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Nemendur og foreldrar af erlendum uppruna í íslenskum
grunnskólum: Áskoranir og tækifæri.
Fræðslufundur fyrir grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu
Mánudaginn 18. september 2017 í Skriðu, Menntavísindasviði HÍ;
Stakkahlíð
Hermína Gunnþórsdóttir, Háskólanum á Akureyri

MINN BAKGRUNNUR OG REYNSLA
• BA- próf í íslensku og kennsluréttindi frá HÍ
– Kenndi íslensku í leik, grunn- og framhaldsskólum

• Meistaranám við KHÍ
– Sá um skipulag og kennslu nemenda og foreldra sem
komu sem flóttafólk frá Kosovo til Dalvíkur 1999-2000
– Flyt til Hollands 2000 – þrjú börn: 2, 4 og 8 ára
– Meistaraprófsrannsókn við KHÍ um aðlögun tveggja eldri
barnanna að hollenskum grunnskóla

• Bjó í Þýskalandi 2004-2007- tvö börn í grunnskóla og eitt
í framhaldsskóla
• Doktorsnám í London og doktorsgráða frá HÍ 2014
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• Rannsóknir og kennsla við HA og HÍ
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NEMENDUR AF ERLENDUM UPPRUNA Í FRJÁLSU FALLI .......
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UMRÆÐUEFNI DAGSINS

Staða nemenda
af erlendum
uppruna
Þekking úr
rannsóknum og af
vettvangi
Hvernig þurfum við
að bregðast við?
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ÍSLENSKT SAMHENGI
• Mikil breyting á hlutfalli íbúa á Íslandi sem skilgreindir eru
af Hagstofu Íslands sem erlendir ríkisborgarar
– 1996 = 1,9% af heildarmannfjölda
– 2006 = 4,6%
– 2016 = 8% íbúanna erlendir ríkisborgarar.

• 1. janúar 2017 = 35.997 innflytjendur á Íslandi eða
10,6% mannfjöldans
• Samanlagt er fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 12%
af mannfjöldanum
• Nemendur með erlent móðurmál í grunnskólum
– 1997 = 377 (0,87%)
– 2015 = 3.586 (8,19%)
– 2016 = 4.148 (9,3%)
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INNFLYTJANDI –
SKILGREINING HAGSTOFU ÍSLANDS
• Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á
foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, svo og báðir
afar hans og báðar ömmur.
• Önnur kynslóð innflytjenda eru einstaklingar sem
fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru
innflytjendur.
• Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er
erlent.
– Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra sem báðir
eru fæddir hér á landi telst einnig hafa erlendan bakgrunn
6
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INNFLYTJENDUM HELDUR
ÁFRAM AÐ FJÖLGA
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EINN STÓR HÓPUR OG MARGIR MINNI
• Pólverjar fjölmennastir innflytjenda = 38,3% allra
innflytjenda
• Litháen (5,2%)
• Filippseyjum (4,5%)
• .............
• ..........
• .....
• ...
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ÞEIM FJÖLGAR SEM NÁ EKKI ÁRANGRI

• Nemendur sem eru ásamt foreldrum sínum fæddir í öðru
landi sýna minnstan námsárangur samkvæmt PÍSA
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ÞAÐ ER HÆGT AÐ SNÚA ÞESSU VIÐ
TIL ÞESS ÞARF ÁKVÖRÐUN, SAMSTÖÐU OG
AÐGERÐIR
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Í ONTARIO Í KANADA VAR TEKIN ÁKVÖRÐUN
(GLÆRUR FRÁ MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI ONTARIO)

11

12

6

26.9.2017

13

RANNSÓKNARVERKEFNI Á AKUREYRI – HVAÐ HÖFUM
VIÐ LÆRT?
• Hermína Gunnþórsdóttir, Markus Meckl og Stéphanie
Barille
– Hvernig nálgast kennarar menntun barna af erlendum
uppruna?
– Hver er upplifun og reynsla erlendra foreldra af menntun
barna sinna?
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AÐFERÐIR OG GÖGN – EIGINDLEG RANNSÓKN
• 38 kennarar
• Sex grunnskólar á AEY
• Rýnihópar og eitt
einstaklingsviðtal
• Kennslureynsla 2 – 30 ár
• Reynsla af kennslu
nemenda af erlendum
uppruna
• Konur í meirihluta
viðmælenda

• 10 erlendir foreldrar
– sex mæður – fjórir feður
– evrópskur bakgrunnur

• Eiga börn í grunnskólum
á AEY
• Giftir eða í sambandi
• Hátt menntunarstig
– Allir nema tveir með
háskólagráður
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR – SAMANTEKT
• Kennarar
– telja að þeir séu ekki nægilega vel undirbúnir til að takast á
við kennslu nemenda af erlendum uppruna
– hvatningu skortir innan skólanna sem er nauðsynleg til
að efla áhuga og metnað kennara til að takast á við slíka
kennslu
– samstarf við foreldra ómarkvisst.

• Foreldrar
– markmið og aðferðir íslenska skólakerfisins mörgum
foreldrum framandi – skilja ekki hvernig skólinn virkar
• Skortur á upplýsingaflæði og samskiptum
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– Of litlar kröfur, vantreysta skólanum, áhyggjur af slökum
námsárangri og framtíðarskólagöngu barnanna.

8

26.9.2017

önnur atriði úr niðurstöðunum
•

Samstarf við foreldra er ómarkvisst

•

Nám og kennsla

–
–
–

•
•
•
•
•

•

lítið gert til þess að hjálpa foreldrum að skilja hvernig íslenski skólinn virkar
skortur á heildarsýn
lítil sem engin eftirfylgni með námi nemendanna og framförum sem og réttindum þeirra

Samstarf
– kennarar hafa lítið samstarf hver við annan og ekkert á milli skóla
Námsefni
– Skortur á námsefni – eða að afla sér þess
Móttaka nemenda - móttökuáætlanir
– móttakan er mjög mismunandi og kennarar ekki alltaf þátttakendur í henni
Matstæki lítið sem ekkert notuð
Staða nemenda í íslensku
– Mat kennaranna að meirihluti nemenda standi illa, þeir hafa miklar áhyggjur af þessum
nemendum
Staða nemenda í móðurmálinu
– mikið talað um nemendur sem eiga sér ekkert móðurmál og standa illa í íslensku líka
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JÁKVÆTT – og veganesti inn í næstu skref
• Kennarar tala vel bæði um foreldra og nemendur og
engin merki eru um mjög erfið samskipti eða alvarlega
togstreitu – það sama má segja um foreldrana
– þess vegna teljum við skólasamfélagið á Akureyri vel í
stakk búið til þess að hefja vinnu sem felst í því að efla
formlegt samstarf foreldra og kennara/skóla.

• Kennarar hafa áhyggjur af þessum hópi nemenda, þeir
eru meðvitaðir um stöðuna – og sammála um að hana
þurfi að bæta
– þess vegna teljum við að það sé jákvæður farvegur og
áhugi fyrir því að fara í vinnu sem tengist námi og
kennslu þessara nemenda.
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• Nemendum líður vel í skólunum að mati foreldranna!
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LÍTIL SKREF MEÐ SKÝR MARKMIÐ

• Tengsl heimilis og
skóla

• Orðaforði og
námsgreinar
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TENGSL HEIMILIS OG SKÓLA
• Markmið og aðferðir íslenska skólakerfisins mörgum
foreldrum framandi
– skilja ekki hvernig skólinn virkar

• Skortur á upplýsingaflæði og samskiptum
• Foreldrar vantreysta skólanum
– áhyggjur af slökum námsárangri og framtíðarskólagöngu
barnanna.
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HVERNIG ERU TENGSLIN – HVAÐ GERUM VIÐ?
• Skýrsla OECD (2015). Immigrant Students at School:
Easing the Journey towards Integration, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264249509-en - sbr. PISA skýrsla
• Væntingar barna og foreldra innflytjendabarna um
langskólanám ekki minni en innfæddra (sbr.
Akureyrarrannsókn)
• Börn af erlendum uppruna sýna betri frammistöðu ef
– foreldar þeirra eru upplýstir um menntakerfið
– eru meðvitaðir um það hversu mikilvægt er fyrir börnin að
ná árangri í náminu og
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– hvernig þeir geti best stutt við börnin sín

FRUMKVÆÐIÐ ÞARF AÐ KOMA FRÁ SKÓLANUM
• Leikskólinn Krílakot á Dalvík
– Frumkvæði að því að ná til og virkja foreldra
• Söguskjóður:
https://www.dalvikurbyggd.is/krilakot/verkefni/soguskjodur
• LAP aðferðin
https://www.dalvikurbyggd.is/krilakot/verkefni/lap
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HVAÐ EINKENNIR LÖND SEM NÁ ÁRANGRI
(NIÐURSTÖÐUR PISA 2015)

• Nemendur af erlendum uppruna ekki aðskildir frá öðrum
nemendum sem „sérhópur“
• Leikskólaganga mikilvægur þáttur
• Góð kennsla í nýja málinu samhliða kennslu í
námsgreinum
• Börn sem komu eftir 12 ára aldur gengur verr en þeim
sem koma yngri
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ÍSLENSKAR NIÐURSTÖÐUR (PISA, 2015)
• ORÐAFORÐI – umfram allt – sem útskýrir mismunandi
gengi nemenda á lesskilningshluta PISA
• Varðandi tvítyngd börn sýna rannsóknir að þau tileinka
sér orðaforða tungumála í hlutfalli við þann fjölda orða
sem þau heyra, lesa og nota sjálf í hvoru máli fyrir sig
• Tvítyngdum börnum hættir til að þróa minni orðaforða í
hvoru máli en börn sem eru eintyngd
• Lykilatriði að nemendur fái tækifæri til að vinna með
orðin í umræðum og ritunarverkefnum = hærra stigs
orðaforði
24
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ORÐAFORÐI NÁMSGREINA = AÐGENGI AÐ
NÁMSKRÁNNI
– Hagnýt bók fyrir
kennara
– Hvernig kenni ég
nemendum af
erlendum uppruna
tungumál, stærðfræði,
raunvísindi,
félagsvísindi
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ÞEMA UM BIRNI
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MYNDRÆNT SKEMA ÚR NÁMSEFNI UM BIRNI
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„KINDS OF QUESTIONS THAT TEACHERS AND STUDENTS CAN ASK TO
SOLVE WORD PROBLEMS WHILE SIMULTANEOUSLY DEVELOPING
APPROPRIATE ACADEMIC LANGAUGE IN ASSOCIATION WITH THE
RELEVANT COGNITIVE STRUCTURES“, BLS. 68
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ÍSLENSKT EFNI - DÆMI
• Tungumálatorg
• http://tungumalatorg.is/sisl/efnisbanki/siop/
• Skóladeild Akureyrarbæjar
• http://erlendir.akmennt.is/
• http://erlendir.akmennt.is/wpcontent/uploads/2017/08/Samantekt-fyrir-kennara.pdf
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