
Heimild: Nemendur með íslensku sem annað tungumál í grunnskólum – upplifun fagfólks skólanna. Sjá skýrslu og könnun: http://bit.ly/ISAkonnun2010  

 NÁM OG KENNSLA  
 Hver ber helst ábyrgð á nemendum sem læra íslensku sem annað 

tungumál? 

a) Kennarar í sérstakri deild fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál  b) 

Umsjónarkennari nemenda c) Sérkennari  d) Aðrir 

 Hafa nemendur með íslensku sem annað tungumál og nemendur með 

íslensku að móðurmáli jafnan aðgang að eftirfarandi?  

a) Upplýsingum  b) Kennslu  c) Námsframboði  

 Eru upplýsingar í skólanámskránni um kennslu í íslensku sem öðru 
tungumáli?  

 Eru þær aðgengilegar á heimasíðu skólans?  

 Er í þínum skóla litið á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli sem afbrigði 
af sérkennslu?  

 Eru nemendur með íslensku sem annað tungumál teknir út úr almennum 
bekkjartímum og settir í tíma í íslensku sem öðru tungumáli?  

 Úr hvaða tímum eru þeir helst teknir?  

a) Íslensku  b) Stærðfræði  c) Ensku  d) Dönsku  e) Samfélagsgreinum  

f) Náttúrufræði  g) Kristinfræði  h) List- og verkgreinum  i) Íþróttum  

j) Sundi  k) Dansi  l) Tónmennt  m) Annað 

 Hvað miðast kennslan í íslensku sem öðru tungumáli við margar 
kennslustundir á viku?  

 Miðast kennslan í íslensku sem öðru tungumáli við hversu lengi nemendur 
hafa dvalið hér á landi?  

 Miðast tímafjöldinn við stöðu nemenda í íslensku sem öðru tungumáli og 
þarfir þeirra?  

 Er lagt mat á stöðu nemenda í hinum ýmsu fögum og íslensku sem öðru 
tungumáli þegar þeir byrja í skólanum?  

 Er nemendum sem læra íslensku sem annað tungumál kennt einum sér 
eða í hópum?  

 Vinna nemendur með íslensku að móðurmáli og nemendur með íslensku 
sem annað tungumál saman í sérstökum tímum utan bekkjar?  

 Fá einhverjir nemendur í skólanum með íslensku sem annað tungumál 

sérkennslu vegna einhvers eftirfarandi:   

a) Vegna greiningar  b) Vegna fötlunar  c) Vegna námserfiðleika  

d) Vegna hegðunarerfiðleika? 

 
 

 Hvaða greiningartæki eru helst notuð til að greina hin ýmsu frávik hjá 

nemendum með íslensku sem annað tungumál?   

 Eru einstaklingsnámskrár gerðar fyrir nemendur með íslensku sem annað 

tungumál?  

 Eru viðfangsefni íslenskukennslunnar (íslenska sem annað tungumál) 

samræmd og samþætt öðrum námsgreinum?  

 Er unnið með heildstæð og þemabundin verkefni?  

 Er samvinnunám lítið eða mikið stundað í skólanum?  

 Er námsefni einstakra námsgreina aðlagað og notað sem inntak í kennslu 

nemenda með íslensku sem annað tungumál?  

a) Hvaða námsbækur, námsgögn og leiðir eru notuð í kennslu nemenda með 

íslensku sem annað tungumál?  

a) Námsefni sem Námsgagnastofnun gefur út  b) Tölvuforrit  c) Myndbönd d) DVD 

diskar  e) Barnabækur  f) Dagblöð  g) Tímarit  h) Snældur/diskar til að þjálfa hlustun 

og tal  i) Hljóðbækur  j) Margmiðlunarefni  k) Fjölmenningarleg námsgögn                 

l) Kennsluvefir  m) Kötluvefurinn  n) Skólavefurinn  o) Vefur Námsgagnastofnunar  

p) Hugtakalistar á vef Námsgagnastofnunar  q) Aðrir vefir  r) Leikræn tjáning            

s) Sönglög  t) Rímur  u) Ljóð  ú) Vettvangsferðir  v) Spil, námsspil o.fl.  x) Tölvur (í 

ritun, læsi, uppl.öflun o.fl.)  y) Orðabækur  ý) Námsefni sem kennari útbýr               

þ) Greinabundið vefefni  æ) Námsefni á Wikipedia á íslensku eða móðurmáli 

nemanda  ö) Vefsíður ýmissa íslenskra grunnskóla 

 Er mikil eða lítil áhersla lögð á að þjálfa eftirfarandi hjá nemendum með 

íslensku sem annað tungumál?  

a) Hljóðkerfisvitund  b) Hlustun  c) Tal  d) Gagnvirkan lestur  e) Lesskilning                

f) Raddlestur  g) Leiðir til að ná inntaki texta kennslubóka  h) Ritun  i) Gagnrýna 

hugsun  j) Menningarfærni  k) Námstækni  l) Annað 

 Hver eftirtalinna kennsluaðferða er notuð til að kenna nemendum með 

íslensku sem annað tungumál umskráningu (að lesa úr 

bókstafstáknunum)?  

a) Hljóðaaðferð  b) Orðaaðferð  c) LTG (Lestur á talmálsgrunni)  d) Stöfunaraðferð


