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gera Tengjumst að veruleika. Dagmar Ólafsdóttur, Láru Bergljótu Jónsdóttur og Valdimar
Unnari Jóhannssyni þakka ég fyrir ferðalagið sem verkefnavinnan var, allar góðu stundirnar
og hjálpsemina. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og Guillermo sem standa ávallt við
bakið á mér, veita mér innblástur og eru mér stöðug hvatning.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og
miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða
fyrri verka minna, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka
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Stefanía Lára Ólafsdóttir
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Ágrip
Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna er myndband og vefsíða, eitt
af fjórum meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst – kennarar og foreldrar barna
af erlendum uppruna. Sameiginlegt markmið höfunda var að búa til fræðsluefni fyrir foreldra
til þess að styrkja tengsl þeirra við grunnskóla, í þágu barnanna. Fræðslumyndböndin eru
á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku og eru birt á vefnum tengjumst.hi.is. Vefurinn geymir
allar myndirnar ásamt ítarlegar upplýsingar um þátttöku foreldra í grunnskólastarfi á Íslandi.
Markmið þessa verkefnis er að að fræða foreldra af erlendum uppruna um íslenskunám
og lestrarþjálfun barna í grunnskólum á Íslandi. Byggt er á rannsóknum um
innflytjendur hérlendis, íslenskunám barna af erlendum uppruna og tengsl heimila og skóla. Í
myndbandinu er áhersla lögð á tungumálanám og orðaforðaþjálfun gegnum lestur
barnabóka. Fjallað er um mikilvægi þess að foreldrar taki þátt í námi barna sinna til að stuðla
að virku fjöltyngi þeirra, vellíðan og námsárangri. Þá er rætt um jákvæð áhrif þess að
foreldrar lesi reglulega með börnum sínum, hlusti á þau lesa og ræði við þau um innihaldið.
Efnið veitir foreldrum aðferðir til að styðja við tungumála- og lestrarnám barna sinna.
Vinnan við þetta verkefni var einstaklega skapandi og skemmtileg. Í gegnum fjölbreytilegt
vinnuferli fékk ég bæði tækifæri til sjálfstæðrar vinnu og samvinnu þar sem ég lærði af
samnemendum, leiðbeinanda og öðrum þátttakendum. Þá áttaði ég mig á því að áhugi minn
á innflytjendum og innflytjendabörnum fer sífellt vaxandi.
Réttur innflytjendafjölskyldna til traustra upplýsinga um skólastarf er sá sami og annarra
fjölskyldna og ég er ánægð með að verkefnið gefur foreldrum og börnum
með fjölbreyttan tungumálabakgrunn tækifæri til að tengjast íslensku skólastarfi.
Fræðslumyndbandið Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna er
framleitt í samstarfi fjögurra meistaranema, leiðbeinanda þeirra, kvikmyndatökumanna af
kennslusviði Háskóla Íslands, þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum.
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Abstract
Parental participation in children´s language and reading practice is both a video and a
website, and it is one of the four master theses that are part of a bigger project called
Connect – teachers and parents of immigrant children. The goal of the project is to create
educational material for parents that helps strengthen their connection with Icelandic
primary schools, for the benefit of their children. The educational videos are made in four
different languages: Arabic, Icelandic, Polish and Spanish, and they are published on the
website tengjumst.hi.is. The videos can be found on the website, in addition to more
detailed information about parental participation in Icelandic primary schools.
This present thesis supports the educational material that was created. It helps the
reader understand the research that was carried out on the subject and the methods used in
the creative process. The author observed research results on immigrants in Iceland,
Icelandic language practice of children with foreign roots as well as home-school
relationships. In the video, she put emphasis on vocabulary and language practice through
the reading of children´s books and on the importance of parental participation in their
children´s education to contribute to active multilingualism. Furthermore, the importance of
parents reading regularly with their children, listening to them and talking to them about the
story, was discussed. The educational material developed in this work has given parents
many tools to support their children´s language- and reading practices.
The process of making the present research project was both creative and fun. Through a
diverse and creative process, I got an opportunity to work both independently and as part of
a team, where I learned from my fellow students, supervisor and other people involved.
Through this work I have realised that my interest in immigrants and immigrant children
keeps growing. I am happy to have been a part of this project which gives immigrant families
the same opportunities as other families to connect to the Icelandic school system.
The video, Parental participation in children´s language and reading practice, has been
produced in collaboration of four master students, their supervisor, cinematographers from
the University of Iceland, translators and friends that acted in the videos.
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1

Inngangur

Innflytjendum á Íslandi fer stöðugt fjölgandi og koma þeir frá ólíkum menningarheimum.
Börn af erlendum uppruna sem hafa annað móðurmál en íslensku eru ekki sjaldséð í leik- og
grunnskólum landsins og íslenskt tungumál er talað á fjölbreyttari hátt en áður. Til þess að
Ísland geti orðið að farsælu fjölmenningarlegu samfélagi þarf þjóðin að kljást við margskonar
verkefni. Eitt af stærstu verkefnunum er að aðlaga skólastarf að þörfum fjölbreyttra og
fjölmenningarlegra nemendahópa en rannsóknir hafa sýnt að þegar barni líður eins og það sé
velkomið í skólasamfélagið þá gengur því betur að aðlagast samfélagi og menningu þess
lands sem það býr í (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé, S. og Meckl, M., 2017).
Kennurum finnst oft erfitt að koma nemendum af erlendum uppruna inn í
bekkjarsamfélagið. Þetta má sjá í niðurstöðum íslenskrar rannsóknar um reynslu foreldra og
kennara af námi og kennslu. Þeim finnst vera þörf á þjálfun og fræðslu um móttöku
nemenda, gagnkvæma félagslega aðlögun og nám og kennslu þeirra sem ekki hafa íslensku
að móðurmáli. Í sömu rannsókn kemur fram að skortur er á samvinnu og samskiptum milli
kennara og foreldra af erlendum uppruna þó tengslin þeirra á milli séu afar mikilvæg fyrir
nám og líðan nemenda. Foreldrar af erlendum uppruna geta haft ólík viðhorf til skólastarfs
og til þess að efla þátttöku og áhrif foreldra á menntun barna sinna skiptir miklu máli að
huga að því hverjar væntingar þeirra og viðhorf eru (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé, S. og
Meckl, M., 2017).
Það er áríðandi fyrir árangursríkt samstarf kennara og foreldra af erlendum uppruna að
auðvelda aðgengi foreldranna að upplýsingum og þjónustu sem varðar skólastarf. Það
hjálpar þeim og börnum þeirra að aðlagast skólakerfinu hraðar og betur (Säävälä, M.,
Turjanmaa, E., og Alitolppa-Niitamo, A., 2017). Þá skiptir máli að upplýsingarnar séu skýrar
og tali beint til foreldranna, jafnvel á þeirra móðurmáli (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé, S.
og Meckl, M., 2017).
Greinargerð þessi segir frá rannsóknarvinnu sem notuð var til að skapa
fræðslumyndbandið Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna.
Myndbandið er partur af umfangsmeira verkefni: Tengjumst – Kennarar og foreldrar barna
af erlendum uppruna. Tengjumst er sameiginlegt viðfangsefni fjögurra meistaranema ásamt
leiðbeinanda þeirra sem einnig sá um handleiðslu verkefnisins. Sameiginlegt markmið
höfunda Tengjumst var að búa til fræðsluefni fyrir foreldra til þess að styrkja tengsl þeirra við
grunnskóla, í þágu barnanna. Markmið þessa verkefnis snýr að tungumálanámi og er að
fræða foreldra af erlendum uppruna um íslenskunám og lestrarþjálfun barna í grunnskólum
á Íslandi. Fræðsluefninu er miðlað til foreldra gegnum myndband. Það fræðir foreldra um
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skyldur þeirra varðandi þátttöku í lestrarnámi barna sinna ásamt því að kynna fyrir þeim
aðferðir til að styðja við virkt tungumálanám þeirra.
Áhugi minn á velsæld innflytjenda hefur aukist talsvert síðustu ár. Yfir þann tíma hef ég
sjálf verið innflytjandi í nýju landi og þekki því betur til áskoranna sem felast í daglegu lífi
innflytjenda. Ég hef einnig unnið með innflytjendabörnum í leik- og grunnskólum, bæði
erlendis og hérlendis. Þá má nefna að B.Ed. verkefni mitt var sköpun barnabókar fyrir börn af
erlendum uppruna og foreldra þeirra (Stefanía Lára Ólafsdóttir, 2020). Sú bók veitir innsýn í
íslenska menningu og kennir íslenskan orðaforða gegnum orðskýringar. Sem einstaklingur í
fræðilegu námi með bakgrunn í listnámi hefur mér alltaf fundist spennandi að koma
fræðiefni á framfæri með skapandi hætti. Því var tilvalið að taka þátt í verkefninu Tengjumst
og fá tækifæri til að skapa eigið myndband frá grunni.
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2

Gildi verkefnisins

Gildi verkefnisins Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna skiptist í
hagnýtt gildi fyrir íslenskt samfélag, gildi fyrir fræðisviðið tengsl heimila og skóla og
persónulegt gildi fyrir höfund.
Samfélagslega hagnýtt gildi verkefnisins felst í að tengja saman kennara og foreldra af
erlendum uppruna til þess að skapa nemendum betri tækifæri til árangurs og vellíðanar í
grunnskólakerfinu. Foreldrunum eru veittar upplýsingar um lestrarkennslu barna í
grunnskólum á Íslandi og gegnum áhorf myndbandsins geta þeir áttað sig á ávinningnum af
þátttöku þeirra í lestrarþjálfun barna sinna. Myndbandið er á arabísku, íslensku, pólsku og
spænsku. Það talar til fólks með fjölbreyttan tungumálabakrunn og gerir innflytjendum á
Íslandi, sem ef til vill eru nýfluttir til landsins, auðveldara fyrir að nálgast fræðsluefni um
grunnskólastarf. Efnið í myndbandinu er byggt á rannsóknarvinnu sem eykur líkur á því að
það sé áreiðanlegt og traust fyrir kennara, foreldra og aðra sem vilja kynna sér lestrarþjálfun
barna í grunnskólum á Íslandi.
Gildi verkefnisins fyrir hið vaxandi fræðisvið hérlendis, tengsl heimila og skóla, snýr að
auknum aðgangi kennara, foreldra og barna að fræðsluefni um íslenskunám og lestrarþjálfun
nemenda í grunnskólum á Íslandi. Með útgáfu myndbandsins er fleiri foreldrum af erlendum
uppruna sem og öðrum foreldrum gert kleift að verða sér út um upplýsingarnar sem eiga við
grunnskólastarf barna þeirra, hvar sem þeir búa á landinu. Það getur stuðlað að betra gengi
skóla varðandi móttöku, aðlögun og tungumálakennslu nemenda af erlendum uppruna. Í
aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að samstarf heimila og skóla þurfi að byggjast á
gagnkvæmri virðingu, trausti og upplýsingamiðlun allra aðila. Myndbandið nálgast foreldra
með margskonar tungumálabakgrunn á þeirra tungumáli og þeim eru veittar upplýsingar
sem þeir eiga rétt á að fá. Um leið gæti ábyrgð grunnskólanna á að upplýsa hverja fjölskyldu
fyrir sig um sömu atriði minnkað og þannig vinnur myndbandið með gagnkvæma virðingu að
leiðarljósi. Síðast en ekki síst má segja um upplýsingamiðlun að með áhorfi myndbandsins
færist sérfræðingurinn úr skólanum og beint á skjáinn, til þess sem horfir. Þeir sem horfa
öðlast upplýsingar unnar út frá áreiðanlegum heimildum og þannig er stuðlað að meira
jafnrétti meðal foreldra á Íslandi.
Verkefnið hefur persónulegt gildi fyrir mig sjálfa en auk þess að þjálfa mig í nýrri leið til að
miðla fræðsluefni þá kenndi verkefnavinnan mér að treysta eigin ákvörðunartökum, vinna í
samvinnu við aðra, koma hugmyndum mínum á framfæri ásamt því að skilja önnur og ný
sjónarmið. Ég vona að verkefnið Tengjumst verði til þess að foreldrar af erlendum uppruna
sem og allir foreldrar verði meðvitaðri um mikilvægi þess að þeir taki þátt í skólastarfi barna
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sinna. Einnig vona ég að verkefnið leiði til meiri aðildar foreldra að skólastarfi og að þeir átti
sig á hvernig hún getur aukið árangur og vellíðan barna, bæði í skólanum og lífinu sjálfu.
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3

Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum
uppruna

Þetta verkefni er eitt af fjórum meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst – kennarar
og foreldrar barna af erlendum uppruna. Sameiginlegt markmið okkar var að búa til
fræðsluefni fyrir foreldra til þess að styrkja tengsl þeirra og grunnskólanna, í þágu barnanna.
Myndböndin eru á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku og birt á vefnum tengjumst.hi.is
Verkefnin fjögur eru Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi eftir Valdimar Unnar
Jóhannsson; Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna eftir Láru Bergljótu
Jónsdóttur; Samstarf heimila og skóla um nám og góða líðan grunnskólabarna eftir Dagmar
Ólafsdóttur; og Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna eftir Stefaníu
Láru Ólafsdóttur. Þessi kafli segir frá Tengjumst verkefninu sem heild og er samhljóða í
greinargerðum okkar fjögurra.
Myndböndin eru unnin og framleidd í samstarfi okkar fjögurra meistaranema, Kristínar
Jónsdóttur leiðbeinanda okkar, kvikmyndatökumanna af kennslusviði Háskóla Íslands,
þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum. Textarnir á vefnum tengjumst.hi.is eru
einnig hluti af okkar meistaraverkefnum. Á mynd 1 má sjá forsíðu vefjarins.

Mynd 1 - Vefurinn tengjumst.hi.is

Árið 2020 fékk Kristín styrk úr sjóði Háskóla Íslands sem ætlað er að styrkja samfélagsvirkni
vísindamanna, til að vinna að Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna.
12

Styrkurinn gerði framleiðslu myndbandanna og verkefnið mögulegt og gaf okkur tækifæri til
að vinna að skapandi rannsóknarverkefnum sem meistaraverkefnum.

3.1 Samstarfsaðilar
Myndböndin eru unnin í samstarfi við Deild rafrænna kennsluhátta á Kennslusviði Háskóla
Íslands. Nazar Byelinskyy og Rafn Rafnsson, verkefnisstjórar sáu um mynd- og hljóðupptökur,
hljóðvinnslu, klippingu og aðra eftirvinnslu. Sveinn Benedikt Rögnvaldsson kom einnig að
eftirvinnslu myndbandanna. Tónlistina samdi Þorsteinn Eyfjörð.
Þýðendur texta handritanna eru Anna Katarzyna Wozniczka á pólsku, Susan Rafik Hama
og Salah Karim Mamhood á arabísku og þýðandi hjá Alþjóðasetri þýddi handritin yfir á
spænsku. Þulir í íslensku myndböndunum eru höfundar sjálfir, meistaranemarnir Dagmar,
Lára Bergljót, Stefanía Lára og Valdimar Unnar. Þulir myndbandanna á hinum tungumálunum
eru Anna Maria Marcinkowska á pólsku, Susan Rafik Hama og Salah Karim Mamhood á
arabísku og Guillermo J. Martinez Castilla á spænsku.
Leikarar í myndböndunum eru Dagmar, Lára Bergljót, Stefanía Lára, Valdimar Unnar, vinir
og velunnarar, starfsfólk Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, starfsfólk og nemendur
Bláskógaskóla í Reykholti og Kristín Jónsdóttir, leiðbeinandi og stjórnandi Tengjumst
verkefnisins.
Vefsíðan var hönnuð af Kristínu Jónsdóttur, Dagmar, Láru Bergljótu, Stefaníu Láru,
Valdimar Unnari og Elíasi Nökkva Gíslasyni sem einnig sá um uppsetningu.
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4

Fræðilegur inngangur

Í þessum kafla verður fjallað um fræðin sem byggt er á, rannsóknir um
innflytjendur hérlendis, tengsl heimila og skóla og íslenskunám barna af erlendum
uppruna. Jafnframt verður greint frá orðaforðakennslu, tungumálanámi tengdu lestri
barnabóka og mikilvægi þess að foreldrar taki virkan þátt í námi barna sinna.

4.1 Lykilhugtök
Innflytjandi er einstaklingur sem fæddur er erlendis og á foreldra, afa og ömmur, sem öll eru
fædd erlendis. Önnur kynslóð innflytjenda eru einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga
foreldra sem eru innflytjendur. Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að innflytjendum á Íslandi
heldur áfram að fjölga en í upphafi árs 2020 voru þeir 15,2 prósent íbúa landsins.
Samanlagður fjöldi fyrstu og annarar kynslóðar innflytjenda var 16,8 prósent þjóðarinnar en
árið 2019 var fjöldinn 15,6 prósent eða 1,2 prósentum lægri (Hagstofa Íslands, 2020).
Innflytjendabörnum og börnum af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum landsins fer
sífjölgandi og því auðséð að skólarnir þurfa að bregðast við. Þegar fjallað er um nemendur af
erlendum uppruna í þessu verkefni er umræðunni beint að stöðu þeirra í skólakerfinu en
niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þau eru oft félagslega einangruð, njóta minni virðingar
en önnur börn og námsárangur þeirra er lakari en annarra (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé,
S. og Meckl, M., 2017).
Þegar fjallað er um tengsl heimila og skóla er átt við samstarf og samskipti sem eiga sér
stað þar á milli, yfirleitt milli kennara og foreldra barnanna. Niðurstöður rannsóknar á
starfsháttum í íslenskum grunnskólum sýna greinilega að foreldrar og starfsmenn skóla telja
samstarf sín í millum nauðsynlegt fyrir velferð og nám barna og unglinga (Kristín Jónsdóttir
og Amalía Björnsdóttir, 2014).
Fjallað verður um lestrarkennslu barna af erlendum uppruna og orðanám. Umræðan
snýst um skipulag lestrarkennslu í grunnskóla og hvernig foreldrar geti tekið virkan þátt í
námi barna sinna. Grunnskólar á Íslandi leggja mikla áherslu á lestrarnám nemenda enda
er lestur ein af undirstöðum þess að læra tungumál. Þegar barn er að læra að lesa
skiptir orðanám miklu máli en ríkulegur orðaforði er ein af meginundirstöðum lesskilnings og
þar með lykill að góðum námsárangri (Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir,
2018).

4.2 Nemendur af erlendum uppruna og fjölmenningarleg kennsla
Einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er jafnrétti. Einn þáttur
þess er þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags og í tengslum við þó þróun þarf að huga
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að breyttum kennsluháttum sem stuðla að jöfnum rétti allra barna til náms. Meðal þessara
kennsluhátta er fjölmenningarleg kennsla en hún er gríðarlega mikilvæg fyrir nútíma- og
framtíðar samfélag á Íslandi. En hvað felst í fjölmenningarlegri kennslu?
Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010) er fjallað um rannsókn sem
er hluti af stærra rannsóknarverkefni um fjölbreytta kennara- og nemendahópa. Í greininni
kemur fram að kennari sem byggi á hugmyndum um fjölmenningarlega kennslu hafi
fjölbreytni, mannréttindi og virðingu að leiðarljósi. „Hann viðurkennir mismunandi menningu
og tungumál og kynnir sér samfélagið sem nemendur koma úr“ (Hafdís Guðjónsdóttir og
Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Fjölmenningarleg kennsla felur í sér að kennarar samþykki
margbreytileikann sem býr í öllum nemendahópum og taki tillit til þess að menning nemenda
sé mismunandi og einnig bakrunnur þeirra, þekking og reynsla. Slík kennsla felur einnig í sér
að kennarar, stjórnendur og allt skólasamfélagið líti á fjölbreytileika sem tækifæri til öflugs
skólastarfs þar sem allir fái að taka þátt á eigin forsendum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna
Karlsdóttir, 2010).
Ekkert er fjallað um hugtakið fjölmenningarleg kennsla í Aðalnámskrá grunnskóla (2013).
Þar er hins vegar fjallað um hugmyndafræði eins og skóli án aðgreiningar og kennsla í
margbreytilegum nemendahópi sem eiga margt sameiginlegt með fjölmenningarlegum
kennsluháttum. Þessar hugmyndir hafa notið vaxandi athygli í íslensku grunnskólastarfi
síðastliðna áratugi og starfsfólk líklega meðvitaðra en áður um jákvæð áhrif kennslu í anda
þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Þó er augljóst að enn eru skiptar
skoðanir mismunandi um hvernig hugmyndafræðinni skuli hrint í framkvæmd og vegna þess
að fjölmenningarleg kennsla er ennþá nýrra fyrirbæri í íslensku skólastarfi mætti ætla að
svipað gildi um hana. En hver er staða nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum á
Íslandi í dag?
Í grein Hönnu Ragnarsdóttur (2016) þar sem gerð er grein fyrir norrænni rannsókn á
velgengni nemenda af erlendum uppruna í skólastarfi eru færð rök fyrir að skólakerfinu hafi
mistekist að sinna innflytjendabörnum. Þau séu oft félagslega einangruð, njóti minni
virðingar en önnur börn og námsárangur þeirra sé lakari en annarra. Þetta sjáist á
niðurstöðum PISA-rannsókna og eigi jafn mikið við um önnur Norðurlönd og Ísland. Í grein
Hönnu kemur einnig fram að mörg dæmi séu um fyrirmyndar skólastarf með tilliti til
nemenda af erlendum uppruna á Íslandi. Því ber að fagna þó enn sé langt í land.
Mikilvægt er að skólastarfsfólk taki á móti börnum af erlendum uppruna af fagmennsku
ásamt því að gera foreldrum grein fyrir hver hlutverk þeirra eru í tengslum við skólagöngu
barnanna. (Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir, 2018; Steinunn Torfadóttir,
2011). Í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2017) segir frá stöðu nemenda af erlendum
uppruna í íslensku skólakerfi og reynslu foreldra og kennara af námi og kennslu. Helstu
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niðurstöður benda til þess að skortur sé á gagnkvæmri samvinnu og samskiptum milli heimila
og skóla. Kennarar telja að það vanti skipulag og stefnu þegar kemur að þessum tengslum
milli kennara og foreldra og það torveldi innflytjendafjölskyldum að fóta sig í nýju landi. Þar
af leiðandi bitni það á skólagöngu barnanna ef foreldrar fái ekki þær upplýsingar sem þeir
eigi rétt á (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé, S. og Meckl, M., 2017).

4.3 Hlutverk grunnskólakennara og tengsl heimila og skóla
Langt fram eftir síðustu öld snerist starf grunnskólakennarans um að veita öllum börnum
sömu menntun og búa þau undir þátttöku í iðnaðarsamfélagi. Þá ríktu hugmyndir
módernismans og skólakerfið á Íslandi var skipulagt í anda hans, formföst, lokuð stofnun sem
skiptist í deildir eftir fyrirfram ákveðinni flokkun. Á fyrsta áratug 21. aldar kom kraftur í
skólaumræðuna og þá fór hlutverk grunnskólakennarans að breytast. Hugmyndafræði
póstmódernismans fór að taka við af módernismanum, hugmyndafræði sem viðurkennir þá
staðreynd að enginn er eins og að allir eigi að fá nám við hæfi. Þá á skólinn að vera
sveigjanlegur, taka tillit til og virða skoðanir allra nemenda (Amalía Björnsdóttir og Kristín
Jónsdóttir, 2014; Edda Kjartansdóttir, 2006; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014).
Kennsla varð einstaklingsmiðuð en sumir kennarar segja að það sé mest á pappírum og enn
sé langt í land í þeim efnum. Þeir þurftu þó, og eru enn, að bregðast við með fjölbreyttum
kennsluaðferðum og kennsluskipulagi í anda hugmyndafræði upplýsinga- og þekkingar eða
sköpunarsamfélagsins (Edda Kjartansdóttir, 2006).
Hlutverk grunnskólakennara í dag er að veita nemendum leiðsögn, stuðla að sjálfstæðum
vinnubrögðum þeirra sem og að skapa þægilegan starfsanda og vinnufrið í hópi. Þá segir í
aðalnámskrá að þetta feli í sér að skapa frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður, vandaða
kennslu og gott samstarf með samkennurum. Umsjónarkennari hefur enn fremur það
hlutverk að vinna náið með umsjónarnemendum sínum og stuðla að þroska þeirra og
velferð. Þar að auki ber umsjónarkennara skylda til að vera megintengiliður milli skóla og
heimila og gegnir því lykilhlutverki í farsælu samstarfi kennara og foreldra eða tengslum
heimila og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).
Á Íslandi, eins og á öðrum Norðurlöndum, hefur lengi verið hefð fyrir því að foreldrar taki
þátt í skólastarfi barna sinna. Tengsl heimila og skóla eru talin vera eitt það mikilvægasta sem
kennarar og foreldrar þurfa að hafa í huga þegar kemur að árangri og vellíðan barna í skóla.
Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum í íslenskum grunnskólum en þar
kemur fram að foreldrar og starfsmenn skóla telja samstarf sín í millum nauðsynlegt fyrir
velferð og nám barna og unglinga (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Það þýðir
ekki að þátttaka foreldra í námi barna sinna geti ekki verið krefjandi eða að allir foreldrar hafi
sömu væntingar til þátttöku sinnar. Foreldrahópar eru jafn fjölbreyttir og kennara- og
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nemendahópar geta verið og taka þarf til athugunar persónulega þætti hvers og eins (Bæck,
2009).
Þegar horft er til foreldra af erlendum uppruna þá eru samskipti talin vera lykilatriði í
góðu samstarfi þeirra og skólanna. Skólinn er ábyrgur fyrir því að koma á samskiptum við
foreldra, styðja þá og leiðbeina þeim við að átta sig á námsumhverfinu. Þá þarf skólinn að
átta sig á og virða atriði sem varða nemandann og fjölskyldu hans, svo sem viðhorf þeirra til
menntunar og ólíkan menningarbakgrunn. Hann á að ræða við foreldra og nemendur um
þær væntingar sem þeir hafa til námsins og gegnum samtölin geta foreldrar einnig öðlast
þekkingu og skilning á starfsemi skólans. Bæði foreldrar og kennari þurfa að leitast við að
finna samskiptaleiðir sem eru þægilegar, það er barninu fyrir bestu (Hermína
Gunnþórsdóttir, Barillé, S. og Meckl, M., 2017).

4.4 Þátttaka foreldra í tungumálanámi barna sinna
Sérfræðingurinn Linda Taylor (1990) gerir ráð fyrir að ef tungumálabakgrunnur fólks sé ekki
sá sami þá sé sýn þess á heiminn ólík. Því má álykta að ef innflytjendur læra ekki tungumál
þess lands sem þeir flytja til munu þeir ekki aðlagast samfélaginu almennilega. Þetta á vel við
um Ísland þar sem sterk tengsl eru á milli íslensks tungumáls og íslensk samfélags. Þess
vegna skiptir skólinn svo miklu máli fyrir tungumálanám innflytjendabarna.
Hér verða nefndir þrír þættir sem skipta máli þegar kemur að tungumálanámi barna af
erlendum uppruna. Þeir eru: Virkt fjöltyngi; máttur móðurmálsins; aðgangur að nýja
tungumálinu. Þetta eru allt þættir sem foreldrar ættu að hafa í huga til að stuðla að velgengi
og vellíðan barna sinna í nýju samfélagi.
Algengasta skilgreiningin á tvítyngi er sú að þegar börn læri fleiri en eitt tungumál verði
þau tvítyngd. Ef tungumálin eru fleiri en tvö þá er barnið fjöltyngt (Þórdís Gísladóttir, 2004).
Hér verður aðeins talað um fjöltyngi en ástæðan er sú að síalgengara er að íslensk börn
notist við fleiri en tvö tungumál í daglegu lífi. Áður fyrr var fjöltyngi talið hindra eðlilegan
málþroska, vitsmunaþroska og nám einstaklings. Í dag er þekkingin meiri og í aðalnámskrá
grunnskóla (2013) segir um virkt fjöltyngi: „Virkt fjöltyngi er þegar öll tungumál einstaklings
eru ræktuð og notuð reglulega og hefur verulega jákvæð áhrif á námsframvindu barna“. Erfið
staða fjöltyngdra barna í námi er nú rakin til bjarga sem nemendur, foreldrar og skólakerfið
ráða yfir en virðist því miður skorta. Þar á meðal má nefna aðstoð við að viðhalda
móðurmáli(um) og gott aðgengi að nýja tungumálinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008).
Máttur móðurmáls er mikill en gott vald á munnlegri tjáningu í móðurmáli er undirstaða
tungumálanáms og nýtist í öllum öðrum námsgreinum. Móðurmál er einnig stór hluti af
sjálfsmynd hvers og eins og það skiptir máli að leyfa börnum að skilgreina hver móðurmál
þeirra séu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það er í verkahring foreldra að skapa börnum
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sínum ríkt málumhverfi og gefa þeim tækifæri til að þjálfa móðurmál sitt(sín) reglulega.
Þannig aðstoða þeir skólann við að viðhalda málinu og stuðla um leið að virku fjöltyngi barna
sinna. Mælt er með að foreldri og barn tali saman á móðurmáli þeirra, barnið getur einnig
fengið kennslu í móðurmálinu og verið í góðum tengslum við fjölskyldu, vini eða aðra sem
tala málið (Taylor, 1990).
Foreldrar geta einnig hjálpað til við að veita börnum sínum aðgengi að nýja tungumálinu
og stuðlað þannig að virku fjöltyngi. Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í að tryggja að
máltaka barns af erlendum uppruna truflist ekki þegar það skiptir um tungumál og ber mestu
ábyrgðina á íslenskukennslu þeirra. Rannsóknir benda þó til þess að þrátt fyrir góðan vilja
kennara og almennt gott fjölmenningarlegt starf í íslenskum leik- og grunnskólum eigi sum
börn lítil yrt samskipti við kennara og önnur börn. Það skipti þess vegna máli að börn af
erlendum uppruna séu hvött til að tjá sig á nýju tungumáli á hverjum degi. Heimilin geta
skapað virðingu fyrir nýja tungumálinu þar sem foreldrar geta verið börnum sínum mikil
hvatning í tungumálanámi og öfugt (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008).

4.5 Virkt orðanám og samræðulestur
Orðaforði er höfuðþáttur í að læra nýtt tungumál. Því betri orðaforða sem barn hefur því
betur gengur því að læra íslensku. Hægt er að læra flest ný orð með því að lesa á nýju
tungumáli og því getur lestur bóka verið besta leiðin til orðanáms. Börn byrja að lesa á
mismunandi aldri en á Íslandi fá öll börn formlega lestrarkennslu þegar þau hefja
skólagöngu. Þá er heimalestur fastur liður í flestum grunnskólum landsins þar sem börnin
fara með bók heim og lesa fyrir foreldra sína eða forsjáaraðila. Þar fyrir utan eru foreldrar
barna af erlendum uppruna hvattir til að eiga reglulegar lestrarstundir með börnum sínum
(Sigrún Alda Sigfúsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlsson og Íris Ösp
Bergþórsdóttir, 2020; Steinunn Torfadóttir, 2011).
Rannsóknir gefa tilefni til að ætla að orðaforði fjöltyngdra barna sé slakari en hjá öðrum
börnum og því þurfi að leggja sérstaka áherslu á orðanám þeirra. Rannsóknir hafa einnig sýnt
að lestur barnabóka sem felur í sér samræðulestur eða annarskonar samskipti barns og
fullorðins sé mjög áhrifarík aðferð við þjálfun orðaforða (Fierro, V. og Storkel, H. L., 2017).
Samræðulestur er aðferð sem stuðlar að virku orðanámi gegnum lestur. Í slíkum lestri er
saga bókar rædd á meðan hún er lesin og börnin eru spurð spurninga um innihaldið. Börnin
fá rík tækifæri til að segja frá og ræða við þann sem les um söguna. Aferðin eflir áhuga barna
á rituðu máli, skapar skilning á hugtökum og æfir þau í að tjá hugsanir sínar. Aðferðin hefur
verið nýtt af leikskólakennurum sem óformleg aðferð til að þjálfa læsi leikskólabarna.
Samkvæmt íslenskri rannsókn telja leikskólakennarar að upplestur úr barnabókum og
meðvitað spjall um þær auki orðaforða barnanna. Þar að auki telja þeir lesturinn auka
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meðvitund á félagslegu samhengi tungumáls, menningar og læsis. Samræðulestur er því ein
af góðum aðferðum sem leik- og grunnskólakennarar og foreldrar geta beitt við orða- og
tungumálanám barna af erlendum uppruna og allra barna (Þórdís Þórðardóttir, 2017).
Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn fara á unglingastig minnkar stuðningur við heimanám
þeirra og heimalestur. En eftir því sem börn eldast og reynsluheimur þeirra stækkar hafa þau
þörf fyrir ríkari orðaforða. Foreldrar eru því hvattir til þess að halda áfram að lesa með
börnunum sínum eftir að þau eru orðin læs og ræða við þau um það sem lesið er (Kristín
Jónsdóttir, 2015).

4.6 Tungumálanám gegnum daglegar athafnir
Orðaforði í ritmáli er margfalt meiri en í talmáli og því lærir barn flest ný orð af því að lesa og
hlusta á lestur annarra. Þess vegna er gott að eiga fjölbreytt úrval barnabóka á heimilinu til
þess að stuðla að lestri barna. Rannsóknir hafa sýnt að börn af erlendum
uppruna eigi betri möguleika á að skilja sögur ef þau geti tengt þær við eigin reynsluheim. Þá
er gott að hafa barnabækur á heimilinu sem börnin geta speglað sig í. Myndskreytingar geta
hjálpað þeim að gera það og því er frábært að eiga barnabækur með skýrum og
skemmtilegum myndskreytingum sem styðja vel við textann. Gott er að hafa í huga að allt
myndrænt efni getur gert gagn og ýtt undir skilning bæði barna og foreldra. Þá er mikilvægt
að eiga bækur á þeim tungumálum sem barnið talar, á að læra eða er í kringum það í
daglegu lífi (Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir 2018).
Tækni spilar í dag án efa stóran þátt í daglegu lífi barna og fullorðinna. Grunnskólar á
Íslandi eru sífellt að bæta við sig þekkingu á notkun tækni í skólastarfi og þessi þróun hefur
áhrif á nám barna, ekki síst tungumálanám og lestur. Sá texti sem ber fyrir augu lesanda er
mun fjölbreytilegri en áður og birtist ekki einungis á pappír heldur einnig á rafrænu formi. Þá
er textinn oft samsettur úr rituðum texta, mynd, táknmynd, látbragði, hljóði og
hreyfimynd. Börn eru í mun fleiri málumhverfum í sínu daglega lífi en áður vegna komu
tækninnar og það á ekki aðeins við um börn af erlendum uppruna. Þetta er gott að hafa í
huga en mikilvægt er að taka virkan þátt í tækniþróun grunnskólanna og almennt. Það felst
einnig í því að fylgjast með og taka þátt í því sem börnin gera með tilstyrk tækninnar, fræða
þau um kosti og galla sem fylgja notkun netsins og setja þeim reglur og takmörk (Stefán
Jökulsson, 2012).
Þó svo að ritað mál og lestur séu grundvallaratriði í tungumálanámi geta ný viðfangsefni,
upplifanir og reynsla skipt einna mestu máli varðandi lesskilning. Börn geta í raun lært nýtt
mál án þess að lesa nokkuð. Þess vegna skiptir máli að börn af erlendum
uppruna styrki félagslega færni sína og fái að tjá sig á nýju tungumáli (Sigrún Alda
Sigfúsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlsson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020). Auk
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samvinnu heimila og skóla er samfélagsleg þátttaka því gríðarlega mikilvæg fyrir vellíðan
barna af erlendum uppruna jafnt sem íslenskra. Í gegnum virka samfélagslega þátttöku má
læra um menningu og tungumál þess lands sem flutt er til. Það tekur tíma að komast inn í
nýja menningu og gerist hægt og rólega en þið sem foreldrar getið gert ferlið auðveldara.
Með jákvæðni, stöðugum lestrarstundum og virkri þátttöku í skólalífi og samfélagi geta
foreldrar hvatt börnin sín mikið áfram og stutt þau í að ná góðum tökum á íslenskunni
(Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir 2018).
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5

Aðferð

Í þessum kafla verður fjallað um þá leið sem höfundur fór við að kanna viðfangsefnið, hvaða
efni hann rannsakaði þá helst og með hvaða tilgang í huga. Þá verður sagt frá helstu
ástæðunum fyrir því að velja myndband sem miðlunarleið til foreldra og að lokum verður
farið yfir vinnuferli og aðferðir sem beitt var við miðlun niðurstaðna í myndbandi og vef.

5.1 Efniviður rannsóknar
Í rannsóknarvinnu þessa verkefnis studdist höfundur við fræðilegar heimildir, bæði erlendar
og íslenskar, með fókus á þátttöku foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna. Lögð
var áhersla á nýlegt efni sem og efni sem talið var henta sérstaklega fyrir foreldra af
erlendum uppruna. Grunnurinn að allri rannsóknarvinnunni voru tengsl heimila og skóla
enda er það undirstaðan í Tengjumst verkefninu.
Þegar nýta á niðurstöður rannsókna við gerð myndbands er mikilvægt að huga að
framsetningu efnisins. Þetta á ekki síst við þegar innihald myndbandsins á að höfða til fólks
af erlendum uppruna sem er að aðlagast íslensku samfélagi. Það var áskorun að umorða
orðalag fræðilega textans á mál sem almenningur skilur án þess þó að megininntak efnisins
glataðist.

5.2 Myndband sem miðill
Undanfarna áratugi hefur orðið mikil breyting á aðgangi almennings að upplýsingum og
almennri þátttöku hans í miðlun upplýsinga. Læsi í dag hefur víðari merkingu en áður og
hugtök eins og miðlalæsi, tölvulæsi, stafrænt læsi, upplýsingalæsi og myndlæsi eru orðin
virkur þáttur í skólastarfi barna. Því á vel við að velja myndband sem miðil þessa verkefnis til
að tengja saman heimili og skóla (Stefán Jökulsson, 2012).
Niðurstöður spænskrar rannsóknar sýna að foreldrar af erlendum uppruna kunna vel að
meta að fá upplýsingar og ábendingar hvað varðar leikskólagöngu barna sinna gegnum áhorf
myndbands (Walsh, B. A., Romo, G., og Jeon, H.-J., 2018). Þá segjast þeir treysta
upplýsingunum vel því þær komi frá fróðum einstaklingum og séu unnar út frá áreiðanlegum
heimildum. Nokkrir foreldrar nefndu að ábendingar um hluti sem þeir gætu gert með
börnum sínum væru mikilvægar fyrir aðlögun barnanna á leikskólanum. Annað sem
foreldrarnir töldu vera gagnlegt við áhorf myndbandanna snerist meðal annars um mikilvægi
lestrarhæfni barna, að eyða fleiri gæðastundum með barninu sínu og að halda góðum
tengslum milli heimila og skóla (Walsh, B. A., Romo, G., og Jeon, H.-J., 2018).
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Í lögum Alþingis um grunnskóla er tekið fram að nemendur sem eru að hefja nám
hérlendis og foreldrar þeirra eigi rétt á viðeigandi upplýsingum um grunnskólastarf. Þetta
segir í 16. grein:
Grunnskólar taka á móti nemendum sem eru að hefja skólagöngu, eru að skipta
um skóla eða hefja nám sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða
sveitarfélags. Foreldrum skulu á þeim tímamótum veittar upplýsingar um
skólagöngu barnsins og skólastarfið almennt og foreldrum með annað móðurmál
en íslensku og heyrnarlausum foreldrum greint frá rétti þeirra til túlkaþjónustu.
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008)
Í sömu grein (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) segir um nemendur og foreldra með annað
móðurmál en íslensku: „Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku
skal taka mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja
skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um
grunnskólastarf.“ Oftar en ekki lendir ábyrgðin á móttöku þessara nemenda á kennurum.
Miklar kröfur eru gerðar til kennara sem takast á við daglegar áskoranir í samskiptum við
nemendur og þurfa þeir að vera í góðu samstarfi við foreldra og samstarfsfólk. Jafnframt eru
samskiptin enn meira krefjandi ef foreldrar eru innflytjendur á Íslandi og tala jafnvel litla eða
enga íslensku (Sif Einarsdóttir, Regína Bergdís Erlingsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ásta
Snorradóttir, 2019).
Í kjölfar fræðslumyndbandsins Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna
sinna getur álag á kennara, sem eiga í reglulegum samskiptum við fyrrnefndan foreldrahóp,
minnkað. Myndbandið er vel í takt við breytingar á aðgangi almennings að upplýsingum
ásamt þátttöku hans í miðlun upplýsinga (Stefán Jökulsson, 2012). Þá getur það stuðlað að
þægilegra móttökuferli fyrir kennara, nemendur og foreldra eins og niðurstöður rannsóknar
Walsh gefa til kynna en með áhorfi þess er sérfræðingurinn færður beint inn á heimilið. Þá
getur fólk með fjölbreyttan tungumálabakgrunn orðið sér úti um fræðilegar upplýsingar sem
þeir eiga rétt á að fá (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Walsh, B. A., Romo, G., og Jeon, H.-J.,
2018). Einnig geta kennarar, sem vantar ábyggilegt efni til að fræða foreldra, bent þeim á
myndböndin og jafnvel nýtt þau sjálfir. Öll myndböndin undir regnhlífinni Tengjumst telur
höfundur vera mikilvæga tengiliði milli foreldra og skóla og vonandi munu þau verða nýtt
sem slík.

5.3 Sköpunarferlið
Fyrsti þáttur ferlisins skiptist í fundi með samnemendum og leiðbeinanda Tengjumst
verkefnisins og handritsvinnu. Á fundum fór fram hugmyndavinna um skipulag og
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framkvæmd og á sama tíma unnu höfundar hvers myndbands sjálfstætt að rannsóknarvinnu
og eigin handriti. Fundina gátu höfundar því einnig nýtt í að deila stöðu sinni í
sköpunarferlinu, samræma allskyns vinnubrögð og deila hugmyndum. Þessi þáttur tók um
það bil þrjá mánuði.
Handritsvinnan samanstóð af vali á efnisþáttum fyrir viðfangsefnið, heimildaleit og
rannsóknarvinnu, hugmyndavinnu að senum og textaskrifum. Ég bjó til söguborð (e.
storyboard) sem innihélt þann texta sem ég vildi hafa í hverri senu, ásamt teiknuðum
myndum sem ég sá fyrir sér að yrðu í myndbandinu. Síðan einfaldaði ég tungumál textans til
að koma til móts við þá sem myndböndin tala til. Ég stytti einnig textann í samræmi við
viðmið á lengd myndbandanna. Lagfæringar á texta kröfðust mikillar vinnu og þótt senur hafi
verið tilbúnar fyrir næsta verkþátt þá stóð textagerð yfir allt sköpunarferlið.
Næsti verkþáttur, tökur myndbandanna á vettvangi og upptökur þulartexta í stúdíói, var
alfarið verkleg vinna og tók hún fjóra heila daga. Fyrsti tökudagur var í Bláskógaskóla í
Reykholti og hinir þrír í Reykjavík. Af þessari vinnu lærði ég hvað felst í að vera bæði í mynd
og bak við myndavélina, um mikilvægi undirbúnings fyrir tökudaga á vettvangi og hvaða
hlutverki skotalistar gegna fyrir heildarskipulag tökudags. Auk þess áttaði ég mig á hvað góð
samvinna skiptir miklu máli, bæði við samstarfsfólk og leikara, og uppgötvaði einnig eigin
hæfileika til stjórnunar og ákvarðanatöku. Upptökur þulartexta í stúdíói fela í sér
nákvæmnisvinnu og fagmennsku. Þar þurfti ég að finna eigin rödd og ákveða hvernig ég vildi
flytja eigin texta.
Eftir að öll verkleg vinna var afstaðin tóku við skrif þessarar greinargerðar. Á sama tíma
skrifaði ég texta og valdi ljósmyndir sem birtast samhliða fræðslumyndbandinu á vefsíðunni
tengjumst.hi.is. Textinn skiptist í útdrátt úr fræðsluefni myndbandsins og stutta kynningu á
höfundi. Ljósmyndirnar gefa innsýn í efnisþáttinn og voru teknar á tökudögum
myndbandanna.
Mynd 2 sýnir sköpunarferli mitt. Á henni má sjá verkefnið mitt í heild og hvernig allir
þættir þess tengjast innbyrðis. Grænn litur stendur fyrir sjálfstæða vinnu og gulur fyrir
samvinnu. Rannsóknarvinnan mín og skrif rannsóknaráætlunar var grunnur að handritsgerð.
Handritið var notað til að taka upp og vinna fræðslumyndbandið. Því næst tóku við skrif á
vefsíðutexta sem ég samdi út frá sömu rannsóknarvinnu.
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Mynd 2 - Sköpunarferli mitt
Vinna við verkefni eins og þetta gefur mér möguleika á að vera skapandi en sköpun er
einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá grunnskóla sem og mikilvægur eiginleiki í lífi
mannsins (Aðalnámskrá grunnskóla 2013). Í Aðalnámskrá segir að sköpun nái til allra annarra
grunnþátta og sé ómissandi þáttur í öllu námi og starfi. Það er ósk mín að grunnskólar
viðurkenni mikilvægi sköpunar og nýti hana sem best í skólastarfi. Þetta verkefni getur
jafnframt sýnt núverandi og verðandi nemendum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands að
skapandi lokaverkefni á háskólastigi og margs konar miðlun geti leitt til nýsköpunar, lærdóms
og innblásturs á sviði menntavísinda.

5.4 Handritið
Handritavinnan var sá þáttur sköpunarferlisins sem tók mestu vinnuna og lengsta tímann. Ég
skrifaði texta og hugmyndir af senum inn í einfalt sniðmát. Það var ákveðin áskorun að skrifa
handrit að svo stuttu myndbandi en þá þurfti að velja sumar upplýsingar en hafna öðrum og
ákveða hvernig mætti einfalda þær svo allir gætu skilið. Það fór því heilmikil vinna í að
umorða texta úr nýttum heimildum og rannsóknum til þess að hann passaði myndbandinu
sem best. Einnig þurfti textinn að flæða og skapa ákveðna sögu. Mér fannst gott að teikna
upp myndir af því sem ég sá fyrir mér að gerðist í myndbandinu og laga svo textann að þeim
eftir á.
Hver meistaranemi sá um að semja eigið handrit og við þurftum að umskrifa það
nokkrum sinnum eftir þörfum og hentugleika hverju sinni. Eftir lestur þulartexta í stúdíói
fórum við svo saman yfir texta handritanna, skoðuðum möguleika á að stytta hjá hvert öðru
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og tókum sameiginlegar ákvarðanir um lokabreytingar. Lokaútkomu handrits má sjá í Viðauki
A: Handrit að myndbandinu
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Fræðslumyndbandið Þátttaka foreldra í íslenskunámi og
lestrarþjálfun barna sinna

Í fræðslumyndbandinu vildi ég sýna hvað einkennir lestrarkennslu í grunnskólum á Íslandi og
hvað felst í daglegri lestrarþjálfun nemenda. Ég vildi gefa áhorfendum tilfinningu fyrir
rútínunni sem myndast kringum þjálfunina, það er að nemendur lesi til skiptis í skólanum og
heima reglulega. Lögð var sérstök áhersla á þær skyldur sem foreldrar bera hvað við kemur
lestrarstundunum og þeim bent á hvernig þeir geta dýpkað stuðning við tungumálanám
barna sinna. Einnig vildi ég draga sérstaklega fram mikilvægi orðaforða og aðferðir sem geta
stuðlað að virku orðanámi.
Ásamt umræðunni um mikilvægi lesturs vildi ég taka fram að félagsleg samskipti og
samfélagsleg þátttaka geta skipt höfuðmáli í að læra nýtt tungumál. Þá voru nefnd atriði sem
foreldrar geta gert með börnunum sínum til að auka þátttöku þeirra í samfélaginu og veita
þeim skemmtileg tækifæri til að aðlagast nýrri menningu og læra nýtt tungumál.
Í hverju myndbandi er þulartexti lesinn undir og ég var þulur eigin myndbands á íslensku.
Þá lagði ég áherslu á að hafa rödd mína þægilega en skemmtilega. Ég þurfti jafnframt að
huga að öndun, dýpt raddar og samræmi gegnum myndbandið. Áhugi var fyrir því að hafa
myndbandið líflegt og bjart og lét ég rödd mína ríma við það. Myndbandið er talsett á
þremur öðrum tungumálum eins og áður segir og á mynd 3 má sjá hvernig það birtist á
síðunni.

Mynd 3: Fræðslumyndbandið: Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna
sinna, á vefnum tengjumst.hi.is
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Yfirheiti verkefnisins er til á fjórum tungumálum, arabísku, íslensku, pólsku og spænsku.
Heitin eru eftirfarandi:
‹ Š  اﻟﻤﻌﻠﻤ- ﻧﺮﺗ•ﻂ ﻣًﻌﺎ
• ﺔŽšﺎء أﻣﻮراﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ أﺻﻮل أﺟﻨŽ وأوﻟ‰
• Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna
• Łączymy się – nauczyciele i rodzice dzieci obcego pochodzenia
• Conectar – maestros y padres de niños inmigrantes.
Heiti þessa fræðslumyndbands er einnig til á fjórum tungumálum, arabísku, íslensku, pólsku
og spænsku. Heitin eru eftirfarandi:
‹
•  اﻟﻘﺮاءة¥ﺐ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋ±ﺔ وﺗﺪر° اﻟﺪورات اﻵ®ﺴﻠﻨﺪª« ﺎء اﻷﻣﻮرŽ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أوﻟ-  اﻟﻘﺮاءة¥ﺐ ﻋ¢اﻟﺘﺪر

• Lestrarþjálfun – Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna
• Nauka czytania - Współuczestnictwo rodziców w nauce języka islandzkiego i czytania
przez dziecko
• Prácticas de lectura - Participación de los padres en el aprendizaje del islandés y la
práctica de lectura de sus hijos
Fræðslumyndbandið er 06:36 í spilun.

27

7

Vefsíðan

Eins og áður hefur komið fram birtast fræðslumyndböndin fjögur, hvert á fjórum
tungumálum, á vefsíðunni http://www.tengjumst.hi.is/. Ásamt hverju myndbandi er texti
með frekari upplýsingum um efnið. Hann geta foreldrar lesið ef þeir vilja fá nánari
upplýsingar um efnið á textaformi. Myndbandið Þátttaka foreldra í íslenskunámi og
lestrarþjálfun barna sinna ásamt meðfylgjandi upplýsingatexta er á undirsíðunni
Lestrarþjálfun.
Á undirsíðunni má meðal annars finna krækjur að vefsíðum sem innihalda kennsluefni
fyrir börn af erlendum uppruna, sérstaklega tengt íslensku- og orðanámi. Þá eru nefnd dæmi
um barnabækur sem samdar eru með Íslendinga af erlendum uppruna í huga. Á mynd 4 má
sjá undirsíðuna Lestrarþjálfun sem tilheyrir rannsóknarverkefninu og styður við myndbandið.
Lokaútkomu forsíðu heimasíðunnar og undirsíðu með verkefni höfundar má sjá í Viðauki Á:
Skjáskot af forsíðu tengjumst.hi.is og Viðauki B: Skjáskot af undirsíðunni Lestrarþjálfun. Að
lokum má sjá undirsíðuna Um vefinn í Viðauki D: Skjáskot af undirsíðunni Um vefinn.

Mynd 4 – Undirsíðan Lestrarþjálfun: Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun
barna sinna
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Lokaorð

Þetta meistaraverkefni hefur aukið reynslu mína á skapandi verkefnavinnu sem hefur það að
markmiði að miðla fræðsluefni til ákveðins hóps. Áhugi minn á slíkri vinnu hefur svo
sannarlega aukist og í komandi kennarastarfi mun ég geta nýtt svipuð vinnubrögð til að miðla
fræðsluefni. Einnig mun ég sjálf geta nýtt fræðslumyndböndin fjögur, sem eru á vefsíðunni
tengjumst.hi.is, bæði í lífi og starfi. Ég get bent foreldrum, kennurum og nemendum á þau
eða horft sjálf á til að viðhalda þekkingu minni á efninu.
Aukin þekking á fræðisviðinu Tengsl heimila og skóla fer vaxandi hérlendis og í gegnum
vinnu þessa meistaraverkefnis hef ég bætt við mig gagnlegri þekkingu og lagt mitt af mörkum
til fræðanna og útbreiðslu þeirra. Í kjölfarið tel ég verkefnið ná markmiðunum sem því voru
sett í upphafi, að auka meðvitund foreldra um mikilvægi þátttöku þeirra í íslenskunámi og
lestrarþjálfun barna sinna fyrir námsárangur þeirra og líðan. Gegnum áhorf allra
fræðslumyndbandanna geta foreldrar af erlendum uppruna, sem eru í minnihlutahópi
hérlendis, fengið skýrar upplýsingar um mikilvægi tengsla heimila og skóla. Myndböndin eru
á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku og nálgast því marga foreldra af erlendum uppruna á
þeirra móðurmáli. Þar með er stuðlað að jafnrétti fleiri foreldra grunnskólabarna til
upplýsinga um íslenskt grunnskólakerfi og menntun barna.
Sú staðreynd að kennurum finnist oft erfitt að eiga í samstarfi við foreldra af erlendum
uppruna er vandamál sem þarf að leysa. Ástæðuna tel ég að hluta til vera skort á æfingu,
hæfni og vilja kennara til foreldrasamstarfs. Það er gríðarlega mikilvægt að kennaranemar fái
því góða menntun og æfingu í samstarfi heimila og skóla áður en þeir halda út á
vinnumarkað. Öll erum við ólík að eðlisfari og þar af leiðandi með mismunandi hæfni í
samskiptum. En í stað þess að nýir kennarar baslist við að eiga við flókin mál og gangi á veggi
til þess loks að læra af reynslunni, þá getur háskólinn veitt frekari menntun á þessu sviði.
Tengjumst verkefnið er leið höfunda til að taka örlitla ábyrgð af umsjónarkennurum sem
glíma við krefjandi samskipti við foreldra barna af erlendum uppruna og alla foreldra.
Áhugavert væri að skoða nánar hver viðhorf foreldra af erlendum uppruna verða
gagnvart Tengjumst. Þá væri hægt að búa til skoðanakönnun og rannsaka meðal annars
hverjir það eru helst sem horfa á myndböndin og hvaða tungumálabakgrunn þeir hafa. Þá
væri hægt að sjá hvernig val á tungumálum myndbandanna hefur tekist og hvort þörf sé á að
gefa þær út á fleiri tungumálum. Gaman væri að skoða hversu nytsamlegar foreldrar telja
upplýsingarnar vera og hvort þeim finnist eitthvað vanta. Einnig væri vert að skoða hvort
grunnskólakennarar nýti efnið sér til gagns, vísi foreldrum á það og hvort álag í
kennarastarfinu varðandi mótttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna minnki.
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Fræðsla er svar við fordómum og einangrun og því getur fræðslumyndbandið Þátttaka
foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna stuðlað að betri tengslum foreldra af
erlendum uppruna við grunnskóla landsins og samfélagið í heild. Verkefnið er á sama tíma
skref í áttina að fagmannlegri fjölmenningarkennslu og fordómalausu, virðingarfullu
fjölmenningarsamfélagi.
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Viðauki A: Handrit að myndbandinu
Þáttur: Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna
Höfundur: Stefanía Lára Ólafsdóttir
Hugtak

Sena
Texti (7 línur er um 20 sek í flutningi, Hvað er í mynd?
(location) 21 lína er um mínúta)
Mikilvægi L1
Grunnskólar á Íslandi leggja mikla
Drónamynd af skólanum.
lestrarþjálf
áherslu á lestrarþjálfun nemenda enda
unar
er lestur ein af undirstöðum þess að
00:30
læra tungumál.
L2
Nemendur eiga að lesa bæði í
Yfirlitsmynd af
skólanum og heima á hverjum degi til skólabókasafni
að ná sem bestum árangri.
Nemendur sitja og lesa.
Það skiptir miklu máli að börn af
erlendum uppruna sem hafa annað
Nemendur benda saman á
móðurmál en
bækur, brosa eða hlæja.
íslensku fái góða lestrarþjálfun. Þau
þurfa mörg og rík tækifæri til að
ná góðum tökum á íslensku
tungumáli og efla eigin málþroska.
Sterk tenging er á milli íslenskunnar og
íslensks samfélags og góður
grunnur að því að tilheyra
samfélaginu er því að tala íslensku.
L3
En hvernig fer lestrarþjálfun fram í
Þulur talar beint í mynd grunnskólum landsins?
notar hendurnar til að sýna
forvitni
Hvernig fer L4
Lestrarþjálfunin byrjar strax í fyrsta
Kennari og nemandi saman
lestrarken
bekk eða þegar nemendur eru á sjötta við kennaraborð í
nsla
aldursári. Markmið kennarans er oft kennslustofu.
fram?
að hver nemandi lesi að minnsta kosti
01:00
eina blaðsíðu í lestrarbók á dag.
Nærmynd á nemandann að
lesa í bók fyrir kennarann.
Á meðan nemandi les beitir kennarinn
kennsluaðferðum sem þjálfa lesfimi ba Nærmynd af því að kennari
rnsins.
skráir í skráningarhefti. (nafn
bókar, blaðsíðutal og
Algengt er að kennari skrái lesturinn í gefur stimpill/límmiða).
lestrarhefti sem nemandinn
geymir með lestrarbókinni í
Nærmynd af nemanda setja
skólatöskunni, yfirleitt í möppu sem bækurnar í möppu
skólinn útvegar.
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L5

Samvinna L6
heimila og
skóla
00:40

L7

Orðaforði L8
00:35

Nemandi gengur að
skólatösku og
setur möppuna í hana.
Nemandinn fer með lestrarmöppuna í Foreldri og barn sitja við
skólann og heim á hverjum degi og
eldhúsborð. (kannski verið að
heima er það í verkahring foreldra að elda mat)
hlusta á barnið lesa. Þá er mikilvægt
að þið foreldrar séuð virkir
Barn les og foreldri horfir á
áheyrendur, sýnið barninu ykkar og
bókina.
lestrinum áhuga,
hvetjið barnið áfram og ræðið jafnvel u Foreldri skráir í
m það sem lesið er.
hefti. Foreldri og barn brosa
til hvors annars.
Rannsóknir hafa sýnt að lykilatriði í
Kennari les tölvupóst frá
vellíðan og námsárangri nemenda af foreldrum þar sem
erlendum uppruna eru góð tengsl milli stendur: Can you explain to u
heimila og skóla.
s why Thomas has to read ev
ery page twice for us at home
Þetta á ekki síst við um tungumála?
og lestrarþjálfun.
Kennari svarar póstinum og
Þó skólinn taki réttilega meiri ábyrgð á skrifar: Repetition makes it ea
lestrarþjálfun barna þá getið þið sem sier for us to learn sometimes
foreldrar haft mikið að segja þegar
. Therefore, if Thomas reads e
kemur að áhuga og árangri
very page two times, he will l
barna ykkar á lestri og íslenskunámi. earn and remember new wor
ds faster
Bæði foreldrar og
Kennari og foreldrar ræða
kennari þurfa að leitast við að finna
saman á jákvæðum nótum
samskiptaleiðir sem eru þægilegar,
göngum.
það er barninu fyrir bestu.
Foreldrar með barni sínu að
fara heim – vinka í átt til
kennara (sést aftan á þau
ganga)
Orðaforði er höfuðþáttur í
Nærmynd af hurð stofu
tungumálanámi og
sérkennara
lestrarkennslu. Því ríkulegri orðaforða
sem barn hefur, því meira af
Sérkennari að kenna barni
textanum skilur það og í kjölfarið
íslensk orð með því að sýna
verður lesturinn auðveldari.
því spjöld með myndum og
tengja við orð
Það er því sérstaklega mikilvægt að
börn af erlendum uppruna þjálfi
Nærmynd á orðin
orðaforða reglulega, helst á hverjum
degi.
(Kúrdísk fjölskylda að skoða o
rðabók) L8+
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L9

Samræðule L10
stur
00:40

Aðrar leiðir L11
við að
þjálfa
orðaforða
01:00
L12

Skólinn veitir stöðugt orðaforðanám o
g barnið fær jafnvel sérstaka
íslenskukennslu til að byrja með. Þrátt
fyrir það getið þið sem foreldrar
hjálpað barninu ykkar að taka
framförum fyrir utan skóla og stuðlað
að virku orðaforðanámi.
Það eru til margar góðar leiðir fyrir
Þulur talar beint í mynd –
barnið þitt að þjálfa íslenskan
með bók í hendi?
orðaforða. Ein þessara aðferða er
kölluð Samræðulestur.
Samræðulestur er óformleg aðferð
Skot af skólastofu þar sem
sem leik- og grunnskólakennarar
kennari er við kennslu.
beita í starfi sínu. Þá lesa kennarar
sögu fyrir nemendurna en stoppa inn á Skot inn í stofuna en tekið út
milli til þess að spyrja spurninga um um glugga?
innihaldið. Börnin fá rík tækifæri til að
segja frá og ræða við kennarann um Kennari les bók fyrir
söguna.
nemendahóp. Sést aftan á
nemendahópinn.
______________________________
Kennari stoppar
Aðferðin eflir áhuga barna á rituðu
lesturinn og spyr nemanda:
máli, eykur orðaforða þeirra, skapar
skilning á hugtökum og æfir þau í að Krakki fær orðið og segir:
tjá hugsanir sínar.
Kennari les bók fyrir
Í gegnum samræðurnar geta börn af nemendahóp. Nærmynd á
erlendum uppruna því lært margt um kennarann og barnahópurinn
íslenskt samfélag
sést.
Aðrar leiðir til
Barnabækur liggja á gólfi í
að stuðla að orðaforðanámi barnsins barnaherbergi – eru
ykkar er að eiga gott úrval barnabóka á á íslensku og spænsku
heimilinu. Orðaforði í ritmáli er
margfalt stærri en í talmáli og því lærir Barn velur bók úr bókahillu
barnið flest ný orð af því að lesa og
og tekur hana úr.
hlusta á lestur annarra.
Rannsóknir hafa sýnt að börn af
Barn sest niður með foreldri
erlendum uppruna eigi betri möguleika og lætur það fá bókina.
á að skilja sögur ef þau
geti tengt þær við eigin reynsluheim. Þ Barn og foreldri
á er gott að hafa barnabækur á
skoða barnabókina með
heimilinu sem börnin geta
myndskreytingum saman.
endurspeglað sig
Sést framan á þau.
í. Myndskreytingar geta hjálpað þeim
að gera það og því er frábært að
eiga barnabækur með skýrum og
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L13

skemmtilegum myndskreytingum sem Annað sjónarhorn þar sem
styðja vel við textann.
þau spjalla um það sem er að
gerast í sögunni og brosa.
Tækni er orðin stór hluti af skólastarfi Barn inná orðaleikur síðunni í
á Íslandi og á netinu eru margar
tölvu.
vefsíður og smáforrit sem þjálfa
íslenskt tungumál og orðaforða.
Nærmynd á það sem það er
að skoða á skjánum.
Nærmynd á barnið brosa

Frístundah L14
eimili
og félagsmi
ðstöðvar
00:20

Samfélagið L15
00:20
L16

L17

Stöðug lest L18
rarörvun
00:20

Þó svo að ritað mál og lestur
séu grundvallaratriði í tungumálanámi
lærist nýr orðaforði líka af nýjum
viðfangsefnum, upplifunum og
reynslu. Þess vegna skiptir máli
að börn af erlendum
uppruna styrki félagslega færni sína
og fái að tjá sig á nýju tungumáli.
Auk samvinnu heimila og skóla er
samfélagsleg þátttaka mikilvæg
fyrir vellíðan barna af erlendum
uppruna jafnt sem íslenskum.

Börn í boltaleik og snúsnú
Börn í frístund inni/úti
Sýna aftan á krakka í
rólum. (starfsmaður að ýta)
Börn að eiga í samskiptum í
einhverjum af
leikjunum (nærmynd)
Drónamynd af umhverfi,
götulífi

Foreldrar með barni að ganga
á gangstétt og að ísbúð
Í gegnum
Inni í ísbúð (nærmynd af
virka samfélagslega þátttöku má læra nammi)
um menningu og tungumál þess lands
sem flutt er til. Það tekur tíma að
Skot af fjölskyldunni að panta
komast inn í nýja menningu og gerist ís
hægt og rólega en þið sem foreldrar
getið gert ferlið auðveldara.
Barn fær ísinn í hendurnar og
brosir
Fjölskyldan situr úti og borðar
ísinn
Þið getið farið á bókasafnið, í leikhús, Þulur talar beint í mynd bíó eða farið á safn. Það gæti líka verið með ís í hendi?
gaman að skreppa í sund, fara í
heimsókn til vina eða skella sér í
ísbúðina!
Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn
Unglingur (af erlendum
fara á unglingastig minnkar stuðningur uppruna) að lesa fyrir
við heimanám þeirra. En eftir því sem foreldri
börn eldast og reynsluheimur þeirra
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stækkar hafa þau þörf fyrir ríkari
orðaforða.

Unglingur bendir á bók og
sýnir foreldri

Þið eruð því hvött til þess að halda
Foreldri bregst við því sem
áfram að lesa með börnunum ykkar hann sér
eftir að þau eru orðin læs og ræða um
það sem lesið er.
(Kúrdísk fjölskylda - Unglingur
með foreldri að læra) L19+
L19

Það er líka dýrmætt og mikilvægt
Glatt barn með foreldrum
að viðhalda að minnsta kosti
einu móðurmáli eftir bestu
(kúrdísk fjölskylda í sófa happ
getu. Þannig stuðlið þið að virku tví- y time) L20+
eða fjöltyngi sem skilar sér í vellíðan og
árangri barnsins ykkar.
Zoom out á ísfjölskyldu
Nú hafið þið væntanlega fleiri
Umhverfið
hugmyndir um hvernig þið getið stutt
við íslenskunám og lestrarþjálfun
barnsins ykkar.
Með jákvæðni, stöðugum
lestrarstundum og virkri þátttöku í
skólalífi og samfélagi getið
þið hvatt börnin ykkar mikið áfram og
stutt þau í að ná góðum tökum á
íslenska tungumálinu.
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Viðauki Á: Skjáskot af forsíðu tengjumst.hi.is
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Viðauki B: Skjáskot af undirsíðunni Lestrarþjálfun
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Viðauki D: Skjáskot af undirsíðunni Um vefinn
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