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4. Niðurstöður 
Rannsóknin var unnin samhliða þemaverkefnunum Risaeðlur og Líkaminn. 

Kaflinn skiptist í þrjá hluta og nokkra undirkafla.  

Í fyrri hluta er niðurstaða rannsóknar á þemaverkefninu Risaeðlur. Í fyrsta 

undirkafla er rýnt í vinnu og áhuga nemenda, í öðrum undirkafla er viðhorf 

aðstandenda skoðað, í þriðja undirkafla er uppskeruhátíð þemans sem var 

árshátíð skólans. Í fjórða undirkafla rýnir rannsakandi í vettvangsathuganir 

stuðningsfulltrúa, þar sem fylgst var með starfi rannsakanda. Í fimmta 

undirkafla er tekin fyrir vinna í K-Pals og í sjötta undirkafla er 

kennsluaðferðin Leikur að læra skoðuð.  

Í síðari hluta er rýnt í niðurstöður rannsóknar á þemaverkefninu Líkaminn. 

Kaflinn er mun umfangsminni en fyrsti hlutinn. Í fyrsta hluta hans er rýnt í 

starfið og í undirkafla er vinnan við Pals skoðuð.  

Að lokum er rýnt í viðhorf nemenda til vetrarins, að vori.  

4.4. Risaeðluþema 
Í fyrsta hring var unnið með Risaeðluþema og hér að neðan eru niðurstöður 

rannsakanda á þeirri vinnu.  

4.1.1 Vinna og áhugi nemenda 

Nemendur voru strax í upphafi mjög áhugasamir. Bókin Risaeðlutíminn er 

mjög fróðleg og auðvelt að vekja upp umræður meðal nemenda. Hins vegar 

er bókin Skúli skelfir – risaeðlur bók sem kemur með öðruvísi staðreyndir, 

settar fram á þann hátt að þær grípa fljótt augað, með myndum og öðruvísi 
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textaletri. Samkvæmt dagbók fannst nemendum mjög gaman að skoða allar 

þær bækur sem ég var búin að tína til. Auk þess hafði ég óskað eftir 

samvinnu við heimilin og máttu nemendur koma með bækur og hluti að 

heiman, sem þeir og gerðu. Mér finnst það alltaf gefa góða raun, að 

nemendur fái að koma með eitthvað heiman sem þeir svo deila með 

samnemendum sínum. Auk þess sem þeir finna til sín eru þeir að leggja til 

verkefnisins efni og kom það fram í dagbókarskrifum að það var rétt mat. Hér 

að neðan (Mynd 2) má sjá áhugasama nemendur í koju að lesa. Syrpan 

reynist alltaf vinsæl hjá nemendum þar sem textinn er lítill og margar myndir, 

þannig að allir geta notið hennar hvar sem þeir eru staddir í lestrarfærni. Einn 

nemandi er með risaeðlubók og samkvæmt dagbók þá var hann að segja 

samnemendum frá því sem hann sá og las í bókinni.  

 

Mynd 2. Nemendur í koju að lesa 

Nemendur voru mjög áhugasamir, það var nánast sama hvað ég lagði að 

þeim, það var allt skemmtilegt. Í dagbókarskrifum kom fram að það væru 

helst að þeir sem hafa ekki náð tökum á ritun fyndist þetta erfitt en þeir fengu 

þá stuðning til að skrifa. Ég lagði líka áherslu á að þeir reyndu sjálfir, það 

mátti nota leyniletur.  
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Ég var svo lánsöm að vera með afburða manneskju sem stuðningsfulltrúa í 

bekknum. Hún tók það að sér að gera vettvangsathugun (Fylgiskjal 9) á 

nemendum þegar þeir voru við vinnu. Hún fylgdist alltaf með sömu 

einstaklingunum, þremur drengjum og einni stúlku, fimm mínútur í hvert 

sinn, þ.e. tvisvar fimm sinnum í hvorri kennslustund eða sem nemur einni 

kennslustund í hvorri vettvangsathugun.  

Í fyrri vettvangsathugun voru nemendur að vinna einstaklingslega, þ.e. 

verkefnið bauð upp á einstaklingsvinnu en hins vegar gat líka átt sér stað 

samvinna tveggja eða fleiri. Þrír þeirra sem fylgst var með völdu að vinna 

einir, einn þeirra hafði auk þess heyrnarhlífar til að þess að útiloka umhverfið 

enn frekar. Sá sem valdi að vinna með öðrum var mjög áhugasamur um efnið 

en fannst ekki síður skemmtilegt að ræða við sessunautinn og vinna að því 

verkefni. Hér að neðan (Mynd 3) er nemandi að vinna einn að verkefni. Hann 

er að finna orð í risaeðlubók sem hefur ákveðinn upphafsstaf. Orðið sem er 

leiðbeinandi er „risaeðla“ og þarf nemandinn að finna orð sem byrja á 

þessum stöfum. 

 

Mynd 3. Nemandi vinnur að verkefni 
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Þar sem fylgst er með sömu nemendum í ákveðnum tíma er hægt að sjá 

framvinduna innan kennslustundarinnar sem athugunin fór fram í. Þá er 

auðvelt að sjá hverjir það eru sem eiga auðvelt með að sinna vinnu jafnhliða 

samræðum við sessunaut um efnið. Af þeim fjórum nemendum sem fylgst 

var með í fyrri kennslustundinni þá var í upphafi einn sem valdi að vinna með 

öðrum en í seinni athugun í sömu kennslustund var annar nemandi einnig 

farin að vinna með öðrum. Annar þessara tveggja átti auðvelt með að sinna 

sínu verkefni sem og að vinna saman, á meðan það reyndist hinum erfitt. Þeir 

sem völdu að vinna einir gerðu það vel og voru einbeittir við sín verkefni.  

Síðari vettvangsathugunin var þegar nemendur voru í virkri samvinnu. 

Þeir voru að spila Gefa – taka og Veiðimann. Nemendur þekkja þessi spil og 

leikreglur. Samvinna gekk vel og voru nemendur áhugasamir. Þeir héldu sér 

vel við efnið allan tímann.  

Þegar litið er til þessara athugana má sjá að nemendur voru áhugasamir 

um efnið, þeir voru vinnusamir og samstarfsfúsir þegar við átti. Eins fengu 

þeir tækifæri til að vinna einstaklingslega, sem ég tel að þeir þurfi líka að 

kunna. Að geta treyst á sjálfan sig og sína þekkingu er jafnt því að geta deilt 

og rætt við félaga.  

Nemendur voru spurðir í einstaklingsviðtölum (Fylgiskjal 4) að því 

hvernig þeim líkaði þemað og af hverju. Það var nokkuð samdóma álit þeirra 

að þeim fannst risaeðluþemað skemmtilegt. Ástæðurnar sem nemendur 

nefndu voru að þeim fannst gaman að útbúa risaeðlurnar og teikna. Einn 

drengjanna (drengur A) sagði til dæmis: „Út af því að við áttum að gera 

risaeðlurnar og ég teiknaði kómódódreka.“ Stúlka (D) tók í sama streng og 

sagði: „Af því hún var flott og allar risaeðlurnar og það var gaman að 

syngja.“ Bekkjarsystir hennar (stúlka B) bætti við: „Þá lærum við miklu 

meira um risaeðlur.“ 
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Einnig voru nemendur spurðir að því hvað þeim fannst skemmtilegast í 

þemanu og voru svörin fjölbreytt. Stúlka (F) sagði: „Mér fannst 

skemmtilegast að lita Freyseðluna. Af því mér fannst hún svo flott og ég hélt 

ég gæti ekki gert svona flotta risaeðlu.“ Á meðan bekkjarbróðir hennar leit til 

alls verkefnisins, heildarinnar og sagði: „Að búa til bók um risaeðlurnar. Það 

voru svo mörg skemmtileg verkefni“ (drengur B). Stúlku (B) var árshátíðin í 

fersku minni, fannst hún skemmtilegust: „Syngja risaeðlulagið á árshátíðinni. 

Þá hittum við fullt af fólki og fengum að sýna hvað við erum búin að læra 

mikið.“ 

Þá voru nemendur spurðir hvort þá langaði að gera svona aftur, án þess að 

það væri tilgreint sérstaklega hvað það var sem þá langaði að gera aftur. En 

gert var ráð fyrir að átt væri við risaeðlur. Nemendur voru sammála um að 

vilja læra meira um risaeðlur og voru svör þeirra mjög keimlík. Stúlka (B) 

sagði: „Já. Út af því að þá lærum við meira.“ Stúlka (D) var henni sammála 

og sagði: „Já. Það er svo skemmtilegt“. Drengur (B) tók svo í sama streng: 

„Já, já. Þetta er skemmtilegt.“ 

4.1.2 Mat aðstandenda 

Samkvæmt Hall leitar góður kennari leiða til að nálgast heimili nemenda, 

aðstandendur taka þátt í námi barna sinna. Það er samvinna á milli heimilis 

og skóla (Hall, 2012, bls. 12-13).  

Aðstandendum nemenda var boðið að koma í skólaheimsókn að morgni 

og taka þátt í starfinu (Fylgiskjal 5). Heimsóknin var skipulögð með það í 

huga að aðstandendur fengju að sjá hvernig nemendur vinna og þá 

sérstaklega að þeir fengju að sjá aðferðir Byrjendalæsis í verki. Ástæða þess 

að ég valdi aðferðir Byrjendalæsis framyfir hinar er að Byrjendalæsi býður 

upp á fjölbreytta samvinnu sem hentar vel breiðu aldursbili. Auk þess hafði 

ég kynnt K-Pals fyrir aðstandendum á haustfundi og jafnframt leyft þeim að 
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spreyta sig á aðferðinni. En ef til vill er þetta vanmat mitt og í næstu 

heimsókn muni ég nýta einnig aðferðir Pals, K-Pals og Leikur að læra.  

Í heimsókninni buðu nemendur aðstandendur velkomna í heimsókn, sungu 

tvö lög og unnu með þeim ýmiskonar verkefni. 

 

 

Mynd 4. Nemendur spila Gefa-taka með aðstandendum 

Í dagbók má sjá að þessi heimsókn kom að mínu mati afskaplega vel út og 

var á allan hátt skemmtileg. Er það í fullu samræmi við svör aðstandenda. 

Eftir heimsókn aðstandenda í miðri þemavinnu um risaeðlur svöruðu þeir 

nokkrum spurningum (Fylgiskjal 3).  

Spurningarnar voru á þann hátt að ekki væri hægt að rekja þær en hins 

vegar taldi ég skipta mikla máli að vita hver svaraði, þ.e. móðir, faðir, 

systkini, amma, afi eða annar ættingi. Því var ákveðin grunnspurning þar sem 

spurt var um tengingu við nemandann. Fjórar mæður svöruðu spurningunum, 

fimm feður, þrjár ömmur, ein frænka og ein systir.  

Næst var spurt hvernig þeim líkaði heimsóknin. Allir voru jákvæðir í garð 

heimsóknarinnar nema systurinni sem fannst hún „ekkert sérstök“. Móður 
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(A) fannst heimsóknin: „Skemmtileg. Alltaf gaman að sjá hvað þau eru að 

fást við og sjá börnin með bekkjarfélögum í því umhverfi sem þau eyða svo 

miklum tíma í.“ Föður F fannst: „… heimsóknin mjög skemmtileg. Það var 

gaman að koma í þennan stóra og flotta hóp sem líður, að því að mér fannst, 

ágætlega saman. Mér fannst gaman hvað mættu margir foreldrar og aðrir 

tengdir börnunum og hvað þau voru dugleg að taka þátt í spilunum.“ Móður 

(B) fannst gott að koma og hitta foreldra svona óformlegri heimsókn: „Mér 

fannst mjög gaman að koma og kíkja í heimsókn. Þarna gafst mér færi á að 

hitta aðra foreldra og spila við þá og börnin. Öðruvísi að hitta foreldra svona 

heldur en á foreldrafundum.“ Önnur svör voru á svipuðum nótum.  

Önnur spurningin snéri að því hvernig aðstandendum leist á námsefnið. 

Svörin voru nær öll, eins og áður, mjög jákvæð. Faðir (D) var þó hlynntari 

gömlu aðferðunum: „Hef ekki mikla skoðun á því. Ég er nú kannski meira 

fyrir gömlu aðferðirnar.“ Mér þótti sérstaklega vænt um þetta svar móður, þar 

sem hún minntist á námsgögnin sem mikill tími hafði farið í hjá mér að 

útbúa: „Áhugavert. Gaman að sjá metnað í gerð námsgagna. Mörg sniðug og 

gagnleg verkefni sem börnin hafa greinilega gaman að“ (móðir A). Að öðru 

leyti voru svörin á svipuðum nótum. „Mjög skemmtilegt og fróðlegt efni“ 

(móðir D). „Áhugavert og fjölbreytt“ (faðir B). „Spilaði við hann spil og var 

mjög ánægð“ (amma A). „Nútímalegt og öðruvísi en ég var vön“ (amma B). 

Einn faðir bætti því við að honum þættu verkefnin spennandi. „Mér fannst 

námsefnið spennandi. Gaman að krakkarnir séu að fást við eitthvað 

spennandi“ (faðir F). 



 44 

 

Mynd 5. Aðstandendur og nemendur spila Slönguspil og Gefa-taka 

Þriðja spurning fjallaði um hvort að aðstandendur hefðu viljað hafa 

heimsóknina á einhvern annan hátt. Allir voru fremur sáttir við heimsóknina 

en hins vegar kom ábending um tímasetningu, þ.e. að hafa heimsóknina á 

öðrum tíma dags og eins varðandi að blanda hópnum betur, þá ef til vill 

skipulegar.  

Aðrir hefðu viljað sjá meiri blöndun í hópnum en tiltóku jafnframt að 

erfitt gæti verið að koma því við. „Hefði viljað sjá kannski meiri blöndun 

þannig að maður sæi/upplifði samskipti barnsins við fleiri, en þegar svona 

stór hópur á í hlut er kannski erfitt að koma því við“ (faðir F). Síðan var 

gagnlegt að fá hugmyndir sem hefðu þá jafnvel leitt af sér meiri blöndun í 

hópnum: „Reyndar… væri mjög sniðugt að hafa verkefni í hring. …. T.d. 

prjóna í einu horni, púsla, lita, baka vöfflur og svo koll af kolli. Svo enda á 

vöfflukaffi. Hugmynd!“ (frænka). Þó svo önnur svör væru nokkuð keimlík 

virtust aðstandendur upplifa hópinn þannig að hann væri afslappaður og 

nemendur stilltir: „Nei, hugsa ekki, þetta var mjög afslappað og fínt“ (móðir 

B).  



 45 

 

Mynd 6. Aðstandendur og nemandi spila bingó 

Í síðustu spurningunni bað ég aðstandendur um að setja niður á blað hvort 

það væri eitthvað fleira sem þeir vildu koma á framfæri. Flestir svöruðu með 

því að skrá nei. Þó komu nokkur skemmtileg svör. Ánægjulegast var þó að fá 

hvatningu og ósk um áframhald. Það er alltaf gott að heyra að það sem búið 

er að leggja mikla vinnu í skili árangri en ekki er síðra að heyra hrós og það 

sem gert hefur verið veki ánægju og eftirtekt. „Þú stendur þig vel J“ (móðir 

A). „Flottur söngur hjá krökkunum og gaman að fá að spila öðurvísi spil við 

þau“ (móðir B). „Bara mjög sátt við allt saman J“ (móðir D). „Leist mjög 

vel á að hafa risaeðluþema“ (amma A). „Takk fyrir að nenna þessu“ (amma 

B). „Nei, ég vil þakka fyrir að fá þessi boð og vonast til að fá fleiri“ (amma 

D). „Bara frábært, mér finnst við afar heppin að hafa svona kláran og 

áhugasaman kennara fyrir fyrstu ár barnanna í skólanum ég held/vona það 

auki líkur á meiri áhuga síðar á skólagöngunni“ (faðir F). Þó svo að svörin 

hafi verið svona jákvæð og hvetjandi var hins vegar eitt svar sem skar sig 

alveg úr: „Mér persónulega fannst þetta ekki sniðugt“ (systir). Ef til vill 

skýrir svarið sig sjálft, þar sem þarna á systir í hlut og hún því haft 

takmarkaðan áhuga áður en haldið var af stað.  
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4.1.3 Uppskeruhátíð – árshátíð 

Ég tel mikilvægt að hvert þema endi á einhverri athöfn eða hátíð. Það getur 

verið á marga vegu, útskrift sérfræðinga, þemakvöld eða dagur, heimsókn 

aðstandenda þar sem verkefni eru kynnt eða árshátíð ef hún liggur að 

þemanu. Risaeðluþemað hafði tvenns konar endi. Það var atriði nemenda á 

árshátíð skólans og einnig var haldin vegleg útskrift risaeðlusérfræðinga, þar 

sem „áhugamaður um risaeðlur að sunnan“ kom og útskrifaði hvern og einn 

nemanda.  

 

Mynd 7. Spenntir nemendur bíða þess að komast á svið 

Nemendur höfðu undirbúið sig vel fyrir árshátíðina. Hver og einn valdi sér 

risaeðlu og skráði hjá sér nokkrar staðreyndir um hana. Smíðakennari 

teiknaði risaeðluna á stórt pappaspjald og nemendur málaðu síðan sína 

risaeðlu og fengu svo dýrindis risaeðluhala sem þeir sveifluðu á sviðinu. Hér 

að framan (Mynd 7) má sjá spennta nemendur á leiðinni á svið á árshátíðinni. 

Það verður oft heitt í kolunum þegar nemendur koma saman, það er spenna í 

loftinu, búið að undirbúa atriðið í nokkrar vikur, útbúa búninga og svo eru 

nemendur málaðir. Ég tel þessa mynd sýna nokkuð vel það andrúmsloft sem 

var að tjaldabaki.  
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Það voru svo stoltir nemendur sem stigu fram fyrir fullan sal af fólki og 

kynntu sína risaeðlu. Eftir kynningu (Fylgiskjal 7) á þrettán risaeðlum sungu 

nemendur risaeðlulagið (Fylgiskjal 6) sem þeir höfðu verið að æfa.  

Þessi lok á þema vöktu mikla ánægju, bæði hjá áhorfendum sem og 

nemendum. Atriðið var þó í lengri kantinum eða tæpar tólf mínútur. Hins 

vegar fengu allir að koma fram og tjá sig, sem ég tel skipta miklu máli. Þá 

verður það auðveldara þegar frá líður að koma fram og sjálfsagt að allir taki 

þátt.  

Þar sem ekki tókst að ljúka öllum verkefnum fyrir árshátíð var haldið 

áfram með þemað í tvær vikur. Að því loknu var önnur uppskeruhátíð þar 

sem „sérfræðingur að sunnan“ kom og útskrifaði nemendur. Þessi 

„sérfræðingur“ var ég en ég hafði sett á mig forláta hatt og sveipað um mig 

skikkju. Með því að klæða mig í þessa múnderingu birtist nemendum ný 

persóna, ég varð að „sérfræðingnum“ sem talaði með öðruvísi rödd og var 

með annað látbragð en venjulega. Þetta sýndi vel hversu lítið í raun þarf til að 

skapa aðra stemningu innan hópsins, nemendur voru mun spenntari fyrir 

þessum „sérfræðingi“ heldur en ef ég hefði komið þarna inn og afhent þeim 

viðurkenningarnar. Hér að neðan (Mynd 8) má einmitt sjá „sérfræðinginn“ 

afhenda ábúðarfullum nemanda viðurkenninguna.  

 
Mynd 8. Sérfræðingur afhendir viðurkenningar og útskriftarskírteini 
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Samkvæmt dagbók fannst nemendum þetta stórskemmtilegt og voru mjög 

stoltir af viðurkenningunni sem þeir fengu. Þarna mynduðust mjög ákveðin 

skil og fóru nemendur að velta fyrir sér, hvað tæki við. Hvað væri næsta 

þema? 

 

Mynd 9. Risaeðlusérfræðingar 

4.1.4 Vettvangsathugun – bekkjarstjórnun kennara 

Ég ákvað að nota tvær kennslustundir til þess að fá athuganda til að fylgjast 

með mínu starfi. Ég útbjó fremur einfalt skráningarblað þar sem hann gat 

punktað hjá sér athugasemdir (Fylgiskjal 8). Það sem mig langaði að fá að 

vita var hvernig viðmót mitt til nemenda kæmi fram, hvernig mér tækist að 

koma upplýsingum frá mér, hvort ég var nægilega skýr í framsögn og 

bekkjarstjórnun.  

Í fyrri athuguninni var fylgst með innlögn í K-Pals. Þar kom fram að 

viðmót mitt til nemenda væri gott, ég væri dugleg að hrósa öllum, væri 

sanngjörn og sérstaklega var tekið fram að viðmót mitt væri eins við alla 

nemendur. Athugandi taldi að ég kæmi upplýsingum vel frá mér, ég talaði 

skýrt og væri fljót að átta mig á því ef að nemendur næðu ekki 

upplýsingunum og umorðaði þá efnið, til þess að allir næðu örugglega 
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innihaldi upplýsinga. Athugandi tók fram að ég tali skýrt og greinilega, auk 

þess sem ég tali góða íslensku og forðist að nota slettur. Einnig tók hann fram 

að ég noti orð sem eru ekki mikið notuð í daglegu tali, t.d. segi ég drengir í 

stað stráka og að eitthvað sé rangt en ekki vitlaust. Athugandi telur að ég sé 

með góða bekkjarstjórnun í kennslustundum, án þess að vera með yfirgang 

eða læti, ég hækki ekki röddina þegar þess þarf heldur breyti ég henni til að 

ná fremur til nemenda.  

Í síðari athuguninni var ég að leggja inn verkefni í tengslum við munstur 

og takt og tengja við hreyfingu. Athugandi taldi mig hafa mikla þolinmæði 

gagnvart nemendum, að ég geri ekki upp á milli barna og gefi hverjum 

nemanda þann tíma sem hann þarf. Ég tala skýrt og kem efninu vel frá mér, 

þegar ég er búin að gefa nemendum fyrirmæli vita og skilja nemendur hvað 

þeir eiga að gera. Eins og áður segir athugandi að ég tali góða íslensku, ég 

tali skýrt og rólega en ekki hátt. Þegar ég tali þá leggi nemendur við hlustir, 

þó svo þeir virðist ekki vera hlusta. Hann telur að ég nái vel til nemenda. 

Með rólegri og yfirvegaðri framkomu haldi ég uppi góðum aga í hópnum.  

Mér fannst gott að fá þessar jákvæðu umsagnir, ekki eingöngu vegna þess 

að athugandi sá aðeins það sem honum fannst jákvætt, heldur og ennfremur 

vegna eigin óöryggis varðandi kennslutækni. Ef til vill eru allir að kljást við 

þess háttar óöryggi, þ.e. hvort þeir nái að koma námsefninu vel frá sér, hvort 

að framkoma þeirra við nemendur sé jákvæð og hvetjandi, því oft er eigin 

upplifun á aðstæðum ekki endilega í samræmi við raunveruleikann. Ég hafði 

t.d. ekki áttað mig á því að ég talaði skýrt og rólega, þó svo ég leggi mig fram 

við það þá var ég alls ekki viss um að það tækist. Einnig hef ég ávallt lagt 

mig fram við að tala góða íslensku við nemendur og nota ekki önnur 

tungumál. Einnig hef ég lagt mig fram við að blóta aldrei í návist nemenda og 

legg áherslu á að það er ekki í boði hjá mér. Mér finnst það helst snúa að því 
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að kenna nemendum að tala vel og fallega til hvers annars og ljót orð séu 

ekki í boði, þar með talin blótsyrði.  

Þó svo að umsögn athuganda sé einstaklega jákvæð, þá lagði ég samt upp 

með við hann að vera alls ekki feiminn við að gagnrýna og tiltaka allt sem 

hann taldi skipta máli, því að öll gagnrýni ætti rétt á sér, hvort sem það væri 

eitthvað sem ég þyrfti að bæta í minni kennslutækni eða ekki.  

4.1.5 K-Pals 

Unnið var með K-Pals þrisvar til fjórum sinnum í viku. Ég lagði upp með að 

leggja inn stafina eins og þeir komu fyrir í K-Pals. Því varð ég að flétta 

saman fyrsta þrepi Byrjendalæsis að nota gæðatexta, þ.e. finna texta sem 

innihélt stafinn sem um var að ræða í hvert sinn og auk þess lykilorð sem fól í 

sér þann staf. Lykilorðið, sem er í öðru þrepi Byrjendalæsis, varð einnig að 

gefa möguleika á því að hægt væri að vinna með það á fjölbreyttan hátt. 

Tæknileg vinna lestrarnámsins og tengingin á milli gæðatexta og vinnu 

nemenda er í gegnum lykilorðið.  

Í öðru þrepi Byrjendalæsis er m.a. lögð áhersla á hljóðvitund. Þar falla 

Byrjendalæsi og K-Pals vel saman, þar sem hljóðaleikir eru undirstaða K-

Pals og alltaf unnið samhliða umskráningarverkefnum (Fuchs o.fl., 2013, bls. 

7).  

Samkvæmt dagbók gekk K-Pals mjög vel, mér fannst nemendur ná góðum 

tökum á hljóðunum og nýtti ég mér að hafa samkennslu árganga til að dreifa 

vel úr hópnum. Þannig nýttist innlögnin þeim nemendum sem ekki höfðu 

alveg náð stafainnlögn árið áður. Hins vegar fann ég þegar líða fór að vori að 

nemendur voru komnir með leiða á verkefnunum. Þrátt fyrir það vissu þeir 

tilgang þeirra og lögðu sig fram við þau. Ég spurði nemendur í viðtali hvernig 

þeim líkaði K-Pals, um leið og ég spurði um risaeðluþemað og svörin voru 

mun jákvæðari en ég átti von á. Segja má að helmingur svarenda hafi verið 
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kominn með alveg nóg en jafnframt fundist þetta allt í lagi þegar þeir 

hugsuðu sig um. Drengjunum fannst þetta um K-Pals: „Ágætt. Mér fannst 

það ekkert mjög skemmtilegt en smá skemmtilegt“ (drengur B). „Ekki 

skemmtilegt. Út af því að við eigum að lesa stafi en það er svo sem allt í lagi 

í palsi“ (drengur A). Stúlku (F) fannst óþarfi að læra stafina þar sem hún taldi 

sig kunna þá alla og tel ég þá gagnrýni eiga alveg rétt á sér. Hins vegar velti 

ég fyrir mér hvort að allir nemendur njóti ekki góðs af því að fara í gegnum 

K-Pals, burtséð frá kunnáttu þeirra í stöfunum. Mikil áhersla er á hljóðavinnu 

styrkir alltaf þá þekkingu sem fyrir er. En svar stúlkunnar var svona: „Ekki 

rosa skemmtilegt. Af því maður þarf alltaf að læra stafina þegar maður kann 

þá“ (stúlka F). 

Eitt svar fannst mér skera sig úr varðandi rökfærslu þess að þurfa að vera í 

K-Pals. „Gaman. Út af því að þegar við verðum stór þurfum við að kunna alla 

stafina og þá þurfum við að vera í pals“ (stúlka B). Þetta svar segir í raun allt 

sem segja þarf! En svörin voru þó fleiri, þessar þrjár stúlkur voru sammála 

um það hvernig þeim fannst að vera í K-Pals: „Smá vel. Mér finnst smá 

skemmtilegt. Og farðu svo!“ (stúlka E). „Skemmtilegt. Það er skemmtilegt að 

læra. Skemmtilegt að læra að segja stafina“ (stúlka D). „Gaman. Gaman að 

læra stafina“ (stúlka A). 

Eins og fram kom hér að framan kom það mér í raun á óvart hvað þeir 

voru jákvæðir til K-Pals, því að þegar ég lagði fyrir spurningarnar var ég 

farin að finna fyrir leiða hjá þeim. En eins og sést á svörunum þá átta þeir sig 

á mikilvægi þess að kunna stafina.  

4.1.6 Leikur að læra 

Kennsluaðferðina Leikur að læra notaði ég töluvert en þó ekki nægilega 

mikið að mínu mati. Samkvæmt dagbókarskrifum og eigin ígrundun þá hefði 

ég viljað nota aðferðina meira þar sem hún er tækifæri til hreyfingar í 
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samfléttu með námslegum þáttum. Nemendur höfðu mjög gaman af því læra 

á þennan hátt, þar sem þau voru að leika sér, að þeirra mati.  

Leikur að læra býður upp á að nota allt það námsefni sem til er í skólum á 

fjölbreyttan hátt. Þannig notaði ég húllahringi sem afmörkun á stöðvum, 

plastmottur til að safna bókstöfum á, plöstuð blöð til að skrifa á, bingó og 

lykilorð. Á þann hátt gat ég auðveldlega tengt allar aðferðirnar saman, unnið 

með stafi/hljóð vikunnar, lykilorðið og svo þau námsgögn sem ég hafði þegar 

útbúið. Auk þess lét ég nemendur oftast vinna saman í pörum eða þrjá saman. 

Þá kom oft í ljós hversu útsjónarsamir nemendur voru. Ef í einum hóp var 

sterkur námsmaður og spilið sem var spilað var að búa til orð úr stöfum, þá 

var hann ef til vill alltaf hafður í horni á meðan hinir skiptust t.d. á að skríða 

eftir nýjum bókstaf, ef það var ferðamátinn. Það getur verið gott að leyfa 

nemendum að fikra sig áfram á þennan hátt og finna styrkleika sína en einnig 

gaf ég stundum þau fyrirmæli að allir ættu að ferðast. 

4.5. Önnur umferð – líkaminn 
McNiff (2010, bls. 117) leggur áherslu á að starfendarannsókn sé hringrás þar 

sem rannsakandi er alltaf að skoða hvað hann geti gert betur. Í annarri umferð 

rannsóknarinnar var þemað Líkaminn. Þar sem ég hafði áður unnið með þetta 

þema, í þessum skóla, hafði ég ágætan grunn til að byggja á. Ég þurfti því 

ekki að leggja í eins mikla rannsóknarvinnu og í risaeðluþemanu. Eins hefur 

Námsgagnastofnun gefið út ágætt efni sem auðvelt er að byggja ofan á í 

tengslum við þemaefni sitt „Komdu og skoðaðu“ sem finna má á vefsíðu 

þeirra, www.nams.is.   

Þó svo að haldið væri áfram að vinna líkt og í risaeðluþemanu þá varð 

rannsóknin ekki eins ítarleg. Niðurstöður eru fyrst og fremst byggðar á eigin 

ígrundun sem og mati á afrakstri af vinnu nemenda.  
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Eins og áður kom fram, bjó ég að grunni sem ég hafði áður unnið. Hins 

vegar er starf kennara lifandi og fjölbreytt og hvert verkefni litast af þeim 

nemendahópi sem verið er að vinna með hverju sinni. Eins og svo oft áður, 

hafði ég áætlun sem ég breytti töluvert og lagaði að mínum nemendahópi og 

mínu námsáherslum. Ég nýtti mér verkefni frá Námsgagnastofnun og af 

veraldarvefnum til að vinna með líkamann og hafði eigin áætlun til 

hliðsjónar. Þær námsbækur sem ég notaði voru: Komdu og skoðaðu líkamann 

og Skúli skelfir – líkaminn. Auk þessa hafði ég tiltækar margar bækur sem 

tengdust efninu.  

 

Mynd 10. Nemendur að mæla hvern annan 

Á Mynd 10 má sjá nemendur í mikilli nákvæmnisvinnu við að mæla hæð 

sína. Þetta fannst þeim afskaplega skemmtilegt, samkvæmt mínum 

athugunum, þeir voru hjálpsamir, tillitssamir og lögðu mikið kapp á að vinna 

vel. Það má líka sjá á Mynd 11 þar sem drengirnir eru að mæla handlegginn, 

því auk þess að vinna saman að mælingum báru þeir saman hvor væri með 

lengri handlegg o.s.frv. eftir því hvað var verið að mæla. 
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Mynd 11. Mælingar á líkamshlutum 

Samkvæmt Hall (2012, bls. 12-13) er talið að fjölbreytt verkefni, sem 

þarfnast mismunandi færni, skili nemendum mestu. Þá eru meiri líkur á að 

hver og einn nemandi fái að njóta sín og sinna hæfileika. Ef til vill hefur einn 

nemandi ekki náð góðum tökum á ritun en hefur gott hugmyndaflug, þá næst 

samvinna tveggja aðila, þar sem annar hefur góða rithönd en hinn gott 

ímyndunarafl og samvinnan skilað góðum árangri.  

Markmiðið með verkefninu var að auka þekkingu nemenda á 

mannslíkamanum. Auk þess fléttaði ég inní verkefnið fjölskyldu nemenda og 

fjölskyldutengslum.  

Þegar unnið er á þennan hátt, þ.e. með þemavinnu, finnst mér auðveldara 

að flétta inní aðrar námsgreinar en íslensku. Má þar helst nefna stærðfræði 

sem vill gjarnan einangrast í mínu starfi, þar sem nemendur eru í þemavinnu 

og svo í stærðfræði. Eins og sjá má af myndum Mynd 10 og Mynd 11 eru 

nemendur að mæla líkamsparta en auk þess reiknuðu þeir aldur, mismun og 

samtölu, fjölda nemenda í bekknum, fjölda handa, fóta, augu, eyru, nef o.þ.h. 

Þessar verklegu æfingar, ef svo má kalla, gefa nemendum tilefni til 

hreyfingar, samtals og samræðu sem ég tel skipta miklu máli í öllu námi. En 
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auk þessa fengu þeir líka verkefni sem krafðist þess að þeir sætu við borð, 

skrifuðu, leituðu, teiknuðu, klipptu og límdu.  

Á myndum Mynd 12 og Mynd 13 má sjá ólíka vinnu sama nemanda. Á 

fyrri myndinni er hann að vinna við borð og er að klippa, líma, skrifa. Hann 

er að setja saman beingrind úr eyrnapinnum. Á síðari myndinni er hann að 

flytja eigið tónverk fyrir bekkinn, þar sem eina hljóðfærið var eigin líkami. 

 

Mynd 12. Nemendur að útbúa beinagrind úr eyrnapinnum 

 

Mynd 13. Nemandi að vinna með takt og flytur tónverk 
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Eins og í fyrra þemanu var útskrift. Ætlunin var að bjóða aðstandendum til 

útskriftarveislu en því miður leyfðu aðstæður það ekki í þetta sinn. Hins 

vegar fóru nemendur heim með flotta bók um mannslíkamann (Fylgiskjal 18) 

sem þeir gátu sýnt og státað sig af, eins og sjá má á Mynd 14.  

 

Mynd 14. Stoltur nemandi með afrakstur þemans 

4.2.1 Pals 

Þegar búið var að leggja inn alla stafi, með K-Pals hóf ég að leggja inn hjá 

nemendum aðferðir Pals. Pals er töluvert ólíkt K-Pals á margan hátt en þó er 

margt líkt, t.d. eru grunnreglurnar nánast þær sömu. Það kom sér því vel að 

nemendur höfðu lært K-Pals vel og því var lítið mál að yfirfæra þær reglur.  

Ég ákvað að taka góðan tíma í innlögn og fór nákvæmlega eftir þeim 

leiðbeiningum sem gefnar eru. Hins vegar ákvað ég að byrja einungis á fyrsta 

þætti Pals, félagalestri með endursögn. Mér fannst mikilvægt að nemendur 

næðu góðum tökum á þeim þætti áður en farið væri í þætti tvö og þrjú: 
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stytting efnisgreinar og forspá. Þegar komið var að innlögn á þáttum tvö og 

þrjú hélt ég raun áfram með innlögn á þætti eitt.  

Ég tel að þessi ákvörðun hafi verið góð. Bæði var stutt í vor og einnig 

reyndist það nóg fyrir nemendur að fá að kynnast þessum fyrsta þætti, 

talningu stiga og fá umbun í lok viku. Það leynast nefnilega margir með 

keppnisskap innan bekkjarins.  

Ágætt er að rifja lítillega upp hvað félagalestur með endursögn felur í sér. 

Nemendur eru paraðir saman eftir leshraða þar sem lesari eitt les í fimm 

mínútur og síðan les lesari tvö í fimm mínútur. Sá nemandi sem hefur meiri 

leshraða les fyrst og slakari nemandinn fylgist með. Nemendur eru því bæði í 

hlutverkum þjálfara og leikmanns, þjálfari hjálpar félaga sínum. Þegar báðir 

lesarar hafi lesið endursegir lesari tvö (slakari nemandinn) það sem lesið var 

og hefur til þess tvær mínútur. Endursögnin er mikilvægur þáttur í lestri, þar 

sem með henni segir nemandi frá því sem lesið var. Hann þarf að finna út það 

sem honum fannst merkilegast í textanum, þar sem einungis eru gefnar tvær 

mínútur til endursagnar. Þjálfari hvetur leikmann áfram í endursögninni með 

orðunum: Hvað gerðist fyrst? Og hvað gerðist svo?  

Fyrir sex til átta ára nemendur taldi ég þetta vera nóg að læra í fyrstu 

umferð. Einnig fannst mér þetta vera góður grunnur til að byggja á í haust, 

þegar nemendur mæta aftur í skólann. Þeir þekkja til aðferðarinnar en ég tel 

mig samt geta byrjað aftur á byrjun, til að festa aðferðina enn betur í sessi.  

4.6. Viðhorf nemenda að vori 
Einn liður í rannsókninni var að vita hvernig nemendur horfðu til vetrar, 

þegar líða var farið að sumri og sumarfrí rétt handan við hornið. Nemendur 

höfðu fengið fjölbreytt heimanám allan veturinn. Það fól í sér heimanámsbók 

sem þeir fengu í byrjun viku og höfðu frá mánudegi til föstudags til að vinna 
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verkefni vikunnar. Ég reyndi að hafa verkefnin fjölbreytt en þó alltaf í 

tengslum við það þema sem verið var að vinna og alltaf þannig að nemendur 

ættu auðvelt með að leysa það, þar sem þeir þekktu það vel og höfðu unnið 

svipað eða eins verkefni í skólanum. Verkefnið gat verið sögugerð, 

stærðfræði, námsspil eða hvaðeina sem við vorum að vinna að hverju sinni. 

Heimanámið var hugsað sem tenging milli heimilis og skóla, þannig að 

aðstandendur gætu gert sér aðeins grein fyrir hvað nemendur voru að gera í 

skólanum.  

Reynsla mín af því að hafa heimanám á þennan hátt er mjög góð. Ég hef 

ávallt í forgrunni að verkefnið eigi ekki að taka langan tíma (ég miða við 10-

25 mínútur), nemendur viti hvað eigi að gera og þekki verkefnið vel. Eins 

horfi ég til þess að aðstandendur hafi gaman af því að vinna með nemendum, 

sem og að nemendur hafi gaman af því að kynna fyrir aðstandendum það sem 

þeir eru að gera og kunna.  

Hins vegar hef ég alltaf í forgrunni mitt markmið með heimanámi, að 

tengja saman heimili og skóla. Að heimili taki þátt í námi nemenda, viti 

aðeins hvað verið er að gera í skólanum og sýni áhuga á vinnu nemenda.  

Síðustu viku heimanáms voru fyrirmælin þessi: 

 

Mynd 15. Heimanám 
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Ég tel að fyrir mig sem kennara hafi verið skemmtilegast að fara yfir þetta 

heimanám. Eðlilega töldu nemendur upp það sem var þeim ferskast í minni, 

þ.e. þemaverkefnið um líkamann. En þó stóð uppúr árshátíðin og heimsókn 

aðstandenda. Þar sem ég er kennari, sem finnst allir mínir nemendur 

algjörlega einstakir, og verkefni þeirra líka, læt ég hér fylgja með svör frá 

tveimur nemendum.  

Í fyrra verkefninu er það ungur drengur sem skrifar, hann er ekki að segja 

of mikið en segir þó það sem hann telur að þurfi að koma fram. Síðan teiknar 

hann mynd af sér með þumalinn upp. 

Í seinna verkefninu er það stúlka sem skrifar og fer hún vel yfir það sem 

stóð uppúr hjá henni eftir veturinn.  

 

Mynd 16. Heimanám drengs 
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Mynd 17. Heimanám stúlku 

Mér þótt vænt um að sjá að þessi stúlka tiltók aðstandendaheimsóknina 

sem eitt af því sem stóð uppúr eftir veturinn enda tel ég að það hafi sýnt sig í 

vetur hvað þetta skiptir nemendur miklu máli. Þeir voru mjög spenntir og þar 

sem ég veit að aðstæður eru misjafnar hjá fólki þá kallaði ég þetta 

aðstandendaheimsókn, þannig að líkurnar á því að einhver tengdur hverju 

barni kæmist væru meiri. Síðan kom í ljós að afar og ömmur höfðu ekki 

minna gaman að því að fá að koma og þökkuðu sérstaklega fyrir það. Ef til 

vill er það eitthvað sem kennarar geta lært af, þ.e. að bjóða líka öðrum 

aðstandendum en foreldrum þegar einhverjir viðburðir eru eða alveg 

óundirbúið og hefðbundin kennsla á sér stað.  
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5. Umræða 
Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

tengdar við fræðilegar heimildir um læsi og grunn kennsluaðferðanna sem 

unnið var með en þær voru Byrjendalæsi, K-Pals, Leikur að læra og Pals. 

Lögð verður áhersla á að skoða hver árangurinn var af því að flétta þessar 

aðferðir saman og með tilliti til rannsóknarspurningarinnar: Hver er reynsla 

kennara í 1. og 2. bekk í einum grunnskóla af því að samþætta 

kennsluaðferðirnar: Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og Leikur að læra með það 

fyrir augum að efla læsisnám nemenda? Einnig mun ég ræða hvað ég tel rétt 

að gera í framhaldi af þessari rannsókn.  

5.4. Umræður 
Þegar ég lagði af stað í þetta ferðalag var það með því hugarfari að skoða 

eigin kennslu, meta hvort að samfléttun þessara kennsluaðferða skilaði þeim 

árangri sem ég sóttist eftir. Ég taldi mig þurfa að færa rök fyrir því af hverju 

kennslan er eins og hún er. Ég var, rétt eins og Sigurður Kristinsson (2013, 

bls. 249) bendir á, einn af þeim kennurum sem prófa sig áfram og öðlast 

reynsluþekkingu án þess að skrá það eða setja í fræðilegt samhengi. Með ótal 

námskeiðum um kennslu, auk kennaraprófs og margra ára kennslureynslu 

sem umsjónarkennari yngri barna, taldi ég mig nokkuð góðan kennara. Ég 

hafði þó í raun ekkert sem staðfesti þá hugmynd mína nema almenna ánægju 

nemenda, foreldra, aðstandenda, samkennara og stjórnenda. Það er mjög 

jákvætt og mikill styrkur að finna fyrir þeim stuðningi. En ég vildi aðeins 

meira, ég vildi geta bent á og sagt, að samkvæmt rannsókn/um þá skila þessar 

aðferðir árangri.  
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Þegar ég hóf að kafa niður í rannsóknir um kennslu komst ég að því að 

með því að flétta þessar aðferðir saman varð kennslan markvissari. 

Samkvæmt Hall (2012, bls. 18-20) þá eykur samþætting kennsluaðferða 

líkurnar á því að kennari þekki nemendur sína betur og geti því auðveldlega 

gripið inn í ef á þarf að halda. Með því að flétta þessar aðferðir saman tel ég 

að ég hafi kynnst nemendum betur, áttað mig betur á því hvar styrkur þeirra 

lá, sem og veikleiki. Nokkur dæmi því tengdu má nefna að með því að vinna 

markvisst með málhljóðin í gegnum K-Pals var auðvelt að sjá og finna út 

hverjir höfðu náð góðum tökum á hljóðunum og hverjir þyrftu meiri 

stuðning. Í gegnum námsleiki, eins og þeir koma fyrir í Leikur að læra, gat ég 

auðveldlega séð hverjir höfðu náð snerpu í lestri á stuttum orðum, rími og 

hljóðum. Í gegnum Byrjendalæsi var auðvelt að hvetja til samvinnu tveggja 

eða fleiri nemenda, þar sem styrkur hvers nemanda fékk að njóta sín. Í Pals er 

samvinna nemenda mikil og þá er auðveldara að fylgjast með framförum 

nemenda í lestri.  

Samkvæmt rannsókn Hall (2012, bls. 10-11) þá hafa góðir læsiskennarar 

alltaf kennslu í forgrunni. Þeir veita meiri tíma í lestur, ritun, tjáningu og 

sköpun. Í niðurstöðum sést að áhersla kennslunnar var á þessa þætti. 

Jafnframt segir Hall að góður kennari sjái til þess að kennslustofan sé stofa 

sem bjóði upp samræður og jafnrétti þar sem nemendur vita til hvers er ætlast 

en finna jafnframt til öryggis. Ég hef alltaf lagt mikið uppúr því að 

kennslustofan sé hlýleg og að hún hafi marga möguleika til námsaðstæðna. 

Sem dæmi má nefna koju og bekk sem ég kom með að heiman og er með í 

stofunni. Kojan var sérsmíðuð fyrir mig, þ.e. son minn, fyrir allmörgum 

árum. Hún er því ekki í fullri stærð en alveg passleg fyrir fjóra nemendur að 

sitja saman í og lesa. Rýmið undir er með borði, sem gjarnan er einnig nýtt til 

að kúra saman og lesa. Bekkurinn var einnig sérsmíðaður fyrir mig og er 

hann fullur af Syrpum (Andrés Önd), þar sitja gjarnan tveir til þrír nemendur, 

hvort sem það er við lestur, leiki eða námsspil. Auk þessa þá er kennaraborð 
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eitt af því fyrsta sem ég losa mig við út úr kennslustofu. Hins vegar hef ég til 

hliðar borð með allskyns gögnum sem og til frálags. Ég tel mig ná mun betur 

til nemenda þegar ég er á meðal þeirra heldur en þegar ég er fjarri þeim.  

Eins og komið hefur fram þá er unnið út frá ákveðnu þema. Þar legg ég 

áherslu á ákveðið grunnefni, t.d. risaeðlur og líkaminn og vinn út frá því. 

Samkvæmt Martin o.fl. (2004, bls. 7-8) þá læra nemendur best þegar þeim 

finnst efnið áhugavert, skemmtilegt og spennandi, einnig þegar kennari hefur 

sjálfur áhuga á efninu. Því reyni ég alltaf að velja þema sem ég tel að muni 

hitta í mark hjá nemendum og ég sjái fram á að finna skemmtileg verkefni í 

tengslum við það, þar sem mér finnst gaman að undirbúa kennsluna og útbúa 

verkefni tengdu hverju þema. Það er ekki síður mikilvægur hluti kennslunnar 

að koma vel undirbúin og tilbúin til leiðsagnar. Í Literacy for learning (2004, 

bls. 11) kemur fram að með því að vinna á þennan hátt, með þemu, þá læri 

nemendur smám saman að lesa, skrifa og ræða um fjölbreytt efni.  

Læsi er allt um kring. Börn kynnast læsi allt frá fæðingu. Læsi á sér því 

ekki stað í tómarúmi eða einungis innan veggja skóla. Best er þegar hægt er 

að tengja saman hið almenna læsi (í umhverfi nemenda) við nýja þekkingu 

innan veggja skólastofunnar (Martin, o.fl., 2004, bls. 5). Í niðurstöðum má sjá 

að leitað var fjölbreyttra leiða við læsi og falla þær vel að þessari hugsun að 

læsi sé allt um kring. Aðferðirnar fela í sér markvissa og mikla vinnu með 

læsi, bæði innan veggja skóla sem og í samstarfi við heimili. Bæði K-Pals og 

Pals fela í sér miklar og góðar leiðbeiningar, þar sem hver kennslustund er í 

rauninni tilbúin og það eina sem þarf að gera að fara eftir henni. Það getur 

verið styrkur falinn í því að fá hverja kennslustund svona vel skipulagða, að 

þurfa ekki að hafa áhyggjur af undirbúningi og framleiðslu námsefnis við 

hæfi. Þó myndi ég ekki vilja kenna eingöngu þannig, því þó það létti örlítið 

álagið við undirbúning þá felur það jafnframt í sér ramma sem þarf að fara 



 66 

eftir svo árangur náist. En með fjölbreytni og samþættingu kennsluaðferða tel 

ég mig ná árangri.  

Læsi felur í sér tvo meginþætti: lestur og ritun (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls 98). Í gegnum þessa þemavinnu hefur áherslan verið mikil á þessa 

þætti. Megininntak K-Pals og Pals er lestur og vinna með hljóð, hljóðaleikir. 

Byrjendalæsi felur í sér vinnu með gæðatexta, texta sem vekur áhuga 

nemenda og hvetur þá til lestrar. Með Leikur að læra má flétta þessa þætti 

auðveldlega saman, í gegnum leik.  

Í rannsókninni leitaðist ég við að skoða nokkra þætti sem snéru að 

nemendum. Ég skoðaði hvort þeir væru ánægðir, ynnu verkefnin sín og hvort 

ég teldi að þeir hefðu lært það sem ég lagði upp með. Til þess að átta mig á 

verkefnavinnu þá skoðaði ég heftin sem þeir útbjuggu (Fylgiskjal 17 og 

Fylgiskjal 18) bæði í Risaðeðluþema og Líkamaþema. Af svörum nemenda í 

viðtölum má ráða að þeir séu ánægðir með námið og kennsluna. Þeir voru 

almennt jákvæðir í allri vinnu og í umsögn þeirra um risaeðluþemað má sjá 

hvað stóð uppúr. Þeim fannst gaman að koma fram á árshátíð og tel ég 

eðlilegt að það standi uppúr hjá þeim, samanber svar einnar stúlku hvað 

henni fannst skemmtilegast: „Syngja risaeðlulagið á árshátíðinni. Þá hittum 

við fullt af fólki og fengum að sýna hvað við erum búin að læra mikið.“ En 

jafnframt styðja svörin þá hugmynd mína að ljúka þurfi hverju þema á 

áberandi hátt. Á þann hátt átta nemendur sig á skilum milli verkefna, auk 

þess sem alltaf er jákvætt þegar eitthvað tekur enda og annað spennandi tekur 

við. Ég tel að með hefðbundnum námsaðferðum og vinnubókalærdómi sé 

ekki hægt að ná þessum skilum enda segir Hall (2012, bls. 9) að góður 

kennari þekki nemendur sína og viti um mikilvægi þess að námsefnið veki 

áhuga þeirra og sé jafnframt hvetjandi og gefi jákvæð viðbrögð. Þá velti ég 

fyrir mér hvað geti verið meira hvetjandi og gefið jafn jákvæð viðbrögð og að 

slá í gegn á árshátíð! 
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Styrkur Byrjendalæsis er hversu fjölbreytt aðferðin er, hversu mikinn 

stuðning kennarar fá frá Skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri við 

innleiðingu aðferðarinnar og ekki síst þær leiðir sem kennari hefur til að ná 

sér í efnivið. Allir Byrjendalæsiskennarar hafa aðgang að gagnasafni inni á 

Moodle og á Facebook er hægt að koma með hugmyndir sem og að leita eftir 

hugmyndum frá öðrum kennurum. Auk þessa er grunnur aðferðarinnar góður, 

kennarar fá t.d. í hendur skema þar sem þeir geta auðveldlega séð hvað heyrir 

undir hvaða námsþátt. Auk þessa fá kennarar Handraða (Fylgiskjal 13) sem 

felur í sér mjög nákvæmar upplýsingar um Byrjendalæsi, grunninn, 

kennsluna, kennsluaðferðir og ýmsar leiðir til að kenna ákveðna þætti. Í raun 

felur Byrjendalæsi í sér alla námsþætti eins og þeir koma fyrir í 

Aðalnámskrá, þannig að ef aðferðinni er fylgt í þaula og hentar nemendum 

sem kennara vel, ætti ekki að þurfa að leita annað.  

Það kom mér ef til vill helst á óvart hversu mikil áhrif Byrjendalæsis eru í 

minni kennslu. Ég taldi mig hafa fjarlægst aðferðina, sérstaklega eftir flutning 

til smærri staðar, þar sem erfiðara reynist að finna einhvern með sömu 

þekkingu og reynslu og er ég sú eina sem hef nám og reynslu að baki sem 

Byrjendalæsiskennari. Sjá má á verkefnum sem útbúin voru í tengslum við 

þemað að sterk tengsl eru við Byrjendalæsi og í fylgiskjölum má finna 

nokkur verkefni (Fylgiskjal 13, Fylgiskjal 14, Fylgiskjal 15 ogFylgiskjal 16) 

og þá er ekki allt talið heldur einungis sýnishorn af verkefnum. 

Hins vegar hefur það fylgt mér og ávallt verið grunnurinn í mínu starfi að 

lestur og læsi sé grunnur alls þess sem koma skal. Þar er ég samstíga 

fræðimönnum um að læsiskennsla ætti að vera leiðarljós og ávallt í forgrunni 

þegar verið sé að kenna yngri nemendum (Martin, o.fl., 2004, bls. 35). Ég 

held því gjarnan fram að ég kenni læsi. Allar aðrar námsgreinar og aðrir 

námsþættir fléttast svo þar inní. Ef til vill hefur Byrjendalæsi fest sig þess 
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vegna svo vel í sessi hjá mér, þar sem auðvelt er að flétta allt nám og áherslur 

í námi inní aðferðina.  

Auk þess að skoða eigin kennslu og verk nemenda, lék mér forvitni á að 

vita hvaða viðhorf aðstandendur höfðu til þessara kennsluaðferða. Að mínu 

mati kemst kennari bara ákveðið langt í sínu starfi, hann þarf alltaf að hafa 

stuðning aðstandenda nemenda til að raunverulegur árangur náist. Gott 

samstarf við heimili er því grunnur að mínu starfi og hef ég lagt mig fram við 

að ná því samstarfi. Ein leiðin hefur verið að bjóða aðstandendum í 

heimsókn, þar sem fyrirfram ákveðin dagskrá á sér stað, auk ákveðins 

frjálsræðis. Dæmi um svona heimsókn er heimsóknin sem nemendur buðu til 

í miðju risaeðluþema og svöruðu aðstandendur spurningum í framhaldi af 

henni. Það var ánægjulegt að sjá þá almennu ánægju sem aðstandendur höfðu 

til heimsóknarinnar sem og námsefnisins. Ég tel eðlilegt að sú leið sem ég 

nota í kennslu sé mörgum ókunn þar sem kennsluaðferðirnar eru fremur 

nýjar. Einnig virðist sem sú áhersla sem ég set á lestur, heimalestur og einnig 

að tengja heimilin með fjölbreyttum hætti í gegnum heimanám, hafa fengið 

góðan hljómgrunn, þó svo það hafi ekki verið rannsóknarefni þessarar 

ritgerðar.  

5.5. Horft til framtíðar 
Samkvæmt McNiff (2010, bls. 122) felur starfendarannsókn í sér stöðuga 

hringrás, þar sem rannsakandi heldur áfram að rannsaka. Þó svo einum hring 

sér lokið er ekki þar með sagt að rannsókn sé fulllokið og hægt að leggja 

hana til hliðar. Rannsóknin getur hafa leitt af sér ákveðna þætti, þar sem 

rannsakandi hefur náð betra valdi á eigin námi og kennslu, rannsakandi hefur 

sýnt fram á að hann er hæfur rannsakandi, rannsakandi hefur fært fræðin til 

kennslunnar og einnig hefur hann öðlast eigið mál og staðfestu. 
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Vinnan við þessa rannsókn hefur reynst mér afar gagnleg og veitt mér 

staðfestu á því sem ég er að gera. Einnig sé ég ýmislegt varðandi söfnun 

gagna sem hefði mátt vera á annan veg og kemur sú vitneskja mér til góða. 

Ég átta mig betur á hvað það er sem skiptir máli að halda utan um og safna.  

Ég hef náð betra valdi á kennslunni, ég hef staðfest með rökum að það 

sem ég geri er rétt, það er mér hvatning til að halda áfram að vinna á sömu 

braut. Einnig hefur rannsóknin sýnt mér að þó svo henni sé lokið að sinni þá 

er henni ekki lokið, henni er í raun aldrei lokið. Ég hef tileinkað mér hugsun 

rannsakandans, að vera ávallt vakandi fyrir tilgangi hvers verkefnis, og hugsa 

hvort ég geti á einhvern hátt bætt kennsluna. Sú hugsun er mér efst í huga 

hvaða leið sé best til að mæta hverjum nemanda?  

Þessi rannsókn gefur mér tilefni til að hvetja aðra kennara til að samþætta 

þessar aðferðir. Ég get stutt með rökum ástæðu þess að samþætta þær, þar 

sem ég hef ekki einvörðungu reynsluna heldur hef ég rannsakað það og sú 

rannsókn sýndi fram á ágæti þessarar samþættingar. Hún sýndi að 

kennsluaðferðirnar koma ekki í stað hverrar annarar heldur felst styrkur 

þeirra í því að bæta hver aðra upp. 
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