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Alm ennt um málið
Fjölmenningarsetur telur að almennt séð sé þingsályktunartillaga um að efla 
íslensku sem opinbert mál á íslandi framfaraskref í málefnum innflytjenda. í 
tillögunni er fjallað um ýmis atriði sem mikilvægt er að taka á með 
myndarlegum hætti og því brýnt að nægir fjármunir fylgi með verkefnunum.

Varðandi einstaka liði tillögunnar vill Fjölmenningarsetur veita umsögn um þá 
sem snerta innflytjendur beint eða óbeint.

Islenska sem annað mál
Fyrst ber að nefna íslensku sem annað mál. Tvítyngdum börnum hefur fjölgað 
mikið undanfarin ár eins farið er yfir í greinargerð þingsályktunartillögunnar en 
ýmsar vísbendingar benda til að staða barna af erlendum uppruna sé lakari en 
íslenskra.

Nokkuð hefur borið á því að kennarar og aðrir viti ekki hvert ber að leita 
varðandi leiðbeiningar og fræðilegt efni varðandi málefni þeirra. Að mati 
Fjölmenningarseturs þarf því að efla rannsóknir á stöðu tvítyngdra barna bæði 
námslega og félagslega, auka stuðning við kennara og skólastjórnendur (til 
dæmis á vegum Menntamálastofnunar) og hafa efni og fróðleik aðgengilegt á 
einum stað. Þörf er á því að skoða sérstaklega hvaða áhrif hópamyndun og 
hugsanleg félagsleg einangrun erlendra nemanda hefur á námslega stöðu 
þeirra.
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Vísbendingar eru um að sterk staða í móðurmáli erlendra nemenda efli 
nemendur í íslenskunámi sínu og geri nemendur betri í því að virkja og nýta sér 
ný hugtök. Gera þarf stórátak í námsefnisgerð fyrir erlenda nemendur, bæði í 
íslensku og á algengustu móðurmálum. Gera þarf ráðstafanir til þess að gera 
námsefni í einstökum námsgreinum aðgengilegt á algengustu móðurmálum, 
enda lenda nemendur af erlendu bergi brotnir oft í því að dragast aftur úr 
samlöndum sínum meðan þeir eru að byggja upp færni í íslensku. Huga þarf 
sérstaklega að móðurmálskennslu erlendra nemenda í aðalnámskrá 
grunnskólastigsins.

Stuðningur við skólasamfélagið
Styrkja þarf íslenskt skólasamfélag fjárhagslega til þess að það sé betur í stakk 
búið til þess að takast á við þær áskoranir sem felast í móttöku mikils fjölda 
erlendra nemenda. Þetta á við um þætti eins og námskeið fyrir starfandi 
kennara, stuðning við einstaka nemendur inni í bekkjum (sérkennslukvóti), 
námsráðgjöf og almennt stuðningset í bæði framhalds og grunnskólum. Huga 
þarf sérstaklega að minni skólum úti á landsbyggðinni þar sem bjargir eru minni 
og fjárhagslegur sveigjanleiki til að bregðast við þróun í nemendahópum er ekki 
eins mikill.

Foreldrasam starf
Efla þarf stuðning við erlenda foreldra, til þess að þeir kynnist íslensku 
skólaumhverfi og taki þátt í foreldrasamstarfi en slíkt getur einnig orðið fólki 
hvatning til þess að láta meira til sín taka í samfélaginu.

Kennaram enntun
Eins og áður hefur verið minnst á þarf að mati Fjölmenningarseturs að auka 
framboð á námskeiðum fyrir starfandi kennara sem vilja dýpka þekkingu sína á 
kennsluaðferðum sem henta fyrir fjölmenningarlega hópa. Til lengri tíma litið 
þarf að grípa til róttækari aðgerða varðandi menntun kennaranema og bjóða 
upp á námskeið eða jafnvel námsleið við Menntavísindasvið í kennslu nemenda 
með fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn.

Fullorðinsfræðsla
Huga þarf sérstaklega vel að íslenskunámi fullorðinna innflytjenda, þar sem vald 
á íslensku opnar fólki dyr og er jafnvel forsenda þess að viðkomandi geti nýtt 
sér þá þekkingu sem hann eða hún kemur með sértil landsins. 
Fjölmenningarsetur leggur því til að hugað verði sérstaklega að gera starfrænt 
námsefni í íslensku fyrir fullorðna vel úr garði, að innflytjendum verði í sem 
flestum tilfellum gert kleift að sækja íslenskunámskeið á daginn, að þess sé 
gætt að kostnaður við slík námskeið sé ekki óviðráðanlegur og að hugað sé að
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barnagæslu þegar ekki er hægt að koma því við að fólk geti sótt námskeið yfir 
daginn.

Bókasöfn
Huga þarf vel að hlutverki bókasafna varðandi stuðning við innflytjendur og 
íslenskunám þeirra, bóksöfn geta verið staður sem laðar fólk til sín til þátttöku í 
hópastarfi innflytjenda (eins og Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur gert með 
góðum árangri), þar er hægt að vera með upplýsingar varðandi þjónustu 
viðkomandi sveitarfélags og stofnanna ríkisins, þar er hægt að byggja upp 
bókakost á lykiltungumálum til að styðja við móðurmálsnám og læsi barna með 
innflytjendabakgrunn og síðast en ekki síst eru bókasöfn almenningsrými þar 
sem fólk getur hist og ýmist æft sig í að tala íslensku eða sinnt öðrum þörfum.

Virðingarfyllst,

f.h. Fjölmenningarseturs

Rúnar H. Haraldsson MOLncotruRALwwrmatwnciNTRt 

Forstöðumaður
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