
Nemandinn okkar 

Nemandinn sem er drengur fæddist á Íslandi. Foreldrar hans eru íslenskur faðir 
sem er mikið til sjós og tælensk móðir sem er heimavinnandi. Heimilismálið er 
bjöguð enska í bland við mjög einfalda íslensku. Móðir drengsins talaði ekki við 

hann móðurmál sitt þegar hann var á máltökuskeiði og hún gerir það ekki í dag. 
Drengurinn stundar nám í grunnskóla í Reykjavík og er í 4. bekk. Nemandinn 

virðist hafa mjög lélega undirstöðu í íslensku og á erfitt með nám. 

NEMANDINN 

Drengurinn heitir Ray. Hann talar litla íslensku. Faðir hans talar íslensku við hann þegar hann er í landi. 
Hann á eina yngri systur. Ray er fæddur á Íslandi. Ray talar litla íslensku en er í 4. bekk og þess vegna 
teljum við mikilvægt að byrja á því að greina málþroska hans. 

Hvaða þekking er til staðar ? 

Hvaða málþroskapróf er búið að gera þegar hér er komið ? 

Hvaða niðurstöður liggja fyrir og hvernig hefur verið unnið með barnið ? 

Við leggjum áherslu á að finna styrkleika Rays og vinna með þá samhliða annarri vinnu með tungumálið. 

SKÓLINN 

Við teljum mikilvægt að aðstoða kennara með að aðlaga námsefni fyrir Ray. Skýr markmið og mat á 
íhlutun eru nauðsynleg til að fylgjast með hvort úrræði eru að skila árangri. 

 Mikilvægt er að nýta kennsluforrit eins og kostur er til að námið geti virkað hvetjandi, myndrænt og 
spennandi kostur fyrir drenginn. Þannig gæti myndræn orðabók af ýmsum aðstæðum í daglegu lífi aukið 
skilning hans. 

Ray þarf sérkennslu í minnst 20 mín. á hverjum degi þar sem áhersla er lögð á að efla sjálfstraust hans í 
tungumálinu og leitast við að efla málþroska hans með markvissri málörvun. 

Í kringum Ray viljum við mynda teymi sem umsjónarkennari, sérkennari, foreldrar, deildarstjóri sitja í. 
Þessir einstaklingar hittast reglulega og fara yfir það hvernig gengur í skólanum og hver eru næstu skref. 
Mikilvægt er að funda reglulega (á 4 vikna fresti) til að allir séu upplýstir um gang mála. 

Athuga þarf hvort ástæða er til að vísa barninu í frekari greiningar, t.d. þroskamat. Útbúa þarf 
einstaklingsnámskrá sem teymið endurskoðar og kallar til aðila inn í teymið eftir þörfum. 

Athuga þarf samskipti Ray og virkni í félagahópnum og vinna að því að koma honum í samband við 
jafnaldrana í námi og leik. 

Nýta þarf sem best alla þá aðstoð sem skólinn kann að bjóða upp á til að mynda aðstoð við heimanám 
og eða aðstoð í námsveri. 



 

FJÖLSKYLDAN 

Móðurmál móður er ekki talað á heimilinu og þekking hennar í íslensku er lítil. Tillaga okkar er að 
félagsráðgjafi athugi með hvaða hætti hægt er að veita heimilinu stuðning við uppeldið m.t.t. að aðlaga 
Ray nærsamfélaginu eins og kostur er. 

Einnig sjáum við tækifæri í því að hvetja móður til að lesa með Ray stuttar og einfaldar bækur með 
hliðsjón af því að styrkja hana einnig í íslenskukunnáttunni. 

Leita þarf eftir samstarfi við föður og fá fram hugmyndir hans um hvernig hann getur stutt við drenginn 
þegar hann er í landi, t.d. varðandi lestur og orðaforða, spil og fleira sem örvar málþroska Rays. 

Einnig þarf að kanna hvort heimanámsaðstoð er í boði á bókasafni í grenndinni og nýta þann möguleika 
ef hægt er. 

Kanna þarf hvort liðveisla af hálfu Félagsmálayfirvalda gæti stutt við drenginn félagslega. 

NÆRSAMFÉLAGIÐ 

Við hvetjum Ray til að sækja tómstundir með jafnöldrum eftir skóla. Hann hefur áhuga á Taekwondo og 
slíkar æfingar fara fram tvisvar sinnum í viku í nærliggjandi íþróttahúsi. Við leggjum það til á fundi með 
foreldrum að Ray fari með tveimur bekkjarbræðrum sínum eftir skóla á æfingu. 

ÍSLAND 

Markmið okkar er að aðlaga Ray nærsamfélagi sínu eins og kostur er t.d. með því að fara í tómstundir 
með jafnöldrum sínum. Einnig leggjum við á það áherslu að faðir Ray kynni hann fyrir íslenskum hefðum 
og siðum með t.d. heimsóknum til ættingja og fræðslu. 


