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Ágrip  

Verkefnið er unnið sem lokaverkefni til B.ed. gráðu við Háskóla Íslands – Menntavísindasvið 

vorið 2010. Í verkefninu reynum við að átta okkur á því hvort mismunandi kennsluaðferðir 

hafi áhrif á læsi. Við völdum að skoða teymiskennslu, bæði út frá sjónarhóli kennara og barna 

og hvort kennarateymin komi nemendum til góða á leið sinni til læsis. Spurningin er hvort 

kennarateymum tekst að koma betur til móts við einstaklingana á eigin forsendum en einn 

kennari í móðurmálskennslunni.  

Fjallað er um hugtökin teymiskennslu og læsi og hvernig kennarar geta tengt þessi tvö hugtök 

saman og notað í þeim tilgangi að efla og styrkja námsárangur nemenda í fyrstu bekkjum 

grunnskóla. Í verkefninu er að finna dæmi úr þremur ólíkum íslenskum skólum sem styðjast 

við teymiskennslu. Dæmin eru úr kennslu í móðurmáli. Auk þeirra eru skoðanir kennara og 

skólastjórnenda skólanna fléttaðar inn í umræðuna um læsi í teymiskennslu.  

Niðurstaðan er í stuttu máli sú að vel heppnuð samvinna kennara í teymiskennslu getur, með 

góðri skipulagningu, hjálpað nemendum í fyrstu bekkjum grunnskóla við nám sem tengist 

lestri, ritun og lesskilningi.   

Á fyrstu árum grunnskólans er algengt að mikill munur sé á lestrarfærni nemenda. Með 

teymiskennslu tveggja eða fleiri kennara og stærri nemendahópi er auðveldara að getuskipta 

og mynda hópa er innihalda nemendur með svipaða færni. Þar fær hver hópur námsefni við 

sitt hæfi og minni tími fer til spillis innan kennslustundanna. Það auðveldar kennurum einnig 

að fylgjast betur með hverjum og einum nemanda og mætir þannig betur markmiðum 

einstaklingsmiðaðs náms. 

Með fleiri kennurum aukast möguleikar á fjölbreytni í námsefni og kennsluaðferðum. 

Kennararnir læra jafnframt hver af öðrum, sem kemur þeim til góða í starfi sínu. Með vel 

heppnaðri teymiskennslu eru meiri líkur á því að nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur 

og ritun öðlist aukna færni í læsi á skemmri tíma en ella. Þetta nýtist einnig nemendum sem 

lengra eru komnir, þeir fá frekar námsefni við sitt hæfi og geta aukið færni sína í læsi á 

markvissari hátt. Það er von okkar að með verkefninu náum við að vekja áhuga lesenda á 

teymiskennslu og þeim möguleikum sem það kennslufyrirkomulag hefur upp á að bjóða fyrir 

kennara og nemendur í kennslu á öllum þáttum læsis. 
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Formáli 

Verkefnið var unnið á lokamisseri okkar beggja við Háskóla Íslands – Menntavísindasvið en 

þar höfum við stundað nám síðastliðin fjögur ár í fjarnámi.  

Kveikjan að verkefni um læsi í teymiskennslu var mismunandi fyrir okkur sem einstaklinga. 

Annað okkar starfar sem grunnskólakennari í skóla sem tók upp teymiskennslu fyrir 

skemmstu og valdi að skrifa um læsi í teymiskennslu vegna þess að kjörsviðið er kennsla 

yngri barna. Lestur og lestrarkennsla hefur lengi verið áhugamál, meðal annars vegna 

lestrarerfiðleika í fjölskyldunni. Hitt hefur stundað nám á samfélagsfræðikjörsviði og skorti 

tilfinnanlega þekkingu á kennslu yngstu nemenda grunnskólans, að eigin mati, til að 

fullkomna yfirsýnina áður en grunnskólakennararéttindin væru í höfn. Sökum þess hve 

móðurmálskennslan er mikilvæg á fyrstu skólaárum nemenda lá beinast við að kynna sér 

nánar lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Eftir að hafa kynnt sér málin var 

niðurstaðan að gera úttekt á því hvort teymiskennsla gæti hjálpað nemendum til að öðlast 

færni í læsi með markvissari hætti og á skemmri tíma en með hefðbundnari kennsluaðferðum. 

Okkur finnst það báðum ögrandi verkefni að leita leiða til að mæta ólíkum þörfum yngstu 

nemenda grunnskólans, á leið þeirra til læsis. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Hlínar Helgu Pálsdóttur og viljum við koma á framfæri 

einlægum þökkum til hennar fyrir jákvæða og góða leiðsögn, sanngjarnar athugasemdir, 

drífandi hvatningu og í alla staði afbragðs samvinnu. Við viljum einnig þakka þeim 

kennurum og skólastjórnendum sem við ræddum við og skólunum sem buðu okkur í 

heimsókn. Einnig kunnum við mökum okkar og börnum innilegar þakkir fyrir ómetanlegan 

stuðning síðastliðin ár. Auk þess fá Arnar Matthíasson, Einar Sveinn Guðmundsson, Pétur 

Atli Lárusson og Þjóðbjörg Gunnarsdóttir bestu þakkir fyrir aðstoð við yfirlestur á 

verkefninu. 
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Inngangur 

Góð færni í móðurmálinu er ekki bara mikilvæg undirstaða fyrir farsælt gengi í flestum 

námsgreinum grunnskólans. Hún auðveldar okkur einnig lífið í samfélaginu almennt, þar sem 

kröfurnar um læsi hafa verið að aukast jafnt og þétt í þjóðfélaginu undanfarin ár og áratugi. 

Læsi byggir á lestækni, lesskilningi, ritun og stafsetningu og þarf að þjálfa þessa þætti 

markvisst hjá nemendum í fyrstu bekkjum grunnskólans.  

Teymiskennsla er kennslufyrirkomulag sem víða hefur gefist vel. Þeir kennarar sem starfað 

hafa við teymiskennslu eru flestir þeirrar skoðunar að þeir vilji ekki hverfa aftur til 

hefðbundnari kennslu einir síns liðs og telja flestir að teymiskennsla rjúfi einangrun kennara á 

jákvæðan hátt. Teymiskennsla gefur möguleika á auknum sveigjanleika innan kennslu-

stofunnar og fjölbreyttari nálgun á námsefninu. 

Ritgerðinni er skipt niður í þrjá aðalkafla með nokkrum undirköflum. Fyrst er fjallað almennt 

um teymiskennslu og reynslu nokkurra kennara af henni. Þá verður hugtakið læsi skilgreint 

stuttlega og loks er þessum tveimur þáttum fléttað saman. Fylgst er með teymiskennslu í 

lestri, ritun og lesskilningi í þremur íslenskum skólum, sem við nefnum hér Skóla I, Skóla II 

og Skóla III og inn í umfjöllunina er fléttað viðtölum við reynslumikla kennara úr skólunum 

og hugmyndum ritgerðarhöfunda um viðfangsefnið. 

Aðaláherslan verður á jákvæðu þættina og hvort samvinna kennara í teymiskennslu getur 

hjálpað nemendum í fyrstu bekkjum grunnskóla við nám sem tengist lestri, ritun og 

lesskilningi.  
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1. Kafli  

Það er misjafnt hvernig hugtakið teymi kemur fyrir í kennslu en algengustu birtingarmyndir 

þess eru teymisvinna, teymiskennsla eða námsteymi. Teymisvinna hefur einnig verið nefnd 

hópvinna og miðast við samvinnu tveggja eða fleiri kennara um ákveðin verkefni í ákveðinn 

afmarkaðan tíma. Teymiskennsla tekur hins vegar yfir bindandi samstarf tveggja eða fleiri 

kennara yfir lengri tíma. Þegar meðlimir í teymisvinnu eða teymiskennslu hafa þróað 

samstarf á þann hátt að þeir læri hver af öðrum og geti þar með byggt grunn að lærdóms-

samfélagi í skólanum sem heild er talað um námsteymi. Talið er að ef áþreifanlegur árangur í 

teymiskennslu eigi að nást, verði teymið að setja sér þau markmið að ná því að verða 

námsteymi. Kennarar sem ná þeim áfanga að skapa námsteymi í skólanum eiga meiri 

möguleika á því að ná góðum árangri í starfi sínu og nálgast kennsluna á fjölbreyttari og 

áhrifaríkari hátt. Vel heppnuð samvinna í teymiskennslu hefur einnig jákvæð áhrif á starfs-

þróun innan skólanna (Jolly. 2007, Svanhildur María Ólafsdóttir. 2009:18-20). 

1.1 Teymiskennsla  

Teymiskennsla (Team teaching) hefur verið stunduð í skólum víðsvegar um heiminn í 

fjölmörg ár, án þess að mikið hafi farið fyrir henni hér á landi, en undanfarið hefur teymis-

kennslu vaxið fiskur um hrygg á Íslandi og víðar. Margir sem stundað hafa teymiskennslu og 

tjáð sig um hana vilja meina að ef teymiskennslan heppnast vel, sé þar á ferðinni mjög góð 

aðferð til að mæta mismunandi námsþörfum nemenda. Í teymiskennslu vinna tveir eða fleiri 

kennarar saman að skipulagi og undirbúningi kennslunnar og setja sér sameiginleg markmið. 

Hún felur í sér sameiginlega ábyrgð þeirra á námi og líðan nemenda í skólanum, en teymis-

kennsla kemur ekki sjálfkrafa ef kennarar ákveða að fara þá leið. Hún þarfnast stöðugrar 

þjálfunar og samhæfingar innan teymanna allan þann tíma sem hún er stunduð. Nálgast má 

hugtakið á mismunandi hátt og til eru ýmsar útfærslur af teymiskennslu. Hér eru nokkur 

dæmi því til stuðnings. 

 

Hefðbundin teymiskennsla: Tveir eða fleiri fagaðilar bjóða upp á kennslu fyrir 

fjölbreyttan og blandaðan nemendahóp í einu rými, þar sem kennararnir taka jafnan þátt 

í undirbúningi og kennslu. 
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Stuðningskennsla: Einn kennari er ábyrgur fyrir kennslunni en aðrir eru honum til 

aðstoðar. Þetta getur jafnt átt við um tveggja kennara teymi eða fjölmennara teymi.  

 

Samhliða kennsla: Bekknum er skipt upp í nokkra fámenna hópa sem vinna að 

verkefnum í hópvinnu og kennararnir í teyminu aðstoða hvern hóp fyrir sig.  

 

Getuskipt teymiskennsla: Kennarar flokka nemendur í tvo hópa. Annar hefur náð betri 

tökum á námsefninu og er gjarna fjölmennari en hinn á lengra í land og er yfirleitt 

fámennari. Kennari A sér um fyrri hópinn en kennari B um þann síðari, þar sem farið er 

ítarlegar í námsefnið. 

 

Umsjónarkennarinn: Einn kennari ber ábyrgð á kennslunni og einn eða fleiri kennarar 

ganga milli nemenda og aðstoða á meðan kennslan fer fram.  

 

Blandaðir árgangar: Tveimur árgöngum er blandað saman og skipt í blandaða bekki. 

Einn umsjónarkennari sér um hvern bekk fyrir sig í sér rými en undirbúningur og 

skipulag skólaársins og stakra kennslustunda er sameiginlegur. Umsjónarkennararnir í 

teyminu funda reglulega og skipta með sér verkum þar sem það á við. Þetta skipulag  

væri líka mögulegt að nota í samstarfi milli skóla.  

(Frederiksen. 2004:15, Goetz. 2000, Kroll-Schwarts. 2004:13, Maroney. 1995, The 

Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher Group. 1996:3-8). 

Það getur verið töluverð áhætta fólgin í því fyrir skólastjórnendur að ákveða að innleiða 

teymiskennslu í skólum. Fjármagn er víða af skornum skammti og því yfirleitt nauðsynlegt að 

geta skipulagt starfið án þess að það kosti aukaútgjöld. Þá er einnig gríðarlega mikilvægt að 

það takist vel til að raða niður í teymi en það er dæmt til að mistakast ef skólastjórnendur ætla 

að takast á við skiptinguna án samráðs við kennarana sem koma til með að skipa teymin 

(Buckley. 2000:34-35). 

Það er lykilatriði í teymiskennslu að kennararnir sem taka hana að sér trúi á sjálfa sig og geti 

unnið vel saman. Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara sem ákveða að fara út í teymis-

kennslu að finna rétta samstarfsaðila eða fyrir skólastjórnendur að ná að para saman kennara 

sem geta auðveldlega unnið saman og það hjálpar yfirleitt ef kennararnir þekkja vel hver til 
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annars. Það er því mikilvægt að undirbúa jarðveginn vel og að kennarar sem ákveða að fara 

þessa leið við kennsluna gefi sér góðan undirbúningstíma. Hvaða hugmyndir hef ég sem 

kennari og hvaða hugmyndir hafa hinir meðlimirnir í væntanlegu teymi? Hvernig finnst mér 

best að vinna og hvernig vinnubrögð hugnast samkennurunum? Ef miklu munar á aðferðum 

er mikilvægt að gefa sér góðan tíma til að finna út úr því hvernig hægt er að taka jákvæða 

hluti úr öllum áttum og sameina svo allir aðilar séu sáttir. Hverju finnst mér vera ábótavant í 

vinnubrögðum samkennaranna og öfugt og hvernig geta allir aðilar bætt það upp?  

Einnig er mikilvægt að allir aðilar geri sér grein fyrir því að til þess að ná tilætluðum árangri 

er mjög mikilvægt að gera samning til nokkurra ára. Það tekur tíma fyrir kennarana innan 

teymisins að læra hver á annan og læra þar með að vinna saman. Það tekur líka tíma fyrir 

kennara að læra að þekkja nemendur sína og uppgötva með hvaða hætti er hægt að ná því 

besta fram hjá hverjum og einum. Að gefast upp og hætta eftir eitt ár vegna vantrúar á 

verkefnið er slæmur kostur í teymiskennslu og þetta verða allir aðilar að vera meðvitaðir um 

við upphaf samstarfsins. Það er nauðsynlegt að skólastjórnendur skipuleggi teymiskennsluna 

á þann hátt að kennarar starfi saman og fylgi sínum hópi í 3-4 ár að lágmarki. Þannig hefur 

kennarateymið mesta möguleika á að ná sem bestum árangri í teymiskennslu1.  

Til að góður árangur náist í teymiskennslu þarf gott andrúmsloft, jákvæðni, heiðarleika, 

traust, þolinmæði og sveigjanleika hjá meðlimum teymisins. Viljinn til að kenna í teymis-

kennslu verður að vera sterkur og kennarinn þarf að vera opinn fyrir skoðunum annarra. Hann 

þarf einnig að geta hlustað á skoðanir samstarfskennaranna og bera virðingu fyrir þeim og 

eiga jafnframt auðvelt með að tjá skoðanir sínar. Kennarar þurfa að ræða væntingar sínar og 

vonir til teymiskennslunnar á opinn og heiðarlegan hátt við upphaf samstarfsins og einnig 

skiptast á skoðunum um viðhorf til náms og kennslu. Mikilvægt er að hver kennari fyrir sig 

sé meðvitaður um það hvert hans hlutverk er innan teymisins og að allir séu tilbúnir til að 

setja sér skýr markmið til náms og kennslu. Kennarar verða einnig að hafa þolinmæði til að 

geta fetað sig áfram í átt að réttu brautinni, þó það taki stundum dágóðan tíma og þeir geti 

villst af leið af og til. Mikilvægt er að samkennararnir finni að það sé hægt að treysta hverjum 

og einum, að gagnkvæm virðing sé í hávegum höfð og sveigjanleiki sé í samningum. Teymið 

einbeiti sér að því að þjóna nemendum sínum á sem bestan hátt, út frá þörfum þeirra, m.a. 

                                                 

1 Byggt á óformlegu viðtali við Hlín Helgu Pálsdóttur.  
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með fjölbreyttum námsgögnum og kennsluaðferðum en umfram allt verða reglur innan 

skólastofunnar að vera mjög skýrar (Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993 

bls. 7-12, Jolly. 2007, Kroll-Schwarts. 2004:6).  

Það hjálpar að ræða vel og vandlega um atriði sem upp koma og taka ákvarðanir um ákveðin 

hagnýt atriði áður en farið er af stað í teymiskennslunni svo forðast megi ágreining og 

misskilning þegar vinnan er farin af stað. Meðal þess sem um ræðir er rými, gögn og tími í 

kennslustofunni ef kennarar kenna í sama rými og þá er t.d. gott að geta skipulagt vinnu-

aðstöðuna, húsgögnin, kennslugögnin, námsmatið, samvinnu kennara og verkaskiptingu 

fyrirfram. Einnig er mikilvægt að bekkjarstjórnunin sé vel skipulögð áður en lagt er af stað, 

s.s. hvaða reglur gilda, hvernig agamálum verður háttað, daglegar venjur og samskipti við 

foreldra svo eitthvað sé nefnt. Þá er ekki síður mikilvægt að þarfir, gildi og viðhorf kennara 

séu á hreinu áður en þeir hefja samstarf í teymiskennslunni, hvort sem þeir kenna saman eða 

hver í sínu lagi. Siðareglur um vinnu og verkaskiptingu styrkja skipulagið í teyminu og þá er 

gott að geta sett niður á blað tillögur að úrlausnum fyrir hugsanleg ágreiningsmál. Ef vel er 

hugað að þessum atriðum í byrjun samstarfsins verður kennarateymið mun hæfara til 

samvinnu strax í upphafi (Kroll-Schwarts. 2004:6-7, The Northern Nevada Writing Project 

Teacher-Researcher Group. 1996:104-105). 

Skipulagning í upphafi skólaárs er gríðarlega mikilvæg í teymiskennslu en kennarar sem eru 

saman í teymi verða einnig að funda mjög reglulega til að taka ákvarðanir um það sem 

framundan er. Mjög mikilvægt er að festa sameiginlegan skipulagstíma í stundatöflu áður en 

haldið er af stað. Kennarar í tveggja kennara teymi ættu t.d. að hittast daglega eða a.m.k. 

vikulega til að taka ákvarðanir um hvaða námsefni sé næst á dagskrá, hvaða kennsluaðferðir 

skuli notast við og hvor kennarinn eigi að leiða kennslustundirnar. Einnig þarf að ákveða 

námsmatsaðferðir eigi að notast við, hvernig kennararnir innan teymisins geta skipt með sér 

verkum og hvernig skipulagning á hópum innan bekkjanna eigi að vera. Þetta þarf stöðugt að 

endurmeta, jafnvel þó kennarar hafi gert ítarlega kennsluáætlun í upphafi skólaársins, því 

vissulega eru aðstæður stöðugt að breytast og áætlanir ganga sjaldan 100% upp  

(Goetz. 2000, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993:10-11).  

Kennarateymið verður líka reglulega að líta yfir farinn veg yfir lengra tímabil og meta 

hvernig til hefur tekist. Hvað mætti betur fara, hvað hefur heppnast einstaklega vel, hvað 



11 

 

hefur komið á óvart o.s.frv. Það er einnig mikilvægt að hver einasti nemandi sé stöðugt 

endurmetinn með hliðsjón af framvindu námsins hjá hverjum og einum. 

1.2 Helstu kostir teymiskennslu fyrir kennara og skólastjórnendur  

Kostir teymiskennslu eru fjölmargir. Kennarar geta t.a.m. skipt með sér verkum og þannig 

dreift vinnunni bæði í undirbúningi fyrir kennslustundir og innan veggja kennslustofunnar. 

Kennararnir nálgast sama viðfangsefnið með mismunandi aðferðum og læra þannig hver af 

öðrum og með samstarfinu fá styrkleikar hvers og eins kennara að njóta sín. Það getur líka 

verið gott að tala saman og ráðfæra sig við aðra þegar upp koma álitamál. Kennarastarfið 

hefur yfirleitt verið álitið eins manns verk og þó það gefi ákveðið sjálfstæði og frelsi getur 

það líka verið einmanalegt og með teymiskennslu er einangrun kennarans ekki lengur 

vandamál. Af öðrum kostum teymiskennslu fyrir kennara má m.a. nefna eftirtalin atriði: 

• Hugmyndum að námsaðferðum fjölgar með aðkomu fleiri kennara. 

• Fjölbreyttari kennsluaðferðir yfir skólaárið. 

• Áreiðanleiki við mat á verkefnum eykst. 

• Hagræðing í því að geta skipt með sér verkum. 

• Nýir kennarar læra af eldri og reynslumeiri kennurum. 

• Reynslumeiri kennarar læra nýjar aðferðir af nýútskrifuðum kennurum. 

• Kennarar geta sameinast um lausn vandamála. 

• Auðveldara að fylgjast með samskiptum í skólastofunni. 

• Sameiginleg ábyrgð á því sem fram fer í skólastofunni ef tveir kenna saman. 

(Buckley. 2000:11-12, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993: 

12-13, Goetz. 2000, The Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher 

Group. 1996:66-67). 

Fjölbreytni kennslustunda í sameiginlegri kennslu tveggja kennara eða fleiri eykst með því að 

kennararnir geta t.d. skipst á að leiða tímana við kennaraborðið eða vera á meðal nemendanna 

úti í skólastofunni. Kennarar þurfa ekki alltaf að vera sammála um þær aðferðir sem þeir vilja 

beita í teymiskennslunni en það er nauðsynlegt að vera sveigjanlegur í samningum. 

Kennararnir sem skipa teymið verða að geta rætt saman á gagnrýninn og jákvæðan hátt og 

vera óhræddir við að prófa hluti sem hinn kennarinn eða hinir kennararnir vilja láta reyna á. 
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Það skilar sér oftar en ekki í aukinni reynslu og meiri víðsýni en það getur krafist töluverðrar 

útsjónarsemi og aga að notfæra sér þessa fjölbreytni svo nemendur hafi gagn af. Þá má nefna 

að auðveldara er að skipuleggja skólastarfið við forföll kennara ef tveir eða fleiri kenna 

saman. 

Teymiskennsla kallar á aukna skipulagningu og það eykur líkurnar á því að námsefnið sé 

stöðugt endurnýjað, tryggir betri nýtingu á kennslustundum og eykur gæði kennslunnar ef 

vandað er til verka. Í teymiskennslu deilist ábyrgðin á fleiri en einn einstakling og þannig 

situr hver kennari aldrei einn uppi með vandamál sem kunna að koma upp í kennslunni 

hverju sinni. Meiri sveigjanleiki gefst á því að vera í samskiptum við foreldra á skólatíma. 

Annar kennarinn getur þá t.d. brugðið sér frá og hringt í foreldra ef upp kemur mál sem þolir 

enga bið, á meðan hinn er enn í skólastofunni. Teymiskennslan getur verið gefandi, 

skemmtileg og skapandi. Það getur fylgt því mikil hagræðing að kenna með öðrum þegar 

skólastarfið er skipulagt, t.d. við undirbúning fyrir þemaverkefni, við skipulagningu og 

framkvæmd hópvinnu og ef félagsleg vandamál koma upp, svo nokkur dæmi séu tekin 

(Buckley. 2000:11-12, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993:12-13, Goetz. 

2000, The Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher Group. 1996:66-67).  

Vissulega getur það virst vera stórt stökk og mikil breyting að skipta úr hefðbundinni 

kennslu, þar sem einn kennari kennir einum bekk í einni stofu, yfir í teymiskennslu. Margir 

mikla það fyrir sér og geta ekki hugsað sér að vera stöðugt undir smásjá kollega sinna innan 

kennsluteymisins. „Reynsla flestra er þó sú að umhugsunin um þessar breytingar sé erfiðari 

en framkvæmdin vegna þess að aukin samvinna veitir aukna möguleika á að vinna skipulega 

að lausn vandamála og uppeldisleg viðhorf verða meðvitaðri“ (Gunnar Börkur Jónasson og 

Hlín Helga Pálsdóttir. 1993:7). 

1.3 Helstu kostir teymiskennslu fyrir nemendur 

Nemendur læra tileinka sér námsefni á misjöfnum hraða og eiga misjafnlega auðvelt með að 

læra, eftir því hvaða námsefni er í boði eða hvernig það er kennt. Með teymiskennslu tveggja 

kennara er auðveldara að sníða kennsluna að þörfum hvers einasta nemenda. Þetta færir 

nemendum einnig fjölbreyttari kennsluaðferðir og þeir ná að tengjast fleiri en einum kennara 

í viðkomandi námsgrein. Það er auðveldara að skipta nemendum í hópa, t.d. eftir getu, áhuga 

eða eðli verkefna hverju sinni. Nemendur upplifa einnig góða samvinnu milli tveggja 
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fullorðinna einstaklinga og fá þar með jákvæðar fyrirmyndir sem ætti að geta nýst þeim í 

hópvinnu í framtíðinni. Af öðrum kostum teymiskennslu tveggja kennara með tvo bekki í 

sama árgangi fyrir nemendur má m.a. nefna eftirtalin atriði: 

• Kennararnir hafa meiri tíma og betri tækifæri til að sinna einstaklingsþörfum hvers 

og eins nemanda. 

• Auðveldara er að koma nemendum sem þarfnast sérstakrar aðstoðar til hjálpar með 

því að safna þeim saman í litla hópa.  

• Samskipti milli nemenda og kennara aukast og kennarar eiga auðveldara með að 

ganga á milli borða og fylgjast með.  

• Forföll kennara hafa minni áhrif á kennsluna. Ef annar kennarinn veikist á 

afleysingakennarinn sem hleypur í skarðið auðveldara með að koma sér inn í 

hringiðu bekkjarins með hinn helminginn við hliðina á sér.  

• Kennarar eru mishæfileikaríkir á misjöfnum sviðum og með tveimur eða fleiri 

kennurum aukast möguleikar nemenda á því að fá bestu mögulegu aðstoð.  

• Auðveldara að undirbúa hópvinnu, þemaverkefni eða skipuleggja valsvæði. 

• Fjölbreyttara námsefni og vinnubrögð með fleiri kennurum. 

• Nemendur eru aldrei skildir einir eftir í kennslustofunni.  

• Nemendur fá betri útskýringar á námsefninu og sanngjarnara námsmat. 

• Auðveldara að vinna úr persónulegum vandamálum nemenda og kennara. 

• Fjölbreyttari nemendahópur. 

• Meiri sveigjanleiki í verkefnavinnu. 

(Buckley. 2000:13-14, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993: 

12-13 og 15, Goetz. 2000, The Northern Nevada Writing Project Teacher-

Researcher Group. 1996:66-67).  

1.4 Hugsanlegir gallar teymiskennslu fyrir kennara og skólastjórnendur 

Það getur vissulega skapað vandamál í teymiskennslu tveggja eða fleiri kennara ef þeir eiga 

erfitt með að vinna saman og þá er mikilvægt að skólastjórnendur meti aðstæður og geri það 

sem í þeirra valdi stendur til að miðla málum. Stundum gengur það upp en stundum getur 

verið betra að leita annarra leiða. Það getur líka reynst erfitt að finna skólastofur fyrir tveggja 

bekkja samkennslu en slíkt má þó í mörgum tilfellum leysa með lausnum sem krefjast lítils 
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háttar framkvæmda og þá er spurning hvort skólinn hafi fjárráð á því að verða við slíkum 

beiðnum (Buckley. 2000: 13, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993: 14). 

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir kennara sem hyggjast takast á við teymiskennslu að gera sér 

grein fyrir og sætta sig við það að í upphafi mun það taka lengri tíma fyrir tvo kennara en 

einn að skipuleggja skólaárið og átta sig á því að því betur sem þeir eru undirbúnir, því 

auðveldara og skemmtilegra mun samstarfið í teymiskennslunni verða þegar á líður skólaárið. 

Einhverjir kynnu að telja þennan aukna undirbúningstíma til galla en þegar skólaárið er liðið 

munu flestir vera sammála um það að aukinn undirbúningstími skilar sér. Það er líka 

mikilvægt að átta sig á því að það tekur tíma að funda reglulega yfir skólaárið, bera saman 

bækur og endurskipuleggja samstarfið en flestir sem fjallað hafa um teymiskennslu eru 

sammála um að það sé nauðsynlegur þáttur í vel heppnaðri samvinnu. Af öðrum 

hugsanlegum göllum við teymiskennslu má m.a. nefna eftirtalda: 

• Ekki gefst tími til að ræða saman og skipuleggja kennsluna nægilega vel áður en 

farið er af stað. 

• Tímaskortur og mikið vinnuálag yfir skólaárið. 

• Einhverjir meðlimir teymisins leggja sig minna fram en aðrir. 

• Skortur á samstarfshæfni hjá einum eða fleiri meðlimum teymis. 

• Umburðarlyndi fyrir náunganum er ábótavant innan teymisins. 

• Hræðsla kennara við að missa sjálfstæði við kennsluna. 

• Sveigjanleiki á kennsluaðferðum er ekki fyrir hendi. 

• Hræðsla við að mistakast í kennslustund fyrir framan kollega. 

• Það sem er samþykkt á fundum er framkvæmt á annan hátt í kennslu. 

• Hræðsla við að þurfa að vinna meiri vinnu fyrir sömu laun. 

• Skortur á trausti til samstarfsmanna. 

• Skortur á skilningi og stuðningi skólayfirvalda. 

• Erfitt fyrir skólayfirvöld að fylla í skörðin ef einhverjir kennarar hætta í teyminu á 

miðri leið, af einhverjum orsökum. 

(Buckley. 2000:11-15, Goetz. 2000, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga 

Pálsdóttir. 1993:14, The Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher 

Group. 1996:55-63). 
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Þá er sú hætta vissulega fyrir hendi að einn kennari taki yfir stjórnina í teyminu og hinir lendi 

í hlutverki aðstoðarmanna sem fylgja þeim stjórnsama eftir. Það er mikilvægt að kennarar tali 

saman ef einhver innan teymisins upplifir ójafnvægi í samvinnunni. Einhverjum kennurum 

kann líka að finnast óþægilegt að hafa annan fullorðinn í kennslustofunni og sumir kennarar 

hafa haft orð á því að þeim finnist teymiskennslan þvingandi og koma niður á vinnugleðinni 

(The Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher Group. 1996:55,59,60). 

Það boðar heldur ekki gott ef kennurum finnst þeir ekki hafa nægilega mikið frelsi frá 

skólastjórnendum til að miða kennsluna við þetta form. Það er því afar mikilvægt að mikið 

traust sé til staðar milli skólastjórnenda og teymisins og gott samstarf innan teymisins er 

auðvitað lykilatriði. Ef eitthvað vantar upp á þessi atriði verður erfitt að þróa kennslu-

aðferðina á þann hátt að hún nýtist nemendum betur en hefðbundin kennsla, þar sem einn 

kennari sér um einn bekk.  

1.5 Hugsanlegir gallar teymiskennslu fyrir nemendur 

Það getur reynst erfitt fyrir nemendur sem eru með ofvirkni eða athyglisbrest að vera hluti af 

tvöföldum bekk undir stjórn tveggja kennara í teymiskennslu, þar sem fjöldi nemenda er mun 

meiri en í venjulegum einföldum bekk (Goetz. 2000). Einhverjir gætu einnig átt erfitt með að 

aðlagast fleiri en einum kennara, en það mætti hugsanlega laga með því að annar kennarinn 

sæi nær algerlega um þá nemendur sem um ræðir. Misvísandi upplýsingar og ósamræmi í 

fyrirmælum frá kennurum koma líka fljótlega óróa á hópinn, þ.e.a.s. ef annar segir A en hinn 

segir B. Þess vegna er mikilvægt að tveggja kenna teymi beri mjög reglulega saman bækur 

sínar til að forðast slíkt ósamræmi. 

• Færri komast að í umræðum í kennslustundum. 

• Sumir nemendur eiga verulega erfitt með að vinna mikið með öðrum. 

• Of mikil fjölbreytni í náminu getur virkað neikvætt á vanafasta nemendur. 

• Nemendur geta orðið ráðvilltir ef kennarar hafa mismunandi skoðanir á hlutunum. 

• Meiri pressa á virka þátttöku nemenda innan bekkjarins virkar þrúgandi fyrir suma. 

• Mikill fjöldi nemenda í teymiskennslu tveggja kennara með tvo bekki getur virkað 

truflandi á nemendur. 

(Buckley. 2000:14-15, Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993:14, 

Goetz. 2000). 
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Í nemendahópi þar sem tveimur árgöngum er blandað saman getur það reynst nemendum 

erfitt að fóta sig í skipulaginu, sérstaklega ef nemendahópurinn er stór. Þetta á við þegar 

mikið er um hópaskiptingar.  

1.6 Samantekt 

Skipulag teymiskennslu krefst ávallt góðrar undirbúningsvinnu í aðdraganda skólaársins, 

sérstaklega þegar tveir kennarar eru að byrja að vinna saman í fyrsta sinn. Þá er mikilvægt að 

gefa sér tíma til að ræða viðhorf og vinnubrögð hvers annars og tala opið saman um 

styrkleika og veikleika, auk þess sem nauðsynlegt er að báðir aðilar úttali sig um væntingar 

sínar til teymiskennslunnar. Þá er einnig mikilvægt að byggja upp virðingu og traust til hvors 

annars og læra að miðla málum ef báðir aðilar eru ekki fyllilega sammála um þær leiðir sem 

þeir vilja fara hverju sinni. Það er jafn mikilvægt, ef kennarar sem hyggja á samstarf, finna 

það á undirbúningstímanum að þeir eiga erfitt með að ná saman að þeir geri sér grein fyrir því 

og geti leitað annarra leiða ef samstarfið gengur ekki upp.  

Teymiskennsla er langhlaup og allir aðilar þurfa að vera meðvitaðir um það þegar lagt er af 

stað að eitt ár dugar ekki ef viðeigandi árangur á að nást. Skólastjórnendur og meðlimir 

teymisins þurfa því að gera með sér samning sem felur í sér skuldbindingu til samstarfs í 3-4 

skólaár að lágmarki. Á samningstímanum er mikilvægt að geta talað opið saman um þau 

vandamál sem kunna að koma upp og leita lausna sem koma bæði nemendum og meðlimum 

teymisins til góða. Það er einnig jafn mikilvægt að geta glaðst yfir góðum árangri og miðlað 

reynslu sinni til kollega sinna og ljóst er að ef vel tekst til í teymiskennslu geta samstarfs-

aðilar með mismunandi hæfileika, persónuleika, kunnáttu og reynslu myndað árangursríka og 

sterka heild. 

Teymiskennslu er að mörgu leyti hægt að líkja við hjónaband þar sem sambúðin er ekki alltaf 

dans á rósum. Stundum er gleði og hamingja ríkjandi en stundum pirringur og reiði og allt þar 

á milli. Það er því mikilvægt að kennarar sem feta þessa braut geri sér grein fyrir því að 

stundum muni ganga vel og stundum ekki eins vel og þá er gott að muna eftir því að 

þolinmæði er dyggð (The Northern Nevada Writing Project Teacher-Researcher Group. 

1996:5) 
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2. Kafli 

Að flestra mati er vel heppnuð lestrarkennsla grundvöllur fyrir áframhaldandi námi. Það má 

því segja að lestur sé mikilvægur hlekkur í ánægjulegu skólastarfi. Lestur er einnig 

nauðsynleg færni til að geta tekið þátt í hinu daglega lífi. Það er því mikilvægt að bæði 

foreldrar og kennarar geri sér grein fyrir því að lesturinn er mikilvægasta undirstaðan fyrir 

nemendur á skólagöngu sinni. Árangursrík lestrarkennsla og vel heppnað lestrarnám skiptir 

miklu máli strax í upphafi til að nemendur eigi möguleika á farsælli skólagöngu í fram-

haldinu. Námið sem fylgir í kjölfarið, eftir fyrstu árin í grunnskóla, byggir að stórum hluta á 

því að vera vel læs og skrifandi. Börn sem ekki ná tökum á lestri geta orðið utanveltu í 

skólakerfinu og vandamálin aukast eftir því sem tíminn líður, ef ekkert er að gert.  

 

Að geta lifað og starfað í nútímaþjóðfélagi krefst þess að við séum læs. Að kunna að lesa er 

svo sjálfsagður hlutur hjá okkur sem teljumst fluglæs að við áttum okkur ekki á því að bæði 

ungir og aldnir geta átt í erfiðleikum með að ná tökum á lestri. Mörg af vandamálum þriðja 

heimsins og einnig á Vesturlöndum má rekja til þess að íbúar kunna ekki að lesa eða eru ill 

læsir. Það er ekki öllum jafnt tamt að læra að lesa og hver og einn gerir það á sínum hraða. Ef 

erfiðleikar við lestur eru til staðar er mikilvægt að greina vandamálið sem fyrst svo hægt sé 

að gera viðeigandi ráðstafanir. 

 

Fæst börn eru læs þegar þau hefja skólagöngu en áður en hin formlega skólaganga hefst 

þekkja þau þó flest einhverja stafi sérstaklega þá sem tengjast fjölskyldunni. Eflaust er 

ástæðan sú að letur og lesmál er mjög stór þáttur í umhverfi og menningu okkar.  

 

Það fylgir því mikil ábyrgð að vera lestrarkennari og það er mjög mikilvægt að vanda vel til 

verka í lestrarkennslu yngstu bekkja grunnskólans. Færni góðs lestrakennara er m.a fólgin í 

því að þekkja vel tengsl lestur og máls. Það er því mikilvægt fyrir kennara að vera vel að sér í 

lestrarkennslufræðum og fylgjast vel með rannsóknum og umræðum. 

2.1 Læsi 

Hugtakið læsi er mjög víðtækt og felur það í sér lestur, ritun og lesskilning, ásamt 

hæfileikanum til að geta nýtt sér þessa færni. Sumir fræðimenn skilgreina einnig læsi í víðara 
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samhengi og vilja jafnvel skipta því í tvenns konar læsi. Annars vegar læsi frá sjónarhorni 

kennslu og/eða menntunar og hins vegar læsi frá sjónarhorni samfélags og efnahags 

(Hillerich. 1976:51). Það má því segja að í læsi felist mun meira en það að geta lesið einstök 

orð því án lesskilnings er lestur tilgangslaus. Starfshópur á vegum mennta- og menningar-

málaráðuneytisins hefur unnið að skilgreiningu á læsi: „Í læsi felst að búa yfir þekkingu og 

leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi til að mæta 

kröfum samfélagsins og einstaklingsins. Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og 

önnur kerfi tákna“ (Katrín Jakobsdóttir. 2010).  

Þar er einnig talað um að meginmarkmið læsis sé að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn, með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan 

og skapandi hátt við því sem þeir lesa, með aðstoð þeirra miðla og þeirrar tækni sem völ er á. 

Texti eða annað birtingarform upplýsinga er efniviður í þekkingu sem nýtist ekki einungis 

einstaklingnum heldur einnig samfélaginu öllu (Katrín Jakobsdóttir. 2010).  

Læsi byggir á þremur þáttum: 

Lestækni - sem byggir á færni einstaklingsins að þekkja bókstafina og hljóð þeirra til 

að getað lesið fyrirhafnarlaust úr bókstafstáknum ritmálsins. 

Lesskilningi - sem byggir á færni á orðaforða og málskilningi einstaklingsins. 

Ritun og stafsetningu - sem byggir á færni á öllum þáttum tungumálsins. 

    (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir. 2008). 

2.2 Lestur 

Að læra að lesa felur í sér tvo meginþætti, umskráningu og lesskilning. Kenningin The Simple 

View of Reading byggir á þessum tveimur þáttum. Samkvæmt kenningunni er ekki hægt að 

tala um virkan lestur nema ef þessir tveir þættir vinna saman. Sá nemandi sem hefur ekki vald 

á umskráningunni er ekki fær um að lesa. Sá sem ekki skilur það sem hann les telst því varla 

vera læs þar sem markmið lestrar er að skilja það sem maður les. Kenningin leggur áherslu á 

að einblína ekki á þessar aðgerðir stakar því hvorug getur staðið án hinnar (Hoower og 

Gough. 1990:128).  



19 

 

Með umskráningu er átt við að geta breytt táknum í hljóð og síðan hljóðunum í orð. 

Umskráning byggist á hljóðkerfisvitund sem þróast frá leikskólaaldri og heldur áfram í 

gegnum lestrar- og ritunarnám nemenda. Umskráning er ekki eins náttúrulegt fyrirbæri og 

það að læra að tala. Eins og Linnea C. Ehri bendir á er heilinn sérhæfður til að vinna með 

talað mál en ekki ritmál (Ehri. 2002:167-168).  

 

Lesskilningur byggist á því að lesandinn skilji merkingu þess sem hann les. Þegar 

einstaklingar hafa náð tökum á umskráningunni og lesturinn er orðin sjálfvirkur og 

fyrirhafnarlaus geta þeir farið að einbeita sér að innihaldi textans (Ehri. 2002:167-168).  

Lestur er undirstaða alls náms og er því nauðsynlegt að hafa góða færni í lestri til að geta 

tekið þátt í hinu daglega lífi. Lestur ýtir undir aukinn orðaforða og betra vald á málinu næst 

en báðir þessir þættir eru mikilvægir í mannlegum samskiptum (Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:9). Frá unga aldri og fram á fullorðinsár er lestur að þróast og telst því ævilangt 

ferli. Lestrarkunnátta tengist einnig menningu og samfélagsgerð (Þóra Kristinsdóttir. 

2000:186-187). 

 

Lestur er málræn aðgerð og krefst hann því málrænnar færni og þekkingar á tungumálinu. 

Grunnurinn að góðri lestrarfærni er því lagður snemma á lífsleiðinni. Rannsóknir hafa sýnt að 

börnum með slaka málfærni er hætt við að eiga við lestrarerfiðleika að stríða (Steinunn 

Torfadóttir. 2008a). Það er því mikilvægt fyrir foreldra og aðra uppalendur að vera 

meðvitaðir um málörvun strax frá fæðingu barns. Lestur er í raun upplýsingavinnsla þar sem 

við umbreytum prentuðum texta yfir í orð sem hafa merkingu. Allir þeir sem hafa lært að lesa 

rétt hafa tileinkað sér nokkurs konar huglægt upplýsingavinnslukerfi sem umbreytir rituðum 

texta í orð sem hafa merkingu. Ef við ætlum okkur að reyna að skilja hvernig lestur fer fram 

þá verðum við fyrst að skilja hvernig þessi umbreyting á sér stað og hvaða samskiptaferli eiga 

sér stað (Coltheart. 2005:6).  

2.3 Hljóðkerfisvitund   

Það þarf enginn að velkjast í vafa um það hversu mikilvægt er að börn hafi sterka hljóðkerfis-

vitund. Með hljóðkerfisvitund er verið að vísa til þekkingar á hljóðum málsins og skilningi á 

því að málinu má skipta upp í einingar og vinna með þær á mismunandi hátt. Góð hljóð-

kerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum málsins að geta 
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sleppt úr og bætt við og skipt um hljóð eða hljóðeiningar í orðum (Phillips og Torgesen. 

2006:102). Sterk hljóðkerfisvitund segir mikið til um hvort nemandi nái tökum á sjálfvirkum 

lestri. Nemendur með slaka hljóðkerfisvitund eiga gjarnan í erfiðleikum með að tengja saman 

staf og hljóð, greina hljóð og að ríma. Erfiðleikar þessara nemenda eru þó hvað greinilegastir 

í lestrinum sjálfum þ.e.a.s. umskráningunni (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:23-42). Prófun á hljóðkerfisvitund og þá einkum hljóðavitund gefur nokkuð glögga og 

marktæka forspá um lestrargetu síðar meir (Helga Sigmundsdóttir. 2008). Hljóðavitund er 

einn af þeim fimm þáttum sem nauðsynlegt er að þjálfa til að lestrarkennslan verði markviss 

og árangursrík. Hinir fjórir þættirnir eru: umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur 

(National Institute of Child Health and Human Development. 2000).  

2.4 Snemmtæk íhlutun 

Að beita snemmtækri íhlutun í kennslu felst m.a. í því að greina sem allra fyrst hverjir gætu 

átt í erfiðleikum með lestrarnámið. Það er því mikilvægt að nota skimunarpróf við lok 

leikskóla og upphaf skólagöngu. Til eru nokkrar leiðir sem kennarar og leikskólakennarar 

geta farið. Er þar helst að nefna Hljóm 2 en það er skimunarpróf sem oftast er lagt fyrir í 

leikskóla og er ætlað að finna börn sem gætu lent í erfiðleikum með lestur. Læsi – 

lestrarskimun eru skimunarpróf sem lögð eru fyrir nemendur í 1. og 2. bekk grunnskóla og er 

þeim einnig ætlað að skima eftir þeim sem eru í áhættu með lestrarerfiðleika.  

Fyrirbyggjandi kennsla fylgir í kjölfar þessara skimana. Börn sem glíma við erfiðleika í lestri 

geta átt á hættu að vandamál þeirra margfaldist ef ekki verður leitað úrlausna. Það er því 

mikilvægt að grípa snemma inn í og veita nemendum kennslu við hæfi. Stanovich hefur 

skrifað nokkuð um lestrarfærni og ritaði hann m.a. grein um Mattheusarhneigð. Greinin 

fjallar um að þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku verða fátækari. Hugmyndir hans tengjast 

lestri á þann hátt að þau börn sem hafa góða lestrarkunnáttu og hafa átt auðvelt með að læra 

að lesa hafa betri aðgang að námsefni og námi almennt. Lestrarfærnin gefur þeim ákveðið 

forskot sem hefur áhrif á annað nám þeirra (Guðmundur B Kristmundsson. 1992). Þar er átt 

við að gegnum lestur þjálfast aðrir mikilvægir þættir sem nemandi með lestrarerfiðleika fer 

oft á mis við svo sem orðaforði, þekking og málþroski. 
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Það er því mikilvægt að kennarar leitist við að nota kennsluhætti sem henta öllum nemenda-

hópnum sem verið er að kenna. Rannsóknir sýna að eftirfarandi vinnuferli sé vænlegt til að ná 

árangri í lestrarkennslu. 

1. Meta læsisfærni og kennsluþarfir nemenda með viðvarandi athugunum og mati við 

upphaf kennslu.  

 

2. Skipuleggja þjálfun og kennslu nemenda, bæði í bekknum sem heild og einnig í 

litlum hópum. 

 

3. Skipuleggja einstaklingsmiðaða vinnu á lestrarsvæðum til að efla lestækni, 

lesskilning og ritun (Southall. 2007:12).  

 

Kennarar meta stöðu nemenda sinna til að geta á sem bestan hátt mætt hverjum og einum 

nemanda þar sem hann er staddur. Matinu er þó einungis ætlað að undirbúa faglega kennslu.  

2.5 Kenning Ehri 

Linnea C. Ehri, prófessor í menntunarsálfræði, hefur sett fram kenningu um það hvernig börn 

byggja upp sjónrænan orðaforða í lestri (Sight word reading). Hún telur að þróun sjónræns 

orðaforða sé undirstaðan í góðri lestrarkunnáttu. Hún telur jafnframt að nám á sjónrænum 

orðaforða hefjist áður en barn fer að læra bókstafi. 

Samkvæmt kenningu Ehri hefst sjónrænn lestur þegar lesið er án tenginga við bókstafi. 

Sjónrænn lestur byggir á því að tengja sjónræn merki eða myndir við orð í minninu. Kenning 

hennar útskýrir vel það ferli sem nemendur ganga í gegnum á leið sinni til læsis (Ehri. 

2002:169-174). Það að þekkja orð sjónrænt gerir lesturinn nákvæmari og hann verður hraðari 

og sjálfvirkur. 

Í kenningunni um þróun sjónræns orðaforða er lögð áhersla á að til að ná fullkomnum tökum 

á lestri þurfi að læra orð sjónrænt. Að mati Ehri er sjónrænn lestur árangursríkasta og 

auðveldasta leiðin til að ná tökum á lesskilningi og lestri texta. Í sjónrænum lestri fellst að 

geta þekkt orðin sjálfvirkt, hratt og fyrirhafnarlaust. Sjónrænn orðaforði er undirstaða þess að 

geta lesið orð hratt án fyrirhafnar og sjálfvirkt. Árangursríkasta leiðin og jafnframt sú 
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skilvirkasta í átt að lesskilningi er að geta lesið á þennan hátt og um leið mun ánægjan af 

lestrinum aukast (Ehri. 2005:151-153). 

Ehri hefur skipt kenningu sinni um þá þróun sem á sér stað þegar einstaklingur lærir að 

þekkja orð sjónrænt í fjögur þrep. 

Undanfari bókstafsstigs / myndastig (Pre Alphabetic Phase). Á þessu stigi eru 

byrjendur í lestri og er lestur þeirra án tengsla stafs og hljóðs. Lesandinn þekkir orðin 

sem hann les sjónrænt og styðst við sjónrænar vísbendingar. Á þessu stigi velur lesandi 

sér vísbendingar sem hann finnur í umhverfinu og eru áberandi og sjónrænar. Hann 

tengir þær við orðið og festir það þannig í minninu. Þar sem lesandi á þessu stigi notar 

hvorki bókstafi né tengsl hljóðs og stafs kallast þetta stig undanfari bókstafsstigs (Ehri. 

2005:141).  

Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase). Hér hefur lesandinn lært að þekkja 

einhverja bókstafi. Hann lærir að þekkja þá sjónrænt með því að tengja form þeirra í 

orðum við hljóð í framburði. Lesandi sem þekkir hluta stafrófs verður að hafa einhverja 

þekkingu í tengslum stafs og hljóðs og geta að einhverju leyti sundurgreint hljóð til að 

muna orðin sjónrænt. Oftast man lesandinn eftir fyrsta og síðasta stafnum í orði því þeir 

eru mjög áberandi. Þegar lesandi hefur áttað sig á fyrsta og síðasta stafnum í framburði 

orðs þekkir hann að stafirnir eru tákn fyrir viðeigandi hljóð sem skipta máli. (Ehri. 

2002:175–176).  

Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase). Á þessu stigi þekkir lesandi alla 

stafina í stafrófinu og hvaða hljóð stafirnir standa fyrir eða tákna. Til þess að lesandi 

geti fest orð í sjónminninu þarf hann að þekkja alla bókstafina og geta myndað nákvæm 

tengsl milli stafs og hljóðs. Þessi nákvæmu tengsl getur lesandi myndað þar sem hann 

hefur náð fullkominni þekkingu á því hvaða hljóð hver stafur í stafrófinu stendur fyrir. 

Á þennan hátt getur lesandinn frekar hlutað orð niður í stök málhljóð. Munurinn á 

Bókstafsstigi að hluta og Fullkomnu bókstafsstigi er geta lesanda til að umskrá orð sem 

hann hefur aldrei lesið áður (Ehri. 2005:148-149).  

Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase). Þegar hér er komið 

sögu man lesandi nákvæmlega hvernig orð eru stafsett og er því fær um að muna fleiri 
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og fleiri orð sjónrænt þannig að þau festist í sjónrænu minni hans. Því oftar sem lesandi 

sér orðhluta því kunnuglegri verður hann. Nú á lesandi að þekkja orð eða orðhluta sem 

eina heild. Grunninum að sjálfvirkum, fyrirhafnarlitlum sjónrænum lestri, er náð þegar 

lesandi þekkir orð eða orðhluta sem heild. Lesandi les ekki lengur staf fyrir staf heldur 

les hann í stærri einingum og ber þannig kennsl á heildarmynd orðsins eða jafnvel 

nokkur orð í röð. Fyrir sjónræna lesturinn eru stærri stafaeiningar mikilvægar því þá 

þarf lesandinn ekki að muna eins margar einingar og hann á einnig auðveldara með að 

tengja þær nýjum orðum (Ehri. 2002:176-178). Á fjórða stiginu er því grunninum að 

sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri náð. 

2.6 Ritun  

Ritun er stór þáttur í lífi flestra í heiminum. Sjálft ritunarformið ræðst af tilgangi sínum og 

þeim markhópi sem því er ætlað að ná til hverju sinni, hvort sem verið er að skrifa sögu, 

afmæliskort, tölvupóst, innkaupalista, senda smáskilaboð eða eitthvað allt annað. „Sá eða sú 

sem skrifar hefur alltaf tilgang með skrifum sínum og ákveðinn hóp lesenda í huga og bæði 

tilgangurinn og lesendurnir móta skrifin." (Browne. 2009:92).   

Ritun er einnig hin hliðin á lestri og segir heilbrigð skynsemi okkur að textar eru skrifaðir 

með það takmark að vera lesnir (Vacca o.fl. 2009:352).  Ljóst er að ritun hefur víðtæk áhrif á 

orðaforða og málskilning barna. Orðaforði barna eykst mjög við upphaf skólagöngu og fara 

þau þá að velta fyrir sér merkingu orða. Smám saman setur þetta mark sitt á málnotkun þeirra 

(Guðmundur B Kristmundsson. 1997:10). Lestur og ritun á að þjálfa samhliða í námi og ætti 

ritun frá eigin brjósti því að vera eðlilegur þáttur í kennslu frá upphafi skólagöngunnar. Við 

ritun þjálfast nemendur í hljóðkerfisþætti þegar þeir reyna á sig við að setja hugsanir sínar 

niður á blað. Þeir þjálfast í að nota formlegri setningar en ella og komast fljótt að raun um að 

erfitt er að rita eins og talað er. Við flutning á eigin verkum þjálfa nemendur málnotkun sína 

þeir þjálfast einnig í hljóðkerfisþætti við að hlusta á verk annarra. Ritun er eins og fram hefur 

komið mikilvægur þáttur í þróun læsis og lestrarnámi en ritun er einnig mikilvæg ein og sér 

sem liður í menntun einstaklinga (Hlín Helga Pálsdóttir. 2002:11).  

Samstund og málörvun, ritunarvænt umhverfi, vettvangsferðir sem unnið er úr eftir á og 

kynni barna af mismunandi tegundum og tilgangi ritunar er meðal þess í námsumhverfinu 

sem hefur áhrif á ritun barna og eflir hana ef rétt er haldið á spilunum. Hlutverk kennarans er 
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að passa uppá að börnin fái reglulega tækifæri til þess að tjá sig skriflega og munnlega. Ef 

þau ná leikni í að taka þátt í samræðum og segja frá og læra reglur félagslegra tjáskipta mun 

málhæfni þeirra og orðaforði aukast smám saman (Hlín Helga Pálsdóttir. 2002:66-84). 

Þróun ritunar hefur verið skipt niður í 7 þrep og nefna fræðimenn flestir tvö þrep sem flest 

börn fara í gegnum áður en ritunarnám hefst. Hafa ber í huga að börn geta sleppt úr þrepi eða 

verið á milli þrepa (Hlín Helga Pálsdóttir. 2002:20, Vacca o.fl. 2009:101–103, Riley og 

Reedy. 2000:7 og 49-51). 

Þrep í þróun ritunar 

1.þrep – frumkrot - Early scribbling. 

2. þrep – meðvitað krot - Controlled scribbling. 

3. þrep – meðvitað og merkingarbært krot - Name scribbling eða pre–communicative 

stage.  

4. þrep – forstig hljóðritunar – Semi-phonetic stage. 

5. þrep – hljóðritunarstig - Phonetic stage. 

6. þrep – millistig hljóðritunar og réttritunar - Transitionar stage. 

7. þrep – stig réttritunar - Correct stage. 

    (Vacca o.fl. 2009:102–105, Riley og Reedy. 2000:52–61). 

Við upphaf ritunar hjá börnum er ritun einungis krot en þróast í þá átt að verða meðvitað ferli. 

Hér er um að ræða allt það sem barn lætur á blað. Seinna skilur barnið að samband er á milli 

ritunar, máls og máltilfinningar. Það sem mestu máli skiptir í ritun er meðvituð málkennd, 

hljóðvitund og bókstafir. Máltilfinning, málskilningur, merking orða, orðaforði og sjónminni 

eru nokkur atriði sem þjálfast við ritun. Mikilvægt er fyrir kennara að hafa haldbæra 

þekkingu á þróun ritunar hjá börnum til að vita hvernig haga skuli áframhaldandi námi. 

Kennarar verða að skapa nemendum tækifæri og ástæður til ritunar (Riley og Reedy. 

2000:61). 

Það er einnig nauðsynlegt að kennarar skapi það umhverfi í kennslu sinni sem hentar til 

ritunar. Ritun krefst þess að höfundur skapi þekkingu og geti miðlað til lesenda af meiri 

nákvæmni en talað mál. Málið er einnig formlegra. 
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2.7 Lesskilningur  

,,Raunverulegt læsi felst ekki aðeins í hæfni við að geta lesið og skrifað, heldur að geta 

nota tungumálið til þrautalausna” (Robert Calfee).2 

Lesskilningurinn er þriðja atriðið sem huga þarf að í læsi. Það er ekki nóg að geta lesið 

örugglega og skrifað rétt ef við skiljum ekki fullkomlega hvað við erum að lesa. 

Lesskilningur vísar til skilnings barna, færni þeirra til að varðveita og endurkalla það sem þau 

hafa lesið. Að öllum líkindum er færni barna til að lesa til skilnings mikilvægasti lesturinn 

(Muter. 2003:10). Lesskilningur er færni sem byggir á orðaforða og málskilningi. Góður 

orðaforði og góður málskilningur á mæltu máli og uppbygging máls er því forsenda 

lesskilnings (Burns, Griffin og Snow. 1999:6). Þess vegna er mikilvægt að efla orðaforða og 

málskilning samhliða lestrarnáminu.  

Eins og fram kom hér að ofan er lesskilningur einn af fimm þáttum sem teljast nauðsynlegir í 

lestrarþjálfun og er hann einnig talinn vera annar meginþáttur lestrar (National Institute of 

Child Health and Human Development. 2000, Hoower og Gough. 1990:128).  

 

Í niðurstöðu skýrslu frá The Reading Panel í Bandaríkjunum kemur fram að lesskilningur sé í 

raun kjarni lesturs og nauðsynlegur, ekki bara til menntunar í öllum námsgreinum, heldur 

einnig fyrir áframhaldandi þekkingaröflun í lífinu. Í sömu skýrslu er fjallað um rannsóknir á 

lesskilningi og þær flokkaðar í þrjá meginþætti. Fyrst að lesskilningur er margþætt vitræn 

úrvinnsla sem ekki er hægt að skilja nema með beinum tengslum við orðaforða og þjálfun 

orðaforða. Annars vegar að lesskilningur er virkt ferli sem krefst vilja og virkrar hugsunar 

milli lesandans og þess texta sem lesinn er. Þriðji þátturinn er undirbúningur kennarans þar 

sem kennarinn kennir nemendum aðferðir og tækni til að beita í lesskilningi (National 

Institute of Child Health and Human Development. 2000:13).  

 

Kennsla í lesskilningi ætti frá upphafi að fara fram samhliða lestrarkennslunni í stað þess að 

bíða með hana þar til nemendur hafa náð grunntækni lestursins. Lesskilning má þjálfa með 

ákveðnum aðferðum m.a. með því að fylgjast grannt með þróun hans, nota hugtakakort, svara 

spurningum úr texta, mynda spurningar, bera kennsl á byggingu textans og draga saman efni 
                                                 

2 Tekið af  lesvefnum. (www.lesvefurinn.is) 
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hans. Ekki má gleyma gagnvirkum lestri en sú kennsluaðferð hefur verið notuð talsvert í 

íslenskum skólum (National Institute for Literacy. 2010; Steinunn Torfadóttir. 2008b).   

 

Til að skilja samhengi þess sem lesið er þarf lesandinn oft að geta lesið á milli línanna og 

skilja meira en það sem stendur þar berum orðum. Lesandinn þarf því að nýta sér ályktunar-

færni sína, orsakatengsl og bakgrunnsþekkingu til að skilja til fulls það sem hann er að lesa. 

Lesandinn þarf einnig sífellt að spyrja sjálfan sig spurninga á meðan lesið er og draga af þeim 

ályktanir. Þar af leiðandi hefur eigin reynsla og þekking áhrif á lesskilning. Fyrir kennara er 

þetta mikilvægur þáttur þar sem hægt er að auka lesskilning nemenda með því að byggja á 

fyrri þekkingu þeirra á því efni sem verið er að lesa um eða kenna þeim lykilhugtök áður en 

lesturinn hefst (Anna Guðmundsdóttir. 2007:6).  

Í fyrrnefndri skýrslu The National Reading Panel kemur fram að skoðaðar hafi verið sextán 

mismunandi aðferðir til að efla lesskilning og taldi nefndin að sjö þeirra stæðust rannsóknar-

niðurstöður, svo að hægt væri að telja víst að þær bæru árangur.  

Þessar aðferðir eru:  

• Að fylgjast með skilningi. 

• Samvinnunám, þar sem nemendur vinna saman að lesskilningi. 

• Notkun og gerð tengslamynda/hugtakakorta.  

• Spurningar og svör, þar sem kennari spyr og veitir endurgjöf. 

• Semja spurningar um lesefnið. 

• Uppbygging sögu. 

• Samantekt efnis.  

Auk þess taldi nefndin að sambland af þessum aðferðum væri einnig árangursríkt (National 

Institute of Child Health and Human Development. 2000:15).  

2.8 Samantekt 

Velgengni nemenda í lestri, ritun og lesskilningi er að stórum hluta fólgin í færni kennarans. 

Lykilatriði varðandi færni kennara í lestrarkennslu eru þekking á lestrarferlinu, þekking á 

ólíkum kennsluaðferðum og hvernig hægt er að þróa og meta þá fimm þætti sem einkenna 

góða lesara. Kennari þarf einnig að vera fær um að meta hvar í lestrarferlinu nemandinn er 

staddur og veita honum kennslu við hæfi. Það er því mikilvægt að huga vel að þjálfun 
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kennara í námi þeirra. Ekki eru allir sem útskrifast sem kennarar jafn hæfir til að kenna lestur 

og þurfa skólastjórnendur að vera vakandi fyrir því að einungis færir lestrarkennarar sjái um 

kennslu í yngsta stigi grunnskólans. Kennari verður að vera meðvitaður um nýlegar 

rannsóknir og halda færni sinni sem lestrarkennari við. Hann þarf að passa sig á því að staðna 

ekki og nota alltaf sömu aðferð og leið til að kenna öllum nemendum. Taka þarf mið af 

þörfum hvers nemanda fyrir sig og afar mikilvægt er að tengja lestrarkennslu við annað starf í 

skólanum Nemendur þurfa að kynnast mismunandi hliðum læsis og upplifa það á fjölbreyttan 

hátt að við notum læsi í afar margvíslegum tilgangi og við ýmsar ólíkar aðstæður í lífinu. 

Huga þarf vel að umhverfinu sem nemendum er skapað á skólatíma og gefa þeim af og til 

tækifæri til að fást við læsi á eigin forsendum. Einnig er afar brýnt að kennarar haldi góðu og 

stöðugu sambandi við foreldra á meðan börnin eru að ná tökum á öllum þáttum læsis. 
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3. Kafli  

Í þriðja kafla munum við fjalla um það hvernig teymiskennsla getur hjálpað kennurum við að 

ná betri árangri í einstaklingsmiðaðri kennslu í lestri, ritun og lesskilningi. Einnig hvernig 

kennarar í teymi geta stutt hver við annan og aukið fjölbreytni í kennsluháttum og verkefna-

vali fyrir nemendur. Við skoðum þrjár mismunandi leiðir í teymiskennslu og veltum fyrir 

okkur hvernig samvinna kennaranna innan teymisins geti auðveldað leið nemenda í áttina til 

læsis. 

Í fyrsta lagi teymiskennslu sem felur í sér samstarf tveggja kennara samtímis með tvo bekki í 

sama árgangi í sama rými. Í öðru lagi teymiskennslu þar sem árgöngum er blandað saman í 

samstarfi tveggja kennara í sama rými og í þriðja lagi teymiskennslu tveggja eða fleiri 

kennara, þar sem árgöngum er blandað saman en einn umsjónarkennari kennir hverjum bekk 

fyrir sig í sér rými. Í öllum tilvikum er svo auðvitað hægt að nota mismunandi útfærslur af 

teymiskennslunni og mismunandi kennsluaðferðir við ólíkar aðstæður hverju sinni. 

3.1 Læsi í teymiskennslu  

Ritgerðarhöfundar fóru í heimsókn í þrjá íslenska skóla sem tekið hafa upp teymiskennslu í 

sínu starfi. Fylgst var með nokkrum kennslustundum þar sem lestur, ritun og lesskilningur 

kom við sögu og viðtöl voru tekin við kennara og skólastjórnendur. Við valið á skólunum var 

tekið mið af mislangri reynslu þeirra af teymiskennslu. Fyrst ber að nefna Skóla I þar sem 

teymiskennsla hefur verið stunduð í nokkrum bekkjum í yfir tvo áratugi. Þar fylgdumst við 

með teymiskennslu í 2. árgangi í samstarfi tveggja kennara með tvo bekki í sama rými. Skóli 

II hefur rúmlega 10 ára reynslu af teymiskennslu. Þar fylgdumst við aðallega með kennslu í 

1. bekk, sem samanstendur af einum umsjónarkennara og nokkrum samstarfskennurum. 

Læsisteymið í 1. bekk inniheldur umsjónarkennarann og aðstoðarskólastjóra skólans. 

Umsjónarkennarinn sér um undirbúning fyrir móðurmálskennsluna en teymisfélaginn kemur 

að skipulagningu tímans og kennslunni með umsjónarkennara. Einnig fylgdumst við með 

teymiskennslu í 2. og 3. bekk, sem fór fram í samvinnu tveggja umsjónarkennara í 

sameiginlegu rými. Skóli III tók upp teymiskennslu í upphafi þessa skólaárs, haustið 2009. 

Þar skoðuðum við teymiskennslu þriggja umsjónarkennara í 2. og 3. bekk, í þremur 

aðskildum skólastofum. 
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Allir viðmælendur okkar voru sammála um að helstu kostirnir við kennslu í lestri og ritun í 

teymiskennslu lægju í því að fá að vinna með öðrum, bæði fyrir kennarana sjálfa og 

skólastarfið í heild. Með samstarfi við aðra, læri kennarar hver af öðrum og beri sameiginlega 

ábyrgð á kennslunni. Þannig er líklegra að þeir reyni nýjar leiðir, sem gæti skilað þeim 

árangursríkari kennslu. Teymiskennsla veitir ákveðið aðhald en gefur kennurum jafnframt 

aukið svigrúm til að þróa sig í starfi. Þar með er minni hætta á stöðnun í kennslunni ef virkir 

og góðir félagar eru til staðar í teyminu. Kennsla í teymi getur líka létt kennurum vinnuna ef 

þeir treysta hver öðrum nægilega vel til að geta skipt með sér verkum. Það er gott að geta 

borið saman bækur sínar, fengið hugmyndir frá öðrum og deilt sínum hugmyndum með 

samkennurum í teyminu. Meiri líkur á fjölbreytni í kennsluháttum skapast og fjölbreyttara 

námsefni fyrir nemendur skilar sér í betri námsárangri og meiri ánægju nemenda Þetta er 

sérstaklega mikilvægt þegar lestur, ritun og lesskilningur á í hlut og minnkar líkur á 

námsleiða hjá nemendum. 

3.2 Undirbúningur og skipulagning  

Viðmælendur okkar voru flestir á því að góður undirbúningur fyrir upphaf skólaársins væri 

lykilatriði í vel heppnaðri teymiskennslu. Þar væri stundum nauðsynlegt að bæta nokkrum 

auka klukkustundum við vinnuskylduna til að undirbúa jarðveginn sem best. Þetta þurfi 

skólastjórnendur að vera meðvitaðir um þegar þeir skipuleggja teymiskennslu. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að gefa sér góðan tíma í innleiðingu teymiskennslunnar og nota 

ákveðinn hluta af tímanum í það að skoða teymiskennsluna sem slíka og fræðast betur um 

hugmyndafræðina sem liggur þar að baki. Í öðru lagi þurfa teymin helst að hafa eitthvað um 

það að segja með hverjum þau vilja vinna. Í þriðja lagi þarf að huga vel að skipulagningu á 

skólaárinu skoða árangur síðustu ára og meta hvað mætti gera betur. Í fjórða lagi þarf að fara 

vel yfir hugsanlega verkaskiptingu innan teymisins og í fimmta lagi þarf að gefa teymunum 

góðan tíma til undirbúnings.  

Þegar skólaárið er hafið er mikilvægt að ræða málin og funda reglulega. Viðmælendur okkar í 

Skóla I nota 4-5 klukkustundir á viku í skipulagningu fyrir þær námsgreinar sem umsjónar-

kennararnir tveir kenna. Stundum er þessi tími skemmri og stundum lengri. Þegar verið er að 

skipuleggja þemaverkefni eða valsvæði er undirbúningstíminn t.a.m. mun lengri.  
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Viðmælendur okkar í Skóla III nota að jafnaði 4 klukkustundir á viku í undirbúning og 

skipulag. Einn af meðlimum teymisins vinnur í hlutastarfi og það hefur skapað erfiðleika við 

undirbúninginn hjá teyminu að einn af þremur hafi haft skemmri undirbúningstíma en hinir. 

Það kom fram hjá Skóla II að skólastjórinn leysti samskonar erfiðleika með því að greiða 

kennurum í hlutastarfi yfirvinnu til að þeir geti verið í fullu samstarfi í undirbúningstíma 

teymanna. Einnig kom fram að þegar teymi hafa unnið saman í einhvern tíma og þekkjast vel 

er tíminn sem fer í sameiginlegan undirbúning lotubundnari og fer eftir áherslum hvers 

teymis. 

Skóli II hefur mesta reynslu af skólunum þremur í teymiskennslu á öllum stigum 

grunnskólans. Framtíðarsýn skólastjórans í Skóla II er að kennarateymi verði teymi sem lærir 

í skólasamfélaginu. Teymi kennara sem eru að læra – skólasamfélag sem lærir. Hann leggur 

áherslu á að kennarar sem ætli sér að vera í teymiskennslu verði að vera ófeimnir við að 

gagnrýna hver annan á jákvæðan hátt og kunna að taka uppbyggjandi gagnrýni. Í Skóla II fara 

að meðaltali 4 klukkustundir á viku í sameiginlegan undirbúning og skipulag og unnið er 

markvisst með teymiskennsluna allt skólaárið. 

Til að vel megi vera þarf að vanda vel til undirbúnings og skipulags í teymiskennslu eins og í 

annarri hefðbundinni kennslu. Vinna þarf markvisst með teymiskennsluna í kennarahópnum 

og allir kennarar þurfa að horfa jákvæðum augum á teymiskennsluna. Kennarar verða einnig 

að sinna sjálfu teyminu vel í skipulagi sínu og við undirbúning. Þeir þurfa að ræða skoðanir 

sínar, áherslur og umfram allt vera hreinskilnir í umræðum sínum og áherslum. 

Möguleikarnir eru margir fyrir kennara í teymiskennslu og ávinningurinn mikill. Allir sem 

við tókum viðtöl við kjósa heldur að starfa í teymi en einir og sér. Í teymiskennslu vinna 

kennarar markvisst saman, þeir bera sameiginlega ábyrgð og hafa ákveðið að vinna saman. 

Tveir eða fleiri sjá um skipulag og undirbúning og hlýtur það að létta störf þeirra að nokkru 

leyti.  

3.3 Kennslufyrirkomulag  

Skiptar skoðanir voru um það hjá viðmælendum okkar hversu lengi kennarar ættu að fylgja 

nemendum sínum á skólagöngu þeirra. Í Skóla II hefur mikil endurnýjun kennara í skólanum 

undanfarin ár gert þeim erfitt fyrir að halda sömu teymum ár eftir ár en nú telja viðmælendur 

okkar að forsendur hafi skapast fyrir stöðugleika í skólanum næstu árin. Þar er hugmyndin sú 
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að 1. bekkur sé stakur með sér umsjónarkennara sem myndar smærri teymi með öðrum 

fagkennurum í mismunandi greinum. Umsjónarkennarinn fylgir svo nemendum sínum í 2. 

bekk í teymiskennslu með 3. bekk í samstarfi við annan kennara og svo fylgir hann sínum 

nemendum í 3. bekk í teymiskennslu með 2. bekk. Að því loknu fer þessi tiltekni kennari 

aftur að kenna 1. bekk og svo koll af kolli. Ástæðan fyrir því að 1. bekkur er ekki paraður 

með 2. bekk er sú að skólastjórnendur telja að það þurfi að byrja á því að kenna 1. bekkingum 

að vera í grunnskóla. Einnig er það gert til að umsjónarkennari nái góðum tökum á bekkjar-

stjórnuninni. Þar með sé í raun verið að venja bæði nemendur og kennara við og þetta sé 

sérstaklega vel viðeigandi í móðurmálskennslunni, þar sem unnið er eftir hugmyndafræði 

Byrjendalæsis. Með því að hafa 1. bekk stakan gefist gott svigrúm til að vega og meta hvern 

einasta nemanda áður en teymiskennslan hefst í 2. og 3 bekk. 

Skóli III hefur minnsta reynslu skólanna þriggja af teymiskennslu og þar runnu skóla-

stjórnendur og kennarar nokkuð blint í sjóinn við upphaf síðasta skólaárs. Eftir þessa fyrstu 

mánuði er það þó skoðun viðmælenda okkar að skynsamlegt sé að kennarateymin fylgi 

nemendum frá 1. upp í 3 - 4. bekk og að teymin fái tækifæri til að þroskast og þróast saman. 

Bent er á að það taki tíma fyrir kennara að læra að þekkja nemendur og þess vegna sé 

mikilvægt að þurfa ekki að gera það á hverju ári. Þar með sparast mikilvægur tími sem er 

betur varið í að vinna markvisst með hverjum og einum nemanda. Þetta á sérstaklega vel við í 

lestrar- og ritunarkennslu en það tekur jafnframt tíma að koma á góðum tengslum við 

foreldra. Í fyrsta bekk er einmitt gríðarlega mikilvægt að mynda góð tengsl við foreldra og 

hvetja þá til að lesa fyrir börnin og láta nemendur lesa reglulega heima.   

Í Skóla I byrjar teymiskennslan strax í 1. bekk. Fyrsta árið fer í það að mynda tengsl og 

viðmælendum okkar finnst það sóun á þekkingu sem kennarar afla sér um styrkleika og 

veikleika barnanna ef þeir fá nýja nemendur á eins eða tveggja ára fresti. Kraftar þeirra nýtast 

betur eftir því sem þeir fá að fylgja nemendum lengur og það sparar líka dýrmætan tíma. Það 

er stór kostur fyrir kennara að læra að þekkja vel hvernig best er að nálgast barn eða foreldra. 

Sama teymi fylgir því sömu nemendum alltaf í 2. bekk, 3. bekk og 4. bekk en stundum í 5. 

bekk líka og jafnvel alla leið upp í 6. bekk. Fátt er eins mikilvægt fyrir kennara og að þekkja 

nemendur sína og vita hvað hentar þeim best og það er því ekki skynsamlegt að leggja það á 

kennara að þurfa að fara í slíka vinnu oftar en þörf krefur. 
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3.4 Skimun og námsmat 

Við kennslu í lestri, ritun og lesskilningi í fyrstu bekkjum grunnskólans er mjög mikilvægt að 

vel sé staðið að skimun og námsmati. Skimun og námsmat hjálpa til við að meta framgang 

nemenda og eru auk þess mikilvægur stuðningur við kennsluna. Matstæki eru einnig valin 

með tvennt í huga, að veita kennurum upplýsingar um framfarir nemenda og að aðstoða 

nemendur við skilja sjálfa sig sem lesendur. Mati á framförum nemenda ætti að afla úr 

mörgum þáttum í þeim tilgangi að miða kennsluna að þeirra þörfum (Sibberson og 

Szymusiak. 2003:160). 

Tvennskonar leiðir eru aðallega uppi um þessar mundir varðandi námsmat. Annars vegar 

formleg próf eins og samræmd próf sem eru byggð á mælikvörðum sem oftast eru staðlaðir, 

eða viðmiðunarbundin próf sem eru greinandi. Viðmiðunarprófin sýna hvað nemandinn getur 

og getur ekki en ekki endilega villufjöldann eða villuferlið. Þar á meðal eru greiningarpróf 

sem hönnuð eru sérstaklega til að fá fram vísbendingar sem eru t.d. einkennandi fyrir 

nemendur með lesblindu eða aðra lestrarerfiðleika. Hins vegar eru það óformleg próf sem eru 

meira byggð á raunverulegum aðstæðum, viðtölum og athugunum, þar sem matið er frekar 

byggt á námsmarkmiðum kennslunnar. Formlegu prófin koma aðallega til vegna þrýstings frá 

stjórnvöldum og stofnunum. Óformlegu prófin eru hagkvæmari til að safna upplýsingum fyrir 

kennsluna og bæta þannig kennsluhætti og aðferðir (Vacca o.fl. 2009:164-173). 

Viðmælendur okkar voru sammála um það að gott samstarf leikskóla og grunnskóla væri 

mikilvægt. Í Skóla I fá kennarar niðurstöður úr Hljóm-prófum frá leikskólum og leikskóla-

kennarar koma inn í skólann og ræða við tilvonandi umsjónarkennara um hvert einasta barn. 

Þar eru einnig tekin viðtöl við hvert foreldri og hvert barn. Í viðtali við foreldra er farið yfir 

færni barnsins, en einnig er spurt hvort lestrarerfiðleika sé að finna í fjölskyldunni. Í viðtali 

við barnið er grunnkunnátta í lestri og talnaskilningi m.a. könnuð, sem og viðhorf barnsins til 

náms. Í Skóla II fá kennarar einungis upplýsingar um þau börn sem eru slakari en önnur en 

kennarar í Skóla III töluðu um að þar vantaði betri upplýsingar frá leikskólunum þegar 1. 

bekkjar börnin hefja skólagöngu. Allir voru sammála um að markviss skimun á lestri þyrfti 

að hefjast strax í upphafi og mikilvægt væri að fylgjast með þróuninni með reglulegu millibili 

eftir það.  
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Í Skóla I kemur sérkennari inn til nemenda af og til en nemendur fara einnig til hans, utan 

skólastofunnar. Sérkennarinn skimar lestur allra nemenda með reglulegu millibili og niður-

stöðurnar eru notaðar á þann hátt í teymiskennslunni að nemendur sem eru á svipuðum stað í 

náminu eru paraðir saman. Myndaðir eru svokallaðir lestrarhópar. Fyrsti hópurinn er 

fámennur og skipaður slökustu nemendunum, næsti hópur er fjölmennur og skipaður 

nemendum sem eru öðrum hvorum megin við miðlínuna og þriðji og síðasti hópurinn 

inniheldur sterkustu nemendurna en þar eru yfirleitt aðeins fleiri nemendur en eru í fyrsta 

hópnum. Tveir og tveir nemendur vinna saman innan hópanna og hjálpa hvor öðrum en 

reglulega er skipt um samstarfsfélaga. Hóparnir vinna í sameiginlegu rými en einnig er 

mögulegt að bjóða nemendum út fyrir skólastofuna til að þeir fái meira næði. Reglulega eru 

lagðar fyrir fjölbreyttar kannanir þar sem færni nemenda í lestri, ritun og lesskilningi er 

könnuð. Kennarar þurfa einnig að vera sífellt á verði og skoða verkefnabækur nemenda 

reglulega allt skólaárið. Með því kanna þeir stöðu nemenda og geta staðsett nemendur á 

réttum stað, hverju sinni, á leið þeirra til læsis. Kennarar skoða svo niðurstöður úr skimunum 

og könnunum með reglulegu millibili allt skólaárið og passa að hver einasti nemandi sé ávallt 

í hópi sem hæfir hans getustigi. 

Í Skóla III er nemendum getuskipt og er unnið markvisst með hópana í kennslustundum. 

Nemendur vinna einnig allir saman og þá er hópunum ekki getuskipt. Kennararnir notast að 

mestu leyti við kannanir og lestrarpróf til að skima stöðu nemenda. Eitt af verkefnum lestrar-

teymis skólans er að koma upp og safna saman stigsbundnum könnunum og athugunum sem 

kanna alla þætti læsis. Einnig eru formleg próf eins og Læsi, Tove Krogh og Aston Index lögð 

fyrir nemendur. Tvö fyrstu prófin á yngsta stigi skólans en Aston Index er lagt fyrir alla 

árganga nema 1. bekk. Nemendur eru hraðlestrarprófaðir sex sinnum yfir skólaárið. 

Skimunarpróf fara alltaf fram í samráði við sérkennara skólans. Sérkennarinn kemur inn í 

kennslustundir og tekur nemendur úr kennslustundum í samráði við umsjónarkennara.  

Í Skóla II hefur nokkuð verið unnið með fjölbreytt námsmat. Námsmat fer ekki eingöngu 

fram í lok námstímans heldur er það einn af föstum liðum skólastarfsins. Stór hluti af 

námsmatinu fer fram með óformlegum hætti og er þá í formi kannana, verkefnamappa og 

annarra óhefðbundinna leiða. Námsmatinu á yngra stiginu er eingöngu skilað í umsögnum og 

er áhersla lögð á að hafa umsagnirnar gagnsæjar til að þær lýsi stöðu og framförum nemenda 

í hverri námsgrein eins vel og mögulegt er. Skóli II styðst við formlegu prófin, Læsi, Tove 
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Krogh og Boehm fyrir þá nemendur sem þurfa frekari athugun, á yngsta stigi skólans. 

Hraðlestrarpróf eru lögð fyrir alla nemendur þrisvar sinnum yfir skólaárið.  

Ef ritun og lesskilningur er kenndur í teymiskennslu er brýnt að námsmat fari fram með 

reglulegu millibili til að nemendur nái sem bestum árangri. Framfarir nemenda geta verið 

mismiklar yfir skólaárið og mikilvægt er að ná ætíð að para saman nemendur með álíka 

námslega getu. Það er því einnig kostur ef kennarar, sem koma að könnunum og skimunum 

nemenda, eru fleiri en einn. Þeir geta þá borið saman bækur sínar og lagt hlutlaust mat á 

niðurstöðurnar, sem hlýtur að gefa raunhæfara mat en ella. Það er skoðun allra viðmælenda 

okkar að markviss skimun þurfi að vera fyrir hendi strax og nemendur byrja í grunnskóla, þar 

sem læsiskunnáttan er skoðuð sérstaklega vel. Viljum við sérstaklega benda á aðferð Skóla I í 

þessum efnum, þar sem nemendur eru kannaðir markvisst, strax í upphafi skólagöngunnar. 

3.5 Fjölbreytilegt námsefni og kennsluaðferðir 

Í gegnum tíðina hefur tilhneigingin frekar verið sú í skólunum að kennarar einangrist hver í 

sínu horni. Þeir geta vissulega verið harðduglegir og gert sitt allra besta til að standa sig í 

starfi en vinnan takmarkast alltaf við það sem þeir vita og geta. Teymiskennslan eykur 

möguleikana á fjölbreyttari námsgögnum og námsaðferðum og hún gefur einnig aukinn 

sveigjanleika til rannsókna og þróunar á kennslugögnum og aðferðum. Tækifæri til að 

þroskast og þróast sem kennarar í samverkandi námsteymi gefast einnig með vel heppnaðri 

teymiskennslu (Jolly. 2007). 

Í heimsóknum okkar til skólanna þriggja skoðuðum við m.a. nokkrar kennslustundir þar sem 

allir þættir læsis komu við sögu. Hér á eftir fer lýsing á því sem fyrir augu okkar bar ásamt 

brotum úr viðtölunum sem við tókum við kennara og skólastjórnendur skólanna. Í öllum 

skólunum sem við heimsóttum er mikil áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti.  

Í Skóla I er vel hugað að þörfum hvers og eins nemanda. Móðurmálskennslan er fjölbreytt, 

þar sem kjarnatímar og svæðavinna eru mest áberandi. Einnig eru þematímar og vettvangs-

ferðir af og til á dagskrá og þar fléttast læsishugtökin þrjú yfirleitt saman við námsefnið, á 

einn eða annan hátt. Lestur, ritun og lesskilningur kemur yfirleitt við sögu í a.m.k. helmingi 

valsvæðanna. Nemendur þjálfast í grunnþáttum læsis í kjarnatímunum og á valsvæðunum fá 

nemendur tækifæri til að öðlast frekari færni í að notfæra sér kunnáttu sína. Ef vel tekst til í 
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verkefnavali og kennslu á valsvæðum er því líklegt að þeir uppgötvi frekar tilganginn með 

náminu. (Gunnar Börkur Jónasson og Hlín Helga Pálsdóttir. 1993:16-19). 

Í heimsókn okkar fylgdumst við bæði með kjarnatímum og svæðavinnu. Í kjarnatímunum 

vinna nemendur með svipaða námsgetu tveir og tveir saman í lestrarhópum í tveimur 

samliggjandi tímum. Verkefnin þyngjast stig af stigi en hvert stig býður þó upp á mismunandi 

verkefni, þar sem fjölbreytnin er í fyrirrúmi. Flest verkefnanna eru byggð þannig upp að 

nemendur geta unnið þau að mestu leyti sjálfstætt. Þeir sem skemmst voru komnir fengu m.a. 

stutt stök orð á spjöldum, sem þeir pöruðu saman við litlar myndir. Þegar því var lokið voru 

orðin skrifuð í litla skriftarbók og sumir lásu þá orðin upphátt hver fyrir annan. Önnur álíka 

verkefni voru í boði fyrir nemendur á svipuðu getustigi en verkefnin þyngdust eftir getu 

nemenda. Sem dæmi um verkefni fyrir nemendur á getustigi nálægt miðju, má nefna að þeir 

lásu nokkrar stuttar setningar hvor fyrir annan og skrifuðu setningarnar á blað eða svöruðu 

skriflega einföldum spurningum. Af öðrum verkefnum má nefna sex myndaspjöld sem átti að 

raða í rétta röð, þannig að þau mynduðu eitt ævintýri. Nemendur hjálpuðust svo að við að 

skrifa ævintýrið í stílabókina sína og túlkuðu þar með ævintýrið á myndunum með eigin 

orðum. Þeir sem lengst voru komnir voru paraðir í sex manna hóp sem annar kennarinn 

leiddi. Nemendur fengu töflutúss og spjöld sem hægt var að þurrka af. Kennari las upp stök 

orð í erfiðari kantinum sem nemendur áttu að skrifa á spjöldin. Þeir báru svo saman bækur 

sínar og leiðréttu villur í sameiningu, ef einhverjar voru.  

Teymið í Skóla I skipuleggur valsvæði á sex vikna fresti. Þar sem þetta eru tveir bekkir og 

nemendurnir tæplega fimmtíu talsins gefur það tækifæri til að vera með fleiri valsvæði en 

ella. Þar geta kennarar valið um að blanda nemendum saman eða getuskipta hópunum. 

Viðmælandi okkar taldi að um 60-70% nemenda væru yfirleitt á svipuðu róli getulega séð, 

öðru hvoru megin við miðju. Valsvæðin eru alltaf tíu eða fleiri. Því meiri fjölbreytni, því 

betra og skemmtilegra fyrir nemendur en það tekur auðvitað meiri tíma í undirbúningi. Það er 

ljóst að það krefst töluverðrar hugmyndaauðgi að útbúa fimmtíu til sextíu valsvæði yfir 

skólaárið en það er líka staðreynd að þarna, eins og víða í teymiskennslunni, eykur það 

fjölbreytni í hugmyndum að verkefnavali ef tveir kennarar kenna saman. Nemendur velja sér 

svæði eftir fyrirfram ákveðnum reglum og eru yfirleitt þrír til sex saman á hverju svæði. Tveir 

samliggjandi tímar eru notaðir í valsvæðin og í tímunum sem við fylgdumst með kom lestur, 

ritun og lesskilningur við sögu í búðarleik, sögubók, rannsóknum, fróðleikshorni og ricto.  
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Í kennslustundunum þar sem lestrarhóparnir störfuðu og valsvæðin voru virk fengum við að 

upplifa góð dæmi um gildi læsis í teymiskennslu. Sérkennari var með kennarateyminu í 

tímunum og hjálpaði þeim sem skemmst voru komnir. Annar umsjónarkennarinn sá aðallega 

um miðhópinn stóra en hinn umsjónarkennarinn var mest með þeim nemendum sem lengst 

voru komnir. Á meðan heimsókn okkar í Skóla I stóð yfir fóru nemendur líka í vettvangsferð 

að Reykjavíkurtjörn, en kennarateymið notar vettvangsferðir eins oft og mögulegt er. Þegar 

komið er til baka fá kennarar nemendur til að tjá sig um reynsluna með því að teikna og segja 

sögur af vettvangi og heppnaðist umrædd ferð einstaklega vel að þessu leyti. 

Í Skóla III er starfandi lestrarteymi sem vinnur að stöðugum endurbótum á lestrarstefnu 

skólans, veitir faglega ráðgjöf til kennara, heldur utan um lestrargögn í eigu skólans, býr til 

verkefni í læsi og er vakandi fyrir nýjungum. Tveir af þremur kennurum teymisins sem við 

fylgdumst með eru í lestrarteymi skólans. Nemendahópurinn var blanda af 54 nemendum í 2. 

og 3. bekk sem skiptust nokkuð jafnt á þrjá kennara. Viðmælendur okkar töldu að með því að 

vera þrír í hóp kæmu mun fleiri hugmyndir að námsefni og kennsluaðferðum og það kæmi 

sér sérstaklega vel í móðurmálskennslu. Það var að þeirra mati lykilatriði að nemendur hefðu 

gaman af því sem þeir áttu að gera og verkefnin myndu vekja hjá þeim áhuga, sem hvetti þá 

til að sýna framfarir í náminu. Sérkennari skólans, sem einnig er oddviti lestrarteymisins, 

tekur einnig þátt í undirbúningi og skipulagi allrar kennslu sem snýr að læsi með 

kennarateyminu í 2. og 3. bekk.  

 

Að mati viðmælenda okkar er það mun erfiðara fyrir einn umsjónarkennara að skipta 

bekknum í marga ólíka hópa, þannig að allir nemendur innan hvers hóps séu á svipuðu róli og 

það getur líka verið erfiðara fyrir hann að hjálpa til og fylgjast með. Ef bekkirnir eru þrír er 

líka líklegra að a.m.k. einn sérkennari sé til aðstoðar í ákveðnum kennslustundum. 

Stuðningsfulltrúar eru einnig betur nýttir í teymiskennslu, þar sem bekkirnir eru þrír og tímar 

stuðningsfulltrúa því þrefalt fleiri. Nýtt námsefni er stöðugt verið að þróa og framleiða, 

jafnframt því sem eldra námsefni er notað í kennslunni. Með því að hjálpast að við þetta nær 

teymið að búa til markvissari stefnu fyrir kennslu í lestri, ritun og lesskilningi. 

 

Hjá þessu þriggja manna kennarateymi fara að meðaltali sjö kennslustundir á viku í 

móðurmálskennslu. Ýmist er unnið með alla þætti læsis í einu eða einstaka þætti sér og leitast 

er við að bjóða nemendum upp á fjölbreytt námsefni og mismunandi kennsluaðferðir. 
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Stundum er nemendum skipt eftir árgöngum í tvo hópa og stundum er þeim getuskipt í þrjá 

hópa. Teymiskennsla þriggja kennara gefur marga möguleika til blöndunar og skiptinga. Þeir 

kenna ekki endilega alla þætti læsis í einu, heldur vinna stundum með einstaka þætti eins og 

lestur, lesfimi og lesskilning eða hljóðavitund og umskráningu en ritunin er oftast kennd ein 

og sér. Kennarateymið leggur mikið upp úr því að virkja foreldra í að huga að lesskilningi 

barna sinna og ætlast til að þeir spyrji börn sín spurninga úr þeim texta sem þau eru að lesa 

heima. Í lestrarþjálfuninni mæðir einnig mikið á foreldrum og teymið heldur nákvæma 

skráningu yfir það hvernig foreldrar eru að sinna því starfi. Kennararnir þrír hafa, með góðri 

skipulagningu innan teymisins, náð að byggja upp gott samstarf við foreldra, þar sem þeim er 

bent á ábyrgð sína sem snýr að menntun barnanna. Nemendur lesa á hverjum degi heima 

og/eða í skólanum. 

Í heimsókn okkar fylgdumst við með tveimur samliggjandi kennslustundum í íslensku, þar 

sem kennsla fór fram í sameiginlegri teymiskennslu 2. og 3. bekkjar. Nemendum var raðað í 

þrjá getuskipta hópa. Sá fámennasti innihélt nemendur sem voru skemmst á veg komnir. Sá 

fjölmennasti innihélt miðlungsgóða nemendur en hópurinn sem var með þeim nemendum 

sem lengst voru komnir í læsinu innihélt um þriðjung nemenda. 

Fyrstnefndi hópurinn fékk fjögur mismunandi einföld verkefni til að glíma við og nemendum 

var skipt í tveggja til þriggja manna hópa. Í verkefni eitt áttu nemendur að velja sér staka 

bókstafi á spjöldum, t.d. O, og svo áttu þeir að finna myndir af einhverju sem byrjaði á O og 

raða myndunum undir stafina. Verkefni tvö fólst í því að draga mynd af hlut úr bunka og svo 

áttu nemendur að finna nafnið á hlutnum í þar til gerðum spjaldabunka en að því loknu var 

leitað að setningu sem innihélt orðið og setningin skrifuð í stílabók. Í verkefni þrjú fóru 

nemendur í veiðimann með stafaspilum en verkefni fjögur var þannig uppsett að nemendur 

fundu mynd á þar til gerðum myndaspjöldum, t.d. mynd af glasi, og þurftu svo að finna rétta 

orðið sem átti við hverja mynd fyrir sig og para þannig saman. Nemendur fengu ákveðinn 

tíma til að leysa hvert verkefni fyrir sig og fóru svo í næsta verkefni og svo koll af kolli. 

Fjölmennasti hópurinn byrjaði á því að skrifa niður stíl eftir upplestri kennara og fékk svo 

fjölbreytt verkefni sem nemendur skiptust á að leysa, m.a. eyðufyllingarverkefni og verkefni 

sem fólst í því að finna sérnöfn og skrifa þau í stílabók o.s.frv. Sterkustu nemendurnir áttu 

hins vegar m.a. að finna samheiti og andheiti orða, í hópvinnu fjögur saman. Það sem stendur 

upp úr eftir þessa heimsókn var fjölbreytni í námsefni og vinnusemi nemenda. Almenn gleði 
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ríkti í öllum hópunum og nemendur virtust oftar en ekki vera spenntir fyrir þeim verkefnum 

sem boðið var upp á. Þau voru ólík innbyrðis, þó þau hafi að mestu verið að þjálfa sömu 

færnina í hverjum hóp fyrir sig. 

Skóli II hefur unnið nokkuð markvisst með teymiskennslu undanfarin ár. Sýn Skóla II er að 

vera skóli sem lærir, þar sem starfsmenn, nemendur og foreldrar vinna saman að því að stuðla 

að menntun og alhliða þroska nemenda. Þetta kallar á gott samstarf við heimilin, sveigjanlegt 

skólastarf og fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Fyrsti bekkur er stakur. Stjórnendur telja að nóg sé fyrir þennan aldurshóp að læra að vera í 

skólanum fyrsta árið enda fari fyrstu mánuðirnir alfarið í það. Þeir telja þó að hægt væri að 

byrja að kenna 1. bekk með 2. bekk eftir áramót í völdum námsgreinum. Að 1. bekk koma 

nokkur kennarateymi og er umsjónarkennarinn lykilmanneskjan í þeim. Í stærðfræði kemur 

annar kennari og kennir með umsjónarkennara og sér sá kennari alfarið um skipulagningu 

stærðfræðikennslunnar, en báðir kennararnir eru með nemendum í tímum. Í kennslu í 

Byrjendalæsi nýtur svo umsjónarkennari aðstoðar aðstoðarskólastjórans og sjá báðir um 

undirbúning, þó þunginn af honum sé á herðum umsjónarkennarans.  

Þeir kennarar sem við ræddum við töldu kosti teymiskennslu fyrir kennara vera ótvíræða. 

Með tveimur kennurum væri samankomin tvöföld viska í skólastofunni. Það leiddi af sér 

fleiri hugmyndir að námsefni og kennsluháttum. Þeir töldu einnig gott að geta skipt með sér 

verkum í undirbúningi fyrir kennslustundir og vildu meina að það væri betra ef kennararnir 

væru ekki of líkir. Með teymiskennslunni er líka auðveldara að jafna þær misfellur sem 

hugsanlega kunna að koma upp í kennslunni.  

Helstu kostir teymiskennslu að mati viðmælenda okkar í Skóla II eru fjölbreytileiki verkefna, 

sem verða til með aðkomu fleiri kennara. Nemendur hafa einnig val á milli kennara og geta 

þá t.d. frekar leitað til kennara A ef kennari B höfðar ekki til þeirra. Í einstaklingsmiðuðu 

námi er þetta fyrirkomulag einnig gott, því betur sjá augu en auga og þess vegna eru meiri 

möguleikar á því að nemendur fái námsefni við hæfi. Í hefðbundinni bekkjarkennslu er 

iðulega litla aðstoð að fá og oft eiga kennarar t.a.m. erfitt með að sinna nemendum sem eru 

með sérþarfir, hvort sem þær eru vegna námserfiðleika eða námsyfirburða. Með teymis-

kennslu næst betri yfirsýn og auðveldara er að para nemendur saman. 
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Í 1. bekk í Skóla II eru tuttugu og sjö nemendur og þeim er oft skipt í tvo hópa í móðurmáls-

kennslu. Þegar við vorum í heimsókn var það raunin. Í fámennari hópnum var um einn þriðji 

hluti nemenda en í fjölmennari hópnum voru tveir þriðju hlutar nemenda. Unnið er út frá 

hugmyndafræði Byrjendalæsis í 1. bekk, sem er kennsluaðferð sem hefur verið mótuð og 

þróuð á vegum Skólaþróunarsviðs kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Í Byrjendalæsi er 

markmiðið að auka lestrarfærni nemenda í 1. og 2. bekk þannig að þeir nái sem bestum 

árangri í læsi á fyrstu árum skólagöngunnar. Þar er markmiðið m.a. að miðla börnum lesefni 

sem kveikir áhuga þeirra og ýtir undir ímyndunaraflið. Vel er vandað til vals á texta sem er 

nýttur í vinnu með stafi og hljóð og vinnu við orðaforða, skilning og ritun af ýmsu tagi 

(Háskólinn á Akureyri. 2009:1-2).  

Í fámennari hópnum voru nemendur sem styttra voru komnir í lestrarnáminu og þar voru tveir 

og tveir nemendur paraðir saman. Þeir fengu mismunandi verkefni og áttu m.a. að finna orð 

sem innihéldu bókstafinn y og stafa orðin með stökum kubbastöfum, ýmist trékubbum sem 

þau röðuðu á borð eða segulkubbum sem var raðað á segultöflu. Að þessu loknu skrifuðu 

nemendur orðin í stílabók og fengu stimpil eftir hvert orð sem þeir skrifuðu. 

Í fjölmennari hópnum voru nemendur sem voru lengra komnir. Bæði miðlungs nemendur og 

framúrskarandi nemendur. Þeim var skipt í rauðan hóp og grænan hóp. Í rauða hópnum fengu 

nemendur m.a. ljósritaðan texta úr bók, tveir og tveir saman og þeir áttu að lesa setningar til 

skiptis hvor fyrir annan. Í græna hópnum voru hins vegar þrír til fjórir og sumir áttu að finna 

fjögur orð sem innihéldu y eða ý og skrifa þau tvisvar sinnum á blað, klippa orðin niður í litla 

miða og spila svo veiðimann. Þegar þeir drógu miðana áttu þeir svo að lesa orðin upphátt. 

Aðrir í græna hópnum spiluðu t.d. samstæðuspil með samsettum orðum, svo fátt eitt sé nefnt. 

Allir þessir leikir hittu í mark og nemendur virtust skemmta sér mjög vel. 

2. og 3. bekkur eru saman í opnu rými. Stundum er 2. bekkur alveg sér og 3. bekkur alveg sér 

en stundum er nemendum blandað saman. Bekkirnir hafa svo aðgang að þriðju stofunni ef 

þörf er á og þá er hægt að skipta þeim í þrjá hópa. 

Þegar við komum í heimsókn var 2. bekkur sér og 3. bekkur sér. Nemendur í 2. bekk unnu í 

getuskiptum hópum og átti annar helmingurinn að vinna með lykilorð sem valin voru af 

kennara úr bók sem nemendur höfðu áður lesið saman. Hinn helmingurinn var á bókasafni 

skólans, sem er jafnframt tölvustofa, þar sem nemendur voru að vinna verkefni um hafið í 
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samþættingu samfélagsfræði-, tölvu- og móðurmálskennslu. Nemendum í 3. bekk var líka 

skipt í tvennt. Annar hópurinn var með 2. bekk í bókasafninu og tölvustofunni en hluti af 

hinum hópnum vann einnig með lykilorð, á svipaðan hátt og 2. bekkur.  

3.6 Það sem ber að varast  

Eins og áður hefur verið komið inn á er mikilvægt að samstarfið innan kennarateymisins 

byggist á gagnkvæmri virðingu, heiðarleika og hreinskilni. Kennararnir verða að geta tjáð 

skoðanir sínar en jafnframt að geta hlustað á skoðanir teymisfélaga sinna og borið virðingu 

fyrir þeim. Ef mismunandi skoðanir koma upp er jafn mikilvægt að geta rætt þær opinskátt og 

vegið og metið kosti og galla fordómalaust. Það getur skapað vandamál ef ójafnvægi myndast 

í skoðanaskiptum eða verkframlagi innan teymisins og þá er mjög mikilvægt að ná að greina 

vandann strax og geta rætt málin. Fyrst innan teymisins, en ef það dugar ekki til er mikilvægt 

að fá skólastjórnendur inn í umræðuna. Þess vegna þarf að tryggja það að traust sé til staðar 

milli skólastjórnenda og teymisins. Skortur á skilningi og stuðningi skólayfirvalda er engan 

veginn ásættanlegur ef þessi leið er farin í kennslu og þess vegna þarf að huga vel að þeim 

málum við upphaf samstarfs. 

Viðmælendur okkar voru flestir sammála því að teymiskennslan gæti verið tímafrek. 

Sérstaklega í upphafi samstarfs í kennslu á lestri, ritun og lesskilningi, þar sem kennarar þurfa 

að skipuleggja hrynjandi í skólaárinu sem er framundan og ákveða hvaða kennslugögn þurfi 

að útfæra betur til að þau henti þeim nemendahóp sem unnið verður með. Ef vel tekst til í 

skipulagningunni launar hún yfirleitt erfiðið í upphafi, þegar líða tekur á skólaárið. Kennarar 

þurfa hins vegar að passa upp á að fara ekki yfir strikið tímalega séð í undirbúningi og 

samvinnu og setja sér ákveðin mörk í því sambandi. Fyrsta árið er alltaf erfiðasti tíminn en 

svo fer reynslan smátt og smátt að skila sér, bæði til kennara og nemenda. 

Undanfarin ár hefur verið erfitt að manna allar stöður í skólum landsins og nokkuð hefur 

verið um mannabreytingar. Það getur reynst erfitt fyrir skólayfirvöld að fylla í skörðin ef 

kennarar hætta í teyminu á miðjum vetri af einhverjum orsökum. Það getur einnig reynt 

verulega á teymi, ef teymisfélagar hætta og nýir koma inn á miðju skólaári. Teymin þurfa þá 

að byrja að einhverju leyti upp á nýtt. Sama má segja um teymi sem brotna ef meðlimir eiga í 

erfiðleikum með samskipti. Þá er mikilvægt að traust ríki í teyminu til að hægt sé að ræða 
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málin af hreinskilni, gagnkvæmri virðingu og heiðarleika og reyna til þrautar að forðast það 

að teymi þurfi að leysa upp.  

3.7 Lokaorð 

Fyrstu árin í grunnskóla er yfirleitt stór getumunur á lestrargetu nemenda. Það hjálpar því til 

að vera með stærri hóp af nemendum sem auðveldara er að getuskipta. Þannig er hægt að 

mynda starfhæfari hópa með nemendum sem eru getulega staddir á svipuðum slóðum, hverju 

sinni. Hver hópur fær þá verkefni við hæfi.  

Slakari nemendur eru yfirleitt færri en þeir sem eru við meðallag eða þar fyrir ofan og með 

því að para þá saman í hóp hafa kennarar aukinn möguleika á að vinna með hverjum og 

einum við að bæta frammistöðu sína. Ef framfarirnar eru litlar hjá slakari nemendunum fyrstu 

árin eru möguleikar kennara til að aðstoða oft takmarkaðir í stórum blönduðum bekkjum með 

nemendur á öllum getustigum. Slíkt getur haft áhrif á námsgetu nemenda alla skólagöngu 

þeirra og skiptir það því miklu máli að beita snemmtækri íhlutun sem allra fyrst. Sterkari 

nemendur eru hins vegar yfirleitt færari að miðla hver til annars og hjálpast að og þess vegna 

er auðveldara að hafa slíka hópa fjölmennari með minni afskiptum kennara. Í slíkum tilvikum 

hentar teymiskennsla einstaklega vel. Þar er svigrúmið meira og auknir möguleikar á 

fjölbreytni í námsefni og kennsluaðferðum með fleiri kennurum, sem kemur sterkari 

nemendum einnig til góða. Tíminn í kennslustundunum nýtist betur ef allir fá námsefni við 

sitt hæfi, hvort sem þeir eru nálægt miðju í getu eða lengra komnir.  

Lýsingin á heimsóknum okkar í skólana þrjá sýnir vel möguleikana sem læsi í teymiskennslu 

býður upp á. Lykilorðin í kennslunni eru aukin fjölbreytni og einstaklingsmiðun, betra 

námsmat og fleiri möguleikar til blöndunar og hópaskiptinga. Með aukinni samvinnu eiga 

kennarar líka auðveldara með að skipta með sér verkum, hagræða og hliðra til í skólastarfinu 

sem oft getur reynst afar dýrmætt. Betri nýting á tíma kennara og stuðningsfulltrúa eru einnig 

kostir sem fást með kennslu sem þessari, sem skilar sér í einstaklingsmiðaðra námi. Kennarar 

eiga einnig auðveldara með að ræða og útfæra hugmyndir sínar um námsefni og nálgun fyrir 

einskaka nemendur ef tveir eða fleiri kennarar koma að kennslu þeirra. Ef teymiskennsla 

heppnast vel læra kennarar miklu meira en ella í starfi sínu. Þeir læra hver af öðrum með 

sameiginlegri ábyrgð og eru líklegri til að reyna eitthvað nýtt sem gæti skilað þeim 
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árangursríkari kennslu. Þeir eiga þar af leiðandi mun meiri möguleika á að þroskast og dafna 

vel í starfi (Jolly. 2007, Svanhildur María Ólafsdóttir. 2009:74).  

Með teymiskennslu ná nemendur að tengjast fleiri samnemendum sínum og getur það einnig 

komið sér vel fyrir nemendur að hafa fleiri en einn kennara til að leita til. Þá er vissulega 

auðveldara að fást við forföll kennara þar sem teymiskennsla er til staðar. Þó einn úr teyminu 

forfallist eru yfirleitt einn eða fleiri til staðar sem flýtir verulega fyrir og hjálpar til við 

aðkomu forfallakennara. 

Gildi vettvangsferða er einnig mikið á fyrstu árum grunnskólans og þar má með góðri 

skipulagningu samþætta ýmsar námsgreinar á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Ef ferðirnar 

heppnast vel hafa nemendur yfirleitt brennandi áhuga á því að koma ferðasögunum á blað. 

Þar fá þeir svo sannarlega tækifæri til að notfæra sér þá kunnáttu sem þeir hafa tileinkað sér í 

ritun, lestri og lesskilningi og uppgötva um leið einn af kostunum sem fylgja því að vera læs. 

Með teymiskennslu tveggja eða fleiri kennara er líklegra að fleiri hugmyndir að vettvangs-

ferðum kvikni, auk þess sem möguleikarnir á að fara í ferðirnar aukast og m.a. þess vegna 

hentar teymiskennsla sérstaklega vel í móðurmálskennslu. 

Afar brýnt er að skólinn taki vel á móti nýjum einstaklingum, því lengi býr að fyrstu gerð. 

Með því að ræða við nemendur og foreldra við upphaf skólagöngu, ásamt því að kanna 

grunnkunnáttu og færni barnsins í lestri og almennt viðhorf þess til náms, gefst kennurunum 

færi á að mynda sér hugmyndir um hvar hvert barn er statt í lestrarkunnáttu við upphaf 

kennslu. Einnig er gott að afla sér upplýsinga um hvort lestrarerfiðleika sé að finna á meðal 

nánustu fjölskyldumeðlima. Þetta sparar tíma og auðveldar allan undirbúning fyrir komandi 

skólaár fyrir hvern einasta nemanda og kennsluna sem heild. 

Fagmennska kennara, samvinna við foreldra og reglulegar kannanir og skimun eru að okkar 

mati mikilvægustu þættirnir í lestrarkennslunni. Allir þættir læsis eru vissulega undirstaðan í 

flestum námsgreinum skólans og því nauðsynlegt að sinna þeim vel. Það er mikilvægt að 

nemendur lesi reglulega heima fyrstu árin og kennarar verða að halda góðu sambandi við 

foreldra vegna heimalesturs og fylgjast markvisst með lestri nemenda, bæði heima og í 

skólanum. Þetta má auðveldlega framkvæma með því að merkja við hvað nemendur lesa í 

skólanum og heima og hringja í foreldra ef heimalestur er ekki að skila sér. Að okkar mati er 

vel heppnuð teymiskennsla líkleg til að bæta frammistöðu nemenda í læsi og þar er mikilvægt 
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að kennarar styðji vel hver við annan og skipti faglega með sér verkum, bæði í samskiptum 

við foreldra og nemendur. 

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að þátttaka foreldra í námi barna sinna hefur 

tvímælalaust jákvæð áhrif á gengi þeirra í námi almennt, en þó alveg sérstaklega varðandi 

lestur (Fan og Chen. 2001:9-14).  

Ritgerðarhöfundar eru á því að umsjónarkennarar í teymiskennslu eigi að fylgja nemendum 

sínum að lágmarki í 4 ár, hvort sem um er að ræða kennslu í stökum árgöngum eða 

blönduðum árgöngum. Við teljum afar mikilvægt fyrir kennslu í lestri, ritun og lesskilningi 

að kennarar þekki nemendur sína vel, geti nýtt sér kosti þeirra og leiti stöðugt leiða til þess að 

hjálpa þeim að yfirvinna gallana. Með því að fylgjast markvisst með hverjum einasta 

nemanda eru meiri möguleikar á því að kennarar geti hjálpað til við að skapa umhverfi fyrir 

stöðuga framför, jafnt og þétt yfir námstímann. Teymiskennsla í stökum árgangi eins og í 

Skóla I er að okkar mati vænlegust til að mynda náin og góð samskipti milli nemenda en 

blandaðir bekkir í ætt við fyrirkomulagið í Skóla II og III hafa einnig sína kosti. Í Skóla II 

gæti þó dýrmætur tími kennaranna farið í að kynnast nýjum nemendum ár hvert og þar fylgja 

kennarar nemendum í styttri tíma en í hinum skólunum tveimur, sem er ókostur fyrir bæði 

nemendur og kennara að okkar mati. 

Svarið við spurningunni, hvers vegna nemendur ættu að læra á árangursríkari hátt í kennslu-

umhverfi sem býður upp á teymiskennslu, snýst í raun og veru um kennarana í teyminu og 

hversu vel þeir ná saman í samstarfinu sem teymiskennslan krefst. Eftir því sem þeir læra 

meira hver af öðrum, þeim mun meira hvetjandi, árangursríkari og áhrifaríkari virkar 

kennslan á nemendur (Anderson og Speck. 1998:682).  

Eins og áður hefur verið vikið að er góð færni í móðurmálinu mikilvæg undirstaða fyrir 

farsælt gengi í flestum námsgreinum grunnskólans, auk þess sem það auðveldar okkur lífið 

utan skólastofunnar í nútíma þjóðfélagi. Erfitt getur reynst að sannfæra barn um að 

framkvæma eitthvað sem því þykir leiðinlegt. Tveir eða fleiri kennarar í teymi hafa meiri 

möguleika á að finna námsefni og kennsluaðferðir sem höfða betur til allra nemenda. Það er 

fullt af hæfum kennurum við störf hér á Íslandi og út um allan heim en það er enginn góður í 

öllu og þess vegna er gott að geta parað saman tvo eða fleiri kennara með hæfileika á 

mismunandi sviðum og fjölbreytta reynslu. Ef slíkt gengur vel mun teymiskennsla koma að 
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góðum notum og það er alveg ljóst í okkar huga að slíkt á einstaklega vel við í kennslu á 

móðurmálinu. 
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