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Til umfjöllunar í dag

I. Móðurmál – samtök um tvítyngi

II. Bókasafn Móðurmáls

III. Allir með – tölum saman um skólamenningu á Íslandi. 



Hverjir erum við?



Tilgangur

• Að kenna börnum móðurmál þeirra

• Að styðja við móðurmálshópa og móðurmálskennara

• Að vinna saman með foreldrum fjöltyngdra barna til að skapa

börnunum tækifæri til að læra þeirra móðurmál

• Að taka þátt í rannsóknum um fjöltyngi og móðurmál

• Að þróa móðurmálskennslu

• Að styðja við virkt tvítyngi í samfélaginu



Móðurmálsskólar 2018-19

Arabíska

Búlgarska

Enska

Filippseyska 

Franska

Japanska

Lettneska

Litháíska

Pólska

Rússneska

Serbneska

Slóvakíska

Spænska

Tékkneska

Tælenska

Ukraínska 

Víetnamska

Þýska

Höfuðborgarsvæði

Undanfarin ár:

Albanska

Amharíska

Ewe 

Finnska

Kínverska

Kóreanska

Nepalíska

Portúgalska

Sænska

Tyrkneska

Twi 

Reykjanesbær

Fjarkennsla



Bókasafn Móðurmáls

Staða safnkosts
30.9.2018

3925 eintök skráð í Gegni
á 32 tungumálum

Samtals um 9000 bækur





Stuðningur

• Reykjavíkurborg

• Sjálfboðaliðar



Tíu fræðslukvöld - tíu tungumál

Samstarf: 
Samfok – samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík
WOMEN – samtök kvenna af erlendum uppruna
Móðurmál – samtök um tvítyngi

Tvíþætt markmið: 
veita foreldrum upplýsingar
gefa foreldrum tækifæri að koma skoðunum á framfæri

Tímalína: 2017-2018



Erindi



Spurningar fyrir umræður

●Hvað gengur vel?

●Hvað má bæta?

●Áttu góð ráð?

●Hverju mundirðu vilja breyta ef þú ættir töfrasprota

og peningar skiptu engu máli?



Greining - þemu

Tungumál

Þjónusta

Skólinn

Menning

Samstarf og upplýsingar

Börnin



Niðurstöður
Grunnniðurstöðurnar: 

Það vantar meiri íslenskukennslu, dýpka skilning barnanna á íslensku og aðstoða foreldra við

að læra íslensku. Það vantar betri móðurmálskennslu og tryggja að móðurmálskunnátta sé

metin til einkunna. Og það vantar meiri stuðning við heimanám tvítyngdra barna þar sem

foreldrar geta ekki alltaf hjálpað þar sem þau hafa ekki orðaforðann til að aðstoða og geta

ekki leiðrétt t.d. í heimalestri. Það þarf að vinna með viðhorf kennara, bæta upplýsingagjöf. 

Það vantar viðurkenningu móðurmálsnáms, tungumálamenntunar erl. kennara, aðgang að

sérfræðingum.

Viðhorf til skólans og skólakerfisins er jákvætt og líðan barnanna er góð, fyrir utan

eineltismál.

Það þarf að hækka laun kennara og auka aðstoð við þá inn í skólana og tryggja

endurmenntun í sambandi við fjölmenningu.



Umfjöllun - hvað svo?

Hlusta betur á raddir foreldra af erl. uppruna.

Finna leiðir til að auka gagnkvæman skilning.

Taka ábyrgð - foreldrar, skólar, stofnanir.

Nýta betur tíma tvítyngdra barna - t.d. frístundaheimilin, 

aðstoð eftir skóla.



Stuðningur Allir með



Takk!


