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Inngangur 

Markmið með styrknum sem við fengum var:  að efla grunnskólakennara til að kenna nemendum 

með íslensku með annað mál,  og styðja þá í aðlögun í almennu bekkjarstarfi. Ennfremur að leita 

eftir tengslum í norrænu samstarfi milli eigin skóla og heimsóknarskóla eftir því sem við á. Verkefni 

okkar var að koma okkur í samband við skóla á norðurlöndunum sem hefði hátt hlutfall tvítyngdra 

barna og var allur undirbúningur í okkar höndum. Ég starfa í grunnskóla í Breiðholti með hátt 

hlutfall nemenda af erlendum uppruna og var þetta því kærkomið tækifæri fyrir mig til að efla 

faglega þekkingu mína.  
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Ferðatilhögun og framkvæmd 

 

1. Skipulag og framkvæmd ferðar 

Við fengum ákveðna upphæð í styrk og áttum að skipuleggja ferðina alfarið sjálf með ákveðnum 

formerkjum þó. Ég og Jóhanna, kennari úr Seljaskóla ákváðum að vera í samráði með skóla og aðra 

framkvæmd, þar sem að okkar vinnuaðstæður eru mjög svipaðar og því styrkur að hafa hvor aðra.  

Við höfðum millilið sem kom okkur í samband við íslenska konu sem er skólastjórnandi í skóla í 

Rosengard hverfinu í Malmö. Hún lét okkur fá netföngin hjá kennurum í Östargardskolan þar sem 

við vorum í viku og einnig í Rosegardskolan þar sem við vorum einnig í viku. Við flugum til 

Kaupmannahafnar og leigðum okkur íbúð í Malmö og tókum strætó í og úr skólanum.  

 

2. Heimsóknarskóli/-ar 

Hverfið sem skólarnir eru í heitir Rosengard og er staðsett miðsvæðis í Malmö. Hefur það títt verið 

í fréttum, þar með talið hérlendis vegna óeirða og gengjastríða. Félagsleg vandamál eru algeng, 

atvinnuleysi mikið og menntunarstig foreldra er lágt. Malmö og þá sérstaklega þetta hverfi er oft 

fyrsta stopp innflytjenda við komuna til Svíþjóðar. Hverfið er eins og eyja í miðri borg þar sem að 

íbúar þess sækja gjarnan alla þjónustu innan hverfisins og geta talað móðurmál á flestum stöðum. 

Sumir íbúa fara jafnvel aldrei út fyrir hverfið. 

Skólanir sem við heimsóttum eru tveir og ólíkir á þann hátt að annar þeirra er með móttökudeild 

eða eins og Svíarnir kalla það „undirbúningsbekk“ þar fara þau fyrst eftir að hafa farið í gengnum 

„Mosaik“. En í hinum fara þau beint í bekki. Unglingaskólanum var lokað vegna óróa og vandamála 

og skólarnir eru því báðir upp í 7. bekk en eftir það er nemendum dreift um Malmö. Skólarnir eru 

báðir læstir og aðeins starfsfólk hefur lykil. Það var gert til að tryggja öryggi nemenda og 

starfsmanna.  

Örtagardskolan 

Í honum eru 400 nemendur í 1. – 7. bekk og við skólann er einnig sérdeild og leikskóli. Nánast 

100% nemenda eru tvítyngdir og flestir hafa komið til Svíþjóðar sem flóttamenn. Í 1. – 4. bekk fara 

nýir nemendur beint inn í bekk þar sem að námsefnið og tungumálið er enn það einfalt að þeir 

eiga að ná fljótt tökum á því. Í 5 – 7. bekk fara nemendur fyrst í undirbúningsbekk og eru þar 

yfirleitt fyrsta árið, í mesta lagi 1 og ½ ár. Þau eiga sinn heimabekk og fara þangað a.m.k. eina 

kennslustund á viku samkvæmt sænskum lögum. Skipulagið og stundatöflugerð getur verið flókin 

og krefst samvinnu bekkjarkennara og kennara undirbúningsbekkjanna. Þar sem að nemendur eru 

á ólíkum aldri og tilheyra mismunandi bekkjum. Undirbúningsbekknum er tvískipt, annars vegar 

nemendur sem eru byrjendur í sænsku og hinsvegar þeir sem eru komnir lengra. 

Kennarar hafa þróað þematengda aðferð við sænskukennslu og leggja áherslu á upplifun nemenda 

og áþreifanleg kennslugögn. Þeir kalla það hringferli við uppbyggingu þekkingar og orðaforða og 

þróunar á því efni sem er til umfjöllunar. Þannig dýpkast þekking nemenda við hvert þrep: 
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Hringferlið: 

 

Þema: ávextir 

Þáttur 1 – uppbygging þekkingar og orðaforða  

 

 

 

Þáttur 2 – fyrirmyndartexti 
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Þáttur 3 – Skrifa sameiginlegan texta 

 

Þáttur 4 – skrifa texta einstaklingslega 

 

Rosengardskolan 

Í honum eru rúmlega 400 nemendur í 1. - .7. bekk og allir nemendur skólans eru með sænsku sem 

annað mál. Þar eru engir móttökubekkir og að meðaltali 25- 27 nemendur í bekk. Kennarar eru í 

teymiskennslu og eru  til dæmis 3 kennarar með 2 bekki eða 4 kennarar með 3 bekki. Í u.þ.b. 3 ár 

hefur skólinn verið að þróa og fylgja eftir ákveðnu kerfi sem lýtur að uppbyggingu og gæði 

kennslustunda og aga í skólanum.  Allir starfsmenn skólans fylgja sama kerfinu og allar 

kennslustundir hjá öllum kennurum byggjast eins upp þannig að nemendur vita alltaf að hverju 

þeir ganga. 

Þetta kerfi kallast Rosengaedsmoeddelen og hefur skólinn orðið þekktur fyrir góðan árangur bæði 

með námsárangur og aga innan skólans.  

Hluti af „módelinu“: 

• Við byrjum og endum skóladaginn alltaf á sama hátt 

• Við byrjum og endum hverja kennslustund á sama hátt 

• Það er vinnufriður í skólanum okkar 

• Við eigum í lágstemmdum samskiptum – byggt á hugmyndafræði sáfræðingsins Ross. W. 
Green 

• Það fylgir nemendum alltaf starfsmaður þegar þeir flytja á milli svæða 

• Við fylgjum umgengisreglum í matsalnum 

• Það eru alltaf fullorðnir til staðar í frímínútum 

• Allt starfsfólk skólans vinnur með orðaforða á markvissan hátt  

• Við notum margvísleg hjálpargögn í kennslu 
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• Við skráum allar fjarvistir 

• Við fylgjum jafnréttisáætluninni í skólastarfi 

• Við notum „hringmódelið“ í vinnu til að þróa einstaka efnisþætti

 

 

3. Lærdómur minn 

Þessi ferð var frábær í alla staði. Mjög jákvætt að fá frjálsar hendur hvað varðar val á landi og 

skólum og að fá að fara tvær saman var ómetanlegt. að mínu mati. Svíar eru skrefi á undan okkur 

hvað varðar kennslufræði og ramma hvað varðar allt skólastarf tvítyngdra nemenda. Við vorum 

sérstaklega ánægðar með dvölina í Rosengard skólanum og sjá hugmyndafræði í starfi sem virkar 

og er jafnframt mjög einföld og framkvæmanleg. Ég skildi allt sem fór fram í báðum skólanum og til 

hvers var ætlast af nemendum. Ramminn var skýr og fyrirmælin einföld og þeim fylgt eftir. Í þeim 

árgangi sem við fylgdum voru 25 og 26 nemendur í bekk, margir nemendanna með brotinn 

bakgrunn og erfiðar félagslegar aðstæður en þeim leið vel í skólanum, í þessum skýra ramma sem 

settur var upp. 

4. Lærdómur fyrir íslenskt skólakerfi 

Ég myndi vilja innleiða þá stefnu sem Rosengardskolan fylgir eftir í þessa grunnskóla hér í 

Breiðholti sem eru með svona hátt hlutfall nemenda af erlendum upprunar. Þar sem unnið er 

markvisst með uppbyggingu þekkingar og orðaforða í öllum námgreinum og öllu skólastarfi. Þessir 

skólar tveir skólar í Malmö fá hæst fjármagn allra skóla þar sem að nemendasamsetning er slík að 

það þarf fleira starfsfólk og vel menntað starfsfólk til að sinna þessum fjölbreytta nemendahópi. 

Þetta myndi þurfa hér líka, að fjármagn skóla færi eftir nemendasamsetningu, bæði hvað varðar 

félagslegar aðstæður og hlutfall tvítyngdra nemenda ekki bara aukafjárveiting eftir Milli mála 

prófinu. Hér eins og í Svíþjóð eru hverfin ólík hvað varðar samsetningu foreldrahópa og þar af 

leiðandi nemendahóparnir líka.  
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 Lokaorð 

Það var margt líkt og margt ólíkt við þessa skóla og þá skóla sem við störfum við hér í Breiðholtinu. 

Það var magnað að fylgjast með kennurum sem brenna fyrir starfinu því að eins og þeir sögðu til 

að endast í þessu starfi með svona fjölbreyttan og krefjandi nemenda- og foreldrahóp þarftu að 

brenna fyrir því sem þú gerir. í seinni skólanum sem við heimsóttum ákváðu skólastjórnendur og 

kennarar að leggja allt annað til hliðar og leggja áherslu á faglega kennsluhætti og innra starf 

skólans. Það skein í gegn og mjög metnaðarfullt og faglegt starf var unnið þar. Ég lærði mjög margt 

af þessari ferð, af því sem kennarar og nemendur voru að fást við og starfi skólanna sem mun 

nýtast mér í starfi og til að miðla áfram.   

 

 

 

 

 

 

 

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: Reykjavík        Dags. 14/12/2018 

 

 

Sólveig Edda Ingvarsdóttir 

Nafn/þátttakandi 

Kennari í Hólabrekkuskóla 

 

 

 

 

 

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

http://ssh.menntamidja.is/

