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Inngangur 

Ég fór í byrjun nóvember og heimsótti tvo litla 

skóla í Harðangursfirði í Noregi, Brakanes skule 

og Kinsarvik skule. Ég hafði áhuga á að sjá 

hvernig unnið væri með tvítyngda/fjöltyngda 

nemendur og fjölmenningu í samfélögum þar 

sem aðstæður væru nokkuð líkar því sem gerist í 

mínum skóla. Þar gæti ég nýtt mér það sem ég 

lærði inn í mínum skóla.  

Á báðum stöðum var tekið mjög vel á móti mér 

og það var sérstaklega áhugavert að sjá muninn 

á þessum tveimur stöðum þó fjöldi nemanda í 

skólunum væri mjög svipaður.  Í Brakanes skule 

var eingöngu unnið með tvítyngdu 

nemendurnar inni í bekkjum en þar voru 2 - 3 

ár síðan síðustu flóttamennirnir komu í bæinn 

sem heitir Ulvik. Í bænum Kinsarvik hafði hins 

vegar verið móttökustöð fyrir flóttamenn þar til 

fyrir ári síðan þegar henni var lokað. Þar voru 

nemendur meira teknir út úr bekkjum þó 

nokkuð misjafnt væri hve langt síðan þeir komu 

til landsins. Sá nemandi sem hafði búið hvað styst í Noregi hafði búið þar í rétt um ár.  

 



 

 Ferðatilhögun og framkvæmd 

 

1. Skipulag og framkvæmd ferðar 

Ég hafði áhuga á að fara í skóla þar sem nemendur væru hluti af heildinni en ekki í sérdeildum. Ég 

vildi skoða hvernig þetta væri tengt aðstæðum líkt og þeim sem ég hef í mínum skóla heima á Íslandi. 

Ég þekki til í Ulvik í Harðangursfirði og ákvað að það yrði 

mitt fyrsta val um skóla.  

Strax um 20. ágúst sendi ég tölvupóst til skólans og óskaði 

eftir að fá að koma í heimsókn til þeirra. Rúmri viku síðar 

fékk ég svar þar sem óskað var eftir nánari upplýsingum 

og það var greinilegt að skólinn er ekki vanur að fá svona 

fyrirspurnir. Eftir nánari útskýringar og ítrekun af minni 

hálfu um að ég væri að skoða það sem væri jákvætt og vel 

gert var samþykkt að taka á móti mér. Í framhaldi af því ræddi ég við minn skólastjóra um góða 

tímasetningu og úr varð byrjun nóvember sem gekk einnig upp fyrir móttökuskólann.  

Þegar samþykki fyrir skóla og tíma var komið, fór allt í gang með að bóka flug og annað sem til þurfti. 

Samskipti mín við Brakanes skule fóru fram í gegnum deildastjóra unglingadeildar, Sigrúnu Uppheim. 

Um miðjan september stakk hún upp á að kannski væri áhugavert að skoða einnig aðstæður í 

Kinsarvik skule þar sem þar hefði verið móttökustöð fyrir flóttamenn og eflaust unnið eitthvað öðru 

vísi með fjöltyngda nemendur þar en í Ulvik. Um 30 mínútna akstur er á milli bæjanna tveggja. Ég 

ræddi við tengilið minn hjá sveitafélaginu og hann samþykkti að heimsækja fleiri en einn skóla.  

Í framhaldi af því hafði ég samband við Kinsarvik skule og óskaði eftir að heimsækja skólann í tvo 

dag. Ég var boðin velkomin af hálfu skólans og var sett í samband við sérkennara skólans, Margareth 

Moberg.  



 

 

 

2. Heimsóknarskóli/-ar 

Brakanes skule er eini grunnskólinn í Ulvik, en í bænum býr 1131 íbúi. Nemendur skólans eru 130 í 

1. - 10. bekk og þar af eru yfir 35% tvítyngdir eða fjöltyngdir. Nemendur skólans koma frá yfir 20 

þjóðum. Bærinn tók við nokkrum flóttamannafjölskyldum fyrir 3 - 5 árum síðan og í skólanum eru 

17 nemendur úr þeim fjölskyldum. Í hverjum árgangi er um einn bekkur með um 10 - 18 nemendum. 

Nýr skólastjóri hafði tekið við Brakanes skule um sumarið og hún hafði orð á því að skólann vantaði 

einkunnarorð og eitthvað sérkenni sem gæti talist sitt.  

Í Brakanes skule fór ég inn í hina og þess tíma í 7. - 10. bekk og fylgdist með ýmsum kennurum og 

nemendum í fjölbreyttum fögum. Þar voru fjöltyngdir nemendur í þessum árgöngum í þeim skóla 

allir inni í tímum með bekknum sínum. Í einum árgangi, 9. bekk, kom aukakennari sem talaði 

albönsku inn í 2 kennslustundir á viku en báðir skólarnir bjuggu svo vel 

að hafa kennara við skólann sem tala albönsku. Nemendur bæði frá 

Írak og Sýrlandi skilja og geta tjáð sig á albönsku.  

Kinsarvik skule er eini grunnskólinn í Kinsarvik en í bænum búa 

eingöngu 519 manns. Bærinn er hluti af Ullensvang fylki og hluti af 

nemendum skólans koma úr sveitinni í kringum bæinn. Í skólanum eru 

um 170 nemendur í 1. - 10. bekk. Í bænum Kinsarvik var móttökustöð 

fyrir flóttamenn á árunum 1990 - 2017 en henni var lokað á eingöngu 

3 mánuðum þar sem stefna Noregs varð að hafa slíkar stöðvar frekar í 

stærri bæjum. Þar reyndist erfitt að fá nákvæmar tölur yfir hve mikill 

fjöldi nemenda væri tví- eða fjöltyngdur þar sem mikið af þeim 

nemendum sem gætu talist með hafa búið lengi í Noregi og norskan 



 

nánast þeirra móðurmál. En hlutfallið þar var ekki lægra en í Brakanes skule. Í Kinsarvik skule héngu 

víða á veggnum nokkur plaköt með einkunnarorðum skólans sem voru “Kunnskap i fokus” þekking í 

öndvegi, “Respekt toleranse” virðing og umburðarlyndi, “samarbeid kommunikasjon” samvinna og 

samskipti og “positivt  læringsmiljö” jákvætt námsumhverfi.  

Í Kinsarvik skule var sérkennari sem sá eingöngu um fjöltyngda nemendur. Fyrstu 2 - 3 vikur nýrra 

nemenda í skólanum sem höfðu ekki áður verið í norskum skólum voru nemendurnir eingöngu með 

sérkennaranum. Hann fylgdi þeim um allt og var með nemendunum bæði í mat og frímínútum. Hann 

hjálpaði þar nemendunum að aðlagast norsku skólasamfélagi á fjölbreyttan hátt. Síðan þegar 

nemendunum var treyst var þeim hjálpað að aðlagast inni í bekkjum með aðstoð. Sérkennarinn 

Margareth Moberg í Kinsarvik skule hefur verið mikil áhugamanneskja um menntun nemenda með 

annað móðurmál en hún stofnaði og heldur úti facebooksíðu sem heitir “Norsk som andrespråg” 

(norska sem annað mál). Síðan er með yfir 12 þúsund meðlimi.  

Kinsarvik skule tekur þátt í þróunarverkefni á vegum Nafo sem er þjóðarstofnun fyrir kennslu 

fjölmenningarlegra nemenda og OsloMet sem er háskólinn í Oslo. Verkefnið gengur út á að 

nemendur eru í fjarnámi og fá stærðfræði- og náttúrufræðikennslu á albönsku gegnum netið. Þeir 

mæta nokkrum sinnum í viku á ákveðnum tímum á vefsvæði þar sem kennari á þeirra tungumáli er 

mættur og kennslan fer fram.   

 

3. Lærdómur minn 

Það er rosalega gefandi að fá að taka þátt í svona 

verkefni og endurnærandi að að kúpla sig alveg 

út úr sínum aðstæðum og fá að vera áhorfandi 

annars staðar. 

Eitt af því sem ég tek með mér eru góðar 

kennsluáætlanir sem voru í báðum skólunum. 

Öll fög voru tekin fyrir og sett niður hvað á að 

gera í hverri viku í skólanum og heima ásamt því 

að þar voru markmiðin með kennslunni. Þarna fengu nemendur mjög góða heildaryfirsýn yfir næstu 

viku. Vert er að taka fram að það falla aldrei niður kennslustundir í Noregi, það þarf alltaf að fá 

forfallakennara til að taka að sér tímana.  



 

Mér fannst mjög flott yfirlitsblað sem einn nemandi var með þar sem fram kom orð/orðasamband 

sem hann þekkti eða þekkti ekki og nánari útskýringar á þeim meðal annars í samhengi. Þetta er 

eitthvað sem er hægt að vinna í tengslum við öll fög og ég á pottþétt eftir að nýta í minni 

stærðfræðikennslu.  

 

Ég tók eftir því í öðrum skólanum að nemendur voru í þremur mismunandi stærðfræðiefnum 

samtímis. Þeir voru einhverja tíma inn í umsjónabekknum í því efni sem bekkurinn var að vinna, þeir 

voru hjá sérkennara í Norsk start í ákveðnu efni og síðan voru þeir einnig í stærðfræði í fjarnámi á 

albönsku og þar voru þeir í enn einu efninu. Ég fékk það á tilfinningunni að það vantaði flæði í 

námsefninu og samþættingu. Fjarnámið var nýtilkomið og tilraunaverkefni og eflaust átti eftir að 

samstilla betur vinnuna.  

 

 

 

  



 

4. Lærdómur fyrir íslenskt skólakerfi 

Mér fannst sérstaklega áhugavert að sjá hvað gagnabankarnir á netinu sem norskir kennarar höfðu 

aðgang að eru fjölbreyttir og mikið efni bæði hvað varðar 

vendikennslu, verkefni og prófum. Einnig var áhugavert að sjá 

fjölbreytilega útgáfu á námsefni fyrir nemendur með annað 

móðurmál. Þetta átti alls ekki bara við um í tengslum við 

norsku heldur flest önnur fög líka þar sem bókunum var skipt 

eftir aldursstigum.  

Það er alveg greinilegt að skólarnir í Noregi eru að fá fjármagn 

sem þarf til þess að geta sinnt nýbúum töluvert betur en 

íslenskir skólar eru að ná að gera þar sem ég þekki til.  

Á netinu voru til yfirlitsblöð þar sem greina átti nýbúa og staðsetja námslega getu 

nemendana nákvæmlega og út frá því var hægt að vinna kennsluáætlun í 

framhaldinu. Í fyrirmyndarheimi samkvæmt sérkennara ætti að gera þetta amk. 

tvisvar á ári fyrir hvern nemanda en reynt er að sinna þessu að vori ár hvert til að 

byggja á fyrir haustið. 

Annað sem var mjög flott var túlkaþjónusta. Í Noregi er hægt að fá túlk í gegnum 

netið. Það er bókaður túlkur á ákveðnum tíma og tungumál valið og jafnvel er hægt 

að velja ákveðinn túlk. Síðan fer þjónustan fram á tilsettum tíma gegnum símaviðtal. Þetta auðveldar 

mjög alla vinnu með samskipti við foreldra með erlent tungumál.   

 

  



 

 

 

 

Lokaorð 

Takk kærlega fyrir mig. Það hleður batteríið bæði tengt líkama og sál að fá tækifæri til að taka þátt í 

svona verkefni.  

Það var alveg frábært að fá að heimsækja aðra skóla og sjá hvernig aðrir kennarar sinna sínum 

störfum. Það er mjög nærandi fá tækifæri til þess að vera áhorfandi hjá öðrum. Það er líka jákvætt 

að fá stundum tilfinninguna að maður er að gera eitthvað gott sjálfur.  

 

 

Með undirritun þessarar greinargerðar staðfesti ég þátttöku mína í umræddri ferð og að hún endurspeglar 

sjónarmið mín og þá framkvæmd sem átti sér stað í ferðinni. 

 

 

Staður  

Hafnarfjörður 21. janúar 2019 

 

 

Rósa Lyng Svavarsdóttir 

Kennari í Áslandsskóla  

 

 

 

 

 

Ofangreind skýrsla verður birt á vef verkefnisins, http://ssh.menntamidja.is, til kynningar fyrir aðra um framkvæmdina. 
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