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Nemandinn okkar 

Nemandinn er 9 ára drengur, Muhamed, sem kom hingað til lands með móður sinni og fjórum 
eldri systkinum í hópi flóttamanna. Drengurinn er mjög smár eftir aldri og hefur aldrei gengið í 
skóla. Hann er ólæs á móðurmáli sínu og hefur því miður orðið vitni að miklu ofbeldi. Hann er 
mjög hljóðlátur og inni í sér og virðist eiga erfitt með að tengjast öðrum börnum. 

NEMANDINN 

Það skiptir mestu að nemandi upplifi sig sem hluta af nýjum bekk, að hann verði virkur í skólasamfélaginu 
að hann hafi eitthvað fram að færa til bekkjarins, að hann telji sig öruggan í skólanum og líði vel. Allar 
aðgerðir fyrstu vikur og mánuði þurfa að miða að þessu. 

Við teljum brýnt að setja hann í bekk með sínum jafnöldrum með áherslu á list og verkgreinar ásamt 
hreyfingu. 

Gæta verður að því að brjóta upp skóladaginn, þar sem nemendur þreytast fljótt á að sitja í ókunnu 
málumhverfi. Gott getur verið að hafa á því festu og reglu til að hjálpa Muhamed að átta sig á vinnulaginu í 
skólanum og ýta undir öryggiskennd. 

Þar sem Muhamed er feiminn og inn í sig þarf að taka tillit til samskiptafærni hans og að auka félagsfærni 
hans af varfærni. 

Það verður ekki eingöngu á herðum umsjónarkennara að sjá um hann. Mikilvægt er í skólanum sé aðili sem 
Muhamed getur alltaf leitað til og treyst. 

Einstaklingsnámskrá – allir kennarar sem koma að Muhamed þurfa að koma að gerð einstaklingsnámskrár, 
skoða þarfir hans og sjá fyrir sér hvernig þeir muni geta mætt þeim í sinni kennslu. 

Við gefum okkur að við höfum aðgang að starfsmanni sem talar tungumálið þar sem drengurinn kemur sem 
hluti af hópi flóttamanna. 

Tengja þarf Muhamed inn í félagsstarf, vistun eftir skóla (ef það er í boði) og aðrar aðstæður þar sem hann 
getur tengst börnum án þess að vera í námsaðstæðum. 

SKÓLINN 

Útbúa móttökuáætlun - Nýta spurningar úr gátlista um gagnkvæma félagslega aðlögun. 

Allir starfsmenn þurfa að þekkja kenningar um skóla margbreytileikans (inclusion) og þær leiðir sem 
gagnast geta til að skapa fjölmenningarlegt samfélag og stuðla að fjölmenningarlegum kennsluháttum. Það 
er á ábyrgð skólastjóra að sjá um að kennarar hafi þessi fræði á valdi sínu. 

Teljum brýnt að fá námskeið í fjölmenningarfærni t.d frá Huldu Karen fyrir allt starfsfólk skólans. 

Virkt samstarf þarf að vera á milli allra kennara sem koma að nemanda, þ.á.m. sérkennara, 
tvítyngiskennara og umsjónarkennara. Allir kennarar þurfa að skilgreina sig sem íslenskukennara, einnig 
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verkgreinakennarar! Kennarar ræði um mögulegar kennsluaðferðir, hvaða þekking er til í skólanum og hvers 
þarf að leita utan skóla. Skoða saman gátlista til að meta góða kennsluhætti. Leita í smiðju C.A.Tomlinson 
og Cummins. 

Kennarar þurfa að njóta leiðsagnar sálfræðinga sem geta verið kennurum innan handar vegna þess sem 
upp á kemur. 

Undirbúa þarf bekkinn vel fyrir komu nemandans – benda á leiðir um hvernig er hægt að umgangast hann 
og finna leiðir til að leiðbeina honum. Segja nemendum að einhverju leyti frá bakgrunni nemanda og 
mögulegum ástæðum þess að hann hefur ekki verið í skóla. Útbúa þarf lítil myndaspjöld sem nemendur 
geta nýtt í samskiptum við nemanda. Setja verður upp sjónrænar vísbendingar í skólanum. 

Virkjum nemendur – Byrjum á að velja 2 nemendur af sama kyni til aðstoðar, t.d í leikfimi og geta hjálpað 
viðkomandi að rata um skólann og auka honum öryggi við að fylgja stundarsrká (að því marki sem nemandi 
fylgir stundarskrá bekkjar) o.þ.h. Virkjum í framhaldinu fleiri nemendur. Nemendum er kynnt hlutverk sitt 
vandlega og til hvers er ætlast af þeim. 

Nýta kennsluaðferðina – Total Physical Response – TPR til að vinna með grunnorðaforða og virkja nemanda 
í bekknum. Sú aðferð getur gagnast sem ísbrjótur í bekkjarvinnu – þ.a.e. allir bekkjarfélagar geta tekið þátt í 
vinnunni og haft gaman af, en einnig getur hún átt við í hópi nemenda sem eru að læra íslensku sem annað 
mál. 

Eftir því sem íslenskunámi vindur fram þarf að huga að lestrarkennslu. Byrja þarf alveg frá grunni þar sem 
nemandi hefur engan grunn í lestri. 

Kennsla á móðurmáli – Nýta fjölbreyttar leiðir til að efla málfærni Muhameds á móðurmálinu. Ef ekki finnst 
kennari til að taka að sér þennan þátt má finna leiðir til að benda móður á leiðir til að efla málið. 

Heildstætt mat á námi, símat sem tekur til þess sem Muhamed hefur unnið og tileinkað sér yfir veturinn og 
þar sem lagður er grunnur að námsmarkmiðum næstu annar. Beitt er fjölbreyttum leiðum við gagnaöflun 
t.d. sjálfsmat, skráning kennara, listar yfir orðaforða (þematengt), ... Gæta þarf að því að námsmatið sé 
þannig upp sett að mál- og lestrarfærni nemandans standi ekki í vegi fyrir nemanda í matsvinnunni. Nýta 
matsefni úr Verkfærakistu Tungumálavers. 

Einnig mat fyrir nám þar sem leitað er leiða til að afla upplýsinga um hver styrkleika barnsins, áhugamáli og 
hæfileika. 

FJÖLSKYLDAN 

Stuðningsfjölskylda/net 

Menningarmót – Fljúgandi teppi. Fá Kristínu Vilhjálmsdóttur til að leiða skólann í gegnum menningarmót. 
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NÆRSAMFÉLAGIÐ 

Nýta tómstundir og íþróttir sem eru í boði og ath. hvar áhugasvið nemandans liggur. 

Nýta bókasöfnin, millisafnalán, móðurbókasafn. Hvetja móður Muhameds til að lesa með honum og sýna 
honum bækur. Einnig getur starfsmaður í skóla sem talar móðurmál hans sinnt þessum þætti. 

Menningarmót – setja upp menningarmót í bæjarfélaginu eða hverfinu þar sem hver og einn fær tækifæri 
til að kynna eitthvað sem er hlut af hans menningu. 

Virkja Rauða Krossinn á staðnum til þess að taka þátt í heimanámsaðstoð á bókasafninu og fá skólann til 
að hvetja nemendur til að koma. Gott að bjóða hópi jafnaldra Muhameds til að koma á safnið. Gott að 
leggja áherslu á lestur til að byrja með (tengja hljóð við staf, þekkja algengar orðmyndir) og einnig 
stærðfræði (nýta hlutbundna vinnu). Kennari/sérkennari gæti stutt verkefnið með því að sjá til þess að 
nemandi hafi með sér heim verkefni við hæfi sem utanaðkomandi eiga gott með að styðja hann við. Gott 
að efni tengist þáttum sem Muhamed hefur áhuga á. 

ÍSLAND 

Það er hlutverk ríkisstjórnar og sveitarfélaga að sjá til þess að til séu fjármunir til þess að skólar og 
bæjarfélög geti tekið á móti fjölskyldu Muhameds á metnaðarfullan hátt þannig að þau upplifi sig velkomin, 
að framlag þeirra sé metið og að rödd þeirra geti heyrst. Það er kostnaðarsamt að mennta alla starfsmenn 
skóla þannig að þeir hafi skilning á og starfi í anda skóla án aðgreiningar og fjölmenningarlegrar menntunar, 
en ágóðinn er óumdeilanlegur, bæði fyrir Muhamed, fjölskyldu hans, sem og alla nemendur og starfsmenn 
skólans. 


