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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu á Menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um tvítyngda nemendur og kennsluaðferðir sem henta 

þeim. Mestum tíma verður þó varið í að skoða kennsluaðferðina CLIM (Cooperative 

Learning in Multicultural Groups) og hvernig hún hjálpar þessum nemendum að læra 

íslensku.  

 SAFN er samvinnunámsaðferð sem leitast eftir því að virkja alla nemendur í 

hópavinnu með því að gefa öllum hlutverk sem þeim ber skylda til að sinna. Einnig 

liggja nokkrir færniþættir til grundvallar sem nemendur tileinka sér s.s. „þér ber skylda 

til þess að hjálpa öðrum“. 

 Reynsla íslenskra kennara er misjöfn en margir eru þeirrar skoðunar að SAFN 

virkji alla nemendur og hjálpi tvítyngdum nemendum að auka málfærni sína. Þeir fá 

tækifæri til þess að ræða um námsefnið og komast nær svokölluðu akademísku þrepi í 

máltökunni. 
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Inngangur 

 

Undanfarin ár hafa erlendum ríkisborgurum fjölgjað mjög í íslensku samfélagi en 

samkvæmt Hagstofu Íslands voru 21.143 erlendir ríkisborgarar á Íslandi árið 2011 og 

eru það 6,6% af þjóðinni (Hagstofa Íslands, 2011). Þessi hópur er því orðinn nokkuð 

stór og að honum þarf að hlúa, ekki síst að börnunum til þess að þau hafi möguleika á 

því að læra tungumálið og aðlagast samfélaginu sem best. Fyrir utan þennan hóp eru 

einnig börn Íslendinga sem flytjast heim eftir áralanga dvöl erlendis og eru því tvítyngd. 

Sum börnin hafa hlotið góða íslenskuþjálfun á meðan þau dvöldu erlendis og eru því 

með góðan grunn fyrir áframhaldandi íslenskunám. Önnur börn hafa jafnvel búið í öðru 

landi allt sitt líf og tala alls ekki góða íslensku, þau þurfa miklu meiri aðstoð. Einnig eru 

til börn sem eiga foreldra frá sitt hvoru landinu, annað íslenskt en hitt frá öðru landi og 

því hafa þessi börn tvö móðurmál. Til að gera þetta enn flóknara er annar hópur sem á 

foreldra frá sitt hvoru landinu en búa á Íslandi þannig að íslenskan verður þriðja 

tungumálið sem barnið lærir. Hvernig sem fjölskyldusamsetningin er, þarf að hlúa vel 

að þessum börnum til að hjálpa þeim að aðlagast íslensku samfélagi sem best. 

 Eitt af vandamálunum sem kennarar standa frammi fyrir þegar þeir fá tvítyngda 

nemendur í bekkinn til sín er sá að þessir nemendur eru svo ólíkir, rétt eins og aðrir 

nemendur í bekknum. Það er alls ekki hægt að steypa alla tvítyngda nemendur í sama 

form og ætlast til þess að hægt sé að kenna þeim öllum á sama hátt. Þvert á móti 

standa þeir misjafnlega vel að vígi þegar kemur að náminu. Sumir nemendur hafa 

hlotið góða menntun og hafa góða undirstöðu í sínu móðurmáli á meðan aðrir hafa 

jafnvel hlotið mjög litla formlega menntun og eru ekki læsir á móðurmáli sínu. Mun 

erfiðara verður fyrir þá síðarnefndu að tileinka sér nýtt tungumál þar sem undirstaðan 

er ekki nægilega góð. Í þessari ritgerð verður fjallað um þá nemendur sem tileinka sér 

íslensku sem annað mál en hafa áður lært móðurmál sitt að að minnsta kosti að 

einhverjum hluta.  

 Megintilgangurinn með þessari ritgerð er að skoða kennsluaðferðina CLIM 

(Cooperative Learning in Multicultural Groups) og hvernig hún getur hjálpað 

tvítyngdum nemendum að læra íslensku. CLIM hefur verið þýtt yfir á íslensku sem 

SAFN (Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi) og verður það nafn notað hér eftir.  
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SAFN er kennsluaðferð sem hefur verið þróuð af Elizabeth Cohen og með henni 

er leitast eftir því að virkja alla nemendur. SAFN er samvinnunámsaðferð þar sem 

nemendur vinna í litlum hópum og komast að sameiginlegri niðurstöðu sem þeir kynna 

fyrir samnemendum sínum. Það sem þessi kennsluaðferð hefur fram yfir aðrar 

samvinnunámsaðferðir er að nemendum er kennt að vinna í hóp áður en raunverulega 

verkefnavinnan hefst. Allir nemendur fá sitt hlutverk í hópnum og nemendur eru 

hvattir til þess að hjálpast að og horfa á styrkleika allra í hópnum frekar en að einblína 

á veikleikana. Þessi vinnubrögð henta tvítyngdum nemendum einkar vel þar sem 

verkefnin eru vandlega kynnt og hlutverkin eru alveg skýr. Ef nemendur skilja ekki 

fyrirmæli, sem oft vill verða hjá tvítyngdum nemendum eru samnemendur hvattir til 

þess að útskýra nánar, raunar ber þeim skylda til þess sem hópur að sjá til þess að allir 

skilji fyrirmælin. Ólíkt öðrum verkefnum einblínir SAFN ekki eingöngu á niðurstöður 

eða útkomu verkefnanna heldur er það námsferlið sem skiptir meira máli, þ.e. hvað 

nemendurnir læra á meðan þeir komast að niðurstöðu (Epli eða appelsína, 2003: 29).  

Þessi einkenni SAFN er ástæða þess að undirrituð vill fjalla sérstaklega um þessa 

kennsluaðferð vegna þess að samvinnunámsaðferðir hafa alltaf heillað mikið en oft 

virðist vanta upp á skipulagningu. Sú staðreynd að nemendum sé kennt að vinna í hóp 

er einnig aðlaðandi þar sem staðreyndin er sú að þeir sem líta samvinnu hornauga eru 

oft þeir sem kunna ekki að vinna í hóp.  

 Staðreyndin er sú að SAFN hjálpar til við að virkja alla nemendur í 

nemendahópnum með því að gefa öllum hlutverk og þjálfa ákveðna færniþætti. 

Forvitni skrifanda leikur hins vegar á því hvort SAFN hjálpi tvítyngdum nemendum að 

læra íslensku þar sem mikil áhersla er lögð á samskipti nemenda sem vinna samkvæmt 

SAFN. Rannsóknarspurningin er því þessi: Hvernig hjálpar kennsluaðferðin SAFN 

tvítyngdum nemendum að læra íslensku? Hér á eftir verður reynt að svara þessari 

spurningu. Áður en henni verður svarað er farið í gegnum aðstæður tvítyngdra 

nemenda og hvernig þeir læra íslensku. Einnig verður fjallað hvernig tvítyngdir 

nemendur efla orðaforða sinn og hvernig kennsluaðferðir henti þeim. Hugmyndafræði 

SAFN verður því næst kynnt og jafnframt verður því lýst hvað þarf að kenna 

nemendum sem vinna eiga með SAFN. Í lokin verður fjallað um kosti og ókosti SAFN 

samkvæmt kennurum sem hafa notað þessa kennsluaðferð. 
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1. Íslenska sem annað mál 

1.1 Tvítyngi  

 

Tvítyngi er svo til nýtt hugtak fyrir íslenskt samfélag þar sem móðurmál flestra 

Íslendinga var íslenska þangað til fyrir nokkrum árum. Það kemur til vegna þess að 

fjöldi innflytjenda hefur aukist verulega á síðustu árum og um leið hækkar hlutfall 

tvítyngdra hér á landi. Þeir sem hafa aðeins eitt tungumál eru kallaðir eintyngdir. Í 

mörgum öðrum löndum þykir tvítyngi sjálfsagt og er það reyndar staðreynd að 

tvítyngdir, eða fjöltyngdir einstaklingar eru í meirihluta í heiminum, eintyngi er því 

óalgengara. Af þessum ástæðum er mikilvægt að skólakerfið lagi sig að þessum miklu 

breytingum sem orðið hafa hér á landi til þess að koma til móts við tvítyngda 

nemendur. Tvítyngi er ekki frávik frá hinu eðlilega, heldur er það ósköp venjulegt og 

það verður að hafa í huga (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 101-102). Við Íslendingar getum 

lært af nágrannaþjóðum okkar og reynt að sneiða fram hjá mistökum sem þær hafa 

gert í málum tvítyngdra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008: 17).  

 Áður en lengra er haldið er rétt að ræða og skilgreina hugtökin móðurmál, 

tvítyngi og virkt tvítyngi. Þess ber þó að geta að hin eina rétta skilgreining á tvítyngi er 

ekki til en hægt er að finna margar skilgreiningar á þessu hugtaki (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007: 102; Sigurður Konráðsson, 2007: 135).  

Móðurmál: „Með móðurmáli er átt við það tungumál sem barnið lærir fyrst, er 

því tamast og talað er á heimili þess, stundum aðeins af öðru foreldri“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007: 21). Móðurmálið er því oftast það mál sem börn nota mest fyrst um 

sinn eftir að þau koma í nýtt land sem hefur annað tungumál. Seinna í ritgerðinni 

verður vikið að mikilvægi þess að börn haldi áfram að þjálfa móðurmál sitt vegna þess 

að það hjálpar börnunum að ná betri tökum á nýja tungumálinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000).  

Tvítyngi: „Nemandi er tvítyngdur ef hann hefur færni í tveimur tungumálum. Hér 

er þó sérstaklega átt við nemendur sem stunda nám í skólum á öðru máli en 

móðurmálinu. Fæstir eru jafnvígir á bæði málin og getur þar munað miklu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 21). Í skólum á Íslandi eru margir tvítyngdir nemendur 
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sem eru misjafnlega á veg komnir með að læra íslenskuna, þessir nemendur þurfa því 

mikla hjálp. Skólarnir gegna þar stóru hlutverki og þeim ber að hlúa vel að þessum 

nemendum, t.d. með því að velja góðar kennsluaðferðir sem gefa nemendunum 

tækifæri á því að tala saman og þjálfa þannig málfærni sína (Issa og Alayne, 2008: 4). 

Fólk sem lærir annað mál er þó ekki alltaf tvítyngt. Íslenskir nemendur sem læra ensku 

í grunnskóla eru t.d. ekki tvítyngdir, heldur er talað um að þeir læri erlent mál þar sem 

þeir læra tungumálið í sínu málsamfélagi og kennslan getur því farið að einhverjum 

hluta fram á þeirra móðurmáli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007: 14).  

Virkt tvítyngi: „Með virku tvítyngi er átt við það að nota tvö tungumál í daglegu 

lífi og lifa í tveimur menningarheimum, t.d. getur annað málið verið notað heima en 

hitt í skólanum og meðal félaga“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 21). Óskastaðan er 

að sjálfsögðu sú að tvítyngdir nemendur tileinki sér virkt tvítyngi og séu því tiltölulega 

jafnvígir á móðurmál sitt og nýja tungumálið. Til þess að það geti orðið þarf ílagið (e. 

input) að vera nógu mikið umhverfis nemendurna en ílag er tungumálið í kringum 

okkur þ.e. ílagið er meira eftir því sem tungumálið er meira umhverfis nemandann. Þá 

er ekki nóg að barnið heyri tungumálið einungis í skólanum heldur verður að heyra það 

utan hans líka (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007: 14).  

Eins og áður sagði er misjafnt hvernig hugtakið tvítyngi er skilgreint. Sumir eru á 

því máli að til þess að vera tvítyngdur þurfi að alast upp við tvö tungumál, þ.e. læra 

tungumálin á sama tíma. Öðrum finnst tvítyngdir einstaklingar líka vera þeir sem tala 

móðurmálið fyrstu árin en læra nýtt tungumál síðar. Enn aðrir vilja meina að þeir sem 

kunni tvö tungumál séu tvítyngdir jafnvel þótt annað málið sé notað í litlu mæli. 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu væru t.d. langflestir Íslendingar tvítyngdir þar sem 

meginþorri landans skilur og talar ensku, auk íslenskunnar (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 

102). Oft getur því reynst erfitt að ákveða hvenær einstaklingur er tvítyngdur og þá um 

leið hvort um virkt tvítyngi sé að ræða. Afar sjaldgæft er að einstaklingur sé algjörlega 

jafnvígur á tvö tungumál, það er í raun ekki hægt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 103). 

Þau börn sem eru tvítyngd, og tala móðurmálið heima fyrir en tungumál 

málsamfélagsins í skólanum, eiga oft erfitt með að ræða það sem er gert með 

fjölskyldunni á tungumáli málsamfélagsins þar sem þau hafa ekki endilega orðaforðann 

til þess. Eins eiga þau erfitt með að tala um það sem gerist í skólanum á móðurmáli 

sínu.  
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1.2. Máltaka annars máls 

 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á það hvernig fólk lærir nýtt tungumál. Börn og fullorðnir 

læra mál á ólíkan hátt á ólíkum forsendum (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010: 

110). Ef móðurmálið er mjög ólíkt íslenskunni og hefur t.d. ekki latneskt letur er mun 

erfiðara fyrir þann sem ætlar að læra íslenskuna að tileinka sér hana. Hljóðkerfi 

tungumála eru einnig ólík og það getur haft áhrif (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 

2010: 111). Að lokum má nefna að lengi hefur því verið haldið fram að eiginleikinn til 

máltöku sé meðfæddur á meðan aðrar raddir segja að margt fleira spili inn í, t.d. 

kennsla tungumálsins og námstækni nemandans (Birna Arnbjörnsdóttir 2007: 16-17). 

Áður hefur ílag verið nefnt sem nauðsynlegur þáttur í máltöku barns. Það er þó 

ekki nóg að tungumálið sé allt umhverfis barnið heldur þarf ílagið að vera skýrt og 

skiljanlegt. Í sumum tungumálum eru misvísandi skilaboð, t.d. þegar frumlagi í ítölsku 

er stundum sleppt, en stundum ekki (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007: 22). Slíkt getur verið 

afar ruglandi fyrir nemandann sem reynir að tileinka sér nýtt tungumál. Ílagið má 

heldur ekki vera of auðvelt fyrir nemandann því það þarf að vera hæfilega krefjandi til 

þess að ílagið hafi tilskilin áhrif (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007: 26). Línan er því hárfín. 

Birna Arnbjörnsdóttir hefur skrifað meira um máltöku barna og segir hún að 

máltaka sé ólík og að margt beri að hafa í huga þegar kenna á nemendum með annað 

móðurmál en íslensku. Ef barn hefur ekki öðlast góða lestrarfærni í móðurmáli sínu 

áður en skipt er um málumhverfi hefur reynst vel að halda lestrarkennslu á móðurmáli 

áfram áður en nýja málið er tekið inn, það bætist við smátt og smátt. Það kallast á við 

Aðalnámskrá grunnskóla eins og áður var fjallað um. Það er einkar mikilvægt að halda 

áfram að læra móðurmálið þrátt fyrir að komið sé inn í nýtt málumhverfi (2000: 12).  

 Issa og Alayne (2008: 9-11) styðja þá fullyrðingu Birnu að gott sé að halda 

lestrarnámi áfram á móðurmálinu. Þær segja það enn fremur hjálpa tvítyngdu 

nemendunum enn frekar að læra nýja tungumálið ef þeir lesa og skrifa einnig á 

móðurmáli sínu. Nýja málið á ekki að koma í stað móðurmálsins og þess vegna er 

nauðsynlegt að halda áfram að nota það, ekki bara í munnlegum samskiptum, til þess 

að fara ekki á mis við bóklegu þekkinguna í móðurmáli sínu. Sigurður Konráðsson segir 

jafnframt að fái börnin líka að lesa og skrifa á sínu móðurmáli og kynna það fyrir 
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samnemendum sínum, öðlist þau meira sjálfstraust til þess að takast á við nýja 

tungumálið (2007: 145).  

 Rannsóknir hafa sýnt að máltaka eintyngdra og tvítyngdra einstaklinga sé að 

mörgu leyti svipuð. Tvítyngdir læra málfræðiatriðin í nokkuð svipaðri röð í báðum 

málunum þó munur geti verið á því hversu fljótt þessir tveir hópar tileinki sér 

tungumálin. Munurinn er hins vegar sá að tvítyngdir rugla málunum saman í upphafi og 

nota stundum bæði málin til að mynda setningar (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 105-

106). Fleira hefur áhrif á máltökuna, t.d. persónulegar ástæður eins og það hvort viljinn 

sé fyrir hendi til þess að læra nýja tungumálið. Framfærni skiptir miklu máli því 

ófeiminn einstaklingur er mun líklegri til þess að láta vaða, þörfin fyrir það eitt að tjá 

sig getur því verið góður kostur. Viðhorf nemenda og foreldra þeirra til nýja 

tungumálsins og menntunar í víðari skilningi skiptir einnig máli (Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010: 113-114). Því er hægt að segja að máltaka annars máls sé 

viðkvæmara ferli því samspil margra þátta hefur áhrif á það hvernig máltakan gengur.  

Talað er um að tvítyngd börn fari í gegnum þrjú þrep á leið sinni til þess að ná 

fullum tökum á nýja tungumálinu. Fyrst læra börnin að bjarga sér á tungumálinu til 

þess að eiga lágmarks samskipti við samnemendur og fullorðna en börnin eru 

tiltölulega fljót að tileinka sér þetta þrep. Á næsta þrepi geta börnin haldið uppi 

samræðum en það tekur aðeins lengri tíma, eða um tvö ár. Síðasta þrepið er svokallað 

akademískt þrep en þá hafa börnin öðlast þá færni að halda uppi akademískum 

samræðum við kennarann og samnemendur, skrifað ritgerðir, notað gagnrýna hugsun 

o.fl. Það getur tekið allt upp undir sjö ár fyrir nemendur að ná þessu þrepi. Það sem 

kennara ber að varast er að halda því fram að nemandi sé kominn á akademíska þrepið 

þegar hann hefur í raun bara náð góðum tökum á samræðuþrepinu. Þetta er langt ferli 

sem kennarinn verður að hjálpa nemendum í gegnum með því að gefa þeim tækifæri á 

því að tala um námsefnið, t.d. í hópavinnu (Issa og Alayne 2008: 25). Kennari verður 

jafnframt að gera hæfilegar kröfur til nemandans til þess að hann hafi ástæðu til að 

leggja sig fram, ef kennarinn gerir litlar kröfur eru meiri líkur á því að nemandinn leggi 

sig lítið fram. Hópaskipting skiptir gríðarlegu máli í þessu samhengi vegna þess að hún 

getur haft áhrif á kröfurnar til nemandans (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010: 

121).  
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2. Kennsla tvítyngdra nemenda 

2.1. Erfiðleikar tvítyngdra nemenda 

 

Það sem hafa verður í huga þegar tvítyngdir nemendur eiga í hlut er að þeir eru ólíkir 

einstaklingar, rétt eins og allir aðrir. Þess vegna er ekki hægt að setja alla tvítyngda 

nemendur undir sama hatt og kenna þeim eins og þeir séu allir eins. Tvítyngdir 

nemendur hafa ólíkan bakgrunn, móðurmálsfærni og lestrarkunnátta þeirra er ólík, 

sumir eru hæfileikaríkir og eiga auðvelt með nám á meðan aðrir hafa sérþarfir. Þetta 

þarf kennari tvítyngdra nemenda að kynna sér til þess að geta stutt sem best við bakið 

á sínum nemendum (Issa og Alayne, 2008: 2; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 104). Ef 

kennarinn og skólinn tekur vel á móti nýjum nemendum frá ólíkum menningarheimum 

eru nemendurnir líklegri til þess að líta nýja tungumálið og nýju menninguna 

jákvæðum augum en það auðveldar þeim máltileinkunina (Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010: 114).  

Ef kaflinn um Íslensku sem annað mál er skoðaður í Aðalnámskrá grunnskóla má sjá 

að nemendum með íslensku sem annað mál er ætlað að fylgja jafnöldrum sínum í 

náminu eins vel og hægt er. Þeir eiga að fá sama námsefni og jafnaldrarnir en það er 

aðlagað að þeirra færni. Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga ekki 

einungis rétt á sér íslenskutímum heldur eiga þeir einnig rétt á kennslu í sínu 

móðurmáli, hvort sem sú kennsla fer fram í skólanum eða í fjarnámi. Þetta er vegna 

þess að ef nemendur hafa sterka undirstöðu í sínu móðurmáli eru meiri líkur á því að 

þeir nái betri tökum á öðru máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 20). Nauðsynlegt er 

að meta stöðu hvers og eins nemanda því misjafnt er hversu góða undirstöðu hann 

hefur í móðurmálinu, einnig er námsgeta þeirra allra mjög misjöfn. Það er skylda hvers 

skóla að útbúa sína móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. 

Skólarnir verða að kynna sér bakgrunn nemendanna vel, m.a. móðurmálsþekkingu, 

lestrarfærni og kunnáttu í öðrum tungumálum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 22-23). 

Kennari sem fær erlendan nemanda inn í sinn bekk hefur því í mörg horn að líta. Þess 

vegna mynda sumir kennarar jafningjahópa í kringum nýja nemandann sem hjálpar 

honum að aðlagast nýja umhverfinu. Jafningjahópana þarf að velja af kostgæfni því 
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þeir eru til þess að létta undir með öllum en ekki til þess að íþyngja nemendum innan 

hópsins með því að velta ábyrgð yfir á þá (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2010: 191-192). 

Hafa verður í huga að þeir sem koma inn í nýtt samfélag sem hefur framandi 

tungumál geta átt í miklum erfiðleikum fyrst um sinn. Þegar einstaklingar læra nýtt 

tungumál í nýju landi er yfirleitt ekki í boði fyrir þá að fá kennslu á sínu eigin 

móðurmáli, heldur fá þeir kennsluna á nýja tungumálinu. Þeir hafa ekki sömu 

tilfinningu fyrir málinu og móðurmálinu sem gerir þeim erfiðara fyrir. Börn sem læra 

um móðurmál sitt í skólanum hafa góða máltilfinningu þrátt fyrir að þau viti ekki 

nákvæmlega í hvaða orðflokki orðin eru eða hverjar tíðirnar allar eru. Af þessum 

ástæðum er flóknara að læra annað mál. Mikilvægt er fyrir þá sem læra nýtt mál að 

lesa mikið því það eykur tilfinningu þeirra fyrir málinu (Sigurður Konráðsson, 2007: 

136-137). 

Hefðbundin kennsla í kennslustofu, þ.e. þegar kennarinn stendur fremst og 

talar yfir nemendunum sem sitja hver við sitt borð og vinna einstaklingsverkefni út frá 

upplýsingunum frá kennaranum, hentar afar illa fyrir tvítyngda nemendur. En því 

miður er þetta oft raunin í skólum sem leiðir til þess að tvítyngdu nemendurnir 

einangrast frá hópnum og eiga minni möguleika á samskiptum við bekkjarfélaga sína. 

Einnig er vel þekkt að tvítyngdir nemendur séu sendir í svokallaða nýbúadeild þar sem 

einungis eru nemendur frá öðrum löndum. Þar hafa tvítyngdu nemendurnir enga 

möguleika á því að hafa samskipti við íslensku nemendurna til þess að auka 

íslenskukunnáttu sína. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að með samskiptum við 

innfædda aukist íslenskukunnáttan til muna (Guðrún Pétursdóttir, 2003: 27). Þetta 

sýnir jafnvel vanþekkingu kennara á málum innflytjenda og þeirra sem ætla að tileinka 

sér tvítyngi. 

 

2.2. Orðaforði tvítyngdra nemenda 

 

Orðaforði er stór þáttur þegar kemur að því að læra nýtt tungumál og þess vegna þarf 

að huga vel að honum og þjálfa hann kerfisbundið. Með samskiptum við aðra öðlast 

fólk orðaforða sem gerir þeim kleift að halda uppi samræðum og skilja talað og ritað 
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mál. Margar leiðir eru til þess að auka orðaforðann og til er ýmiss konar kennsluefni í 

þeim efnum (Brynja Baldursdóttir, 2003).  

Rannsókn Wesche og Paribakht sýnir að fólk sem les texta og vinnur með 

markviss orðaforðaverkefni út frá honum tileinkar sér ný orð mikið frekar heldur en 

þeir sem lesa texta og svara lesskilningsspurningum. Rannsakendur eru þó ekki að 

véfengja mikilvægi lesturs en benda á þá staðreynd að markviss orðaforðakennsla skili 

betri árangri. Orð þurfi að koma oft fyrir sjónir lesandans og með því að vinna meira 

með orðin festist þau enn frekar í sessi (2007: 284).   

Sigríður Ólafsdóttir gerði M.A. ritgerð um íslenskan orðaforða nemenda sem 

eiga annað móðurmál en íslensku (2010: 66) og rannsakaði m.a. hvort sérstök 

íslenskukennsla hefði áhrif á orðaforða nemenda með annað móðurmál en íslensku. Í 

rannsókn hennar kom í ljós að fleiri aukatímar í íslensku sem öðru máli hjá sérkennara 

virtust ekki hafa áhrif á orðaforða nemenda. Þeir sem sóttu fleiri aukatíma höfðu frekar 

slakari orðaforða heldur en þeir sem sóttu færri íslenskutíma. 

Þrátt fyrir þetta bendir Sigríður á erlendar rannsóknir sem sýna að ef 

markvissum kennsluaðferðum er beitt þá eflist orðaforði nemenda. Þá bendir hún á 

ýmsar ástæður sem gætu legið að baki niðurstaðna sinna s.s. þær að margir nemendur 

frá sama landi eru saman og tala þess vegna saman á sínu tungumáli og læra því síður 

íslenskuna. Einnig bendir hún á að þeir nemendur sem fái þessa sérkennslu séu 

nemendur sem þurfa meiri stuðning fyrir, nemendur með sérþarfir (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2002: 76). 

 

2.3. Góðir kennsluhættir fyrir tvítyngda nemendur 

 

Til þess að máltaka annars máls geti farið fram þurfa að vera fyrir hendi góðir 

kennsluhættir. Ýmsar leiðir er hægt að fara en eitt er víst að einangraður nemandi lærir 

ekki nýtt tungumál (Issa og Alayne, 2008: 4). Hugtakið fjölmenningarleg kennsla (e. 

Intercultural education) hefur verið notað í þessu samhengi. Þá er ekki átt við sérstaka 

námsgrein heldur aðferð til þess að kenna ólíkum nemendum frá ólíkum 

menningarheimum. Meirihlutahópurinn fellur einnig inn í þessa kennslu þar sem hann 

fræðist um minnihlutahópana og því er ekki bætt við kennsluna heldur er henni breytt 
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þannig að hún henti öllum og notaðar eru til þess kennsluaðferðir sem hannaðar hafa 

verið með fjölmenningu í huga (Guðrún Pétursdóttir, 2003: 11-12). Með því græða allir 

nemendur, meirihlutahópurinn lærir um menningu minnihlutahópsins og öfugt. 

Kennsluaðferðin SAFN er ein slíkra kennsluaðferða en fjallað verður um hana síðar í 

þessari ritgerð.   

Fjölbreyttir kennsluhættir skipta miklu máli í fjölmenningarlegri kennslu. 

Hópavinna og jafningafræðsla hefur reynst vel í bland við annað og samþætting 

tjáningar, hlustunar, lesturs og ritunar hefur hlotnast vel (Issa og Alayne, 2008: 6). 

Opnar spurningar og endurtekning hefur einnig mikil og jákvæð áhrif á þróun 

máltökunnar, þegar nemandi fær að tjá sig hæfilega mikið (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007: 40). Það sem kennari ætti hins vegar að gera þegar hann fær til sín tvítyngdan 

nemanda er að kanna bakgrunn hans vel en það getur hjálpað kennaranum að komast 

að því hverjar þarfir nemandans eru. Nemendur eru með ólíkan bakgrunn sem þarf að 

skoða, t.d. hvort nemandinn kunni að lesa og skrifa á móðurmáli sínu og hvort hann 

hafi hlotið mikla þjálfun í þeim þáttum (Issa og Alayne, 2008: 22). Annað sem er 

verðugt að hafa í huga er að tvítyngdir nemendur tala tvö mál, þeir hafa jafnvel 

mismunandi þekkingu á sitt hvoru málinu og eiga t.d. oft auðveldara að tjá sig um 

fjölskyldulífið á móðurmálinu en finnst auðveldara að tala um skólann á tungumáli 

málsamfélagsins sem þau eru stödd í. Til þessa verður að taka tillit þar sem börnin eru 

oftast krafin um að tala bara annað hvort tungumálið, eftir því við hvern talað er, en 

barnið getur þá notað aðeins hluta af málkunnáttu sinni þar sem það getur ekki notað 

bæði málin (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 119). 

Guðrún Pétursdóttir (2003: 16) segir að samvinnunám og leikir séu bestu 

kennsluaðferðinar til þess að ná markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu. 

Samvinnunám (samvirkt nám) er í víðasta skilningi hópavinna þar sem nemendum er 

skipt í hópa og þeir vinna verkefni saman. Nemendum er enn fremur kennt að vinna 

saman, skipta með sér hlutverkum og nýta styrkleika allra í hópnum til þess að skila 

sem bestum niðurstöðum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005: 69). Geneva Gay (2000) heldur því einnig fram að samvinnunám sé 

áberandi kennsluaðferð í fjölmenningarlegum nemendahópum, t.d. í menntun 

rómanskra, afrískra og asísk-amerískra nemenda. Ástæðurnar eru þær að fólk leitast 

við að vinna saman að lausnum vandamála sem koma upp í samfélaginu og þessir 
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hópar alast upp við og læra mikla samvinnu, t.d. hvað varðar trúna. Gay segir frá átta 

rannsóknum sem styðja uppeldisfræðilegan kraft samvinnunáms hjá mexíkóskum 

nemendum. Nemendurnir tóku m.a. þátt í því að útbúa verkefni sín, unnu saman í 

litlum hópum og áttu góð og náin samskipti við kennarann sinn. Nemendurnir féllu 

betur inn í hópinn og fundu fyrir því að uppruni þeirra var fullgildur. Edwards er sömu 

skoðunar um að hópavinna henti tvítyngdum nemendum vel því að í litlum hópum eru 

þeir líklegri til þess að tjá sig heldur en í hefðbundnum skólastofum þar sem 

nemendaborðin eru í röðum fyrir framan kennarann sem stendur, eða situr, fremst og 

talar yfir bekkinn (1998: 35).  

Gay segir frá fleiri rannsóknum sem sýna betri árangur, bæði félagslega og í 

námi, þegar samvinnunámsaðferðir eru notaðar. Hún bendir jafnframt á að 

samvinnunám virkar ekki alltaf. Til þess að fá sem besta útkomu þarf kennarinn að 

hugsa verkefnin til hlítar en samt sem áður má hann ekki stjórna of mikið né taka allar 

ákvarðanir fyrir hópana (2000). Þessi fullyrðing Gay styður hugmyndafræði SAFN en 

eitt af einkennum þess er einmitt að kennarinn dregur sig sem mest hann getur til hlés 

og leiðbeinir nemendum frekar en að stjórna þeim (Paelman, 2005a: 7).  
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3. Kennsluaðferðin SAFN 

 

Áður hefur verið fjallað um aðferðir sem gagnast tvítyngdum nemendum vel til þess að 

tileinka sér nýtt tungumál. Issa og Alayne benda á mikilvægi þess að tvítyngdir 

nemendur fái að tala við samnemendur og kennara til þess að auka færni sína í 

tungumálinu (2008: 4). Jafnframt benda þær á að samþætting samræðu, hlustunar, 

lesturs og skriftar sé áhrifarík leið til þess að tvítyngdir nemendur tengi á milli nýrrar 

þekkingar og forþekkingar sinnar (Issa og Alayne, 2008: 6). Með þessar kröfur til 

hliðsjónar er hægt að skoða SAFN sem kennsluaðferð, ekki bara fyrir tvítyngda 

nemendur heldur einnig alla hina.  

 Það sem er mikilvægt að hafa í huga þegar unnið er með SAFN er að tvítyngdir 

nemendur hafa þá tækifæri til þess að hlusta á samskipti samnemenda sinna í hópnum 

og koma svo smátt og smátt meira inn í samræðurnar. Þrátt fyrir það að nemendurnir 

skilji ekki hvert orð þá upplifa þeir samskiptin sem eru líka mikilvæg. Tvítyngdir 

nemendur halda sig oft mikið til hlés og tjá sig lítið og það er oft túlkað þannig að þeir 

hafi ekkert að segja. Það er hins vegar ekki rétt þar sem þá skortir einungis oft hugrekki 

til þess að tala yfir hópinn (Issa og Alayne, 2008: 13).  

  

3.1. Hvað er SAFN? 

 

SAFN er byggt á hugmynd Elizabeth Cohen, C.I. (Complex Instruction) (Paelman, 2005a: 

10). Með því að nota kennsluaðferðina SAFN í kennslu dregur kennarinn sig í hlé og 

leyfir nemendum að þjálfa hæfni sem þeir öðlast ekki ef kennarinn matar þá af 

upplýsingum. Kennarinn nýtir sér fjölbreytileikann í hópnum svo að allir læri eitthvað af 

öllum. Allir hafa mismunandi bakgrunn og fá þess vegna tækifæri til þess að tjá sig og 

upplýsa um sína þekkingu og upplifanir (Paelman, 2005a: 7). Nemendur læra t.d. að 

vinna saman, hlusta hver á annan, spyrja spurninga og tileinka sér samábyrgð á 

verkefnum sem þeir vinna saman (Paelman, 2005a: 10). Nemendur eru jafn ólíkir og 

þeir eru margir og þess vegna þurfa nemendur að læra að taka tillit til þess.  
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 Staða nemandans í hópnum skiptir máli í öllu sem viðkemur skólastarfi. Sumir 

hafa háa stöðu innan hópsins en aðrir lága. Ólíkar ástæður geta haft áhrif á stöðu 

nemandans eins og námsárangur, íþróttaiðkun, útlit, fataval og heimilisaðstæður svo 

eitthvað sé nefnt. Þegar kemur að hópavinnu eru sumir nemendur algjörlega óvirkir 

sökum stöðu sinnar og læra lítið sem ekkert. Með SAFN er reynt að breyta stöðu lágu 

nemendanna með því að draga fram sterku hliðar þeirra. Tvítyngdir nemendur eru oft 

með lága stöðu innan bekkjarins og þess vegna gæti SAFN hentað þeim vel. Eins og sjá 

má á mynd 1 er staða nemandans mikilvæg, sem og skipulagning og inntak verkefnisins 

sem eru aðal forsendur þess að þátttaka nemandans verði góð til þess að hann nái sem 

bestum árangri (Paelman, 2005a: 11-12). Það er því einkar mikilvægt að kennari 

skipuleggi verkefnið vel, undirbúi nemendur fyrir það og sé búinn að lesa í nemendur 

svo hann geti skipað þá í hentuga hópa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 

(Paelman, 2005a: 11) 

 

Fjölgreindarkenningu Howard Gardner þarf einnig að skoða í þessu samhengi. 

Samkvæmt Gardner er fólk með átta greindir, þær eru; málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2000/2001: 

14-15). Þeir sem hafa sterka málgreind eiga því t.d. gott með að tala fyrir framan 

hópinn. Þeir sem hafa sterka tónlistargreind finnst jafnvel betra að flytja verkefni í 

formi einhverskonar tónlistar t.d. með því að semja texta við lag. Þegar kemur að því 

staða 

þátttakandi 

skipulagning 

þátttaka 

samskipti 

inntak 
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að skipta í hópa þarf kennarinn að hafa þessar greindir í huga til þess að hver nemandi 

fái tækifæri til þess að nota þá greind sem hann er sterkastur í og auka þar með 

sjálfstraust sitt í hópavinnu (Paelman, 2005a: 15-16). Þá er líklegt að meiri heild 

myndist í hópnum og nemendurnir virði hver annan meira fyrir vikið.  

 

3.2. Að undirbúa bekkinn fyrir SAFN 

 

Mikilvægt er að í bekknum, sem leggja á SAFN-verkefni fyrir, ríki góður bekkjarandi og 

nemendur þurfa að treysta hver öðrum til þess að möguleiki sé á því að þeir nái góðum 

árangri í verkefninu. Til þess að ná fram þessu trausti er gott að leggja fyrir verkefni þar 

sem nemendur segja frá sjálfum sér, hvað þeim finnst gaman að gera, hvað þeim finnst 

erfitt, hvað þeir ætli að gera í framtíðinni o.s.frv. Þannig kynnast allir í bekknum betur 

og traustið verður betra og nemendurnir kynnast frekar sterku og veiku hliðum 

bekkjarfélaganna. Æskilegt er að kennarinn taki þátt í þessum verkefnum til þess að 

verða nánari nemendum sínum (Paelman, 2005a: 19-20). Þó verður að fara varlega af 

stað og ekki má ræða of viðkvæm málefni til að byrja með því það gæti ýtt undir 

fordóma og vanlíðan einstakra nemenda í bekknum (Guðrún Pétursdóttir, 2003: 13).  

Þegar kemur að því að skipta í hópa þarf kennarinn að taka tillit til ofangreindra 

þátta, þ.e. stöðu nemenda og styrkleika þeirra til þess að fá sem fjölbreyttasta hópa. 

Fjórir til fimm nemendur í hóp er talin passleg stærð þar sem sex manna hópur býður 

upp á skipulagsleysi og þriggja manna hópur býður upp á útilokun eins nemanda í 

hópnum. Tveggja manna hópar geta þó verið ágætir í byrjun ef nemendur eru alls ekki 

vanir hópavinnu (Paelman, 2005a: 20). 

Eftir að kennari hefur skipt nemendum í hópa er hverjum og einum gefið hlutverk 

innan hópsins. Með því að gefa nemendum hlutverk er einnig verið að færa þeim 

ákveðna stöðu innan hópsins sem getur hjálpað þeim að verða virkir þátttakendur í 

verkefninu (Paelman, 2005b: 12). Með slíkum hlutverkum ætti það að vera auðveldara 

fyrir tvítyngdu nemendurna að taka þátt í verkefninu, þeir vita nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim en ef þeir lenda í vandræðum er engin skömm að því að fá hjálp frá 

hinum í hópnum því allir eiga að hjálpast að. Það eru til sex hlutverk svo að allir í 
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hópnum fá hlutverk. Ef nemendur eru færri en sex í hóp er annars vegar hægt að gefa 

einhverjum nemendum tvö hlutverk en hins vegar er hægt að sleppa einhverju 

hlutverkinu. Kennarinn kynnir þessi hlutverk fyrir nemendunum eitt í einu svo allir 

nemendur skilji tilgang hlutverkanna (Paelman, 2005a: 20). Í byrjun er þó gott að gefa 

nemendum hlutverk eftir stöðu þeirra í hópnum. Nemandi sem getur sjaldan setið kyrr 

gæti fengið hlutverk gagnasafnara sem fær að standa upp frá borðinu og nemandi sem 

er vanur leiðtogi er heppilegur stjórnandi. Þetta á þó aðeins við um fyrstu lotu SAFN-

verkefnisins og með því er reynt að koma í veg fyrir ágreining innan hópsins sem gæti 

myndast ef t.d. sá sem er vanur leiðtogi þarf að lúta stjórn annarra. Eftir fyrstu lotuna 

eru nemendurnir búnir að átta sig á verkefninu og eiga auðveldara með að sinna nýjum 

hlutverkum (Guðrún Pétursdóttir, 2005: 31). Hér á eftir er lýsing á hverju hlutverki fyrir 

sig: 

Stjórnandi sér til þess að hópurinn fylgi leiðbeiningum og vinni eftir heimildum. 

Hann finnur góðar heimildir og efni sem hópurinn getur notað. Einnig sér stjórnandi til 

þess að hlustað sé á þann eða þá meðlimi hópsins sem vita mikið um efni verkefnisins. 

Skipuleggjandi skipuleggur vinnu hópsins og sér til þess að allir skilji verkefnið, 

hann útskýrir nánar fyrir þeim sem ekki skilja. Hann stjórnar umræðum í hópnum og 

sér til þess að allir fái að segja sína skoðun. Síðast en ekki síst sér skipuleggjandinn til 

þess að allir í hópnum vinni vel.   

Gagnasafnari er sá eini sem má fara frá heimasvæði hópsins til þess að ná í þau 

gögn sem hópurinn þarf til þess að vinna verkefnið. Hann passar að skila öllum gögnum 

eftir notkun á sinn stað.  

Kynnir sér um að skipuleggja kynningu hópsins og passar að allir fái hlutverk í 

henni. Kynnirinn tekur saman niðurstöður verkefnisins og það sem þarf að koma fram í 

kynningunni.  

Tímavörður útbýr tímaáætlun fyrir hópinn, passar að henni sé fylgt og ýtir á eftir 

hópnum ef það er staldrað of lengi við eitthvert viðfangsefni.  

Sáttasemjari sér til þess að allir vinni vel og leggi eitthvað til verkefnisins. Hann 

passar einnig upp á það að öllum líði vel og hvetur meðlimi hópsins til að hjálpa hver 

öðrum  

(Paelman, 2005a: 22).  
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 Hlutverk sem þessi gefa öllum nemendum tækifæri til þess að taka þátt í 

verkefninu. Reynsla íslenskra kennara er yfirleitt sú að allir nemendurnir verða virkari 

því þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera. Sumir kennarar eru þó á því að 

hlutverkin geri það að verkum að slöku nemendunum líði enn verr því veikleikar þeirra 

koma betur í ljós þegar þeir bera ábyrgð og sterku nemendurnir missa hálfgert stjórn á 

sér því þeir kunna ekki að treysta á aðra (Guðrún Pétursdóttir, 2005: 28). Guðrún 

heldur áfram og bendir á mikilvægi þess að gefa slöku nemendunum tækifæri á því að 

vera sterkir í einhverjum hluta verkefnisins frekar en að fela veikleika þeirra. 

Nemendur eru yfirleitt meðvitaðri um veikleika hinna heldur en styrkleika (2005: 28-

29) og eru hlutverkin því kjörin tækifæri til þess að sýna að allir hafa einhverja 

styrkleika.  

 Að lokum ber að nefna ákveðna færniþætti sem liggja til grundvallar þegar unnið 

er með SAFN og eiga nemendur að tileinka sér þá í verkefnavinnunni. Færniþættirnir 

hvetja nemendur til þess að taka meiri ábyrgð og kennarinn mun taka eftir breytingum 

til batnaðar eftir að hafa kennt nemendum að vinna samkvæmt þeim (Paelman, 2005a: 

22-23). Færniþættirnir felast t.d. í því að nemendur þurfa að athuga hvort allir í 

hópnum skilji verkefnið, tala um verkefnið innan hópsins, passa að allir nemendur séu 

þátttakendur í verkefninu, nemendur þurfa að hlusta og endurtaka, spyrja spurninga, 

fylgja fyrirmælum, þeir þurfa að halda sig á sínum stað og leita eftir upplýsingum, 

hugmyndum og skoðunum annarra í hópnum. Nemendur eiga einnig að hvetja aðra í 

hópnum áfram, gefa öllum tækifæri á því að tjá sig, virða skoðanir annarra, sýna 

þakklæti, deila tilfinningum, varast spennu og árekstra, hrósa öðrum í hópnum fyrir vel 

unnið verk og fagna þegar vel gengur (Paelman, 2005a: 23). Það eru þó fjórir 

færniþættir sem ættu að liggja ofar öllum hinum en þeir eru að allir geta gert eitthvað 

en enginn getur gert allt, það er skylda þín að hjálpa öðrum, þú átt rétt á því að biðja 

aðra um hjálp og ekkert okkar er eins snjallt og við öll saman (Paelman, 2005a: 20). 

 

3.3. SAFN-verkefni 

 

Heildstætt SAFN-verkefni samanstendur af sjö kennslulotum. Fyrst er kynning á 

verkefninu en þá er bekkurinn ýmist allur saman eða í hópum. Verkefnin, eða loturnar 
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eins og þær eru oft kallaðar, eru fimm og því er bekknum skipt í fimm hópa. Hver 

hópur er fjölbreyttur eins og áður hefur komið fram þar sem tekið er tillit til stöðu, 

greinda, námsgetu, móðurmáls o.fl. (Paelman, 2005a: 17-18).  

Gert er ráð fyrir því að hver lota taki 75 mínútur. Hún byrjar á fimm mínútna 

kynningu á verkefninu þar sem nemendur fá að vita hvert hlutverk þeirra í hópunum 

er, hvaða hæfileika er gott að hafa til að leysa verkefnið, hvað beri að varast og fleira 

sem þykir nauðsynlegt að nefna. Sjálf verkefnavinnan tekur 45 mínútur og þá vinna 

nemendur í hópunum án þess að kennarinn hafi áhrif á vinnuna. Hvert verkefni skiptist 

í tvo hluta, A og B. A hlutinn snýst um það að skoða upplýsingar á upplýsinga-

spjöldunum sem nemendur fá, ræða þær og svara spurningum skriflega. B hlutinn er 

verkefni sem þarf að leysa og til þess þarf að nota upplýsingar sem komu fram í A 

hlutanum. Í þessum hluta nota nemendur mismunandi aðferðir til þess að setja 

verkefnið fram, það getur verið í formi leikrits, myndaútskýringa eða því sem 

nemendunum dettur í hug. Í lok hvers verkefnis kynna hóparnir niðurstöður sínar og 

eiga allir í hópnum að taka þátt í kynningunni (Paelman, 2005a: 17-18). 

Til eru nokkuð mörg SAFN-verkefni sem búið er að þýða yfir á íslensku (Epli eða 

appelsínur, 2005; Eigum við að skemmta okkur saman?, 2005). Mörg hver eru ætluð til 

þess að minnka fordóma, sýna að öll erum við ólík og að fá nemendur til þess að sýna 

umburðarlyndi gagnvart hvert öðru (Getum við breytt einhverju?, 2005). Eitt verkefni 

sem gæti verið einkar gagnlegt fyrir tvítyngda nemendur til þess að öðlast betri 

orðaforða og meiri skilning á íslenskunni er verkefni sem ber heitið Hvað ætlum við að 

verða? (sjá viðauka I) og snýst um framtíðarsýn nemendanna, hvað þeir ætli að verða á 

fullorðinsárunum (Epli eða appelsínur, 2005).  

Verkefni A er byggt upp líkt og dóminó, svokallað Starfsgreinadóminó. Dóminó-

miðarnir eru 48 talsins með starfsheitum og eru tilbúnir í verkefnapakkanum. Á 

hverjum dóminó-miða er annars vegar starfsheitið en hins vegar smá lýsing á starfinu 

t.d. Hjúkrunarfræðingur – hugsar um veikt fólk. Það sem nemendur reyna að átta sig á 

er að í hverju starfi felast fleiri hlutverk en bara þetta sem skrifað er á miðann og 

þannig geta þeir raðað dóminó-miðunum saman. Hjúkrunarfræðingur skoðar t.d. líka 

veikt fólk eins og læknirinn og þekkir lyf eins og lyfjafræðingurinn. 

 Verkefnið er byggt upp sem leikur og fer þannig fram að gagnasafnarinn lætur 

alla fá fjóra dóminó-miða. Skipuleggjandinn dregur svo einn miða úr bunkanum og 
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kemur honum fyrir á miðju spilaborðinu, hann ber einnig ábyrgð á því að allir fylgi 

leikreglum. Einn spilar í einu og athugar hvort einhver af sínum miðum passi við þá sem 

fyrir liggja á borðinu, ef ekki má leggja einn miða til hliðar og draga nýjan úr bunkanum 

en þarf þá að sitja hjá í eina umferð. Það er leyfilegt að hjálpast að, það er meira að 

segja æskilegt að svo sé. Leiknum er lokið ef allir dóminó-miðarnir eru komnir á borðið. 

Ekki er nauðsynlegt að klára alla miðana, mestu máli skiptir að allir skilji leikinn og raði 

miðunum samviskusamlega niður.  

 Í verkefni B eiga nemendur að velja eina starfsgrein og lýsa henni nánar á 

veggspjaldi. Þessi starfsgrein verður að vera mikilvæg í samfélaginu og því verður að 

vanda valið vel. Í lokin er starfsgreinin kynnt fyrir samnemendum.  

 Þetta verkefni reynir mjög á málskilning nemenda, þá sérstaklega þeirra sem 

hafa annað móðurmál en íslensku. Þeir læra ný starfsheiti og þjálfast í að tengja þau 

saman.  

 Til eru fleiri sniðug SAFN-verkefni, t.d. snýst verkefnið Framhaldssaga um það að 

nemendur velja annars vegar eitt framhald af fimm sem þeim finnst passa best við 

söguna. Hins vegar eiga þeir að semja tvær útgáfur af framhaldi við eina sögu (Epli eða 

appelsínur, 2005). Nemendur þurfa því að lesa söguna vel og átta sig á því hvaða 

framhald er eðlilegast fyrir samhengið í sögunni. Þetta verkefni reynir mjög á 

lesskilning nemenda og hentar því vel fyrir tvítyngda nemendur til þess að þjálfa 

lesskilning sinn. Í seinni hlutanum mega þeir láta hugann reika og semja sitt eigið 

framhald og þjálfast þá í að koma hugsunum sínum niður í skrifað mál sem getur oft 

reynst tvítyngdum nemendum erfitt.  

 

3.4. Reynsla kennara af SAFN 

 

Þegar byrjað var að nota SAFN á Íslandi var settur af stað starfshópur í kringum 

verkefnið. Þar voru kennarar úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

kennurum úr Kennaraháskólanum. Mörgum kennurunum fannst SAFN góð 

kennsluaðferð og voru bjartsýnir á góðan árangur en þó voru aðrir kennarar ekki svo 

vissir og fannst SAFN tímafrek aðferð. Í lok verkefnisins voru til að mynda aðeins eftir 

um helmingur upphaflegu þátttakendanna. Þess ber þó að geta að ástæðan var ekki 
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eingöngu vegna óánægju kennaranna heldur einnig vegna þess að þeir hættu kennslu 

við skólann eða færðu sig í aðra bekki þar sem SAFN var ekki notað (Guðrún 

Pétursdóttir, 2005: 24).  

Fyrir marga er hópavinna ávísun á leiðinlegt verkefni, öll vinnan lendir á einum 

nemanda á meðan aðrir í hópnum leggja lítið sem ekkert til vinnunnar sökum 

áhugaleysis eða óframfærni. Guðrún Pétursdóttir (2005: 25) segir frá því að með SAFN 

sé hægt að breyta hugarfari margra vegna þess að reynslan sýnir að nemendur séu 

yfirleitt ánægðari með vinnufyrirkomulagið. Þeim finnist gaman og í fyrstu finnist þeim 

þetta vera leikur en sjá síðar meir að heilmikið nám hefur farið fram því þeir þurfa að 

vinna vel saman, fá góðar hugmyndir og koma þeim vel frá sér. Guðrún (2005: 26-28) 

heldur áfram og segir að margir kennarar hafa verið sammála um ágæti SAFN. Þeim 

fannst það góð tilbreyting frá hversdagsleikanum og fannst nemendur læra margt, ekki 

síst því sem snýr að félagslegu hliðinni. Einn kennarinn nefndi það að hann gæti látið 

hvaða nemendur sem er vinna saman eftir að hafa unnið með SAFN. Öðrum kennurum 

fannst nemendur ekki skila nógu góðum verkefnum eftir að hafa unnið samkvæmt 

SAFN vegna tímaskorts. Það sem hafa verður í huga þegar unnið er mað SAFN er að 

það einblínir ekki á niðurstöðuna heldur lærdóminn sem nemendur draga af 

námsferlinu við verkefnavinnuna. Þetta styður þá hugmynd að SAFN hjálpi tvítyngdum 

nemendum, jafnt og öðrum til þess að vera virkir þátttakendur í verkefnavinnu og um 

leið styrkja nemendur stöðu sína innan hópsins. Þetta leiðir til þess að nemandinn 

verður öruggari með sig og þorir frekar að taka þátt og spreyta sig á íslenskunni.  

 Misjafnar skoðanir kennara á SAFN koma upp á yfirborðið eins og búast má við 

því aldrei geta allir verið sammála. SAFN stuðlar að virkni allra nemenda en kennarar 

hafa látið í ljós efasemdir sínar um þann lærdóm sem nemendur draga af vinnunni 

(Guðrún Pétursdóttir, 2005: 32). Þeim finnst tvítyngdir nemendur ekki læra nóg vegna 

þess að þeir skilji lítið, tali enn minna og líði jafnvel illa á meðan verkefninu stendur. Þá 

er hægt að spyrja sig, hvernig líður tvítyngdu nemendunum í skólastofunni þegar 

kennarinn talar fyrir bekknum og leggur fyrir einstaklings- eða hópverkefni? Skilja þeir 

meira þá? Það er þvert á móti því þá er hætta á því að þeir sýni verkefnunum 

takmarkaðan skilning og ef þeir eru einir hafa þeir ekki stuðning af samnemendum 

sínum. Með SAFN-verkefnum er einna helst leitast eftir því að allir nemendur sjái 

fjölbreytnina í hópnum og læri að meta hana. Þrátt fyrir að einhverjir nemendur tali 
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ekki fullkomna íslensku eða hafi aðra veikleika sem hamla þeim í námi þá hafa þeir 

yfirleitt alltaf einhverja styrkleika sem geta nýst í verkefninu. Ef slakir nemendur geta 

látið ljós sitt skína í SAFN-verkefni með því að nýta sína styrkleika er góður möguleiki á 

því að samnemendurnir öðlist meiri virðingu fyrir þeim (Guðrún Pétursdóttir, 2005: 32-

33).  

Tíminn, eða tímaleysið, var þó helsta ástæðan fyrir óánægju með SAFN. 

Kennurum fannst of mikill tími fara í undirbúning en aftur á móti fannst þeim 

nemendur ekki hafa nægan tíma til þess að leysa verkefnin og af þeim sökum sé 

útkoman langt frá því að vera góð. Mótrökin eru þau að tímapressan er til þess að 

kenna nemendum að skipuleggja tíma sinn og dvelja ekki of lengi við hvert atriði 

(Guðrún Pétursdóttir, 2005: 26-27). Umhugsunarefnið er þó það hvort það borgi sig 

seinna meir að hafa eytt miklum tíma í undirbúning. Þegar kennarar og nemendur eru 

orðnir vanir skipulaginu er líklegt að verkefnið gangi betur fyrir sig og nemendur draga 

enn meiri lærdóm af því. 

 

 



 25 

Umræður og lokaorð 

 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að svara því hvernig kennsluaðferðin SAFN hjálpar 

tvítyngdum nemendum að læra íslensku. Enginn vafi er á því að vissulega hvetur SAFN 

tvítyngda nemendur til þess að tjá sig og þannig fá þeir meiri íslenskuþjálfun en við 

hefðbundna kennslu þar sem kennarinn er í aðalhlutverki en nemendur sitja í sætum 

sínum og vinna verkefni. Paelman (2005a: 7) bendir því réttilega á að SAFN sé ekki bein 

tungumálakennsla en það hjálpar nemendum, hvort sem þeir eru tvítyngdir eða ekki, 

tvímælalaust að auka málfærni sína. Góð málfærni er mikilvægur þáttur í því að 

aðlagast nýju samfélagi. Ef málfærnin er góð verður nám og öll samskipti miklu 

auðveldari og þess vegna er það mikilvægt fyrir tvítyngda nemendur að þjálfa málfærni 

sína.    

 Það eru ekki bara tvítyngdir nemendur sem græða á fjölmenningarlegri kennslu, 

allir læra af henni. Nemendur með annað móðurmál en íslensku læra íslensku á 

fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Þeir læra einnig um íslenska menningu og hvernig 

hún er lík eða ólík menningu þeirra heimalands og um menningu annarra landa. 

Innfæddu nemendurnir læra um menningu tvítyngdra samnemenda sinna. Með slíkum 

kennsluaðferðum er líklegra að nemendur verði opnari fyrir breytingum, fyrir einhverju 

nýju og öðruvísi. Það er nauðsynlegur eiginleiki í nútímasamfélagi þar sem breytingar 

eru miklar og fjölbreytileikinn verður sífellt meiri.  

 Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga að hafa tækifæri til þess að 

halda áfram að læra móðurmál sitt, þ.e. lesa og skrifa á því máli til þess að tapa ekki 

undirstöðunni. Undirstaða þess að læra nýtt tungumál liggur nefnilega í móðurmálinu 

eins og fram hefur komið. Nemendur gætu því öðru hvoru fengið að gera hluta af 

SAFN-verkefnum á sínu móðurmáli. Þeir þyrftu þó að gera grein fyrir því hvað þeir 

skrifa til þess að þeir komist ekki upp með að skrifa hvað sem er. Þó verður að fara 

varlega því nemendurnir verða líka að læra íslenskuna. Kröfurnar verða alltaf að vera 

passlegar, ekki of miklar en heldur ekki of litlar. Það er því ekki hægt að ætlast til þess 

að tvítyngdur nemandi geti skrifað langan villulausan texta í upphafi. Kröfurnar þurfa 

að henta hans getu og það er hlutverk kennarans að sjá til þess að bekkjarfélagarnir 

geri passlegar kröfur, þ.e. séu ekki að sleppa tvítyngda nemandanum frá því að skrifa 
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né að ætlast til þess að hann skrifi mjög mikinn og flókinn texta. Séu þessar kröfur 

passlegar hjálpar það tvítyngda nemandanum að færast á milli þrepanna þriggja sem 

Issa og Alayne tala um þegar stefnan er sett á akademíska þrepið.  

Hugsanlegt er að SAFN hjálpi tvítyngdum nemendum að færast nær þessu 

akademíska þrepi vegna þess að við verkefnavinnuna þurfa nemendur að ræða mikið 

saman um námsefnið. Nemendur tala óhjákvæmilega meira um námið heldur en í 

venjulegum samræðum úti á leikvelli. Tvítyngdir nemendur öðlast því meiri 

akademískan orðaforða þar sem þeir heyra sömu orðin jafnvel aftur og aftur. Líklegt er 

að gagnrýnin hugsun aukist líka þar sem nemendur ræða saman og velta upp 

hugsanlegum niðurstöðum á verkefninu og velja þá bestu í sameiningu að þeirra mati. 

Ílagið í þessum verkefnum er því meira um námið á meðan ílagið úti á skólalóðinni er af 

öðrum toga, þar spjalla nemendur saman um daglegt líf, íþróttir, tónlist og önnur 

áhugamál. 

 Ílag þarf einmitt að vera nægilega mikið og skýrt til þess að auðvelda máltöku 

annars máls. Því er augljóst að tungumál lærist ekki ef nemandi er einangraður frá 

tungumálinu sem á að læra, þess vegna er ekki nóg að tvítyngdir nemendur séu stóran 

part af skóladeginum í svokallaðri nýbúadeild. Einnig er það talið mjög óheppilegt 

þegar kennari talar yfir nemendahópinn og þeir eiga að sitja og taka við upplýsingum 

og vinna einstaklingsverkefni. Tvítyngdir nemendur eiga þá oft erfitt með að halda 

athygli og skilja það sem fram fer. Með því að hlusta og taka þátt í samræðum lærist 

tungumálið að stórum parti og þess vegna er mikilvægt að tvítyngdir nemendur fái 

tækifæri til þess að vera virkir þátttakendur í verkefnum. SAFN er hannað með það í 

huga að virkja alla nemendur og því komast tvítyngdu nemendurnir ekki undan því að 

tjá sig. 

 Nemendur tjá sig samt sem áður á ólíkan hátt, þar sem þetta eru ólíkir 

einstaklingar. SAFN tekur tillit til fjölbreytileikans og ef eitthvað er þá fagnar SAFN 

fjölbreytileikanum. Verkefnin eru ólík og taka á ólíkum viðfangsefnum. Niðurstöðurnar 

eru því misjafnar og hægt er að koma þeim frá sér á ótal mismunandi vegu. Þess vegna 

ættu allir að geta notið sín ef rétt er farið að verkefninu.  

 Það hefur jafnframt komið í ljós að hefðbundin kennsla, þar sem nemendur sitja 

við borðin sín og kennarinn talar yfir hópinn, henti ekki vel fyrir tvítyngda nemendur. 

Þeir missa þá athyglina þar sem þeir ná alla jafnan ekki að fylgjast með. Hins vegar eru 
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það samvinnunámsaðferðir sem virka vel fyrir þessa nemendur og því ætti SAFN að 

henta þeim mjög vel. Samþætting tjáningar, hlustunar, lesturs og ritunar ætti að vera 

þar efst á baugi. Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga þarna mun meiri 

möguleika á því að læra íslenskuna þar sem þeir eiga í samskiptum við samnemendur 

sína, hlusta á þá, svara, skrifa niður athugasemdir eða svör og lesa íslenskan texta. 

Rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur til meistaragráðu leiddi í ljós að nemendur með annað 

móðurmál en íslensku öðlast ekki meiri íslenskan orðaforða í sér íslenskutímum sem 

bendir til þess að þeir læri þennan orðaforða í samskiptum við aðra. SAFN er því 

óneitanlega góður kostur til þess að auka orðaforða og málfærni nemenda þar sem 

samskipti nemenda eru svo mikil.  

Í SAFN-verkefnum hafa tvítyngdir nemendur því góðan stuðning af öðrum 

nemendum, íslenskum nemendum, sem hjálpa þeim að skilja verkefnið. Einn 

færniþátturinn er einmitt sá að passa þarf upp á að allir í hópnum skilji verkefnið, það 

er einnig hlutverk skipuleggjandans. Enginn á því að standa einn fyrir utan verkefnið 

því allir eiga að taka þátt þegar unnið er með SAFN og er hver nemandi með sitt 

hlutverk sem sér til þess að enginn er ábyrgðarlaus. Þetta hjálpar nemendum til þess 

að styrkja stöðu sína innan hópsins því nemendur sem hafa lága stöðu innan hópsins 

hafa þarna tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr, að þeir hafi einhverja styrkleika 

sem vert er að taka eftir og viðurkenna. Hugsanlegt er að einhver nýr hæfileiki 

uppgötvist hjá einhverjum nemandanum sem styrkir stöðu hans enn frekar innan 

hópsins.   

Undirbúningur fyrir SAFN er umtalsverður eins og sjá má á umfjöllun í þessari 

ritgerð. Kennari sem ætlar sér að kenna undir þessum formerkjum verður því að hafa 

kynnt sér kennsluleiðbeiningar mjög vel til þess að geta undirbúið bekkinn sem best. 

Líklegt er að einhvern tíma taki fyrir nemendur að tileinka sér þessi vinnubrögð, að 

vinna saman og komast að samkomulagi. Það á þó sérstaklega við um þá nemendur 

sem eru vanari einstaklingsverkefnum og einkunnum fyrir hvert þeirra sem þeir geta 

borið saman við einkunnir bekkjarfélaganna. Við þetta skapast ósjálfrátt keppni 

innbyrðis í bekknum og gæti valdið vanlíðan einhverra nemenda. Með því að nota 

SAFN er líklegra að óframfærnir nemendur láti ljós sitt skína. 

Að sjálfsögðu eru gagnrýnisraddir á lofti. Það sem helst er gagnrýnt er tímaleysi 

í SAFN-verkefnum. Kennurum finnst nemendur hafa of stuttan tíma til þess að vinna 
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verkefnin og þess vegna verði þau ekki nægilega góð. Þá er rétt að benda enn aftur á 

þá staðreynd að niðurstöður verkefnanna eru ekki aðalatriðið í SAFN heldur námsferlið 

sem á sér stað þegar unnið er að verkefnunum. Það er heilmikið sem lærist í því ferli 

sem er mikilvægara heldur en glæsileiki niðurstöðunnar. Það gæti haft jákvæð áhrif á 

íslenskunám tvítyngdra nemenda þar sem það eru gæðin en ekki magnið sem skiptir 

máli. Jafnvel þótt nemandinn skrifi stuttan en góðan texta um efnið þá gæti verið að 

hann hafi eytt miklum tíma í það eitt að kynna sér efnið. Einnig er líklegra að hann hafi 

vandað sig meira við stafsetningu og málfar þar sem aðalatriðið var ekki að skrifa 

langan texta heldur það hvað nemandinn lærði af upplýsingaöfluninni. 

Aðrir kennarar halda því fram að þeir nemendur sem hafa lága stöðu og tjá sig 

venjulega lítið, séu í enn verri stöðu þegar unnið er samkvæmt SAFN og upplifi jafnvel 

vanlíðan. Enn aðrir kennarar segja að veikleikar nemenda komi í ljós þegar þeim er 

ætlað að gera eitthvað sem er þeim ofviða. En þá er spurningin, eru þetta ekki 

dæmigerð vandamál í hópavinnu? Venjulegri hópavinnu sem er ekki nægilega vel 

skipulögð. Eins og fram hefur komið krefst SAFN gríðarlega mikils undirbúnings og 

skipulags. Kenna þarf nemendum hlutverkin og hvernig þeir eiga að haga sér í hverju 

og einu þeirra. Jafnframt þurfa færniþættirnir að liggja til grundvallar og þar kemur 

skýrt fram að allir þurfi að hjálpast að og enginn sé búinn fyrr en allir séu búnir. Einnig 

þarf að sjá til þess að allir skilji verkefnið og það er engin skömm að því að þurfa frekari 

útskýringar. Skipulagning er því grundvöllurinn fyrir velgengni í hópavinnu. 

 Reynslan sýnir að í heildina er SAFN skemmtileg hópavinna þar sem nemendur 

njóta sín vel. Bekkurinn verður samrýmdari og nemendur læra að vinna með hverjum 

sem er. Tvítyngdir nemendur fá einnig betra tækifæri til þess að taka þátt í hópavinnu 

þar sem allir hafa hlutverk og enginn nemandi ætti því að vera óvirkur. Nemendur 

ræða saman um námsefnið og hlusta á samnemendur sína tala um námsefnið og því er 

líklegra að þeir öðlist betri málfærni og færi sig nær akademíska þrepinu í máltöku 

sinni.  

 Hópavinna krefst mikillar skipulagningar af hálfu kennarans og því er nauðsynlegt 

að hann sé með jákvætt hugarfar gagnvart henni. Þegar SAFN-verkefni er lagt fyrir er 

ekki nóg að leggja það fyrir nemendur án þess að það sé að útskýra það vel fyrir 

nemendum. Færniþættirnir verða að liggja til grundvallar og nemendur verða að vita til 

hvers er ætlast af þeim eftir að hlutverkum hefur verið úthlutað. Ekki er ásættanlegt að 
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leggja slíkt verkefni fyrir einu sinni og fullyrða eftir það að svona verkefnavinna henti 

nemendunum ekki. Það tekur einhvern tíma fyrir nemendur að tileinka sér vinnu-

brögðin sem SAFN byggir á.  

 Nú þegar nýtist SAFN tvítyngdum nemendum til þess að tileinka sér íslensku. Til 

eru nokkur verkefni sem ganga út frá íslensku en lengi má þó gott bæta. Hægt væri að 

útfæra SAFN-verkefni sem ganga út frá öðrum námsgreinum, s.s. samfélagsfræði eða 

náttúrufræði. Þau þarf að útfæra þannig að þau væru tvítyngdu nemendunum ekki 

ofviða en væru ekki allt of létt fyrir íslensku nemendurna. SAFN er fjölmenningarlegt 

kennsluefni en því má ekki týna niður sem kjarna verkefnanna þrátt fyrir að gengið sé 

út frá öðrum námsgreinum. Sú samþætting sem SAFN-verkefni bjóða upp á er jákvæð 

og þess vegna gefa þau endalausa möguleika.   

Það er skoðun undirritaðrar að SAFN sé góð kennsluaðferð sem hentar vel fyrir 

tvítyngda nemendur. Auðvitað er hægt að bæta aðferðina enn betur en með því að 

nota aðferðina reglulega er líklegt að hún þróist og aðlagist enn betur eftir því sem 

kennarar og nemendur tileinka sér þessa kennsluaðferð betur.  
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