tungumálinu getur einnig haft áhrif bæði félagslega og námslega á aðlögun 

og getu nemenda. Það þarf því að leggja mikla áherslu á að nemendurnir nái sem 

bestum tökum á grunnorðaforðanum í íslensku. Til að ná því fram ætti að notast 

mikið við sjónræna kennslu og aðlaga námsefni að þörfum nemenda. Þetta var 

gegnumgangandi í þessari rannsókn. Þegar nemendur ná tökum á íslenskunni, í 

hið minnsta ná upp grunnorðaforða, þá styrkir það þau, sérstaklega félagslega. 

Kennararnir í þessari rannsókn töluðu sérstaklega um það hversu mikilvægt það 

er að hugsa ekki bara um námslega hlutann heldur er félagslegi hlutinn jafn 

mikilvægur. Ef félagsleg líðan er ekki góð getur það haft áhrif á námsárangur 

nemenda. 

5.2 Móttökuáætlanir 

Þrátt fyrir að flestir skólar á Íslandi hafi komið sér upp móttökuáætlun, eins og 

mælt er með í lögum um grunnskóla nr. 91 (2008), þá hafa rannsóknir sýnt að þær 

uppfylla oft ekki þær kröfur sem eru gerðar til móttökuáætlana, þær orðnar úreltar 

og eru ekki notaðar (Aðalheiður Einarsdóttir, 2016; Gunnþórsdóttir o.fl., 2019; 

Lilja Guðmundsdóttir, 2018). Samkvæmt skólastefnu Kennarasambands Íslands 

(e.d.) þarf að tryggja samræmi í móttöku og stuðningi við nemendur í skólum og 

sveitarfélögum og í lögum um grunnskóla nr. 91 (2008) kemur fram að ekki má 

mismuna nemendum eftir bakgrunni þeirra. Það er því umhugsunarvert að ekki sé 

til staðar staðlað verklag við móttöku nemenda af erlendum uppruna sem allir 

grunnskólar notast við. Í hið minnsta ætti að leitast eftir að samræma verklag við 

móttöku milli skóla. 

Það er mikilvægt að hafa það í huga að móttökuáætlun er til þess gerð að 

aðstoða bæði nemendur og foreldra þeirra að aðlagast nýjum aðstæðum og hefur 

verið sýnt fram á það í öðrum rannsóknum að það hjálpar nemendum til að takast 

betur á við fjölbreytileika innan skólans og hjálpar nemendum að ná betri árangri 

í námi (Nieto, 2010; Ortega o.fl., 2020; Þóroddur Helgason, 2010).  

Aðeins annar skólinn sem tók þátt í þessari rannsókn hafði móttökuáætlun fyrir 

börn af erlendum uppruna en hinn skólinn var með hana í smíðum. Í öðrum 

skólanum fer aðlögun nemenda fram í skrefum þar sem fyrst er lögð áhersla á að 

venja þá við skólaumhverfið áður en aðlögun inn í bekk hefst formlega en í hinum 

skólanum fara nemendurnir beint inn í almennan bekk og fá þeir svo auka stuðning 
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í námsverinu. Þó að aðlögunarferlið sé mismunandi milli skólanna tveggja þá voru 

allir kennararnir í þessari rannsókn sammála um að taka þyrfti á móti 

nemendanum þar sem hann er staddur félagslega, tilfinningalega og námslega við 

upphaf skólagöngu og veita honum eins góðan stuðning og hægt er að bjóða fram 

(Hanna Ragnarsdóttir 2007; Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 

2013, bls. 123–125; Ortega o.fl., 2020). Það er því er mikilvægt að skólinn njóti 

góðs stuðnings svo að hann hafi getuna til að skapa aðstæður til að sinna þessum 

hlutum vel. Til þess þurfa skólar og starfsmenn þeirra að fá bæði stuðning og 

ráðgjöf frá sínum sveitarfélögum til dæmis með því að hafa aðgang að 

fjölbreyttum gagnagrunnum, ráðgjöf og fræðslu um móttöku og stuðning við 

nemendur, skipulag kennslu og samstarf og samskipti við foreldra 

(Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Til eru fjölmargar rannsóknir á því hvaða þættir stuðla að auknum árangri í 

móttöku og aðlögun nemenda af erlendum uppruna, eða svokallaðar bestu aðferðir 

(e. best practises), sem miða ætti við þegar komið er upp móttökuáætlun (Erla Sif 

Markúsardóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. 

Jónsdóttir, 2016, bls. 166; Nieto, 2010; Potocky-Tripodi, 2002; Suárez-Orozco og 

Suárez-Orozco, 2002; Þóroddur Helgason, 2010). Það ætti að þróa þessa áætlun á 

efstu stigum stjórnsýslunnar á Íslandi og innleiða það í alla skóla og tryggja að 

hún sé notuð með eftirliti og eftirfylgni. Það ætti að teljast óásættanlegt, og í bága 

við sett lög um grunnskóla nr. 91 (2008), að nemendum af erlendum uppruna sé 

mismunað eftir því hvaða skóla þeir ganga í. Ef móttökuáætlanir og aðlögun 

erlendra nemenda er ólík milli skóla er ljóst að því er misvel háttað og í ljósi þess 

að rannsóknir sýna mjög skýrt að móttaka og aðlögun hefur mikil áhrif á velferð 

þessara nemenda, sem og fjölskyldur þeirra, þá er þetta ákveðið áhyggjuefni. 

5.3 Menntun kennara og stuðningur 

Fram kom í viðtölunum við kennarana að þeir höfðu ekki fengið kennslu og 

þjálfun í fjölmenningarlegri kennslu þegar þeir voru í námi sínu. Á þeim tíma sem 

þeir voru í námi var lítið sem ekkert farið inn á fjölmenningarlega kennslu heldur 

var það frekar í formi valáfanga eða sérhæfingar síðar meir. Vissulega eru um 

tveir áratugir síðan að þátttakendur voru í kennaranámi og þarfirnar í skólakerfinu 

voru öðruvísi. En á þessum áratugum hefur nemendum af erlendum uppruna farið 

ört vaxandi og skapað nýjar áskoranir. Í dag er fjölmenningarleg kennsla orðin 

svo stór hluti af kennslu að það þarf að leggja mikla áherslu á þennan þátt í 
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grunnnámi kennara (Artem Ingmar Benediktsson og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Rannsóknir hafa sýnt fram á að það 

sem kennaranemar læra af kennurum sínum í kennaranáminu um fjölbreytilegri 

menntun getur haft áhrif á framtíðar kennsluhætti þeirra (Fylkesnes o.fl., 2018; 

Gunnþórsdóttir o.fl., 2019; Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007). Það er því 

mikilvægt að það sé strax í grunnnámi kennara byrjað að innleiða góða 

kennsluhætti þegar kemur að nemendum af erlendum uppruna.  

Hluti af þessu er líka hvernig náminu er háttað. Það hjálpar ekki ef kennslan er 

eingöngu bókleg. Það myndi undirbúa kennaranema betur undir 

framtíðaráskoranir ef þeir myndu byggja upp reynslu í að nýta þessi fræði í 

grunnnáminu. Einn þátttakandinn sagði í þessu samhengi að hann hefði setið 

námskeið í háskóla um fjölmenningu en honum fannst það of bóklegur áfangi. 

Kennsla í þessum fræðum þyrfti að vera verkleg að hluta til að þjálfa kennara upp 

í að beita aðferðunum betur þegar þeir koma í kennslustofuna þar sem hvert 

einasta tilfelli, það er bekkur, nemandi eða hópur, felur í sér mismunandi 

áskoranir. Í rannsókn Fylkesnes o.fl. (2018) koma meðal annars fram hugmyndir 

um hvernig hægt sé að bæta þennan þátt kennaranáms og undirbúa kennara betur 

undir að sinna fjölbreytilegri menntun. En út frá niðurstöðum rannsóknar Hönnu 

Ragnarsdóttur (2016) má gera ráð fyrir að mikilvægt sé að stuðla að menntun 

kennara í fjölmenningarfræðum og á sviði fjöltyngisfræða. Einn af punktunum 

sem koma fram í rannsókn Szelei o.fl. (2019) er að það þarf að veita kennurum 

næg tækifæri til þess að læra um fjölbreytileikann. Niðurstöður þessarar ritgerðar 

eru að kennarar fái ekki nægilega mörg tækifæri til þess að kynnast og læra um 

fjölbreytileika og að þeir fái ekki þann faglega og markvissa stuðning frá umhverfi 

sínu og skólanum sjálfum sem þarf til að gera breytingar innan kennslustofunnar 

og takast á við þetta verkefni. Því er líka mikilvægt að það sé góð þekking til 

staðar víða í skólanum ekki bara hjá þeim sem sinna nemendunum, svo að 

þekkingin tapist ekki þrátt fyrir að einstaka kennarar innan skóla hætti störfum. 

Það er þar af leiðandi mikilvægt að það sé gott samstarf til staðar innan skólans 

milli alls starfsfólks sem kemur að nemendunum (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 

2013; Anna Magnea Hreinsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Banks, 2015; 

Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019; Gunnþórsdóttir o.fl., 2019; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2016; Nieto, 2010; Norberg og Gross, 2019).  

Upplifun allra kennaranna sem tóku þátt í þessari rannsókn var að það væri 

gott samstarf innan skólans og að stjórnendur sýni kennurunum traust og stuðning. 

Hjá Bjarkahlíðarskóla var til dæmis mikil ánægja með þá teymisvinnu sem var til 
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staðar og ef eitthvað er mátti efla hana ennþá frekar því hún hefur hjálpað við að 

efla yfirsýn yfir stöðu mála, að veita kennurum ráðgjöf, deila reynslu og fá 

verðmætar ráðleggingar og hugmyndir frá öðrum starfsmönnum skólans, sem og 

frá sveitarfélaginu (Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019; Birna María 

Svanbjörnsdóttir o.fl., 2020; Hanna Ragnarsdóttir, 2016; Kennarasamband 

Íslands, e.d.). Með það að markmiði að skapa heildræna nálgun og samábyrgð 

allra innan skólans (Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019; Norberg og Gross, 2019). 

 Þekkingu má víða finna innan veggja skóla og er ávallt sú áhætta til staðar að 

sú þekking glatist ef ekki er hugað markvisst að því að viðhalda og þróa hana 

áfram (Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019; Hanna Ragnarsdóttir, 2016). 

Það væri hins vegar áhugavert að rannsaka nánar þessa upplifun kennaranna um 

gott samstarf innan skólans og að stjórnendur sýni þeim traust og stuðning. Því að 

á sama tíma upplifa kennararnir, samkvæmt viðtölunum, líka ákveðna einangrun, 

það er að þeir þurfi að leysa hlutina sjálfir. Fyrri rannsókn hefur sýnt það sama, 

það er að kennarar upplifi ákveðna einangrun þegar kemur að skipulagi kennslu 

og að það sé lítið um samstarf eða aðstoð (Szelei o.fl., 2019). Þetta má kalla 

ákveðna mótsögn. Hvernig geta kennararnir upplifað samstarf og stuðning og 

einangrun á sama tímanum? Þeir upplifa að það sé sett á þeirra herðar að finna 

sjálfir leiðir og verkefni til að aðstoða nemendur og aðlaga nám hvers og eins 

nemanda að þörfum hans. Bekkir eru hins vegar yfirleitt það stórir og það mikið 

um ólíkar sérþarfir innan bekkja að erfitt getur verið að sinna þessu með 

ásættanlegum hætti. Báðir skólarnir hafa verið að innleiða teymisvinnu sem 

kennurunum finnst hjálpa en sú vinna virðist ennþá vera á byrjunarstigum og á 

eftir að koma í ljós hvernig það þróast.  

Það má þó líka draga þá ályktun að það vanti sárlega betra verklag og stefnu 

þar sem að stefna um starfshætti virðist vera óskýr og stuðningur við kennara 

ómarkviss Það virðist til dæmis stjórnast af frumkvæði kennaranna sjálfra hvaða 

fræðslu þeir fá. Þó svo að sveitarfélögin og skólarnir séu einstaka sinnum með 

sameiginlega fræðslu þessu málefni tengt.  

5.4 Heildræn nálgun 

Það virðist vera mikill vilji til staðar hjá kennurum til að sinna nemendum af 

erlendum uppruna eins vel og hægt er en samkvæmt þátttakendum er það ekki 

hægt meðal annars vegna skorts á fjármagni og tíma. Það er þó einnig áhugavert 

atriði til að rannsaka betur. Undir núverandi fyrirkomulagi má færa rök fyrir því 
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að, að óbreyttu, muni meira fjármagn skila takmörkuðum árangri. Það þarf að 

takast á við þessa áskorun með heildrænni nálgun þvert yfir menntakerfið. Þar 

sem ysta umgjörð kerfisins er ráðuneyti, síðan umgjörð sveitarfélagsins, þá 

skólinn sem stofnun, námsrými nemenda og innst í kerfinu er nemandinn. Innan 

hvers lags eru starfandi hagsmunaaðilar sem hafa ákveðna ábyrgð og hlutverk á 

því að móta menntakerfið og skóla sem menntar alla (Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 

2019). Allir þættir verða að spila saman og styðja við hvorn annan. Leggja þarf 

áherslu á fjölmenningarlega kennslu í grunnnámi kennara til að undirbúa þá fyrir 

starfið innan bekkjar í grunnskóla (Fylkesnes o.fl., 2018; Hanna Ragnarsdóttir, 

2016; Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007). 

 Staðlað verklag þarf að vera þróað á efstu stigum menntakerfisins til að tryggja 

að öll börn af erlendum uppruna fái aðlögunarferli sem hentar þeim og stuðlar að 

því að hámarka árangur og vellíðan þeirra (Banks, 2015; Kennarasamband 

Íslands, e.d.; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Nieto, 2010; Suárez-

Orozco og Suárez-Orozco, 2002; Þóroddur Helgason, 2010). Allir starfsmenn 

skóla eiga að taka þátt í þessu ferli, sem og sveitarfélagið, til að skapa heildræna 

nálgun fyrir þetta ferli í heild (Alismail, 2016; Anna Magnea Hreinsdóttir og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Banks, 2015; Birna Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019; 

Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2020; Nieto, 2010; Norberg og Gross, 2019).  

Þátttakendur lýstu því sem dæmi að þeir séu sjálfir alltaf að finna upp hjólið 

þegar kemur að því að finna leiðir og verkefni til að hjálpa nemendum með 

sérþarfir. Þýðir það að hver einasti kennari í hverjum einasta skóla á Íslandi sé í 

sínu horni að finna upp hjólið, í mörgum tilfellum til að leysa sömu áskorunina? 

Það segir sig sjálft að það væri mikil sóun á tíma kennara. Hvers vegna er ekki til 

staðar samstarfsvettvangur eða gagnagrunnur fyrir kennara til að leita í til að leysa 

þessi mál, að minnsta kosti að hluta til? Kerfið ætti ekki sífellt að þurfa að leita 

leiða til að leysa sama málið aftur og aftur. Skapa þarf lærdómssamfélag þvert yfir 

kerfið sem sem nýtir fyrri reynslu og aðferðir sem hafa verið þróaðar. Að setja 

meira fjármagn í þetta mál að öðru óbreyttu er að öllum líkindum ekki að fara að 

hjálpa til með nægjanlega skilvirkum hætti. 
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6. Lokaorð 

Þessi ritgerð hefur vakið upp margar áhugaverðar spurningar sem vert væri að 

rannsaka betur. Það er meðal annars áhyggjuefni að kennarar upplifi einangrun 

við að leysa mál, til dæmis við að finna lausnir til að aðstoða nemendur af 

erlendum uppruna og almennt við að aðlaga námsefni og kennslu að þörfum 

nemenda. Að auki að móttaka og aðlögun nemenda af erlendum uppruna geti verið 

ólík, og að öllum líkindum af mismunandi gæðum, milli skóla. Það leiðir til þess 

að nemendum af erlendum uppruna er mismunað eftir því í hvaða skóla þeir 

ganga. 

Það sem vekur að mörgu leiti mestan áhuga hjá rannsakanda er aðferðafræðin 

og verkferlarnir í kerfinu við móttöku og aðlögun nemendanna. Það virðist vera 

mjög greinileg þörf á að menntakerfið vinni sem ein heild að því að skapa 

heildræna nálgun að þessu viðfangsefni, öllum til hagsbóta. Móttaka og aðlögun 

nemenda af erlendum uppruna hefur áhrif á félagslega, efnahagslega og 

sálfræðilega stöðu nemendanna og fjölskyldur þeirra. Skólinn skapar grunninn að 

aðlögun nemendanna að samfélaginu í heild sinni. Það er því allra hagur að þetta 

ferli sé vel unnið og faglegt þar sem fjöldi nemenda af erlendum uppruna hefur 

aukist gríðarlega síðustu ár og áratugi og er ekkert sem segir að sú þróun eigi eftir 

að breytast. Þessi málaflokkur hefur þar af leiðandi vaxið í mikilvægi en ekki er 

hægt að sjá að kerfið sem ein heild sé að reyna vinna saman að því að finna bestu 

leiðirnar til að hámarka árangur fyrir þessa nemendur og þá samfélagið í heild.  

Það er þó nauðsynlegt að taka fram að það eru takmarkanir við þessa rannsókn 

sem gera það að verkum að ekki er hægt að alhæfa í þessum efnum. Það veldur 

meðal annars ákveðinni takmörkun að þátttakendur sem voru kennararnir voru 

allir íslenskir kvenmenn sem starfa með nemendum af erlendum uppruna. Aðrar 

takmarkanir rannsóknarinnar voru að úrtakið var lítið þar sem bara var tekið eitt 

viðtal við hvern þátttakanda og hefði verið gott að ná fleiri viðtölum til að dýpka 

ennþá frekar innsýnina í efnið. Upphaflega ætluðu þrír skólar að vera þátttakendur 

í rannsókninni en einn skóli dró sig út vegna aukningar á COVID-19 tilfellum og 

sömuleiðis af þeim sökum var ekki hægt að fá annan skóla til að taka þátt í staðinn 

og var því úrtakið minna fyrir vikið.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru aftur á móti að viðmælendur voru allir af vilja 

gerðir til að segja frá sinni reynslu og upplifun af því að vinna með börnum af 

erlendum uppruna eða að vera nemandi af erlendum uppruna. Allir þátttakendur 

voru einnig mjög áhugasamir um viðfangsefni rannsóknarinnar eða áhrif hennar. 
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Annar styrkleiki var að allir kennararnir höfðu mikla starfsreynslu af kennslu en 

hins vegar getur það líka verið takmarkandi því það gæti leitt til einsleitari 

niðurstaðna. Að auki tókst að taka viðtöl við fjölbreyttan nemendahóp bæði stráka 

og stelpu sem höfðu verið mislengi í skólakerfinu og voru með ólíkan bakgrunn. 

Niðurstöður voru kynntar fyrir viðmælendum og fengu þeir tækifæri til að gera 

athugasemdir ef þeir voru ekki samþykkir þeirri túlkun sem þar kom fram á 

upplifun þeirra og skoðunum. Niðurstöður þessarar ritgerðar samræmast 

niðurstöðum annarra rannsókna sem hafa áður verið gerðar tengt þessu 

viðfangsefni en ætti að vera góð viðbót við þær rannsóknir. 

Þetta er mjög brýnt og áhugavert rannsóknarefni sem þörf er á að rannsaka 

ennþá frekar vegna vaxandi fjölbreytileika í samfélaginu. Vinna við þessa 

rannsókn jók áhuga rannsakanda til að kanna enn frekar upplifun og reynslu 

nemenda af erlendum uppruna. Það væri áhugavert að ná til stærra úrtaks nemenda 

til að ná fram meiri fjölbreytileika og til að dýpka innsýn í þeirra upplifun. Meðal 

annars gæti verið áhugavert að tala við einstaklinga af erlendum uppruna sem eru 

komnir lengra í skólagöngu sinni á Íslandi og þá mögulega einstaklinga sem eru 

búnir að ljúka grunnskóla, fullorðinna einstaklinga og mögulega líka kennara af 

erlendum uppruna. Flestar fyrri rannsóknir tengt þessu efni eru byggðar á reynslu 

skóla og kennara en það vantar betri innsýn í upplifun nemendanna sjálfra. Það er 

vissulega vandmeðfarið að skoða reynslu og upplifun nemenda af erlendum 

uppruna, sérstaklega þegar tekin eru viðtöl við ung börn. Vonandi stuðlar þessi 

rannsókn að því að vekja áhuga hjá fleiri aðilum til að skoða þetta ennþá frekar 

og nýtist hún að sama skapi vonandi sveitarfélögum og skólum til að fá betri 

innsýn í stöðu, upplifun og reynslu nemenda af erlendum uppruna og kennurunum 

sem vinna með þeim.
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Fylgiskjal 1 Upplýsingabréf 

 

Upplýsingabréf 

 

Upplýsingar vegna meistaraprófsverkefnis: 

Aðlögun nemanda ef erlendum uppruna í íslenskum grunnskólum.  

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í meistaraprófsverkefni um 

aðlögun nemanda ef erlendum uppruna í íslenskum grunnskólum. Ég er að vinna 

að 40 eininga meistaraprófsverkefni (MPRO240) í meistaranámi mínu í 

Menntavísindum með áherslu á stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi við Hug- 

og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Leiðsögukennari verkefnisins er 

Birna María Svanbjörnsdóttir lektor við Hug- og félagsvísindasvið HA. 

Tilgangurinn verkefnisins er að fá innsýn í reynslu og viðhorf kennara og 

nemenda af erlendum uppruna á yngsta stigi grunnskóla, af skólabyrjun þeirra og 

hvernig þeim gekk að aðlagast námslega í skólakerfið hér á landi. Einnig verður 

leitast eftir að fá upplýsingar um hverskonar menntun og fræðslu kennarar hafa 

fengið um nemendur af erlendum uppruna og fjölmenningarlega menntun. 

Verkefnið er byggt á eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem gögnum verður safnað 

með rýnihópaviðtölum við kennara sem hafa reynslu af því að vinna með börnum 

af erlendum uppruna og nemendur af erlendum uppruna sem hafa verið að 

aðlagast íslensku skólakerfi. 

Viðtölin munu eiga sér stað sem viðmælendur velja. Alla jafna verður aðeins 

tekið eitt viðtal við hvern þátttakanda. Ráðgert er að hvert rýnihópaviðtal verði 

u.þ.b. 30-45 mínútur að lengd. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið 

afrituð orðrétt verður upptökunni eytt. Í úrvinnslu gagna verður nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja verkefnið til ákveðinna einstaklinga. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Viðtölin verða 

varðveitt á öruggum stað meðan á rannsóknarvinnu stendur. Frumgögnum, 

ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Niðurstöður verkefnisins verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þér er ekki skylt að taka þátt í verkefninu og þú getur hætt 

þátttöku þinni án útskýringa. 
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Ef spurningar vakna eða óskað er eftir nánari upplýsingum er velkomið að hafa 

samband við Þóru Björk Bjartmarz meistaraprófsnemanda Ha180307@unak.is 

eða í síma 7730386 eða Birnu Maríu Svanbjörnsdóttir leiðsögukennara 

birnas@unak.is eða í síma 4608579. 

  

  

Kær kveðja, 

Með von um góðar undirtektir, 

  

Þóra Björk Bjartmarz 
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Fylgiskjal 2 Samþykkisyfirlýsing 

 

Samþykkisyfirlýsing 

  

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindu 

meistaraprófsverkefni um reynsla 

og viðhorf kennara og nemanda af erlendum uppruna af innleiðingu 

grunnskólagöngu. Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í því eins og 

því er lýst í upplýsingabréfinu. 

  

Virðingarfyllst, 

  

Staður og dagsetning 

  

Nafn eða merki í stað nafns 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara 

Hvað hafið þið starfað lengi sem kennarar? 

Hvaða reynslu og þekkingu hafið þið af að kenna börnum af erlendum uppruna? 

Hefur skólinn ákveðna stefnu eða áætlun við móttöku á nemendum af erlendum 

uppruna? Ef svo er þá hvaða? 

Hvernig er móttaka á nemendum af erlendum uppruna háttað í ykkar bekk? 

Hvernig gengur nemendum að aðlagast náms- og félagslega? 

Hvaða aðferðir notist þið við til að auðvelda þeim aðlögun í íslenskt 

skólaumhverfi? Hvaða leiðir farið þið – biðja um dæmi 

Af hverju fari þið þessa leiðir en ekki aðrar – hefur fyrri reynsla og rannsóknir 

áhrif á það? 

Hverjir eru kostirnir með menntun fyrir alla? 

Hverjir eru óskostirnir með menntun fyrir alla? 

Hvernig hafið þið verið að auka þekkingu ykkar á kennslu fyrir börn af erlendum 

uppruna? – til að mæta þörfum barna af erlendum uppruna? 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi fyrir viðtöl við nemendur af erlendum uppruna 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við nemendur af erlendum uppruna 

Hvernig fannst ykkur að byrja í skóla á Íslandi? 

Hversu lengi eru þið búin að vera í skólanum? 

Hvað gekk vel? 

Hvað var erfitt? 

Hvað finnst þér skemmtilegast í skólanum? 

Hvernig gekk að kynnast kennurunum? 

Hvað gerið þið til að kynnast hinum krökkunum?  

Var einfalt að eignast nýja vini þó að þið kunnið ekki endilega sama tungumál? 

Hvernig gekk ykkur að læra? 

Hvað er erfitt? 

Hvað er létt? 

Hvernig er góður kennari? (Ef nemendur voru ekki með hugmyndir þá kom ég ég 

hugmyndir og tillögur). Er góður kennari til dæmis kennari sem er duglegur að 

hvetja nemendur sína áfram í námi eða kannski kennari sem finnur verkefni sem 

hentar hverjum og einum? Hvað finnst ykkur? 

Hvað þurfa kennarar að gera betur? 

Getur þú alltaf beðið kennarana þína um aðstoð? 
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Fylgiskjal 5 Yfirlit yfir niðurstöður úr viðtölum við kennara 
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Fylgiskjal 6 Yfirlit yfir niðurstöður úr viðtölum við nemendur 

 

Tafla 4.2. Yfirlit yfir niðurstöður viðtala við nemendur 

 

 

Reynsla nemenda af 

skólabyrjun
Félagsleg og námsleg staða Góður kennari

Erfitt vegna lítillar íslensku kunnáttu
Erfitt fyrst vegna lítillar kunnáttu í 

íslensku
Kennari sem er í miklum samskiptum

Hræddir við að byrja og hvað aðrir 

hugsa um þá

Einfaladra að kynnast nemendum með 

sama móðurmál
Aðstoðar og leiðbeinir

Heimsókn í skólann með foreldrum
Vera duglegur að spyrja aðra um að 

leika

Kennari getur verið betri með því að 

aðstoða meira

Gengur vel í dag Ekki vera feiminn Kennir allt

Skemmtilegt í skólanum Góð félagsleg staða í dag

Gott að byrja rólega í aðlögun Erfitt að skrifa og tala íslensku

Byrja strax í skóla með stuttri/engri 

aðlögun

Stærðfræði, dans, listasmiðja og ritun 

skemmtilegt


