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Skólaheimsókn til
Svíþjóðar
14-25. janúar 2019
Sigrún Árdís Einarsdóttir, Salaskóla

Farsta grundskola
Adolfs Frederiks
musikklasser
• Grunnskóli fyrir nemendur á aldrinum 6-16
ára
• Tæplega 1000 nemendur stunda nám við
skólann
• Um 50 % nemenda hafa annað móðurmál
en sænsku
• Móttökudeild fyrir nemendur af erlendum
uppruna
• Einkunnarorð skólans: ábyrgð, hreyfing,
söngur, öryggi og allir með
• Stefna skólans er að allir fái jöfn tækifæri,
geti náð árangri í námi & öðlast kunnáttu við
hæfi
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Skipulagið innan
móttökudeildarinnar
• Fjórir kennarar vinna í móttökudeildinni
• 16 nemendur á aldrinum 10 -16 ára
• Nemendur eru að jafnaði í deildinni í 1-2 ár
• Sækja samhliða móttökudeildinni almenna bekki
• Allir nemendur geta fengið móðurmálskennslu einu
sinni í viku
• Móðurmálskennarar (studiehandledare) aðstoða
nemendur inni í bekk 1-4 sinnum á viku
• Kennarar taka ítarlegt móttökuviðtal áður en nám
við skólann hefst

• Grunnskóli staðsettur í
Skarpnäck
• Um 500 nemendur stunda
nám við skólann
• Tvískiptur í eldra og yngra stig
• Um 80% nemenda hafa
annað móðurmál en sænsku
•

Einkunnarorð skólans:
lærdómur, samskipti &
samstarf

•

Tungumálið er nauðsynlegur
hlekkur í velgengi
nemendans

Skarpatorpsskolan
Lärande-Kommunikation-Samverkan
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Skipulagið í
Skarpatorpsskolan
• Engin móttökudeild
• Skólinn fylgir skipulagi sem kallast
språkutvecklande arbete og hefur gert í 15 ár
• 5 kennarar sem kenna sænsku sem annað mál
• Allir kennarar eru tungumálakennarar

• Fræðsla fyrir alla kennara einu sinni í mánuði
• Allir nemendur fá mentor
• Co-teaching
• Translanguaging

• Mikil áhersla á orðaforða og
talað mál
• Orðaforði og málfræði ávallt
kennt saman
• Mikið myndrænt efni og
leikræn tjáning
• Samvinnunám - keðjuverkefni
& samlestur
• Mikil áhersla á textatýpur og
að kenna nemendum að
þekkja mismunandi texta
• Leggja inn orðaforða fyrir
tímann áður en námsefni er
kynnt
• Kennarar eru ófeimnir við að
leiðrétta nemendur

Kennslunálgun og skipulag

• Móðurmál nemenda og
menning er veitt athygli
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Námsbækur fyrir nemendur
af erlendum uppruna
• Fjölbreytt og heildstætt námsefni í
sænsku

• Úr mörgu að velja
• Námsefni í öðrum námsgreinum sem er
skrifað sérstaklega fyrir þá sem hafa
annað móðurmál en sænsku, t.d
samfélagsfræði, stærðfræði og
náttúrufræði
• Gagnabankar á netinu – hljóðbækur og
sjónrænt efni

Mín upplifun og lærdómur
•

Hollt að stíga út fyrir þægindarammann og
prófa að vera “mállaus”

•

Aukið sjálfstraust

•

Skapar tengsl

•

Innsýn inn í nýjar aðferðir og nálgun
gagnvart móttöku erlendra nemenda

•

Mikilvægi þess að útskýra hugtök,
orðaforða fyrirfram

•

Foreldrasamstarf og utanumhald

•

Forvitnari um hugmyndafræðina bakvið
translanguaging
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Þjónusta við nemendur er
til fyrirmyndar í Svíþjóð:
• Móðurmálskennsla
• Studiehandledare
• Móttökudeildir
• Námsefni við hæfi
• Sænska kennd sem
sérgrein og metin á réttum
forsendum

Lærdómur fyrir íslenskt skólakerfi

Annað:
• Rútína í kennslu og skýr
mörk innan skóla, t.d. engin
snjalltæki
• Agamál
• Hugsa í lausnum - ekki
vandamálum

Takk kærlega fyrir mig!
Menntun er öflugasta vopnið sem þú getur notað til að breyta heiminum - Nelson Mandela
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