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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. prófs við Háskólann á Akureyri 
vorið 2007. Viðfangsefni ritgerðarinnar eru tvítyngd börn og fjölmenningarleg kennsla. 
Fjallað er um mikilvægi þess að nemendur af erlendum uppruna fái að viðhalda 
móðurmáli sínu og notaðar séu kennsluaðferðir sem stuðla að góðum árangri og 
framförum í námi. Umfjöllun er um menntun tvítyngdra barna sem byggist mestmegnis á 
að stunda nám í móttökudeildum fyrstu eitt til tvö árin ásamt því að sækja fræðslu í 
almennum bekkjum.  

Stefnumörkun í málefnum barna með íslensku sem annað tungumál í 
grunnskólum Reykjavíkur hefur að leiðarljósi fjölmenningarlega kennslu sem byggir á 
fjölbreytileika og jafnrétti í námi. Í fjölmenningarlegu skólastarfi felst að gera alla 
nemendur færa um að takast á við fjölbreytilegt samfélag. Fjölmenningarleg kennsla snýr 
að öllum börnum en ekki einungis börnum af erlendum uppruna. Aðaláhersla eru 
kennsluaðferðir sem leggja áherslu á samvinnunám og samskipti.  

Ætlunin er að skoða hvort nemendur með annað móðurmál en íslensku fái 
íslenskukennslu og kennslu á móðurmáli sínu. Jafnframt að kanna hvernig best sé að 
koma til móts við nemendur með annað móðurmál en íslensku. Stuðst var við bækur um 
málefni einstaklinga af erlendum uppruna og upplýsingar af veraldarvefnum, auk þess er 
vísað í erlendar rannsóknir. Starfsemi móttökudeilda á Reykjavíkursvæðinu var skoðuð. 
Eftir að hafa kannað málefni barna af erlendum uppruna er ljóst að nauðsynlegt er að þau 
þurfa sérstaka aðstoð við að stunda nám í skólum og markvissa íslenskukennslu. Menntun 
tvítyngdra barna felst m.a. í viðhaldi móðurmáls og aðlögun skóla að fjölmenningarlegum 
nemendahópi. Nýbúafræðsla/móttökudeildir er meðal annars úrræði fyrir nemendur á mið 
– og unglingastigi með annað móðurmál en íslensku. Markmiðið er að gera nám og 
aðlögun nýbúa eins farsælt og hægt er og kenna nemendum á íslenskt skólakerfi og 
samfélag. Æskilegast er að yngri nemendur fari beint í almenna bekki og fái sérstaka 
íslenskukennslu.  
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Abstract 

 

The following is a final essay towards a B.Ed. degree through the University of Akureyri 
in the autumn of 2007. The subject matter is bilingual children and intercultural 
education. The essay discusses the importance of foreign children keeping their mother 
tongue and withholding desirable learning techniques that lead to academic success. The 
essay also discusses the issue of bilingual children attending reception groups during their 
first years in the country as well as attending conventional classes with their peers. 
 The Reykjavík Compulsory schoolś  policy on Icelandic as a second language in 
intercultural education is based on diversity and equality. The purpose of intercultural 
education is to help all students to become capable participants in a multifaceted 
community. Intercultural education is directed towards all students, not just those with a 
foreign background. The main emphasis in teaching methods is to promote cooperative 
learning and communication. 
 The plan is to find out whether students with a foreign background are receiving 
training in Icelandic and in their mother tongue. The idea is also to find out the most 
effective ways to accommodate these students. The essay refers to books, information on 
the internet and foreign studies on the subject. The function of reception groups in 
Reykjavik were studied. After researching the subject of children with foreign 
backgrounds, there is no doubt of the necessity for special assistance with their general 
education and instruction in Icelandic. The education of bilingual children includes 
maintaining their mother tongue as well as adjusting education to a multicultural student 
body. Immigrant education is one solution for students in the middle- and upper grades 
with a different mother tongue than Icelandic. The purpose is to make their education as 
successfull as possible and at the same time teach students about the Icelandic school 
system and community. It is most preferable that the youngest students join their peers in 
conventional instruction but receive special training in Icelandic. 
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1. Inngangur 
 
Íslendingar hafa löngum notið þeirrar sérstöðu, að hér á landi býr að stærstum hluta ein 

menningarþjóð með eitt málsamfélag. Fólki af erlendum uppruna sem á sér annað 

móðurmál en íslensku fjölgar þó ört hér á landi. Íslenskukunnátta þeirra er misjöfn og 

sumir einstaklingar hafa auk þess takmarkaða kunnáttu í móðurmáli sínu. Áætlað er að 

rúmlega 70 mismunandi erlend tungumál séu töluð hér á landi móðurmál útlendinga sem 

eru búsettir hér. Tungumálið er einn mikilvægasti samskiptamiðill okkar en það gerir 

okkur kleift að hugsa og gera okkur grein fyrir umheiminum, því er íslenskukunnátta ein 

af grundvallarforsendum aðlögunar að íslensku samfélagi. Börnum með annað móðurmál 

en íslensku fjölgar stöðugt í grunnskólum landsins. Forsenda þess að þeim vegni vel í 

nýju heimalandi er að því vera tvítyngd, sem felur í sér að þau tala og nota bæði málin 

jöfnum höndum.  

Áhugi minn á málefnum barna af erlendum uppruna vaknaði þegar ég var í 

æfingakennslu í kennaranámi. Mig langaði að kanna hvernig best væri að koma til móts 

við nemendur með annað móðurmál en íslensku. Yfirleitt hafa kennarar sem kenna 

nemendum af erlendum uppruna ekki með sérþekkingu á því sviði, heldur hafa menntun 

sem almennir grunnskólakennarar. Í Kennaraháskóla Íslands er boðið upp á námsáfanga 

sem fjallar um fjölmenningarlega kennslu og byggir á hugmyndafræði um kennslu fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Áfanginn hefur það að markmiði að kennarar verði 

hæfari að koma til móts við þarfir nemenda með annað mál en íslensku að móðurmáli. 

Eins og heiti þessarar ritgerðar ber með sér afmarkast efni hennar við tvítyngd 

börn og fjölmenningarlega kennslu. Rannsóknarspurningin sem ég hef hér að leiðarljósi 

er Hvernig er hægt að skapa börnum af erlendum uppruna sem jöfnust skilyrði á við 

önnur börn í námi? Leitast verður við að skilgreina tvítyngi og skoða hvað fræðin segja 

um mikilvægi þess að viðhalda tvítyngi. Auk þess verður fjallað um fjölmenningarlega 

kennslu sem snýr að allri kennslu og starfi innan skólans. 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um tvítyngi og 

áhrif þess á börn í námi. Í öðrum hlutanum verður fjallað um mikilvægi móðurmáls fyrir 

börn af erlendum uppruna. Sérstaklega verður fengist við nokkra þætti sem snúa að 

nemendum af erlendum uppruna, móttöku nemenda, menningu og fjölmenningarlegri 
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kennslu. Þá verður lýst kennsluháttum sem koma til móts við þarfir barna af erlendum 

uppruna og að lokum verður efnið í heild rætt og gerð grein fyrir niðurstöðum. 
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2. Tvítyngi 
 
Tvítyngi er þegar einstaklingur hefur tiltekna færni í tveimur tungumálum. Um virkt 

tvítyngi er að ræða þegar einstaklingurinn notar bæði tungumálin sem hann hefur á valdi 

sínu samtímis og lifir jafnframt í tveimur menningarheimum.1 

Í dag er fólk sammála um að menn geti orðið tvítyngdir með ýmsum hætti. Oft er 

talað um jafnhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) þegar barn lærir tvö mál 

jöfnum höndum frá fæðingu og áunnið tvítyngi (e. successive bilingualism) þegar annað 

mál er lært seinna á lífsleiðinni.2 Það eru margar ástæður fyrir því að börn verða tvítyngd. 

Sum alast upp við að tvö tungumál eru töluð á heimilinu. Önnur alast upp við eitt 

tungumál heima og annað í skóla. Fyrir marga tvítyngda er tvítyngi tungumálið þeirra. 

Talið er að tvítyngi skaði engan og að sá sem lærir tvö tungumál jöfnum höndum sé vel 

settur bæði hvað varðar námsefni og víðsýni.  

Ef barn lærir tvö eða fleiri mál samtímis fyrir um það bil 11 -12 ára aldur verða öll 

málin móðurmál en eingöngu ef bæði tungumálin eru notuð reglulega og nægilegt 

innlegg fæst úr málumhverfinu. Þetta er kallað virkt tvítyngi. Þegar máltaka annars máls 

hefst á eftir hinu og nýja málið kemur í stað móðurmáls er talað um málskipti. Börn eru 

tiltölulega fljót að tileinka sér talmál. Þau læra daglegt mál (hversdagsmál) á tveimur 

árum en þurfa fimm til sjö ár til að læra skólamál.3 

 

2.1 Tvítyngd börn 
 
Þjóðfélagstaða tvítyngdra nemenda getur verið með ólíku móti til dæmis að annað 

foreldrið talar annað móðurmál en íslensku. Margir tvítyngdir eru sterkari í öðru 

tungumálinu. Þeir nota hvort tungumál fyrir sig í mismunandi tilgangi, til dæmis tala 

íslensku í skóla og annað tungumál heima. Heimilismálið hefur ekki sama málsnið og 

málið sem er talað í skólanum og texti námsbóka er ekki heldur sá sami því málið sem er 

talað í skólanum geymir annan orðaforða. 

                                                 
1 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska 1999:87 
2 Þórdís Gísladóttir 2004:148 
3 Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11 
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Börn greina á milli tveggja tungumála snemma í máltökunni. Börn sem læra tvö 

tungumál samtímis innan við þriggja ára aldur greina á milli ólíkra tungumála. Orðaforði 

tvítyngdra barna virðist slakari en eintyngdra til að byrja með en svo þarf í raun ekki að 

vera þegar orðaforði beggja mála er lagður saman. Málþroski barna sem læra tvö 

tungumál samtímis er ekki ýkja frábrugðinn málþroska eintyngdra barna. Þegar börn læra 

fyrst móðurmálið og síðan annað tungumál, það er læra mál hvort á eftir öðru, tekur það 

lengri tíma en ef þau eru numin samtímis.4  

Það er algeng skoðun á meðal foreldra sem eiga tvítyngd börn að þau byrji seinna 

að tala en eintyngd börn. Samkvæmt rannsókn, þar sem mæður skráðu hjá sér fyrsta orð 

barna sinna, sýndu niðurstöður að fyrsta orð tvítyngdra kæmi að meðaltal 11.2 mánaða en 

hjá eintyngdum12 mánaða. Niðurstöður af þessu tagi eru ekki sérlega áreiðanlegar með 

tilliti til þess að það er spurning hvenær foreldrar túlki varahreyfingar og hjal sem orð. 

Munurinn á þessari túlkun gæti jafnvel verið mismunur á málfræðilegri nákvæmni 

þeirra.5 

Eitt af einkennum máltöku seinni mála er hljóðatímabilið. Börn segja ekkert á 

nýja málinu í nokkrar vikur og mánuði en byrja svo allt í einu að tala. Ef við skoðum barn 

sem lærir fyrst móðurmálið og bætir síðan við öðru tungumáli (áunnið tvítyngi) kemur í 

ljós annað form á máltökunni. Börnin átta sig fljótlega á því að þau geta ekki notað 

móðurmál sitt sem verður til þess að þau fara inn í þögult tímabil. Á þessu tímabili melta 

þau nýja tungumálið og byrja síðan að fikra sig áfram smátt og smátt. Talið er að þetta 

ferli taki lengri tíma fyrir börnin en þegar þau læra bæði málin á sama tíma.6  

Til einföldunar má lýsa þessu sem svo að tvítyngd börn geymi tungumálin í 

hólfum. Börn sem læra bæði málin jöfnum höndum setja tungumálin í aðskilin hólf en 

þau sem gera það ekki setja móðurmál sitt í eitt hólf og búa síðan til pláss í þessu sama 

hólfi fyrir þau tungumál sem á eftir koma.7 Rannsóknir hafa leitt í ljós að í heila 

tvítyngdra einstaklinga sem hafa tileinkað sér tvö tungumál í æsku eru bæði móðurmálin 

á sama stað innan Broca – svæðisins í vinstra heilahveli. Í heila fólks sem á sér aðeins eitt 

móðurmál, eiga móðurmálið og annað málið hins vegar hvort sín heimkynni innan Broca 

                                                 
4 Þóra Másdóttir 2000:33 
5 Harding-Esch og Riley 2003:54 
6 Þóra Másdóttir 2000:33 
7 Þóra Másdóttir 2000:34 
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- svæðisins. Einstaklingur sem hefur íslensku að móðurmáli og lærði dönsku í skóla 

geymir því þessi tvö tungumál hvort á sínum stað innan Broca- svæðisins.8 

Einstaklingar sem tala germanskt mál virðast hafa tileinkað sér tungumálið fyrr en 

þeir sem koma frá Asíulöndum. Kínverska, víetnamska og tælenska eru tungumál sem 

hafa ekki beygingar eins og við þekkjum þær, föll og sagnbeygingar eru ekki til, þetta eru 

svokölluð analytisk tungumál.9 Börn eiga auðvelt með að læra nýtt tungumál. Þau hafa 

ekki áhyggjur af að gera mistök né heldur að finna nákvæmlega réttu orðin heldur nægir 

þeim að gera sig skiljanleg. Mjög ung tvítyngd börn hafa tilhneigingu til að læra 

tungumál tiltölulega hægar samanborið við eldri börn og fullorðna. Tvítyngd börn með 

eðlilegan tvítyngdan málþroska geta verið alllangt á eftir eintyngdum jafnöldrum í þroska 

á hvoru málinu fyrir sig, en standa jafnfætis eða framar eintyngdum börnum þegar allt er 

talið.  

Áður var talið að börn með tvö tungumál hefðu minni greind en eintyngdir en 

nýlegar rannsóknir gefa til kynna að tvítyngdir standi sig jafnvel og aðrir á 

greindarprófum og sýna jafnvel yfirburði.10 Tvítyngdir hafa ákveðna yfirburði yfir 

eintyngda í hugsun. Þeir hafa ákveðið forskot á eintyngd börn. Að hafa tvö orð eða fleiri 

fyrir hvern hlut og hugsun getur þýtt að það er meiri sveigjanleiki í hugsun. Rannsóknir 

sýna að tvítyngd börn hafa fjölþættari hugsun, meiri vitsmunalegan sveigjanleika og 

þroskaðri málvitund.11 

Það er tvímælalaust kostur að vera tvítyngdur eða fjöltyngdur og eftirsóknarvert 

bæði hvað varðar námsefni og viðsýni. Það er fengur fyrir nútímaþjóðfélag þar sem við 

búum í heimi hnattvæðingar þar sem samskipti eru mikil. Tungumálaþekking er því 

mikilvæg, hún eykur samskiptafærni og möguleika þess að búa og starfa í tveimur 

heimum.12 Talið er að yfir helmingur þjóða sé tvítyngdur í heiminum og áætlað er að um 

það bil 6.000 tungumál séu töluð í heiminum í dag. Sumar þjóðir eru næstum því 

eintyngdar á meðan nokkur eða jafnvel mörg tungumál eru töluð í öðrum löndum. 

Kínverska er töluð af 1.000 miljón manns sem er nálægt fjórðungi íbúa í heiminum.13 

                                                 
8 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001 
9 Ingibjörg Hafstað 1994:59 
10 Baker 1995:49 
11 Baker 1995:50 
12 Cummis 2003 
13 Harding,-Esch og Riley 2003:28 
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2.2 Nám og kennsla tvítyngdra barna 
 
Algengt er að nemandi sem talar nýja málið hreimlaust og samsamast félagslega, virðist 

vera ófær um að læra að lesa og skilja námsgreinarnar.14 Hugtakaskilningur er slakur, 

lesskilningur er lítill sem enginn þótt þau séu tæknilega læs. Tvítyngi þarf alls ekki að 

vera hindrun í lestrarnámi ef barnið fær rétta kennslu og aðstoð. Börn þurfa að öðlast 

sterkan grunn í að minnsta kosti einu tungumáli til þess að ná tökum á lestri.  

Börn af erlendum uppruna sem eru ólæs fá oftast sömu kennslu og íslensku 

börnin. Flest ná lestrartækninni en eiga í erfiðleikum að skilja merkingu orðanna. 

Lesskilningurinn er því oft mun takmarkaðri en talmálsskilningur. Niðurstöður rannsókna 

vara við því að kenna ólæsum nýbúum fyrr en þeir hafa öðlast grunn í nýja málinu.15 Sex 

til níu ára gömul börn sem eru ekki mjög sterk í móðurmálinu og illa læs þurfa mun 

lengri tíma til að ná færni í nýja málinu en börn sem eru vel læs á móðurmálinu. Því er 

farsælast að þeim sé kennt að lesa á móðurmálinu en nýja málið lagt inn smám saman.16 

Mikilvægt er að nemendur fái kennslu við hæfi. Það þarf að veita tvítyngdum 

einstaklingum kennslu við hæfi. Menntun tvítyngdra barna er ekki eingöngu 

tungumálakennsla. Markmið tvítyngiskennslu er að bæta við nýju máli en samtímis að 

halda áfram að þróa móðurmálið. Erfitt er að koma við tvítyngiskennslu, þar sem fáir 

tvítyngdir nemendur hafa sama móðurmál í skóla. Til að mæta þörfum nemenda er 

nauðsynlegt að leggja áherslu á einstaklingsmiðaða nálgun sem er besta leiðin til að ná 

árangri í fjölbreyttum nemenda hópi.  

Ein af forsendum þess að nemendum gangi vel að tileinka sér tungumál og nám er 

að þeim standi til boða fjölbreytt námsefni. Lítið er til af fjölbreyttu námefni sem er ætlað 

innflytjendum til að þjálfa hlustun, tal, lesskilning og orðaforða. Einnig skortir allt 

námsefni til þess að geta kennt innflytjendum íslensku í gegnum aðrar námsgreinar.17 Í 

Kanada, Bandaríkjunum, Hollandi og Svíþjóð hefur verið sýnt fram á að ef vel er staðið 

að kennslu í nýja málinu geti börnin náð góðum árangri þó að þau fái ekki 

                                                 
14 Birna Arnbjörnsdóttir 2005 
15 Ingibjörg Hafstað 1994:38-39 
16 Birna Arnbjörnsdóttir 2001:2  
17 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006a:14 
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móðurmálskennslu í skólum og að góður árangur náist með faglegum kennsluaðferðum 

og námsefni.18  

 

2.3 Námsefni fyrir nemendur af erlendum uppruna 
 
Námsgagnastofnun hefur gefið út námsefni sem er ætlað nemendum af erlendum 

uppruna. Málfræðibókin mín bók sem kemur út í þremur heftum en þau eru samin fyrir 

börn með annað móðurmál en íslensku og sem hafa náð allgóðri færni í íslensku máli. 

Bækurnar komu út á árunum 2003 - 2005. Höfundar eru María Garðarsdóttir og Sigríður 

Þorvaldsdóttir. Íslenska – nýja málið mitt 1 var útgefið árið 1994. Höfundur er Þorgerður 

Guðmundsdóttir. Efnið er ætlað til kennslu fyrir nemendur sem kunna ekki íslensku. 

Lögð er áhersla á að kenna algeng hugtök sem notuð eru í skólastarfi og svo eru þau 

hugtökin tengd heimili og fjölskyldu. Einnig er hlustunarefni á snældu sem fylgir til að 

hlusta á framburð. Barnahjálp sameinuðu þjóðanna, UNICEF og Námsgagnastofnun hafa 

gefið út nýtt kennsluefni sem nefnist Allir eiga rétt en það er fyrir efri bekki grunnskóla. 

Efninu er ætlað að auka þekkingu ungmenna á mannréttindum og draga úr fordómum.19 

Brýn þörf er fyrir aukið námsefni fyrir tvítyngda nemendur. Margar íslenskar 

námsbækur eru erfiðar fyrir nýbúa. Kennarar verða að einfalda námsefni fyrir þessa 

nemendur. Sumir kennarar nota kennslubækurnar Lærum gott mál fyrir nýbúa en efnið er 

ætlað nemendum á unglingastigi.20 Auk þess hafa kennarar notað lestrarbækur fyrir 

nemendur á yngsta stigi sem er ekki spennandi viðfangsefni fyrir nemendur á mið – og 

unglingastigi. Það þarf að þróa námsefni til að auðvelda nýbúum nám en þó taka tillit til 

þess að nemendur eru ólíkir af mismunandi þjóðerni og með fjölbreyttan bakgrunn. Taka 

þarf mið af hverjum einstaklingi fyrir sig svo það getur verið erfitt að þróa námsefni sem 

hentar öllum nemendum með annað móðumál en íslensku. Á netinu er hægt að nálgast 

ýmislegt sem hjálpar nemendum að vinna sjálfstætt og má til dæmis benda á 

þýðingarvélar á fjölmenningarvef Breiðholtsskóla. Námsgagnastofnun hefur gefið út 

bækling þar sem bent er á námsefni sem nýtist nemendum með annað móðurmál en 

íslensku sem kennarar geta nýtt sér við kennslu. 
                                                 
18 Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2006  
19 Allir eiga rétt  
20 Svana Daðadóttir 2007 
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Við námsefnisgerð fyrir erlenda nemendur hafa deildarstjórar Breiðholtsskóla og 

Háteigsskóla, Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir samið námsefnið Ég vil 

læra íslensku sem eru hefti unnið eftir hollenskri fyrirmynd fyrir innflytjendur. Heftin eru 

fyrir börn á frumstigi íslenskunáms. Kennslunálgunin er „bottom-up“ þar sem nemandinn 

er leiddur frá hinum smæstu einingum orðum og málfræðireglum til hinna stóru, þ.e. 

samfellds mál; íslenska kennd stig af stigi. Nemendum er kennd beyging fallorða strax í 

upphafi, nefnifall og þolfall nafnorða. Einnig sagnorð og þá eru þau aðeins höfð í 

nafnhætti í upphafi. Þess er gætt að í kennslustundum sé jafnvægi á milli hinna fjögurra 

færniþátta: lesturs, ritunar, tals og hlustunnar. Auk þess fylgja tillögur um kennsluhætti 

með heftunum.21 

Þegar nemendur af erlendum uppruna hefja skólagöngu hafa þeir að meðaltali 

1000 orð í orðaforða sínum í 1. bekk þegar eintyngd börn hafa 3200 orð. Munurinn eykst 

eftir því sem árum í grunnskóla fjölgar. Vanda þarf til námsefnis handa nýbúum. Ef það 

er ekki samið sérstaklega fyrir þá verður textinn of þungur og þeir læra því ný orð hægt. 

Mikilvægt er að hafa gott námsefni sem tekur tillit til þessara staðreynda og að kennarar 

hafi kunnáttu að miðla því.22 

 

                                                 
21 Sigríður Ólafsdóttir 2005:11 
22 Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2006 
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3. Móðurmál 
 
Móðurmál er mál sem einstaklingur hefur lært sem barn og er alinn upp við. Í 

hefðbundnum skilningi merkir það oft málið sem menn hugsa á og þá dreymdir á.23 Málið 

er eitt mikilvægasta sérkenni mannsins. Það er afar flókið kerfi tákna og reglna og því 

máltaka barna ótrúlegt afrek.  

Börn læra mest í móðurmáli frá fæðingu til fjögurra, fimm ára aldurs. Þá hafa þau 

náð valdi á málkerfinu í meginatriðum þótt þau eigi eftir að tileinka sér einstakar reglur 

málsins og öðlast meiri orðaforða.24 Flest börn læra það mál sem fyrir þeim er haft með 

því að hlusta á talað mál í umhverfinu. Sum börn eru mjög fljót að læra tungumálið en hjá 

öðrum tekur það lengri tíma. Móðurmál er það tungumál sem barnið lærir fyrst og er því 

tamast, einnig er hægt að hafa tvö eða jafnvel fleiri móðurmál ef börn læra þau og þróa 

jafnhliða og eru jafnvíg á bæði eða öll málin. Margar rannsóknir sýna fram á mikilvægi 

þess fyrir einstaklinginn að tala og skilja mál foreldra sinna og eiga sér sterkt 

móðurmál25. Með því að leyfa barni að alast upp við móðurmál beggja foreldra öðlast það 

dýrmæta þekkingu á tveimur menningarheimum auk þess sem tvítyngi er almennt talið 

hafa jákvæða áhrif á vitsmunaþroska.26  

Mikilvægt er að börn sem alast upp við tvö tungumál samtímis viðhaldi 

móðurmálinu, lestri og ritun.27 Sé unnið markvisst að því að efla og þroska móðurmál 

jafnhliða íslenskumáli eru líkur á að barnið þroski bæði málin samhliða og hafi meiri 

orðaforða en barn sem hefur einungis eitt tungumál á valdi sínu.28 Mikilvægt er að 

foreldrar hlúi að og styrki móðurmál barnsins og því þarf að hvetja fólk af erlendum 

uppruna til að nota sitt móðurmál á heimilinu og í samskiptum við börnin sín.29 

Minnihlutahópar eru hvattir til að viðhalda móðurmáli sínu og upprunaeinkennum því 

það er talið auka öryggiskennd barna og fullorðinna jafnframt að það stuðli að auknum 

                                                 
23 Íslensk orðabók 1980:443 
24 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001 
25 Um móðurmál 2004 
26 Þóra Másdóttir 2000:37 
27 Cummins 2003 
28 Gummins 2003 
29 Þóra Másdóttir 2000:35 
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vitsmunaþroska.30 Einnig þarf að auka fræðslu um mikilvægi móðurmálsins, þannig að 

unnt sé að nýta vel máltökuskeið barna, meðan þau eru hvað móttækilegust fyrir því að 

læra mál á náttúrulegan hátt. 

Þegar talað er um markaldur í máltöku er átt við tímabilið frá fæðingu og fram að 

kynþroska. Börn eiga auðveldara með að tileinka sér góðan framburð á tveimur 

tungumálum samanborið við þá sem læra annað tungumál seinna. Samkvæmt þessari 

tilgátu eru manneskjur forritaðar til að læra tungumál á milli fæðingar og 

kynþroskaskeiðs. Eftir þann tíma byrjar heilinn að glata sveigjanleika og eiginleika til að 

læra tungumál á náttúrulegan hátt.31 Þó svo að börn eigi auðvelt með að öðlast góðan 

framburð á unga aldri gildir ekki það sama um orðaforða. Ef börn hafa ekki góðan 

orðaforða á móðurmálinu getur þeim reynst erfitt að tileinka sér hann á nýja málinu. 

Góður framburður blekkir oft kennara og því er ekki tekist á við markvisst 

hugtakanám fyrr en það er orðið of seint til þess að barnið geti fylgst með þeirri fræðslu 

sem fram fer í skólanum. Áður fyrr var því almennt trúað að því yngri sem börn kæmu til 

nýja heimlandsins þeim mun betra. Rannsóknir í nágrannalöndum benda ótvírætt til að 

hér sé um goðsögn og blekkingu að ræða.32 Í raun er auðveldara fyrir fimmtán ára barn að 

ná jafnöldrum sínum en sex ára, því eldra barnið þarf einungis að þýða orð sem það kann 

á meðan yngra barnið þarf að læra orð á nýja málinu sem það hefur enn ekki lært á 

móðurmálinu.33 

 

3.1 Að viðhalda móðurmálinu 
 
Málkunnátta og málþroski byggist á móðurmálskunnáttu. Því betri grunn sem barnið 

hefur á móðurmáli sínu því fljótar er það að tileinka sér annað tungumál.34 Það hefur 

neikvæð áhrif á málþroska tvítyngdra barna ef móðurmálinu er ekki haldið við um leið og 

nám í nýju tungumáli á sér stað. Ef börn skipta um málumhverfi áður en þau ná góðri 

lestarfærni á móðurmálinu, er farsælast að þróun móðurmáls haldi áfram og að 

                                                 
30 Steingrímur Þórðarson 2001 
31 Harding - Esch og Riley 2003:69-70 
32 Ingibjörg Hafstað 1994:16 
33 Sigríður Ólafsdóttir 2005:1 
34 Cummins 2003 
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lestarkennslan fari fram á móðurmálinu.35 Nemandi sem nær ekki að þroska móðurmálið 

sitt nær yfirleitt slökum árangri í öðrum tungumálum og námsgreinum. Hjá börnum með 

erlent móðurmál geta oft komið fram sérstök vandamál. Þau tala um innanstokksmuni 

mannleg, samskipti og tilfinningar á eigin móðurmáli. Mál nýja landsins er notað sem 

stofnanamál. Í báðum málunum er notaður takmarkaður orðaforði. Oft verða þessi börn 

hálftyngd, það er að segja þau hafa glatað niður hluta af móðurmálinu án þess að hafa 

lært mál nýja landsins til hlítar. Þetta getur síðar leitt til trafala, bæði í menntun og 

atvinnulífi og getur gert þau að einskonar undirstétt í þjóðfélaginu.36 Því er nauðsynlegt 

að styðja nemendur í að halda tengslum við menningu sína og móðurmál.  

Í tillögum að íslensku sem öðru tungumáli í aðalnámskrá grunnskóla segir að 

samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eigi öll börn rétt á að viðhalda móðurmáli 

sínu þrátt fyrir flutning frá heimalandi.37 Íslenskir grunnskólar bjóða almennt ekki upp á 

tvítyngiskennslu það er að segja kennslu í móðumáli. Skólinn þarf eftir megni að stuðla 

að því að móðurmál tvítyngda barnsins sé líftaug þess. Það þarf að efla bæði tungumálin 

annars getur orðaforðanum í öðru málinu orðið ábótavant. Litlar framfarir í seinna máli 

má rekja til örvunarskorts á móðurmáli sem getur leitt til námsörðugleika síðar. Góður 

orðaforði er forsenda þess að nemendur nái fótfestu í námi og um leið lykillinn að 

velgegni í framhaldskóla.  

Í bandarískum og kanadískum rannsóknum á tvítyngdum nemendum kom í ljós að 

merkjanleg aukning vitsmunaþroska var hjá nemendum sem lögðu rækt við að læra 

móðumálið jafnhliða nýja málinu. Rannsóknir sýndu einnig að ekki var merkjanlegur 

jákvæður árangur af tvítyngi fyrr en nemendur voru orðnir færir í bæði móðurmáli og því 

tungumáli sem þeir voru að tileinka sér. Meginályktun af þessum rannsóknum var því sú 

að yfirvöld menntamála ættu að beita sér fyrir því að tvítyngdum nemendum væri gert 

kleift að leggja rækt við eigið móðurmál meðan þeir væru að tileinka sér annað 

tungumál.38 Könnun sem var gerð í Kaliforníu meðal tvítyngdra nemenda sýndi að 

                                                 
35 Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11-12 
36 Grettir Engilbertsson 1992:20 
37 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska sem annað tungumá.Tillögur 2006:7 
38 Steingrímur Þórðarson 2001 
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framvinda þeirra í samræmdum prófum hefði batnað eftir því sem kennsla á móðurmáli 

jókst.39 

Erlendum börnum hefur staðið til boða að sækja móðurmálsnámskeið á þeirra 

kostnað á vegum Samtaka móðurmáls og Alþjóðahúss. Haustið 2006 buðu bæjaryfirvöld 

í Hafnarfirði pólskum grunnskólabörnum upp á móðurmálskennslu þeim að 

kostnaðarlausu. Sjötíu börn með erlent móðurmál hófu nám í grunnskólum Hafnarfjarðar 

haustið 2006. Þar af þrjátíu og tvö frá Póllandi.40 

 

 

3.2 Tvö, þrjú, fjögur tungumál 
 
Menntasvið Reykjavíkurborgar hefur gefið út bækling á átta tungumálum um fjöltyngi 

barna á leikskólastigi með góðum ráðum handa fjöltyngdum fjölskyldum um það hvernig 

best megi stuðla að málörvun barna. Bæklingurinn nefnist Tvö - þrjú - fjögur tungumál, 

sem er á átta tungumálum. Leikskólakennarar hafa orðið varir við að margir foreldrar af 

erlendum uppruna eru óöruggir um það hvað þeir eigi að gera til að stuðla sem best að 

góðri íslenskukunnáttu barna sinna. Það vefst fyrir þeim hvort þeir eigi að reyna að tala 

íslensku við börnin sín eða móðurmálið sitt.41 Allir sem koma að uppeldi og kennslu 

erlendra barna bæði leik- og grunnskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um þetta og 

benda foreldrum á hversu mikilvægt er að börn læri móðurmálið sitt. Börn læra fyrst að 

skilgreina umhverfi sitt með merkingakerfi móðurmálsins og ef þau ná ekki að þroska 

þessar rætur og viðhalda þeim er hætta á hömlun á áframhaldandi mál- og 

vitsmunaþroska og að námsgeta skerðist til frambúðar. 

 

                                                 
39 Birna Arnbjörnsdóttir 2000:13 
40 Guðrún Helga Sigurðardóttir 2006a:8  
41 Silja Björk Huldudóttir 2006:6 
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4. Nýbúafræðsla  

 

Leggja þarf áherslu á að aðlaga nýbúa að samfélaginu án þess að þeir missi séreinkenni 

sín og tengsl við menningu sína og móðurmál. Eins þurfa þeir að fá að njóta sín í 

fjölmenningarlegu samfélagi þar sem ólík menning er virt og viðurkennd og henni leyft 

að blómstra. Starf móttökudeildar er mikilvægt því flutningi til annars lands fylgir mikil 

streita og söknuður. Nemendur fá betra tækifæri til að aðlagast á sínum forsendum, þar 

sem flestir nýbúar þurfa sérstaka aðstoð við námið. 

Í móttökudeildum er lögð áhersla á að nemendur missi sem minnst úr námi þann 

tíma sem þeir eru að tileinka sér nægilega vel íslensku til að geta stundað nám á málinu. 

Hins vegar fá nemendur mikla íslenskukennslu og áhersla er lögð á að kenna nemendum 

íslensku samtímis öðrum námsgreinum. Að kenna í gegnum námsgreinar skilar ekki 

góðum árangri nemendur ná ekki jafnöldrum sínum. Nemendur sem hafa notið þjónustu í 

móttökudeildum gengur betur í námi en þeim sem hafa verið settir inn í almennan bekk 

og fengið íslenskukennslu.42 Móttökudeildir eru ætlaðar börnum á aldrinum tíu til 

fimmtán ára sem ekki hafa kunnáttu í íslensku til að stunda nám í almennum bekk 

einvörðungu. Gert er ráð fyrir að börn séu að hámarki eitt ár í móttökudeild, eftir það fari 

þau í sinn hverfisskóla. Þrjár móttökudeildir fyrir börn af erlendum uppruna eru í 

grunnskólum í Reykjavík en fjórar utan Reykjavíkur. Samtals eru átta móttökudeildir á 

landinu.43 Almennt er lögð áhersla á að undirbúa nemendur undir almennt nám og 

íslenskukennslu auk þess að kenna nemendum á íslenskt skólakerfi og samfélag. Yngri 

erlendir nemendur hefja nám í heimaskólum og fara beint í bekki og fá stuðning í 

íslenskukennslu. Áður fyrr var skipulagið á móttökudeildum þannig að ákveðið stöðugildi 

fylgdi móttökudeildum en núna fylgir ákveðin fjárhæð með hverju barni þannig að allir 

skólar geta tekið á móti erlendum nemendum. Starfandi móttökudeildir í skólum 

Reykjavíkur eru Austurbæjarskóli, Breiðholtsskóli og Háteigsskóli en þar fá nemendur 

mikla íslenskukennslu. Stuðningur við nýbúanemendur í grunnskólum Reykjavíkur 

miðast við fjármagn sem er úthlutað á hvern nemanda. Í tillögum í nýrri aðalnámskrá 

                                                 
42 Ingibjörg Hafstað 1997:35  
43 Heimasíða Reykjavíkurborgar 2007 
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grunnskóla, íslensku sem öðru tungumáli, kveður svo á að hver skóli skuli móta sér 

áætlun um innritun og móttöku tvítyngdra barna og fjölmenningarlega kennslu.44 

Fjölmenningarleg kennsla er mikilvæg í grunnskólum, því þarf hver skóli að koma sér 

upp móttökuáætlun. Við samningu móttökuáætlunar má byggja á reglum um innritun og 

móttöku erlendra barna sem fjallað er um í ritinu Innritun og móttaka erlenda barna í 

grunnskóla Reykjavíkur sem Friðbjörg Ingimarsdóttir og Birna Sigurjónsdóttir tóku 

saman á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur árið 2003.45 Með ákvörðun 

fræðsluyfirvalda um að foreldrar geti valið skóla fyrir börn sín og að hverfisskóli geti að 

öðru jöfnu ekki hafnað þessum nemendum inngöngu, hefur í för með sér miklar 

breytingar fyrir skólana þar sem allir skólar verða nú að vera í stakk búnir að uppfylla 

þarfir þessa nemendahóps.46 

 

4.1 Lög og reglugerðir  
 
Á Íslandi er mikill fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku. Nemendur með annað 

móðurmál en íslensku hafa ólíkan menningarlegan mállegan og námslegan bakgrunn og 

því misjafnar forsendur til að takast á við nám í íslenskum skólum.47 Mikilvægur þáttur í 

aðlögun erlendra barna að íslensku samfélagi er íslenskukunnáttan, því er nauðsynlegt að 

tryggja markvissa kennslu í íslensku með það að markmiði að veita nemendum með 

annað móðurmál en íslensku aðgang að menntun til jafns við nemendur sem hafa íslensku 

að móðurmáli. Samkvæmt aðalnámsskrá eiga börn með annað móðurmál en íslensku að 

geta fengið kennslu í og á móðurmáli sínu. Einnig segir að með kennslu í íslensku sem 

öðru tungumáli sé stefnt að virku tvítyngi nemenda og að gera þá hæfari til að takast á við 

íslenska menningu og samfélag.48 Ekki er kveðið á um rétt barna af erlendum uppruna til 

móðurmálskennslu í lögum og reglugerðum hér á landi. Skólar mega kenna börnum af 

erlendum uppruna móðurmál ef sveitarstjórnin samþykkir.49 Í reglugerð um 

íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku miðast við að hver nemandi 
                                                 
44 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska sem annað tungumál. Tillögur 2006:8 
45 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006a:8  
46 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006a:6  
47 Aðalnámskrá grunnskóla.Íslenska 1999:85 
48 Aðalnámskrá grunnskóla.Íslenska 1999:83-84 
49 Guðrún Helga Sigurðardóttir 2006b:13 
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með annað móðurmál en íslensku eigi að fá tvær stundir á viku í sérstakri 

íslenskukennslu.50 Á meðan fá íslenskir nemendur sex kennslustundir í íslensku á viku. Í 

nýrri aðalnámskrá er talað um að námsgreinin íslenska sem annað tungumál sé meira en 

tungumálakennsla. Saman fara markmið þar sem leitast er við að þjálfa nemendur í 

íslensku máli og menningarfærni, viðhalda og þróa þekkingargrunn og læsi og örva 

námsgetu og námstækni og stuðla að félagslegri vellíðan nemandans. Með því að huga að 

öllum þáttum þroska barnsins eru minni líkur á að nemandinn með annað móðurmál verði 

á eftir í náminu meðan hann leitast við að læra íslenskt mál og öðlast menningarfærni.51 

Í greininni Námsgagnavefurinn Katla segja Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður 

Ólafsdóttir að þær hafa komist að því að stundum ná börn tungumálinu án sérstakrar 

kennslu í því, en flestir tvítyngdir nemendur fá aldrei góða undirstöðu í íslensku heldur 

festast í röngu máli, ná ekki að þróa góðan lesskilning, standa halloka íslenskum 

jafnöldrum og hrökklast svo frá námi.52 Talið er að brottfall nemenda sem hafa annað 

móðurmál en íslensku úr framhaldsskólum nálgist 100%. Til að sporna gegn brottfalli úr 

framhaldsskólum þarf að auka kennslu í íslensku sem öðru tungumáli.53 

 

4.2 Hlutfall nemenda með erlend tungumál  
 
Talsverð fjölgun innflytjenda hefur átt sér stað á undanförnum árum. Helsta ástæða þessa 

fjölgunar er aukin þörf íslensks samfélags fyrir vinnuafl á síðari hluta 10 áratugarins. 

Einstaklingum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað hratt hér á landi. 

Samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofunnar eru 3,6% grunnskólanemenda sem hafa annað 

móðurmál en íslensku. Því verðum við Íslendingar að taka tillit til þessara einstaklinga og 

gera okkur grein fyrir þeirri breytingu sem hefur orðið á samfélaginu vegna aukins 

menningarlegs margbreytileika. Það er sýnileg þörf á sérstakri íslenskukennslu fyrir 

erlend börn. 

 

                                                 
50 Reglugerð um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku nr. 391/1996 
51 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska sem annað tungumál. Tillögur 2006:5 
52 Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2004:20 
53 Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2006 
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Mynd 1. Fjöldi grunnskólabarna með erlent móðurmál 

  

Í haust voru 1.594 börn í grunnskólum með annað móðurmál en íslensku og hefur þeim 

fjölgað um 225 börn frá síðastliðnu skólaári, sem er rúmlega 16% fjölgun. Um 3,6% allra 

grunnskólanemenda hafa annað móðurmál en íslensku. Alls hafa 264 börn pólsku sem 

móðurmál, 173 ensku og 144 tala filippseysk mál. Pólska hefur verið algengasta erlenda 

móðurmálið í grunnskólum frá haustinu 2002 en árin þar á undan var enska algengasta 

erlenda móðurmál grunnskólanema.54 

4.3 Breiðholtsskóli  
 
Móttökudeild Breiðholtsskóla hefur starfað síðan árið 2000. Breiðholtsskóli vinnur eftir 

ákveðnu kerfi sem gerir þeim kleift að taka á móti nýjum börnum allt árið. Lögð er 

áhersla á að efla orðaforðann. Móttökudeildin styðst við líkingu James Cummins af ísjaka 

til að sýna samfelluna í þróun annars tungumáls. Samkvæmt kerfinu eiga nemendur að 

geta lært um 1600 – 2000 orð fyrsta árið í deildinni.55 

 

                                                 
54 Hagstofa íslands 2006. 
55 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006b 
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Mynd 2. Ísjakalíkanið 
 

Ísjakalíkingin felur það í sér að færni í daglegu tali byggist á takmörkuðum orðaforða og 

er sá orðaforði tíundi hluti ísjakans sem er ofansjávar, en hin dýpri og flóknari færni er sú 

sem er neðan yfirborðsins og er nauðsynlegt til að geta stundað langskólanám. Líkaninu 

er skipt í tvo hluta, í fyrri hlutanum eru tíu prósentin takmörkuð virkni sem eru 1000-

2500 orð. Þar þarf að kenna algengasta orðaforðann, nemendur þurfa að heyra sama 

grunnorðaforðann aftur og aftur til að grunnuppbygging verði þeim töm. Í seinni 

hlutanum eru tíu prósentin grunnvirkni, 2.500-5.000 orð og þar byggist orðaforðinn á 

reynslu þar sem tengslin eru horfin. Níutíu prósentin í fyrri hlutanum eru almenn virkni 

eða 8.000-40.000 orð. Þar verða umskipti þar sem að skipt er frá því að læra að lesa til 

þess að lesa til að læra. Níutíu prósentin í seinni hlutanum er 12.000-100.0000 orð. Þá er 

komin til sögunnar óhlutbundinn hugsun, myndhverfingar, táknsæi, orðtök, röksemdir, 

greining og samantekt. Einnig er kominn mikill lestur og ritun í fræðilegum greinum, 

ritgerðir og rökræður. Á þessu stigi eru tvítyngdir nemendur með 12.000 orð og upp úr á 

meðan eintyngdir eru með 40.000-100.000 orða orðaforða.56 

Nemendur af erlendum uppruna fá íslenskukennslu í eitt ár í móttökudeildinni 

áður en þeir fara í almenna bekki, sumir þurfa að vera lengur. Þeir sækja sérgreinar með 

sínum bekk til að byrja með og fara síðan smám saman meira út í bekkina. Með því að fá 

að sækja fræðslu í ýmsum námsgreinum með almennu bekkjarstarfi öðlast nemandinn 

smám saman kunnáttu í tungumálinu.  

                                                 
56 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006b 
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Í upphafi var lögð áhersla á að nemendur væru sem mest inn í íslensku bekkjum. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Hollandi sýna fram á að það gengur of hægt, því 

árangurinn er einungis sá að nemendur læri um 500 ný orð á ári og dragast aftur úr 

innfæddum jafnöldrum. Á meðan eintyngd börn í 2. -3. bekk bæta við sig 700 orðum á ári 

og um 3000 orðum á ári eftir það. Útlend börn þurfa að læra 1500 ný orð á ári fyrstu þrjú 

árin og 3000 orð á ári eftir það.57 

 

4.4 Myllubakkaskóli 
 
Í Fjölþjóðadeild Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ eru tuttugu nemendur og eru þeir ýmist 

fæddir erlendis eða hafa búið erlendis um lengri eða skemmri tíma. Þessir nemendur 

sækja á skólatíma nám í íslensku sem öðru máli. Tveir kennarar sjá um kennsluna sem fer 

fram í sérkennslustofu, mið er tekið af þörfum hvers og eins nemanda og kennslan 

skipulögð í samstarfi við umsjónarkennara. Þeir taka þátt í hefðbundnu bekkjarstarfi frá 

upphafi, auk þess eru þeir í Fjölþjóðadeild sem byggir á markvissri sérkennslu fyrir 

nýbúa. Nemendur eru teknir út úr bekknum sínum og þeim kennt nýja málið sérstaklega. 

Flestir nemendur fá um það bil tíu tíma á viku í sérkennslu. Yngstu nemendurnir fá einn 

tíma á dag en eftir því sem nemendur eru eldri eiga þeir í meiri vandræðum með námið 

og þurfa því aukna aðstoð. Reykjanesbær býður einungis móðumálskennslu í pólsku en 

það eru um það bil 15 mismunandi þjóðir í skólanum. Meirihlutinn af nemendunum eru 

pólskir nemendur. Til að mæta þörfum nemenda sem ekki geta notið góðs af 

tvítyngiskennslu er leitast við að laga námsefni og kennslu að tungumálakunnáttu 

nemenda. Kennt er samkvæmt einstaklingsmiðuðu námi.58 

 

                                                 
57 Anna Guðrún Júlíusdóttir 2006b  
58 Skólanámskrá Myllubakkaskóla 2006-2007 
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4.5 Austurbæjarskóli  
 
Móttökudeild Austurbæjarskóla er starfrækt með sérkennslu fyrir nýbúa. Það eru um það 

bil 90 erlendir nemendur í skólanum. Austurbæjarskóli er móðurskóli í 

fjölmenningarlegri kennslu sem vinnur eftir hugmyndafræði CLIM – aðferðarinnar við 

fjölmenningarlega kennslu. Markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að nemendur læri að 

virða fjölbreytileika. Mikil áhersla er lögð á samvinnunám til að virkja nemendurna í 

náminu. Þá er nemendum skipt í hópa og hver nemandi fær hlutverk. Lögð er áhersla á að 

allir innan hópsins hafi einhvern styrk sem nýtist hópnum.59 

Í grunnskólunum sem hér á undan er getið er unnið gott starf í þágu nemenda af 

erlendum uppruna en starfssemin er ólík. Í kennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna 

er mikilvægt að sett séu markmið og ítarleg námsáætlun gerð bæði til lengri og skemmri 

tíma. Auk þess að stuðla að góðum samskiptum milli heimils og skóla, sérstaklega í þeim 

tilfellum þar sem foreldrar hafa ekki mikla þekkingu á menntakerfinu. Það skiptir miklu 

máli að efla gagnkvæmt traust foreldra og kennara og samvinna sé innan skólans.  

                                                 
59 Heimasíða Austurbæjarskóla 
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5. Menning og samfélag  
 

Þeir sem eru aðkomumenn eða nýliðar í samfélagsheild þurfa að læra að lesa 

merki og tákn framandi menningar, svo að þeir geti notið ávaxta 

menningararfsins. Menn þurfa að vera færir um tvennt til að geta öðlast fulla 

aðild að samfélagshópi eða menningarsamfélagi: þeir þurfa að geta tekið við, það 

er lesið, og sent frá sér, það er skrifað, boðskap í umræddu samfélagi. Til þess að 

geta orðið gjaldgengir aðilar tiltekins menningarhóps er því nauðsynlegt að menn 

öðlist að einhverju leyti menningarbundna þekkingu og færni til að lesa það sem 

menningin geymir.60 

 
Samfélög eru í auknum mæli orðin fjölmenningarleg og þetta á einnig við um íslenskt 

samfélag. Með hugtakinu fjölmenningarlegt samfélag er átt við samfélag þar sem margir 

menningarhópar lifa saman.  

Þegar talað er um aðlögun fólks í nýju samfélagi er gjarnan talað um gagnkvæma 

aðlögun. Lykilhugtökin eru gagnkvæm aðlögun (integration) og þátttaka (inclusion). 

Gagnkvæm aðlögun er annars vegar krafan um að innflytjendur lagi sig að menningu nýja 

heimalandsins án þess að hafna eða tapa sínum eigin menningarlega bakrunni. Hins vegar 

krafa til heimamanna og allrar stjórnsýslunnar að laga sig að komu og veru nýrra íbúa. 

Þátttaka eru aðgerðir ríkis og sveitarfélaga sem gera innflytjendum kleift að nýta 

hæfileika sína og menntun til að verða fullgildir og sjálfstæðir þátttakendur á öllum 

sviðum samfélagsins. Aðgangur að atvinnulífi, húsnæði, tungumálanámi og menntum 

skipta þar meginmáli.61 

Menning mótar marga óáþreifanlega þætti í lífi fólks, yfirsýn viðhorf og 

samskiptahætti og því hvernig einstaklingurinn samsamar sig við umhverfið. Í tengslum 

við menningarlegan bakgrunn halda fræðimenn því til dæmis fram að vitsmunir mótist af 

menningu. Vestræn menning er samkeppnismiðaðri og hvetur einstaklinginn til afreka. 

Strangari reglur gilda um að halda sig við ákveðin tímamörk, strangari reglur eru um 

tilfinningalega tjáningu. Hún er afkastamiðuð og ríkjandi hugsun, að fara frá hinu smáa til 

þess stóra. Þeir sem tilheyra menningu sem ekki er vestræn eru almennt meira að horfa til 

                                                 
60 Hamilton 1993:47 
61 Guðrún Margrét Guðmundsdóttir 2006:4 
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árangurs heildarinnar eða hópsins og eru sveigjanlegri í tengslum við tímamörk. Auk þess 

að vera meira félagslega sinnaðir og tilhneigingin til þess að hugsa frá því stóra til þess 

smáa er ríkari.62 

 

5.1 Menning  
 
Menning er í raun safn af gildum, trú, hegðun, siðum og viðhorfum sem einkenna hvert 

þjóðfélag fyrir sig. Ólík menningarsamfélög hafa ólíkar siðareglur. Það er enginn 

hlutlægur mælikvarði sem úrskurðar sumar félagslegar reglur betri en aðrar. Það fer 

einungis eftir skoðunum manna og þær eru breytilegar frá einni menningu til annarrar. 

Afstæðishyggja - eingöngu er hægt að skilja menningu annarra út frá þeim viðmiðum og 

gildum sem þar ríkja. Það eru tvær ólíkar ályktanir - lýsandi menningarleg afstæðishyggja 

og boðandi menningarleg afstæðishyggja. Boðandi afstæðishyggja felur í sér að menning 

og hefð ákvarðar hvað er rétt og rangt. Það sem telst rétt í einum hópi getur einstaklingum 

í öðrum hópi þótt algjör viðbjóður og öfugt. Siðareglur samfélagsins ákvarða hvað er rétt 

innan þess samfélags. Lýsandi afstæðishyggja lýsir breytni og viðhorfum tiltekinna hópa. 

Hún reynir að skýra og lýsa viðhorf frá félagslegum, menningarlegum og sálrænum 

orsakaþáttum. Mismunandi menningarsvæði hafa mismunandi siðareglur. Af þessu leiðir 

að engin hlutlæg siðferðileg „sannindi“  eru til. Rétt og rangt fer einungis eftir skoðunum 

manna og þær eru breytilegar frá einni menningu til annarrar.63 

Í samfélagi mismunandi menningarhópa er mikilvægt að allir beri gagnkvæma 

virðingu hver fyrir öðrum og að sjá ekki menningu annarra eingöngu út frá okkar 

viðmiðum. Við þurfum að tileinka okkur umburðarlyndi gagnvart hefðum annarra 

menningarsvæða. Tungumálið er hluti af þeirri menningu sem einstaklingurinn elst upp í. 

Tungumálið er mikilvægt sameiningartákn minnihlutahópa og er órjúfanlegur hluti af 

menningu þeirra. Það er merkingarkerfi sem gerir menningu sérstæða og því er það 

nátengt heimssýn menningarheima. Af þessu má sjá að tungumálið er tengt sjálfsmynd 

okkar og því táknrænt fyrir okkur. Þess vegna er svo mikilvægt að erlend börn þekki og 

virði uppruna sinn og að hann hafi fyrir þeim þýðingu. Þau læra þetta meðal annars í 

                                                 
62 Tomlinson og Allan 2000:22 
63 Rachels 1997:35 – 36. 



 
Háskólinn á Akureyri   Margrét Ósk Einarsdóttir 

   23 

gegnum tungumálið og því er mikilvægt að þau hafi á því þekkingu. Einnig þurfa þau að 

þekkja upprunamenninguna og siði og venjur í upprunalandinu. Það hefur áhrif á 

námslegt gengi, sjálfsmynd og sjálfstraust. Því þarf að upplýsa börn um fjölbreytileika og 

mikilvægi ólíkrar menningar með það að leiðarljósi að engin menning sé betri en önnur. 

Samfélagsform þar sem hinir ólíku menningarhópar reyna hver um sig að verja 

rétt sinn og hagsmuni kallar á ágreining. Þess vegna ber að hafa markvissa menntastefnu, 

sveigjanleika og lýðræðislegar aðferðir við að mæta og vinna úr ágreiningi er 

grunnforsenda lýðræðislegs fjölmenningarlegs samfélags.64 Fjölmenningarleg kennsla er 

ein leið til að undirbúa nemendur til að takast á við lífið í nútíma samfélagi, með 

fjölbreyttu námsefni sem stuðlar að virðingu fyrir annarri menningu og til þess að vinna 

gegn þjóðernishyggju og kynþáttahatri.  

 

5.2 Fjölmenningarstefna  
 
Nauðsynlegt er að öll bæjarfélög móti sér stefnu í málefnum innflytjenda. Má nefna að 

Reykjavíkurborg hefur mótað sér stefnu í málefnum barna með íslensku sem annað 

tungumál í grunnskólum borgarinnar, frá árinu 2000 er fjölmenningarleg kennsla höfð að 

leiðarljósi. Kennslan beinist jafnt að íslenskum börnum sem erlendum til að koma í veg 

fyrir fordóma. Auk þess að lögð er áhersla á að nemendur af erlendum uppruna stundi 

nám í sínum heimaskólum eftir að börn hafa dvalið í móttökudeildum.65 

Stefna Reykjavíkurborgar um sveigjanlegt skólastarf leggur áherslu á 

einstaklingsmiðaða nálgun til að ná árangri í fjölbreyttum hópum nemenda. Markmiðið er 

að hver og einn nemandi megi njóta sín og nýta hæfileika sína til fulls á eigin forsendum. 

Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnunám og jafningjafræðslu. Einnig 

hefur Reykjavíkurborg lagt áherslu á starfstengt íslenskunám og að menntun innflytjenda 

sé metin að verðleikum. Félagsþjónusta Reykjavíkurborgar hlaut viðurkenningu 

Alþjóðahúss fyrir starf sitt í þágu fjölmenningar árið 2005.66 

 
                                                 
64 Guðrún Pétursdóttir 1999:45 
65 Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2000:6 
66 Oddný Sturludóttir o.fl. 2006:26-27 
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6. Fjölmenningarlegir kennsluhættir 
 
Í skólum hér á landi hafa flestir nemendur einungis haft íslensku að móðurmáli og eiga 

sameiginlegan menningargrunn. Nú er nemendahópurinn orðin fjölbreyttari, nemendur 

koma úr ólíkum fjölskyldum, þeir hafa ólík viðhorf og reynslu að baki, mismunandi 

áhugamál og mismunandi hæfileika. Börn af erlendum uppruna eru með ólíka félagslega 

og námslega stöðu og ólíkar þarfir. Mikilvægt að allir fái jöfn tækifæri til að mennta sig 

og þroska hæfileika sína. 

6.1 Fjölmenningarleg kennsla 
 
Fjölmenningarleg kennsla er hugtak sem notað hefur verið um þá uppeldisstefnu eða 

uppeldisáherslur sem sýnt hafa fram á ákveðnar lausnir á þeim vandamálum sem skapast 

geta í fjölmenningarlegum samfélögum.67 Áður var talað um fjölmenningarkennslu sem 

sérkennslu fyrir innflytjendur. Á undanförnum árum hefur fjölmenningarleg kennsla tekið 

nýja stefnu. Markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að takast á við fjölbreytni nemenda 

með því að nota fjölbreytta kennsluhætti.68  

Menning er ekki aðeins tengd þjóðerni og snýr því fjölmenningarleg kennsla að 

öllum börnum, ekki einungis nemendum af erlendum uppruna. Helst er lögð áhersla á að 

vinna gegn fordómum, auka gagnkvæman skilning og virðingu. Megináhersla er lögð á 

kennsluaðferðir sem leggja áherslu á samvinnunám og samskipti, sem stuðla að því að 

víkka sjóndeildarhring nemenda og ýta undir samkennd. Gengið er útfrá nýjum 

kennslumarkmiðum bæði fyrir meiri- og minnihlutahópa samfélagsins. Markmið slíkrar 

kennslu er að koma í veg fyrir fordóma og auðvelda aðlögun og samkennd sem stuðla að 

virðingu fyrir annarri menningu. Grundvöllur fjölmenningarlegrar kennslu er 

sameiginlegur lærdómur allra nemenda óháð uppruna, menningu eða trú. Að gera alla 

nemendur færa um að takast á við fjölbreytilegt samfélag.69  

 

                                                 
67 Guðrún Pétursdóttir 2003:11  
68 Guðrún Pétursdóttir 2004:15  
69 Guðrún Pétursdóttir 1999:36-37 
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Fjölmenningarleg kennsla þýðir: sameiginlegur lærdómur fólks af mismunandi 

þjóðerni, fólks með mismunandi menningarlegan – og trúarlegan uppruna, 

fólks með mismunandi hæfni og ólíka getu á mismunandi sviðum.70 

 

Fjölmenningarleg kennsla er ekki ákveðið fag heldur afstaða sem fléttast inn í allar 

námsgreinar á öllum skólastigum. Meginmarkmið fjölmenningarlegar kennslu er skipt 

niður í fimm megin lögmál: samkennd, samstöðu, virðingu fyrir annarri menningu, 

kennslu gegn þjóðernishyggju og kennslu gegn kynþáttahatri.71 

Best er að vinna fjölmenningarlega kennslu í hópavinnu.72 Þar af leiðandi er 

samvinnunám góð lausn við að læra í fjölmenningu. Nemendur læra meira þegar þeir 

þurfa að afla sér sjálfir efnið. Auk þess hentar samvinnunám vel til að auka félagslega 

færni nemenda, brjóta niður staðalmyndir um ákveðna minnihlutahópa og vinna gegn 

fordómum.73 Það er grundvallaratriði að hafa jákvætt og fordómalaust viðhorf gangvart 

menningu og móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku. Til að vinna á móti 

kynþáttahatri þarf skólinn að vera á varðbergi gagnvart kynþóttafordómum og 

staðalmyndum. Andúð í garð þeirra sem við þekkjum ekki byggist oft á vanþekkingu sem 

skapar fordóma. Barátta gegn fordómum er best náð með góðri menntun. 

 

6.2 Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahóp  
 
Við fjölmenningarlega kennslu er mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Kennsluaðferðin CLIM (Cooperative Learning in Multicultural Groups) er samvinnunám 

sem nýtist vel við fjölmenningarlega kennslu. Aðferðin felur í sér að nemendur tileinka 

sér virkt samvinnunám þar sem þeir fá þjálfun í ólíkum hlutverkum og við að starfa 

saman. Í þessari umfjöllun um aðferðina er að mestu stuðst við kennsluefni í tengslum við 

CLIM – aðferðina sem belgíski kennarinn Filip Paelmann hefur skrifað kennsluefni fyrir 

samvinnunám. Guðrún Pétursdóttir höfundur bókarinnar Allir geta eitthvað enginn, getur 

allt nefnir aðferðina SAFN (samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi). Mið er tekið af 

                                                 
70 Guðrún Pétursdóttir 2003:11 
71 Guðrún Pétursdóttir 1999:39 
72 Guðrún Pétursdóttir 2003:20 
73 Guðrún Pétursdóttir 2004:16 
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fjölbreytileikanum og sérhver nemandi er hvattur til að nýta lærdómsmöguleika sína til 

fulls. Aðferðin og verkefni henni tengd eru sérstaklega góð leið til að kenna samkvæmt 

aðferðum MF (margþætt fyrirmæli á ensku complex instruction) sem er ákveðin tegund 

samvinnunáms.74 MF er aðferð sem er þróuð af Elizabeth Cohen og byggist á því að staða 

nemenda innan bekkjarins skipti sköpum um hvaða tækifæri hann hefur á að bæta 

námsárangur sinn. Aðferðin auðveldar kennurum að kenna í fjölbreyttum hópi nemenda.  

SAFN verkefni stuðla að aukinni félagsfærni nemenda. Það eru þrjú atriði sem 

aðferðin hefur áhrif á. Í fyrsta lagi læra nemendur að vinna saman á árangursríkan hátt. Í 

öðru lagi læra þeir að nýta betur hæfi sérhvers einstaklings og í þriðja lagi læra þeir að 

virða og meta hvern annan.75 

Aðferðin gengur út á að nemendur fá ákveðin SAFN- verkefni sem fela í sér víð og 

opin viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum. Nemendur fá upplýsingar um viðfangsefnið á 

upplýsingaspjöldum og í kjölfarið þurfa þeir að afla sér þekkingar á virkan þátt. Síðan 

deila nemendur reynslu sinni og þekkingu með samnemendum sínum.76 SAFN- verkefni 

eru fyrirfram útbúnir „kennslupakkar“  með efni og kennsluleiðbeiningum. Hvert verkefni 

fjallar um ákveðið viðfangsefni sem getur í raun tengst hvaða efni sem er. Mikilvægt er 

að þau séu útbúin eftir ákveðnum grunnreglum þannig að virkni og sjálfstæði nemenda sé 

sem mest og þau reyni á ólíkar greindir nemenda.77 

Í rannsóknum Elizabeth Cohen var reynt að komast að niðurstöðu um hvaða 

félagslegir þættir gætu legið að baki því að sumum nemendum gengi ver í skólanum en 

öðrum. Hún setti fram þá kenningu að „staða“  nemenda hefði afgerandi áhrif á hvort 

nemandinn næði að bæta námsárangur sinn. Við athuganir í hópavinnu komst hún að 

þeirri niðurstöðu að jafnvel í hópavinnu fengju ákveðnir nemendur ekki aðgang að 

verkefnum. Þeir töluðu minna eða ekki var gert ráð fyrir að þessir nemendur hefðu 

eitthvað til málanna að leggja. Cohen kallar þessa nemendur lágstöðunemendur.78 Með 

kennslu út frá SAFN aðferðinni er stuðlað að því að koma í veg fyrir að þannig aðstæður 

skapist innan samvinnuhópsins.  

                                                 
74 Guðrún Pétursdóttir 2003:23 
75 Guðrún Pétursdóttir 2003:24 
76 Guðrún Pétursdóttir 2003:24 
77 Guðrún Pétursdóttir 2003:25-26  
78 Guðrún Pétursdóttir 2004:16 
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Staða nemenda í hópnum getur verið ástæða þess að ekki eiga sér stað samskipti 

innan hópsins. Börn innflytjenda eða börn með íslensku sem annað mál eru oft í hópi 

þessara lágstöðu nemenda og eru hugsanlega einangraðir frá öðrum félagslegum hópum 

vegna uppruna síns eða tungumáls.79 Það er hægt að hafa áhrif á stöðu nemenda og þar 

með virkni þeirra og lærdóm með því að breyta væntingum um hæfni. Góð leið til að hafa 

áhrif er svokölluð „ fjölgreindaaðferð“  með því að sannfæra nemendur um að til að leysa 

ákveðið verkefni þurfi að beita mörgum ólíkum hæfileikum. Þar sem kennarinn kynnir 

fjölgreindakenninguna fyrir nemendum eða hinum ólíku greindum sem nemendur búa 

yfir. Ef það tekst að sannfæra nemendur um þetta, hefur sýnt sig að svokallaðir lágstöðu 

nemendur tala meira og að hástöðu nemendur eru ólíklegri til að ráða yfir hópnum.80 

Samvinna býður upp á öfluga leið til að bæta bæði íslenskukunnáttu og 

námsárangur nemenda með íslensku sem annað mál. McLaughlin (1985) komst með 

rannsóknum sínum að þeirri niðurstöðu að hæfni nemenda í öðru tungumáli ykist til muna 

við samskipti við jafnaldra sína sem eiga það tungumál sem móðurmál. Tvítyngdir 

nemendur sem tala sama tungumál og þeir sem ekki tala íslensku, verða sérstaklega 

dýrmæt auðlind í bekk sem unnið er með samvinnunám, þar sem þeir verða eins konar 

brú milli íslenskumælandi nemenda og þeirra sem ekki skilja íslensku.81 

 

6.3 Samvinnunám  
 
Samvinnunám er kennsluaðferð sem hjálpar hverjum einstaklingi í hópnum að öðlast 

betri skilning á námsefninu og stuðlar að auknum félagsþroska og allir nemendur eru 

virkir þátttakendur. Þessi kennsluaðferð byggir á því að nemendur verða að vinna saman 

til að ná markmiðinu, hver og einn þarf að taka ábyrgð á sínu einstaklingsnámi innan 

hópsins. Nemendum er skipt niður í hópa, hver nemandi fær ákveðið hlutverk til að leysa, 

allir nemendur eru virkir þátttakendur. Nemendur læra viðfangsefnið sem þeir fá úthlutað 

og kenna það svo hinum hópmeðlimum.82 Í hópnum ræða nemendur saman á 

jafningjagrundvelli og eru þá líkur á að námsárangur miðlungsnemenda og seinfærra 

                                                 
79 Guðrún Pétursdóttir 2003:32 
80 Guðrún Pétursdóttir 2003:33 
81 Guðrún Pétursdóttir 2003:27 
82 Ingvar Sigurgeirsson 1999:137-140 
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aukist í getublönduðum hópum. Markmið samvinnuhópsins er að tryggja að allir í 

hópnum læri námsefnið.  

 

Tilgangurinn með samvinnuhópum er að gera hvern meðlim að sterkari 

einstaklingi. Ábyrgð einstaklingsins er lykilinn í að því að allir hópmeðlimir 

styrkist með því að læra samvinnu. Eftir að vera þátttakandi í samvinnuhóp er 

einstaklingurinn betur undirbúinn að takast á við svipað verkefni sjálfur.83 

 

Til að samvinna skili árangri þurfa vissir grunnþættir að vera til staðar. Nemendur verða 

að vinna saman til að ná markmiðinu, hver og einn þarf að taka ábyrgð á sínu 

einstaklingsnámi innan hópsins. Ef einn meðlimur hópsins vinnur ekki sitt verk í hópnum 

þarf allur hópurinn að taka afleiðingunum. Nemendur þurfa að mynda nauðsynjatengsl 

þar sem árangur eins í hópnum er háður árangri hinna. Nauðsynlegt er að nemendur komi 

og ræði saman og ígrundi námsefnið til hlítar og vinni saman til að styðja hvern annan. 

Til að nemandinn njóti velgengni í námi þarf hann að hafa trú á sjálfum sér og að hann 

geti leyst verkefnið og hafi viljann til að læra og nálgast markmiðið. Mikilvægt er að 

kennarinn kenni nemendum að vinna saman í samvinnuhópum og þjálfa samstarfshæfni 

þeirra. Gott er að hafa minni hópa á meðan samvinnunám er nýtt fyrir nemendum, það er 

að segja 2 - 4 nemendur í hóp, sem kallast formlegir hópar. Það vill oft verða þannig 

þegar margir eru saman í hópavinnu lendir sami nemandinn í hópnum alltaf í því að gera 

allt sem á að gera og hinir geri lítið sem ekkert. Eftir því sem hóparnir eru minni því 

erfiðara er fyrir hópmeðlimi að komast undan að gera sinn hlut í verkefninu. Til að stuðla 

að góðu samstarfi nemenda er gott að hafa ólíka nemendur saman í hóp, það er að segja 

blandaðan hóp hvað varðar kyn, þjóðerni og hæfni nemenda og að hver einstaklingur í 

hópnum fái ákveðið hlutverk, til dæmis ritari, stjórnandi og fyrirlesari. 

                                                 
83 Johnson og Johnson 1999:81 
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6.4 Púslaðferðin 
 

Námsaðferðin púslaðferðin (jigzaw) er samvinnunám sem hefur bæði námsleg og 

félagsleg markmið. Hún felst meðal annars í því að kennarinn skiptir bekknum niður í 

samvinnuhópa. Allir hóparnir fá sama viðfangsefnið til að læra og síðan er verkefninu 

skipt í hluta eins og púsluspil svo að hver einstaklingur hefur hlutverk í verkefninu sem 

þarf að ljúka. Kennarinn lætur hvern nemanda fá sérstakan hluta í verkefninu til að læra 

og kynna síðan fyrir hinum meðlimum hópsins. Í púslaðferðinni þurfa allir að vera virkir 

þátttakendur til að hópurinn skili árangri. Markmið samvinnuhópsins er að tryggja að allir 

í hópnum læri námsefnið. Allir nemendur taka þátt í verkefninu og bera ábyrgð á sínu 

hlutverki í hópnum með sitt verkefni, sama hvar hann er staddur í náminu. Gott er að hafa 

ólíka nemendur saman í hóp, þannig að allir nemendur séu á mismunandi stigum og vinni 

saman að settum markmiðum. Nemendum er skipt í heimahópa, hver og einn innan 

hópsins hefur sitt verkefni og kallast hann „sérfræðingur“  í því. Nemendur fara síðan í 

sérfræðingahópa, þar sem allir innan hópsins eru sérfræðingar í því sama. Þar afla þeir sér 

upplýsinga um sitt viðfangsefni í sameiningu og fara með þá vitneskju aftur í heimahóp 

sinn þar sem hver einstaklingur kynnir fyrir hinum það sem hann lærði. Í heimahópum er 

upplýsingaöflun undirbúin og þar kenna sérfræðingar hver öðrum. Síðan koma nemendur 

aftur saman í heimahóp og kenna hver öðrum námsefnið sem þeir hafa lært.84 Nemendur 

sem vinna saman í hópavinnu gengur markvisst betur í námi, þar sem hver einstaklingur 

þarf að gera sína vinnu. Kosturinn við samvinnunám er margvíslegur, hann gefur kost á 

að vinna í samkennslu með nemendur á mismunandi aldri og eftir getu hvers og eins. Það 

gefur kennaranum og nemandanum meiri tækifæri á að hafa sveigjanleika með 

námsefnið, eftir því hvar hver og einn nemandi er staddur í náminu. 

Samvinnunám fellur sérstaklega vel að kenningum Gardners, um fjölgreindir, í 

kennslu þar sem hægt er að skipuleggja það þannig að í hverjum hópi er fulltrúi fyrir 

hverja tegund greindar.85 Gardner setti fram hugmyndir sínar að til væru sjö tegundir 

grunngreinda og seinna bætti hann við áttundu greindinni við. Málgreind, rök – og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams– og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 
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sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.86 Mikilvæg atriði í fjölgreindakenningunni eru 

að hver einstaklingur búi yfir öllum greindum, ekki er hægt að ákvarða eina greind fyrir 

einstaklinginn. Einstaklingurinn getur líka þróað hverja tegund greindar á viðhlítandi stigi 

fái hann örvun, eflingu og leiðsögn. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt og segir 

Gardner að engin ein greind sé til ein og sér, að greindirnar starfa allar saman. Til dæmis 

við matreiðslu þarf að lesa uppskriftina (sem tekur til málgreindar) og mæla og stækka 

uppskriftir (tekur til rök - og stærðfræðigreindar).87 Fjölgreindarkenning Gardners tekur 

mið af einstaklingsmun nemenda til að koma til móts við þarfir hvers og eins. Verkefni 

og kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar til að höfða til mismunandi greinda. 

Mikilvægt er að kynna námsefni á margvíslegan hátt þannig að unnt sé að örva margar 

greindir og styrkja námið.88 Nauðsynlegt er að leggja áherslu á styrkleika heldur en 

veikar hliðar nemenda. Auk þess þarf að taka tillit til þeirrar forþekkingar sem nemandinn 

hefur í farteskinu við upphaf náms.  

Rannsóknir leiða sífellt betur í ljós mikilvægi þess að laga kennslu að 

námsleiðum, sem byggja til dæmis á rökgreind, sköpunargreind eða framkvæmdargreind 

sem henta sérhverjum nemenda. Þegar það er gert ná þeir mun betri árangri en 

samanburðarhópar þar sem ekki er tekið tillit til þessa þætti. Í raun er sett fram sú 

fullyrðing að „ jafnvel með því að laga kennsluna aðeins að hluta til að námsleiðum sem 

henta hverjum og einum er unnt að bæta árangur nemenda.“ 89  

 

6.5 Einstaklingsmiðað nám  
 
Einstaklingsmiðað nám byggir á rétti einstaklingsins til að læra þannig að eiginleikar 

hans nýtist sem best. Nemendur þurfa að ekki að vera læra það sama á sama tíma, heldur 

geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni, misþungt efni, mismunandi námsefni eða 

unnið hver á sínum hraða. Markmiðið er að leggja áherslu á ábyrgð nemandans á eigin 

námi og virkja áhuga hans og stuðla að því að hann verði virkur þátttakandi í eigin 
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námi.90 Eins og fram kemur í aðalnámskrá er skylda hvers skóla að laga námið sem best 

að nemendum hverju sinni. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu 

þeirra og hæfni.91  

Nemendur hafa mismunandi námsgrunn, þeir hafa áhuga á mismunandi 

viðfangsefnum og hafa mismunandi ríkjandi námshætti sem geta mótast af kyni, 

menningu, námsstíl eða á því hvaða sviði greindar þeir eru sterkir.92 Því þarf að taka mið 

af stöðu nemenda, áhuga og námsstíl þegar námið er skipulagt. Mikilvægt hlutverk 

kennara í einstaklingsmiðuðu námi og kennslu er því að bregðast við mismunandi stöðu, 

áhuga námsstíl. Við skipulagningu kennslu er áríðandi að meta náms – og félagslega 

stöðu nemenda og skipuleggja kennsluna út frá niðurstöðu matsins. Námsefni þarf að 

velja með tilliti til þess að nemendur eru missterkir á tilteknum sviðum og geti tekist á við 

það hver á sínum forsendum. Þannig verða kennarar að reyna að koma til móts við hvern 

nemenda með hliðsjón af getu, kunnáttu og mismunandi aðstæðum hvers og eins. 

Einstaklingsmiðað nám er ekki að sníða sama sniðið fyrir alla og einungis taka 

tillit til mismunar nemenda, þannig að slakir nemendur sleppa spurningum sem kennarinn 

telur að séu of erfiðar og hafa erfiðar spurningar fyrir afburða nemendur, heldur þarf að 

skoða verkefnið í heild og aðlaga verkefni eftir þörfum nemandans. Að reyna að teygja 

flík sem er of lítil eða flík sem er of stór hefur líklega minni áhrif heldur en föt sem passa 

hverjum og einum. Nám skilar árangri þegar viðfangsefnin eru hæfilega ögrandi, ef 

verkefnin eru of auðveld eða of erfið verður ekki eins mikil árangur. Auk þess þarf að 

gæta að því að efnið höfði til áhugasviðs nemenda og efli skilning.93  

Hugsmíðahyggja (contructivism) er kenning sem gengur út á það að nám 

einkennist af virkni nemenda. Hann sé virkur þátttakandi í námi sínu en ekki einungis 

viðtakandi. Nemandinn metur nýjar upplýsingar á grundvelli fyrir þekkingar og þróar 

hana í ljósi nýrra upplýsinga á þeim verkefnum sem þeir takast á við. Með stuðningi 

kennarans þróa nemendur frekar með sér jákvæða gagnrýna hugsun þegar hann er 

þátttakandi í náminu.94  

                                                 
90 Ingvar Sigurgeirsson 2004 
91 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:21 
92 Tomlinson og Allan 2000:9 
93 Tomlinson 2001:3- 8 
94 Guðrún Pétursdóttir 2005 
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Félagsleg hugsmíðakenning (social constructivism) er rakin til rússneska 

sálfræðingsins Lev Vygotsky.95 Í kenningum Vygotskys er lögð áhersla á að börn fái 

stuðning frá jafningjum og fullorðnum. Hann telur að vissar kjöraðstæður þurfi að vera til 

staðar svo að nám geti átt sér stað. Hann útskýrir hvernig nemendur geta unnið algjörlega 

sjálfstætt, innan vissra marka færni og skilnings, á tilteknu sviði náms. Handan þessara 

marka er viðfangsefnið of erfitt til að nemandinn geti haldið áfram á eigin spýtur. Ef 

kennarinn beitir hins vegar stoðgrindarkennslu eða aðstoðar barnið við að takast á við og 

ná tökum á flóknari viðfangsefnum þá getur það náð lengra. Hins vegar ef verkefnin 

verða of flókin verða nemendur svekktir og ófærir um að takast á við viðfangsefnið á 

árangursríkan hátt, jafnvel þótt fullorðnir veiti þeim stuðning.96 Það svæði sem er á milli 

þess þroska sem barnið getur náð á eigin spýtur og þess þroska sem það getur náð undir 

leiðsögn fullorðinna er „svæði hins mögulega þroska“  (zone of proximal development) 

barnsins. Það er skilgreint sem það svæði sem er milli getu barns þegar það leysir 

verkefni án hjálpar og svo getu barns þegar það fær aðstoð frá sér þroskaðri 

einstaklingi.97 Kenningin sýnir að ef barnið fær hvatningu og leiðsögn í starfi frá þeim 

sem lengra eru komnir öðlast það aukna vitneskju og sjálfstraust. Hlutverk kennarans er 

að ýta barninu inn á svæði hins mögulega þroska með því að þjálfa það í að sigrast á 

viðfangsefnum sem eru flóknari en svo að það ráði við þau án aðstoðar og toga þannig 

áfram svæðið sem nemandinn ræður við upp á eigin spýtur. Vegna ólíks þroska og 

reynslu eru ekki öll börn á sama aldri endilega með sama svæði hins mögulega þroska 

með tilliti til skilnings eða færni á tilteknu sviði.98 Rannsóknir hafa leitt í ljós að nám 

verður árangursríkara þegar kennarar miða sem flest verkefni við þroskastig nemenda. 

Ennfremur sýndi rannsókn í 250 skólastofum að þar sem nemendur unnu með 

viðfangsefni sem þeir náðu árangri í höfðu þeir betri sjálfsmynd og lærðu meira.99 

Einstaklingsmiðað nám krefst margbreytileika og fjölbreyttara kennsluhátta. Til 

að stuðla að einstaklingsmiðun er gott að leggja áherslu á samvinnu nemenda í kennslu til 

að virkja alla nemendur og skapa aðstæður til að nemendur geti lært hver af öðrum. – 

samvinnunám. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að kennslan verði að taka mið af þróun og 

                                                 
95 Theories of learning. Social constructivism  
96 Tomlinson og Allan 2000:19 
97 Theories of learning.Social constructivism.  
98 Tomlinson og Allan 2000:19 
99 Tomlinson og Allan 2000:23 
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reynslu einstakara nemenda og efla með þeim námsfýsi og vinnugleði. Kennsluaðferðir 

mega ekki mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, 

trúarbrögðum eða félagslegri stöðu.100 

                                                 
100 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:32 
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7. Lokaorð 
 
Töluvert er af nemendum af erlendum uppruna í grunnskólum landsins og fer þeim 

fjölgandi. Nauðsynlegt er að skapa þeim rétt umhverfi, aðstöðu og nám við hæfi. Til þess 

að hægt sé að skapa þeim jöfn skilyrði til náms er nauðsynlegt að þeir fái markvissa 

íslenskukennslu, sem annað mál, í grunnskólum. Auk þess þarf að efla kennslu á þeirra 

eigin móðurmáli til muna. Til þess að tryggja námsárangur þessara nemenda er mikilvægt 

að huga að stöðu hvers nemenda fyrir sig og leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám sem 

tekur mið af stöðu hvers einstaklings. Styðjast þarf við fjölmenningarlega kennslu sem 

byggir á samvinnunámi í fjölbreyttum nemendahópi. Reynslan hefur sýnt að 

móttökudeildir skila betri árangri en þegar tvítyngdir nemendur eru einungis hafðir í 

almennum bekkjum. Hætta er á að börn með annað móðurmál en íslensku tileinki sér ekki 

nægilegan orðaforða og þeir dragist aftur úr jafnöldrum sínum. Einstaklingar sem flytja til 

nýs lands eiga oft erfitt uppdráttar í skóla. Þar að auki er staða erlendra barna í upphafi 

skólagöngu yfirleitt verri en staða jafnaldra þeirra almennt, þar sem þau hafa ekki 

nægilega íslenskukunnáttu til að eiga samskipti og tileinka sér námsefni á íslensku. Til að 

auðvelda aðlögun barna af erlendum uppruna er mikilvægt að styðja við kunnáttu þeirra í 

eigin móðurmáli. Eins og fram hefur komið benda rannsóknir á að nemendur sem fá hluta 

kennslunnar á móðurmáli sínu eiga meiri möguleika á að ná góðum árangri í námi. 

Skólar eru jafnt og þétt að skapa sér stefnu í málum tvítyngdra nemenda og móta 

vinnubrögð sín. Í Breiðholtsskóla er til að mynda starfrækt móttökudeild þar sem unnið er 

eftir áföngum sem þróaðir hafa verið til að taka á móti nemendum allt árið um kring. 

Austurbæjarskóli er hins vegar unnið með mjög blandaðan námshóp og fjölmenningarleg 

kennsla þar sem unnið er eftir CLIM aðferð er höfð að leiðarljósi en hún hefur einmitt 

hentað vel fyrir fjölþjóðlegan, blandaðan hóp.  

Leggja þarf áherslu á fjölbreytt námsefni fyrir börn af erlendum uppruna til að 

þjálfa lesskilning og auka orðaforða. Mikilvægt er að kennarar kynni sér tvítyngi, 

námsefni og aðferðir tengdar kennslu svo þeir séu í stakk búnir til að taka á móti 

tvítyngdum nemendum. Kennarar þurfa að kynna sér nýjungar í kennslu sem og aðferðir 

sem virka vel í fjölmenningarlegri kennslu. Til að mæta ólíkum einstaklingum þarf að 
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beita fjölbreyttum kennsluháttum sem leggja áherslu á samvinnu. Stefna 

Reykjavíkurborgar í fræðslumálum leggur einmitt áherslu á einstaklingsmiðað nám og 

samvinnu nemenda. Með aukinni áherslu á einstaklingsnámsskrár og íslenskukennslu má 

gera ráð fyrir að vandi barna af erlendum uppruna verði minni og að þeir geti nýtt sér 

skólakerfið til jafns við önnur börn. Er það ekki einmitt það sem við viljum? Flest vitum 

við að nemendum henta mismunandi kennsluaðferðir við að tileinka sér námsefnið. 

Í íslensku skólasamfélagi hefur verið lögð áhersla á fjölmenningarstefnu til að 

tryggja börnum af erlendum uppruna aukinn árangur í námi og sterkari félagslega stöðu. 

Einungis einn skóli á höfuðborgarsvæðinu er skráður sem móðurskóli 

fjölmenningarlegrar kennslu. Eflaust eru þó fleiri skólar sem starfa með þá heildarsýn í 

huga. Skólar þurfa að huga að því að nemendahópurinn er fjölbreyttari og 

fjölmenningarlegri en áður var, því þurfa skólar að vera í stakk búnir til að taka á móti 

nemendum af erlendum uppruna. Það hefur sýnt sig í mótun fjölmenningarlegrar kennslu 

að móttökudeildir henta best í upphafi skólagöngu nemenda með annað móðurmál en 

íslensku, þær virðast skila bestum árangri. Sá böggull fylgir skammrifi að þróunin getur 

orðið sú að það myndist „útlendingahverfi“  í kringum móttökudeildirnar. Því er mælt 

með því að nemendur með annað móðurmál en íslensku sæki nám í móttökudeildum eitt 

skólaár og fari síðan í sína hverfisskóla.  

Ef nemendur af erlendum uppruna eiga að geta tileinkað sér námsefni og nýtt sér 

það námsframboð sem íslenskir grunnskólar bjóða upp á þarf að auka fjölbreytileika 

kennsluaðferða, bæta og aðlaga námsefnið og leggja áherslu á kennslu í þeirra eigin 

móðurmáli. Miklu máli skiptir að skólar geri sér grein fyrir menningarlegum, 

margbreytileika í nemendahópum í nútíma samfélagi og að þeir hafi það að leiðarljósi að 

allir nemendur eiga jafnan rétt á að njóta sín sem í námi, vaxa og dafna. 
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