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barna í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í rannsókninni er fjallað um 

eigindlega rannsókn sem fram fór í einum grunnskóla. Bæði skólinn og viðmælendur 

voru valdir með hliðsjón af markmiði rannsóknarinnar.  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga og gera grein fyrir hvernig er unnið eftir 

Byrjendalæsishugmyndafræðinni (BL) í 4. bekk í tilteknum grunnskóla sem þróað hefur 

hugmyndafræðina áfram á eigin forsendum allt upp í 4. bekk þ.e. án stuðnings frá 
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í grunnskólanum sem rannsóknin fór fram í og því komin talsverð reynsla á BL í 

skólanum.  

Rannsókninni var ætlað að skoða hvernig unnið hefur verið úr hugmyndafræði BL, 
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þróun hennar. Skoðuð voru vinnubrögð kennara, undirbúningur verkefna, hvernig 

verkefnin eru lögð fram og hvernig þeim var fylgt eftir.  

Verkefnið á rætur að rekja til bakkalárritgerðar sem rannsakandi skrifaði ásamt 
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hugmyndafræðinni. Í þessu verkefni gat rannsakandi byggt BL-kaflann og 

lestrarkennslukaflann á fyrri umfjölllun um efnið. Það efni er birt með góðfúslegu leyfi 

Sigurlaugar. 
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leiðbeinandi minn við ritgerðina og vil ég þakka honum hjartanlega fyrir góða leiðsögn. 
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að gera mér kleift að framkvæma rannsóknina. Mig langar að þakka eiginmanni mínum 

Ágústi E. Aðalbjörnssyni og börnunum okkar, Reyni Aðalbirni, Maríu Rán, Emilíu Karen 

og Rakel Ingu og foreldrum mínum Maríu S. Bjarnadóttur og Reyni Bárðarsyni 

sérstaklega fyrir dyggan stuðning í gegnum námið. Einnig langar mig að færa bróður 

mínum Gunnari Þór Kjartanssyni, mágkonu minni Kristínu Pálsdóttur og tengdamóður 

minni Ingu Dóru Jónsdóttur einstakar þakkir fyrir hvatninguna við ritgerðarskrifin. Síðast 

en ekki síst fær Páll Bjarnason þakkir fyrir yfirlesturinn. 
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Ágrip  

Kennsluhugmyndafræðin Byrjendalæsi (BL) snýst um að beita ákveðnu skipulagi og 

aðferðum til að efla læsi hjá byrjendum. Umdeilt hvort aðferðin skilar betri árangri en 

hefðbundin kennsla (hljóðaaðferð), þegar kemur að samræmdum prófum í 4. bekk. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig tiltekinn skóli, sem þróað hefur BL 

áfram á eigin forsendum allt upp í 4. bekk, hefur unnið úr hugmyndafræði 

Byrjendalæsis og sett sitt mark á hana eftir að innleiðingarferli undir stjórn Miðstöðvar 

skólaþróunar á Akureyri (MSHA) lauk. Skoðað er hvaða þættir halda áfram og hverjum 

er sleppt og hvort hægt sé að tala um að hugmyndafræði BL sé fylgt þegar skólinn fer 

sínar eigin leiðir við þróun hennar.  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem gagna var aflað með vettvangsathugun 

og einstaklingsviðtölum við kennara og nemendur í 4. bekk, auk þess var rýnt í skrifleg 

gögn s.s. skólanámskrár, kennsluáætlanir og niðurstöður úr samræmdum prófum.  

Allir viðmælendurnir sögðust ánægðir með hugmyndafræðina meðal annars vegna 

þess að nemendur þekkja vinnubrögðin vel þegar þeir eru komnir í 4. bekk sem 

auðveldar vinnuna bæði fyrir þá og kennarana. Kennararnir voru sammála um að 

hugmyndafræðin geri það að verkum að kafað sé dýpra í efnið sem tekið er fyrir og 

þannig fái nemendur meira út úr kennslunni. Unnt er að vinna með getubreiðan 

nemendahóp og nemendurnir töldu sig hafa fengið tækifæri til að nýta styrkleika sína. 

Niðurstöður benda til þess að BL hafi jákvæð áhrif á gengi nemenda í 

grunnskólanum þar sem rannsóknin fór fram. Niðurstöður úr samræmdum prófum í 

íslensku í 4. bekk árið 2015 eru hærri nú en áður en innleiðing BL hófst í skólanum.  

Erfitt er að segja að eingöngu sé verið að fylgja hugmyndafræði BL því að skólarnir 

fara sínar eigin leiðir við þróun hennar þar sem þekking, reynsla og áhugi kennara og 

stjórnenda hefur áhrif. 
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Abstract 

„They have gotten very skilled in this technique“  

Development of Byrjendalæsi in 4th grade elementary school after the 

implementation procedure is finished 

The aim of „Byrjendalæsi“ (BL) teaching philosophy is to apply well defined methods 

and procedures to both encourage and promote childrens reading skills in their first 

steps in learning how to read. When compared to traditional methods the benefits and 

advantages of this teaching philosophy have not yet been proven. Studies have shown 

that it is highly controversial if application of the philosophy yields students with better 

reading skills than traditional methods when students skills are analyzed at 4th grade 

coordinated exams. In this study the progress and development of the Byrjendalæsi 

teaching philosophy were analyzed, from 1st to 4th grade in a specific elementary 

school. The study focuses on how the teachers change the original methology and 

teaching procedures after implementation of the philosophy which was superviced by 

Miðstöð skólaþróunar á Akureyri. Specifically, which methods and procedure have 

been changed or deleted and further determine if the philosophy is followed when 

teachers of elementary schools have develop it further. This study is a qualitative study 

where data was gathered by field observations and individual interviews with both 

teachers and students of 4th grade and by analyzing school curriculums, syllabusus and 

results of coordinated exams for the 4th grade classes of Iceland. All interviewers had a 

positive view on the teaching philosophy reflected by facts such as that students were 

familiar with the teaching procedures when entering 4th grade which made the 

teaching more focused and without difficulties.The teachers agreed that using the 

philosophy made their students more susceptible to their teaching and made it easier 

to increase the ratio of information for each student during each lesson. The 

philosophy gave them more time for each student and made it possible to work with a 

group of students at different education levels and with different needs.The results 

indicate that in the specific elementary school, were the effect of the BL-teaching 

philosophy was studied it had a positive effect on students progress. When results from 

the co-ordinated 4th grade exams of Iceland were reviewed, it showed that average 

students characters have increased in 2015 when compared to results of exams before 

the implementation of BL. The study indicated that where elementary shools 

development their own methology and procedures from the teaching philosophy of BL, 
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the development is highly dependant on both the school manager and each teachers 

experience, knowledge and interest. 
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1 Inngangur  

Einn þýðingamesti þátturinn í námi hvers einstaklings er að ná góðum tökum á lestri því 

hann er talinn undirstaða alls náms og þar af leiðandi betri framtíðar. Við lifum í flóknu, 

hröðu og margbreytilegu samfélagi þar sem auðvelt er að afla sér upplýsinga um allt 

milli himins og jarðar. Sífellt verður mikilvægara að einstaklingar búi yfir góðri 

lestrarfærni til að geta tekið þátt í samfélaginu og notið gæða þess. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 (Almennur hluti/2011) eru læsi og sköpun 

tveir af sex grunnþáttum menntunar sem eiga að móta starfshætti í skólum. Þar segir 

að meginmarkmið læsis sé að „nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og 

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

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á“ 
(bls.13).  

Brýnt er að kennarar búi yfir faglegri þekkingu á því þróunarferli sem á sér stað í 

lestrarnámi barna, þeir gegna því gríðarlega mikilvægu hlutverki. Þeir þurfa m.a. að vera 

færir um að grípa til viðeigandi ráðstafana ef erfiðlega gengur fyrir nemendur að ná 

góðum tökum á lestri. Hlutverk kennara er að mæta þörfum hvers og eins nemanda þar 

sem hann er staddur í námi sínu, að hann fái einstaklingsmiðaða kennslu sem hæfir 

getu hans og skilningi með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir að hann lendi í 

lestrarerfiðleikum og dragist aftur úr í námi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er kveðið á um að grunnskólum sé skylt að mennta 

öll börn á árangursríkan hátt og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda ásamt því að 

stuðla að góðu samstarfi við heimilin. Áhersla er lögð á að á hverju skólastigi sé stefnt 

að fjölbreyttum kennsluháttum og viðfangsefnum til að koma til móts við mismunandi 

námsþarfir ólíkra einstakling og stuðla með því að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins nemanda. Jafnframt kemur fram að efla beri rökhugsun og gagnrýna 

hugsun nemenda sem og skapandi hugsun og lausnaleit (Almennur hluti/2011). 

Byrjendalæsis-hugmyndafræðin (hér eftir BL) gerir ráð fyrir öllum þessum þáttum.  

Byrjendalæsishugmyndafræðin (Hér eftir BL) er ætluð til lestrarkennslu barna í 1. og 

2. bekk. Hugmyndafræðin hefur verið þróuð á vegum Miðstöðvar skólaþróunar við HA 

(MSHA) undir forystu Rósu G. Eggertsdóttur. Hátt í helmingur grunnskóla víðs vegar um 

land eða um áttatíu talsins hafa innleitt BL í samstarfi við Háskólann á Akureyri (HA) í 

þeim tilgangi að bæta læsi (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2015b). 

Árið 2011 var hleypt af stokkunum viðamikilli rannsókn á BL og gefa fyrstu 

niðurstöður hennar úr viðtölum við nemendur, kennara, foreldra og stjórnendur m.a. til 
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kynna að eindregin ánægja sé með bæði aðferðina og samstarfið við MSHA (Birna 

María Svanbjörnsdóttir, 2015a). 

Hugmyndafræði BL gerir ráð fyrir að beitt sé fjölmörgum kennsluaðferðum á 

samvirkan hátt. Kennarar geta valið og hafnað, eða lagt sínar eigin áherslur í samræmi 

við þarfir nemenda og eigin hugmyndir um kennslu og tengt aðferðirnar við kennslu í 

öðrum greinum en lestri. Í skólunum hefur hugmyndafræðin verið framkvæmd með 

ólíkum hætti og þróast áfram eftir að innleiðingarferli undir stjórn MSHA lýkur. 

Innleiðing BL hefur víða haft áhrif á skólamenningu t.d. hvað varðar samstarf 

kennara. Dæmi eru um að skólar vilji halda í BL-starfshætti í 3. og 4. bekk og hafa leitað 

samráðs um með hvaða hætti megi koma því á (Rósa Eggertsdóttir, 2013).  

 Hafa skólar síðan þróað hugmyndafræðina áfram á eigin forsendum fyrir 3. og 4. 

bekk. BL-hugmyndafræðin, eins og hún er framkvæmd á yngsta stigi í íslenskum 

grunnskólum, er því ekki bara eitthvað eitt, heldur margt, sérstaklega eftir að komið er í 

3. og 4. bekk.  

Nýverið kom fram gagnrýni frá Menntamálastofnun (hér eftir MMS) á notkun BL í 

grunnskólum. MMS sendi frá sér minnisblað þar sem fram kom að einkunnir nemenda í 

samræmdum prófum í íslensku í skólum sem innleitt hafa BL hafi lækkað marktækt. 

Kallaði forstjóri stofnunarinnar, Arnór Guðmundsson, eftir ítarlegri rannsókn á BL í 

kjölfarið (Frekari rök gegn Byrjendalæsi, 2015). MSHA svaraði þessari gagnrýni mjög 

ítarlega þar sem aðferð MMS við úrvinnslu gagnanna er sögð hafa margvíslega og 

alvarlega galla t.d. hafa niðurstöður samræmdra prófa staðlað meðaltal og staðalfrávik 

fyrir öll ár. Greining þeirra sýnir því hlutfallslega stöðu einstaklinga og skóla gagnvart 

öðrum það ár en segir ekki til um aukna eða minnkandi þekkingu eða færni 

nemendahópsins milli ára sem gerir ályktanir minnisblaðs MMS nánast marklausar 

(Birna María Svanbjörnsdóttir, 2015b).  

Í ljósi þessara umræðna um BL í tengslum við einkunnir á samræmdum prófum í 4. 

Bekk er mikilvægt að athuga hvaða áhrif BL hefur á kennsluhætti í skólum eftir að 

leiðsögn MSHA lýkur. Sérstaklega er áhugavert að skoða hvernig kennarar, sem telja sig 

fylgja BL, hafa þróað hugmyndir og aðferðir BL í 4. bekk. Hvaða þættir BL halda áfram? 

Hverjum er sleppt? Getum við talað um að hugmyndafræði BL sé fylgt þegar skólar hafa 

farið sínar eigin leiðir við þróun hennar áfram í 3. og 4. bekk? 
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2 Lestur og læsi 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar.  

2.1 Framtíðarsýn mennta- og menningarmálaráðuneytis 
Í Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytis (2014) er lögð fram sú framtíðarsýn að 

ungt fólk á Íslandi standi jafnfætis erlendum jafnöldrum sem við berum okkur gjarnan 

saman við, þ.e. að það hafi möguleika til að lifa og starfa í síbreytilegum heimi Til að 

það sé mögulegt þarf að bjóða nemendum upp á tækifæri til menntunar í menntakerfi 

sem stenst samanburð við það sem best gerist erlendis. Í Hvítbókinni eru m.a. sett fram 

það markmið að árið 2018 nái 90% íslenskra grunnskólanema lágmarksviðmiðum í lestri 

og lesskilningi, í stað 79% nú. Til að ná þessu markmiði er m.a. lagt til að aukin áhersla 

verði lögð á móðurmálskennslu í viðmiðunarstundarskrá aðalnámskrár grunnskóla. 

Einnig verði mótuð viðmið um þá lestrarkunnáttu sem nemendur eiga að ná að tileinka 

sér á hverju stigi grunnskólans og að lesskilningur verði mældur reglulega allt frá 

leikskólastigi til loka grunnskóla (mennta- menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lagði á ráðin um aðgerðir til að bæta læsi 

grunnskólabarna og úr varð að ráðuneytið hleypti af stað átakinu Þjóðarsáttmáli um 
læsi haustið 2015 í samvinnu við sveitarfélög og skóla í þeim tilgangi að bregðast við 

lélegu læsisgengi barna með það að markmiði að öll börn geti lesið sér til gagns við lok 

grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Illugi Gunnarsson 

menntamálaráðherra hefur nú lokið við hringferð um landið og undirritað 

Þjóðarsáttmála um læsi ásamt bæjar- og sveitarstjórum um allt land sem skuldbinda sig 

til að vinna með öllum tiltækum ráðum að settu markmiði um læsi (Þjóðarsátt um læsi 

– hringnum lokað, 2015). Framlag ráðuneytisins til Þjóðarsáttmálans er áætlað í formi 

ráðgjafar, stuðnings, lesskimunar og aukins samstarfs við foreldra („Það er gott að 
lesa“, 2015).  

2.2 Starfshættir í grunnskólum 
Höfundar umfangsmikillar rannsóknar, sem gerð var á starfsháttum í grunnskóla á 

árunum 2008 – 2013, draga upp ítarlega mynd af öllum helstu þáttum kennarastarfsins 

s.s. viðhorfum til námsins, námsumhverfi, skipulagi og stjórnun, kennsluháttum, hlut 

nemenda, tengslum skóla við foreldra og grenndarsamfélag, námi í list- og verkgreinum 

og nýtingu upplýsingatækni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Hér verður aðeins greint frá 

helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem snúa að kennsluháttum og kennsluaðferðum 
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á yngsta stigi. Höfundar kaflans sem snýr að þeim þáttum eru Ingvar Sigurgeirsson, 

Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir.  

Ein af rannsóknarspurningunum sem hópurinn lagði til grundvallar beindist að því 

að afla vitneskju um kennsluhætti og kennsluaðferðir í þeim skólum sem tóku þátt. 

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi:  

Hvað einkennir kennsluhætti, hvaða kennsluaðferðir eru helst notaðar og að hvaða 

marki leitast kennarar við að einstaklingsmiða nám og kennslu?  

Meginniðurstöður sýndu fram á að tvær algengustu kennsluaðferðirnar voru bein 

kennsla með og eða án samræðna við nemendur og kennsla þar sem stuðst var við 

vinnnubækur. Nemendamiðaðar kennsluaðferðir, sem gera meiri kröfur um þátttöku og 

ábyrgð nemenda, voru talsvert fátíðari en kennarastýrðar aðferðir þar sem kennarinn 

er í aðalhlutverki. Skoðanir kennara á einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum voru 

talsvert misvísandi og oft gætti efasemda um að þessi hugmyndafræði væri raunhæf. 

Enda þótt kennarar tilgreindu ýmsar leiðir í þá átt var ekki algengt að lögð væri áhersla 

á að bjóða nemendum upp á að kljást við ólík viðfangsefni, þ.e. val á viðfangsefni með 

hliðsjón af áhuga þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að 

einstaklingsmiðun náms og kennslu miði hægt (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

  

2.3 Hvað er lestur? 
Til að varpa ljósi á samspil lestrar og Byrjendalæsis er mikilvægt að fjalla um hvað 

hugtakið lestur felur í sér. Lestur byggist á samspili margra þátta sem eru nauðsynlegir 

til að skilja og túlka ritmál. Gough og samstarfsfélagar hans (Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough, 1990) settu fram kenninguna sem þeir nefndu einfalda lestrarlíkanið 

eða „The Simple View of Reading“ og lýsir tengslum þeirrar færni sem lestur felur í sér. 

Markmið þeirra er að útskýra hvaða þætti þarf að hafa í huga við lestrarkennslu. 

Samkvæmt kenningunni byggist lestur aðallega á tveimur þáttum, umskráningu og mál- 

eða hlustunarskilningi. Einfalda lestrarlíkanið skýrir tengsl þessara þátta og hvernig 

samspil þeirra birtist í lesfimi og sjálfvirkum lestri. Börn teljast því ekki læs nema þau 

hafi náð góðum tökum á báðum þessum þáttum (Gough, P, B. og Tunmer, 1986).  
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Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ (Hoover og Tunmer, 
1986). 

Umskráning (e. decoding) felst í þeirri færni að umbreyta hverjum bókstaf í málhljóð, 

tengja síðan hljóðin saman í orð og bera það fram. Hlustunarskilningur (e. listening 
comprehension) er skilningur barnsins á mæltu máli, eða máli yfirleitt, án þess að 

reiknað sé með lestri. Hlustunarskilningur á aðallega við þegar um er að ræða ólæs 

börn, en hugtakið málskilningur (e. language comprehension) er víðara því það getur 

falið í sér ýmsa þætti sem stuðla að skilningi aðra en hlustunina eina. Rannsóknir sýna 

að umskráning og hlustunarskilningur eru aðskildir þættir en hafa báðir sterk tengsl við 

lesskilning. Samkvæmt „einfalda lestrarlíkaninu“ þurfa börn bæði að ná tökum á 

málskilningi og umkráningu svo hægt sé að tala um virkan lestur (Hoover, W. A. og 

Gough, B. P., 1990). 

Á mynd 1 má sjá „einfalda lestrarlíkan“ Hoovers og Tumers frá 1986. Vandamál í 

lestri og lesskilningi eru samkvæmt þessu líkani af tvennum toga, annars vegar vegna 

slakrar umskráningar (x-ás) og hins vegar vegna slaks málskilnings (y-ás). Þessir tveir 

þættir þurfa ekki að fara saman og því má tala um þrjá áhættuhópa fyrir dyslexíu 

(lesblindu). Nemendur geta haft góða umskráningarhæfni og náð góðum tökum á lestri 

án þess að vera færir um að lesa sér til skilnings, þ.e.a.s. ef skortur er á mál-

/hlustunarskilningi. Aðrir hafa slaka umskráningarfærni en góðan hlustunarskilning. 

Fjórði hópurinn hefur bæði við að etja slaka umskráningu og slakan málskilning. Það er 

sá hópur sem á í mestum örðugleikum og er flokkaður sem áhættuhópur vegna dyslexíu 
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(Steinunn Torfadóttir, Helga Sigmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010).  

2.4 Lestrarkennsluaðferðir 
National Reading Panel (NRP) birti árið 2000 samantekt um fjölmargar rannsóknir á 

læsi. Þessi samantekt fjallaði m.a. um hljóðkerfisvitund og góðar aðferðir við lestrarnám 

og yndislestur. Niðurstaða hópsins var sú að að ekki væri hægt að benda á einhverja 

eina lestrarkennsluaðferð sem væri betri en önnur. Hópurinn kannaði í mörgum 

rannsóknum hvaða þættir virðast skipta máli til að ná árangri í lestrarkennslu og tók 

sérstaklega eftirfarandi sex atriði fyrir (NRP 2000): 

x Stafa- og hljóðaþekkingu 

x Lesfimi 

x Skilning, orðaforða og textaskilning 

x Kennaramenntun 

x Tölvutækni 

x Lestrarkennslu 

Þessi sex atriði eru ekki sértæk heldur þurfa þeir að vinna saman í árangursríkri 

lestrarkennslu. Aðrir þættir skipta að sjálfsögðu máli og geta komið að gagni. 

Nemendur í 3. og 4. bekk ættu að hafa gott vald á stafa- og hljóðaþekkingu og er þar 

með lögð áhersla á aðra þætti, s.s. lesskilning, lesfimi og orðaforða. Til að ná góðri 

lesfimi þarf þjálfun og endurtekningu. Til að geta beitt árangursríkri kennslu og 

aðstoðað nemendur þar sem þeir eru staddir í náminu er kennaramenntun nauðsynleg. 

Jákvæðar niðurstöður tengsla tölvutækni og lestrarkennslu hafa sýnt fram á að hægt sé 

að samþætta tæknina við lestrarkennsluna (NRP, 2000).  

Fyrst og fremst er tekið mið af þremur meginkenningum við lestrarkennslu. Þar eru 

um að ræða eindaraðferðir sem eru samtengjandi, heildaraðferðir sem eru 

sundurgreinandi og samvirkar aðferðir sem tengja hugmyndir eindar- og heildaraðferða 

saman. Að baki þessum kenningum liggur hugmyndafræði sem er mjög ólík en gengur 

út á það að auka færni og lesskilning barna (Rósa Eggertsdóttir, 2006). 

2.4.1 Eindaraðferðir 

Á Íslandi hefur lengst verið stuðst við eindaraðferð og samtengjandi aðferð við 

lestrarkennslu. Það er svokölluð hljóðaaðferð sem gengur út á að nemendur læra fyrst 

að þekkja einstaka stafi og hljóð þeirra áður en farið er að kenna þeim að tengja þá 

saman og mynda orð, smám saman bætist við þekkingu nemenda og þeir geta lesið 

heilar setningar. Þegar nemendur fara að vinna með orð og setningar er áherslan enn á 

stafi og hljóð. Ekki er lögð áhersla á merkingu texta heldur á tæknileg atriði. Þegar 
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tækninni er náð færist sú færni yfir í skilning á merkingu textans. Þegar nemendur hafa 

tileinkað sér færnina og geta lesið orð og setningar er farið að vinna með merkingu. Hér 

á landi hafa stöfunaraðferðin og hljóðaaðferðin verið vinsælar lengi vel og eru 

einkennandi aðferðir fyrir eindarnálgun (Helga Magnúsdóttir, 1987). Samkvæmt 

einfalda lestrarlíkani Goughs og Tunmers (1986) leggja eindaraðferðir umskráningu (x-

ás) til grundvallar. 

2.4.2 Heildaraðferðir 

Árið 1960 kom fram á sjónarsviðið hugmyndarfræði heildaraðferða. Heildaraðferðir 

ganga út á að nemendur læri að þekkja orðin og vinni með orð og texta sem þau þekkja. 

Unnið er með stærri einingar textans og merkingu hans, síðan farið í að sundurgreina 

setningar, orð og stafi. Til að finna út hvar nemendur eru staddir þarf kennari að beita 

slíkri aðferð til að finna leiðir til að mæta þörfum nemanda og aðstoða þá við að bæta 

við þá þekkingu og reynslu sem er til staðar. Stóru hlutverki í heildstæðri lestrarkennslu 

nemenda gegnir fyrri reynsla og þekking þeirra. Mikilvægt er að lestrarkennsluefnið 

höfði til áhuga og henti til málþroska hvers og eins nemanda til að kennslan skili sér 

sem best. Fyrri reynsla og þekking barna gegnir stóru hlutverki í heildstæðri 

lestrarkennslu. Heildaraðferðir eru einstaklingsmiðaðar aðferðir með það markmið að 

lestrarfærni sé náð á sem eðlilegastan og náttúrulegastan hátt (Bryndís Gunnarsdóttir, 

Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987). Samkvæmt „einfalda 

lestrarlíkani“ Goughs og Tunmers (1986) leggja heildaraðferðir málskilning (y-ás) til 

grundvallar, gallinn er að umskráningin vill gleymast, þess vegna kom einfalda 

lestrarlíkanið fram sem leiðir í rauninni beint til samvirku aðferðanna. 

2.4.3 Samvirkar aðferðir 

Samvirkar aðferðir sameina það besta úr bæði heildar- og eindaraðferðum. Áhersla er 

lögð á tæknilega þætti lestrar, samband stafs og hljóðs ásamt því að ná til allra helstu 

þátta móðurmálsins. Vinna með tal, merkingu textans, tengsl ritunar, hlustunar og 

lestrar er felld í eina heild og samhliða því er unnið með samband stafs og hljóðs, 

orðaforða og tæknilega þætti lestrar (Rósa Eggertsdóttir, 2006). Samkvæmt einfalda 

lestrarlíkaninu er í samvirkum aðferðum unnið með umskráningu og málskilning til 

jafns. 

Eins og fyrr segir byrja eindaraðferðir á umskráningu en heildaraðferðir leggja 

áherslu á málskilning. Þegar nemendur hefja nám í 1. bekk er megináhersla lögð á 

umskráningu en þegar komið er í 4. bekk er málskilningurinn orðinn mikilvægari.  



 

20 

Byrjendalæsi fellur undir samvirka kennsluaðferð og byggir á hugmyndum sem 

einkum voru sóttar til Jörgens Frost, Söru Gudschinsky, Jonatans Solity, Ulriku Leimar, 

National Reading Panel (NRP), Rumelhart og Zakaluk. Stuðst hefur verið við rannsóknir 

virtra fræðimanna um hvað skili ríkum árangri í lestrarkennslu við þróun aðferðarinnar. 

Kennslan er bæði einstaklings og samvinnumiðuð til að gera kennurum kleift að mæta 

ólíkri getu nemenda strax í byrjun skólagöngu (Rósa Eggertsdóttir, 2006).  

Í byrjendalæsiskennslu er m.a. byggt á þeim sex atriðum (stafa- og hljóðaþekkingu, 

lesfimi, skilningi, orðaforða og textaskilningi, kennaramenntun, tölvutækni og 

lestrarkennslu) sem NRP (2000) ráðlagði fyrir árangursríka lestrarkennslu, sem fjallað 

var nánar um í kafla 2.4.  

2.4.4 Lesfimi 

Rannsóknir sýndu fram á að öruggir lesarar lesa rétt og á góðum hraða þegar lesið er 

upphátt. Til að skilja það sem lesið er skiptir öryggi í lestri miklu máli og næst fyrst og 

fremst með æfingunni. NRP fjallaði um tvenns konar æfingu í lestri, annars vegar að 

lesa upphátt fyrir aðra og fá endurgjöf á lesturinn og hins vegar að lesa í hljóði og fá 

enga endurgjöf. Niðurstöður benda til þess að það að lesa upphátt og fá endurgjöf frá 

kennara, foreldrum eða félaga hafi mikil og góð áhrif á að þekkja orðin aftur, lesskilning 

og öryggi á öllum aldursstigum. Þetta á við alla, líka þá sem eiga í erfiðleikum með 

lestur (NRP, 2000).  

2.4.5 Skilningur, orðaforði og textaskilningur 

Rannsóknir sem NRP skoðaði segja að lesskilningur sé afar mikilvægur til að framfarir í 

lestri og í námi geti átt sé stað. Þetta er flókið vitsmunaferli og þarf góðan orðaforða og 

orðaforðakennslu til að nemendur geri sér grein fyrir því hvað lesið er. Í lestrarkennslu 

er orðaforði afar mikilvægur. Talað er um tvenns konar orðaforða, munnlegan og 

skriflegan. Þeim mun meiri orðaforða sem nemandinn býr yfir því auðveldara er fyrir 

hann að skilja textann, hvort sem um er að ræða munnlegan eða skriflegan orðaforða. 

Niðurstöður leiddu í ljós að góður orðaforði eflir leiðir til aukins lesskilning (NRP, 2000). 

Lesskilningur eflist ef nemandinn er virkur og nær að tengja það sem hann les við eigin 

reynslu og þekkingu. Með því að þjálfa sérstaklega lesskilning læra nemendur að nota 

rökfærslu þegar þeir skilja ekki textann. Rökfærslan lærist svo smám saman. Kennarinn 

sýnir aðferðirnar og aðstoðar nemandann við að vinna eftir þeim sjálfur, með þessu 

móti eflist lesskilningurinn verulega. NPR kynnti sex aðferðir sem hafa áhrif á skilning 

nemanda. Aðferðirnar eru yfirleitt gagnlegastar þegar þær eru notaðar samhliða 

fleirum og stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir.  
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Þær sex aðferðir, sem taldar voru áhrifaríkastar, voru eftirfarandi:  

x Skilningsvakt: Nemandinn þarf að hafa hugann við að skilja efni textans.  

x Samvirkt nám: Tveir eða fleiri nemendur læra lestraraðferðir saman.  

x Hugtakakort og merkingarkort: Nemendur skrá efnið á myndrænan hátt til að skilja það 

betur.  

x Spurningum svarað: Nemendur svara spurningum kennarans og fá viðbrögð/endurgjöf.  

x Spurninga spurt: Nemendur spyrja sjálfa sig spurninga varðandi textann.  

x Sögubygging: Nemendur nota byggingu sögunnar sem leið til að muna innihald hennar 

og svara spurningum um það sem lesið var.  

Samantekt 

Nemendur tengja hugmyndir og draga ályktanir af textanum. Orðaforði lærist til dæmis 

við sögulestur og við að hlusta á aðra. Nemendur læra ný orð og ný hugtök sem hjálpa 

þeim við lesturinn. Það hefur gefið góða raun að endurtaka orð og setja þau í 

mismunandi samhengi til að þróa orðaforða nemenda. Það getur hjálpað til við að skilja 

textann. Mikilvægt er að kenna orðaforða bæði beint og óbeint. Nemendur þurfa að 

læra kerfisbundnar aðferðir til að muna orð í ýmsu samhengi og við fjölbreyttar 

aðstæður en hafa ber í huga að mikilvægt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir við 

hugtakakennslu (NRP, 2000).  

2.5 Byrjendalæsishugmyndafræðin 
Byrjendalæsi byggir á hugmyndafræði um samvirkni talmáls, hlustunar, lesturs og 

ritunar. Þannig inniheldur Byrjendalæsi nálgun á alla þætti móðurmálsins og þeir felldir 

saman í eina heild (Rósa Eggertsdóttir, 2009). 

2.5.1 Meginmarkmið Byrjendalæsis 

Samkvæmt BL-hugmyndafræðinni er lagt upp með að hægt sé að kenna nemendum 

hlið við hlið þó þeir búi yfir ólíkri lestrarfærniog er lögð áhersla á hópavinnu en 

jafnframt er tekið mið af einstaklingsþörfum hvers og eins. Mikil áhersla er lögð á að 

vinna út frá merkingarbærum textum jafnt og þétt, með áherslu á aukinn orðaforða, 

lesskilning og ritun. Þetta þýðir að móðurmálsnámið er heildstætt og öll vinna sem 

tengist lestri og ritun er fléttuð inn í BL (Rósa Eggertsdóttir, 2009). 

2.5.2 Skipulag Byrjendalæsis (ferlið frá heild til eindar og aftur til heildar) 

Byrjendalæsi er lestrarkennsluaðferð sem einkennist af stigskiptum stuðningi sem 

byggist á þremur þrepum. Fyrsta þrep snýr að inntaki texta, annað að sundurgreinandi 

vinnu og það þriðja að enduruppbyggingu texta sem leiðir nemendur smám saman til 

sjálfstæðari vinnubragða og til að tileinka sér aðferðir sem líklegar eru til að gera þá að 
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sjálfstæðum og greinandi lesendum eins og sjá má á mynd 2 (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Fléttaðir eru saman þeir þættir sem taldir eru mikilvægir þegar að lestrarnámi kemur í 

fullu samræmi við þær ráðleggingar sem NRP (2000) setti fram um árangursrík atriði í 

lestrarkennslu.  

Áhersluþættir BL eru eftirfarandi:  

x Vinna þarf jöfnum höndum með samband stafs og hljóðs, hraða, öryggi og lesskilning. 

Jafnframt er unnið með hljóðavitund, málfræði, orðaforða, skrift, réttritun og 

setningabyggingu en ekki í aðskildum verkefnum.  

x Gæðatexti er lagður fyrir í lestrarkennslunni og er farið ítarlega í efni hans.  

x Orðaforðinn er mikilvæg undirstaða í lestrarnámi sem leiðir til góðs lesskilnings. 

x Lykilorð er fundið úr textanum sem sprettur úr þeim efnivið sem unnið er með hverju 

sinni og er notað sem innlögn á helstu tæknilegum þáttum lestrarnámsins. 

x Með lestrartengdum verkefnum eru meiri líkur á því að góður árangur náist. 

x Gengið er út frá því að nemendur komi með misjafna þekkingu í skólann og er leitað 

eftir því að námsþarfir hvers og eins séu í brennidepli. Tveggja kennara kerfi er reynt 

að koma á ef þarfir nemenda eru miklar. 

x Ef um árangursleysi er að ræða hjá nemanda er gengið út frá því að það stafi af 

ófullnægjandi kennslu en sé ekki vandi barnsins. 

x Mikið er lagt upp úr sýnikennslu sem er talin líklegri til að nemendur temji sér þau 

vinnubrögð sem hjálpa þeim til að verða greinandi og sjálfstæðir lesarar. 

x Tjáning, hugsun og að vera skapandi þarf að vera liður í læsisnáminu auk þess að 

námið þarf að vera skemmtilegt til að góð samskipti verði milli nemenda. 

x Kennarar safna upplýsingum um gengi nemenda sinna. Nemendur eru ekki látnir 

endurgera verkefni sín heldur eru útbúin ný verkefni og fá nemendur ítarlega leiðsögn 

við að spreyta sig á þeim. 

Byrjendalæsiskennslan einkennist af stigskiptum stuðningi og skiptist sem fyrr segir í 

þrepin þrjú: Inntak texta, sundurgreinandi vinnu og enduruppbyggingu texta sem leiðir 

nemendur smám saman til sjálfstæðari vinnubragða og til að tileinka sér aðferðir sem 

eru líklegar til að gera þá að sjálfstæðum og greinandi lesendum (Rósa Eggertsdóttir, 

2007). 
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Mynd 2. Skipurit Byrjendalæsis (Rósa Eggertsdóttir, 2006). 

2.5.2.1 Þrep eitt: Inntak 

Fyrsta þrepið fer fram með öllum hópnum og er um inntak gæðatexta. Kennarinn les 

merkingarbæran og heildstæðan texta fyrir nemendur sem stuðlar að því að þeim verði 

textinn tamur og sameiginleg reynsla þeirra efld með umræðum og orðum sem koma 

fyrir í textanum. Auk upplesturs á þessu fyrsta þrepi fer fram upprifjun, þátttökulestur 

og endurtekning jafnframt því að textinn er skoðaður (Rósa Eggertsdóttir, 2009). Í 4. 

bekk er notast við þyngri texta en gert er hjá yngri bekkjum en áfram er mikilvægt að 

fylgja þrepinu en aðlaga áherslur þess að getu nemenda.  

2.5.2.2 Þrep tvö: Sundurgreinandi vinna 

Annað þrepið snýst um tæknilega þætti lestrarnáms þar sem viðfangsefnið er 

sundurgreinandi og samantengjandi. Um er að ræða greiningu á textanum og er rýnt 

vel í hann. Í framhaldinu er lykilorð valið til að ræða og rannsaka sem verður stökkpallur 

fyrir tæknilegu vinnuna sem tekur við. Efniviður hennar kemur úr orðaforða textans. Í 

lykilorði er að finna dæmi um það sem kenna á hverju sinni. Út frá lykilorði fá 

nemendur fjölbreytt verkefni. Verkefni fara eftir getu nemenda, þeir sem erum komnir 

vel á veg með lestur leysa flóknari verkefni sem eru tengd lykilorðinu. Kennari hefur um 

þrjár leiðir að velja á þessu þrepi. Sams konar viðfangsefni er hægt að leggja fyrir alla 

nemendurna, í öðru lagi getur hann skipulagt vinnustöðvar með mismunandi 

verkefnum og loks sniðið vinnuna að þörfum tiltekinna nemenda. Til verður orðasafn 
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með því að vinna með lykilorð sem nýta má jafnt á öðru og þriðja þrepi. Annað hvort fer 

kennslan fram yfir allan hópinn eða unnið er í pörum á stöðvum (Rósa Eggertsdóttir, 

2009). 

2.5.2.3 Þrep þrjú: Endurbygging texta 

Þriðja og síðasta þrepið snýr að enduruppbyggingu texta. Nýr texti er saminn á grunni 

þess orðaforða sem textinn hefur að geyma. Nemendur teikna, búa til myndasögu, rita 

orð, stafi eða setningar, gera leikþátt eða myndverk en allt fer þetta eftir getu, áhuga, 

aðstæðum og hugmyndaflugi hverju sinni. Stefnt er að því að spinna á einhvern hátt 

eitthvað nýtt út frá textanum eða búa til framhald hans án þess endilega að endurgera 

hann. Góð tjáningarfærni nemenda er mikilvæg forsenda þegar ritun er skipulögð. 

Kennarinn leggur inn þekkingu á uppbyggingu sögu og um leið og færni nemenda eykst 

getur tilfinningu þeirra fyrir formi og uppbyggingu eflst. Áhersla á þætti eins og að lesa, 

efla orðaforða og að læra vinnuaðferðir auðveldar nemendum að skilja merkingu 

lesmálsins. 

2.5.3 Námsgögn, viðfangsefni og námsumhverfi 

Tal, ritun, hlustun og lestur eru samofnar aðgerðir og því er gott að vinna með þættina 

sem slíka og leggja áherslu á að ná markmiði Byrjendalæsis sem er að góður árangur 

nemenda í lestri náist sem fyrst á skólagöngunni (Rósa Eggertsdóttir, 2009).  

Orðaforðinn er undirstaða þess að nemendur skilji viðfangsefnið vel og er því gott að 

leggja áherslu á fjölbreytt efnisval með ríkulegum orðaforða. Í Byrjendalæsi er lögð 

áhersla á að þjálfa vel það sem unnið er að hverju sinni og viðfangsefnum sé sinnt í um 

það bil níutíu mínútur á dag í tveimur til þremur mislöngum lotum (Rósa Eggertsdóttir, 

2007). 

Lagt er til í Byrjendalæsi að þeim nemendum sem eru með ólíka færni sé kennt hlið 

við hlið og unnið sé með verkefni sem eru við hæfi og getu hvers og eins. Verkefnin eiga 

að vera í senn fjölbreytt og ögrandi fyrir alla. Jafnframt er í kennslunni miðað við að 

nemendur búi yfir misjöfnum námshraða og eru styrkleikar þeirra og áhugi hafður að 

leiðarljósi þar sem þetta tvennt liggur á mismunandi sviðum. Kennsla í Byrjendalæsi 

krefst mikillar vinnu og undirbúnings kennara bæði við kennsluna, skólastofuna og 

námsumhverfið allt. Kennarinn fylgist vel með framförum hvers nemanda og safnar 

upplýsingum saman til að byggja grunn að áframhaldandi skipulagi námsins. Kennarinn 

þarf að leita orsaka í kennslunni og skipulagi hennar ef nemandi sýnir litla framför. 

Orsökin er ekki hjá nemandanum sjálfum (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 
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2.5.4 Einkenni kennslu í anda Byrjendalæsis? 

Nokkur atriði einkenna kennslu í anda Byrjendalæsis. Þau eru sem hér segir (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2012): 

x Vinna þarf jöfnum höndum með samband stafs og hljóðs, hraða, öryggi og 

lesskilning. Jafnframt er unnið með hljóðavitund, málfræði, orðaforða, skrift, 

réttritun og setningabyggingu en ekki í aðskildum verkefnum.  

x Vel skrifaðar barnabækur, gæðatexti, eru lagðar til grundvallar kennslunni og 

efnið rætt ítarlega. Hér eru því ekki notaðar einfaldar kennslubækur.  

x Orðaforðinn er mikilvæg undirstaða í lestrarnámi sem leiðir til góðs lesskilnings. 

x Lykilorð er fundið úr textanum sem sprettur úr þeim efnivið sem unnið er með 

hverju sinni og er notað sem innlögn á helstu tæknilegum þáttum lestrarnámsins. 

x Með lestrartengdum verkefnum eru meiri líkur á því að góður árangur náist. 

x Gengið er út frá því að nemendur komi með misjafna þekkingu í skólann og er 

leitað eftir því að námsþarfir hvers og eins séu í brennidepli. Tveggja kennara 

kerfi er reynt að koma á ef þarfir nemenda eru miklar. 

x Ef um árangursleysi er að ræða hjá nemanda er gengið út frá því að það stafi af 

ófullnægjandi kennslu en sé ekki vandi barnsins. 

x Mikið er lagt upp úr sýnikennslu sem er talin líklegri til að nemendur temji sér 

þau vinnubrögð sem hjálpa þeim til að verða greinandi og sjálfstæðir lesarar. 

x Tjáning, hugsun og að vera skapandi þarf að vera liður í læsisnáminu auk þess að 

námið þarf að vera skemmtilegt til að góð samskipti verði milli nemenda. 

x Kennarar safna upplýsingum um gengi nemenda sinna. Nemendur eru ekki látnir 

endurgera verkefni sín heldur eru útbúin ný verkefni og fá nemendur ítarlega 

leiðsögn við að spreyta sig á þeim.  

2.5.5 Starfsþróun kennara 

Skólamenning er mjög mikilvæg fyrir allt skólastarf vegna þess að hún ásamt 

samfélagslegu umhverfi mótar hvern og einn einstakling. Með virkri þátttöku í hópstarfi 

tekur einstaklingurinn þátt í þeirri menningu sem þar viðgengst (Rósa Eggertsdóttir, 

2013). Samkvæmt Bean (2003) er hægt að skilgreina skólamenningu í fjóra flokka sem 

hver fyrir sig hefur nokkra undirþætti: 

x Fólkið sem myndar samfélagið: börn, kennara, annað starfsfólk , skólastjóri og 

foreldrar. 

x Gildi og skoðanir: skynjun á tilgangi, sýn og köllun, sameiginleg gildi, saga skólans. 

x Ferlar: viðhorft til náms, samstarf, samskipti/fagmennska í samtölum, tengsl og 

samkennd, ígrundun. 

x Starfsskilyrði: umhverfi skólans, stærð skóla og bekkjardeilda, bjargir, ytri öfl.  
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BL er dæmi um verkefni sem hefur áhrif á skólamenningu og getur mótað hana, en 

jafnframt er þróun BL háð því hvernig skólamenningin er fyrir. Samkvæmt BL-

hugmyndafræðinni eru kennarar í brennidepli en starfsþróun þeirra verður að hafa 

stuðning skólastjóra og foreldra.  

Yfirleitt veita skólar margvíslegan stuðning við innleiðingu BL með mönnun og 

námsgögnum en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um þann stuðning sem veittur er 

innan skóla eftir að formlegum stuðningi frá MSHA lýkur. Margir skólar hafa fjárfest í 

því að mennta leiðtoga væntanlega í þeim tilgangi að veita BL-kennurum áframhaldandi 

stuðning en það er ekki nóg til að vel gangi (Rósa Eggertsdóttir, 2013).  

Hlutverk leiðtogans í hverjum skóla er sérstaklega mikilvægt þar sem hann á að hafa 

faglega forystu og veita kennurum stuðning. Í BL reynir á að í stofnuninni sé vilji til 

framfara og þróunar, og sameiginlegur skilningur á því hver séu markmið skólastarfs. 

Starfsþróunarlíkan BL gerir ráð fyrir miklum faglegum stuðningi, annars vegar frá MSHA 

og gegnum leiðtogana í hverjum skóla. Reynt er að tryggja að samráð og samskipti séu í 

ákveðnum faglegum farvegi. Að síðustu skiptir máli að kennurum séu búin skilyrði til 

starfsþróunar, og búið til það svigrúm í skólanum sem þarf til að geta fylgt kennslufræði 

BL-líkansins.  

Kennsla í lesskilningsaðferðum er flókið viðfangsefni fyrir öll skólastig og því er 

nauðsynlegt að kennarar hafi á þeim góða þekkingu og skilning. Jafnframt er 

nauðsynlegt fyrir kennara að þekkja og geta beitt þeim aðferðum sem eru hvað 

árangursríkastar miðað við getu hvers og eins nemanda svo að góður árangur náist. 

Niðurstöður NRP leiddu í ljós að kennarar geta lært að kenna lesskilning en að þeir þurfi 

að fá leiðbeiningar og þjálfun í lestrarkennslu til þess að geta kennt sjálfir og eins að 

vera færir um að leggja mat á hvaða aðferðir eru árangursríkastar við hinar ýmsu 

aðstæður. Kom það einnig fram í skýrslu NRP að fagleg vinnubrögð kennarans voru 

mikilvæg. Endurmenntun og nám kennara höfðu einnig jákvæð áhrif á kennslu, en 

yfirleitt var tengsla þeirra við nám nemandans ekki getið í rannsóknum (NRP, 2000). 

Það er mikilvægt að þeir kennarar sem kenna eftir BL-hugmyndafræðinni fái góðan 

stuðning við kennsluna fyrstu tvö árin. MSHA hefur boðið upp á slíkan stuðning með því 

að senda ráðgjafa sína inn í skóla til að vinna með kennurum. MSHA hefur einnig sett 

fram framkvæmdaráætlun og starfsþróunarlíkan sem lýsir stuðningi og endurmenntun 

fyrir kennara. Skólum er einnig ráðlagt að ráða til sín leiðtoga sem starfar í skólanum og 

kennarar geta leitað til í sambandi við BL-kennslu sína. Leiðtogar njóta sérstakrar 

handleiðslu í tvö ár frá MSHA (Byrjendalæsi – Valkostur í lestrarkennslu, e.d.).  
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Vegna umfangs BL-hugmyndafræðinnar hefur verið mótað tveggja ára 

starfsþróunarlíkan fyrir kennara sem eru að læra að beita aðferðinni, sjá töflu 1 (Eygló 

Björnsdóttir o.fl., 2013 og Rósa Eggertsdóttir, 2013). Skólar sem ákveða að innleiða BL-

hugmyndafræðina í samvinnu við MSHA þurfa að skuldbinda sig til þátttöku í 

starfsþróun í að minnsta kosti eitt ár en mælt er með tveimur árum. Gert er ráð fyrir 

fjölþættum stuðningi við kennara og má þar t.d. nefna beina fræðslu kennara, 

vettvangsheimsóknir með stuðningsfundum í kjölfarið, félagastuðning, tengsl milli skóla 

og útgáfu fræðilegs og hagnýts efnis. Mikil áhersla er lögð á stuðning við kennara og 

leiðtoga og ef þetta verklag virkar ekki er reynt að finna aðrar leiðir t.d. með því að 

bjóða þeim að heimsækja aðra skóla þar sem þeir fá að fylgjast með öðrum BL-kennara 

að störfum. Einnig eru mörg dæmi um að leiðtogi aðstoði kennara við að útbúa vel 

útfærðar kennsluáætlanir og skipuleggja með þeim stöðvavinnu þar sem nemendur 

vinna að að fjölbreyttum viðfangsefnum miðað við þarfir þeirra og getu. 

Tafla 1. Yfirlit yfir starfsþróunarlíkan Byrjendalæsis fyrir kennara og leiðtoga (Eygló 
Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2013).  

Fyrra ár innleiðingar Síðara ár innleiðingar 

Leiðtogar Leiðtogar 

Námskeið i ́júní 2 dagar 

og 4 dagar dreifðir yfir vetur  

8 vettvangsheimsóknir og samtöl við kennara  

6 símafundir með ráðgjöfum MSHA i ́kjölfar 

vettvangsheimsóknar og samtals við kennara  

Þátttaka i ́námskeiðum 

og smiðjum með kennurum  

2 heimsóknir ráðgjafa i ́skólann  

Námskeið i ́júni ́2 dagar 
og 4 dagar dreifðir yfir vetur  

8 vettvangsheimsóknir og samtöl við kennara  

6 símafundir með ráðgjöfum MSHA i ́kjölfar 
vettvangsheimsóknar og samtals við kennara  

Þátttaka i ́námskeiðum 

og smiðjum með kennurum  

2 heimsóknir ráðgjafa i ́skólann  

Kennarar Kennarar  

Námskeið fyrir skólabyrjun 2 dagar  

8 vettvangsheimsóknir og samtöl ̈l við leiðtoga  

5 smiðjur x 4 tiḿar dreift yfir veturinn  
Gerð kennsluáætlana  

Úrvinnsla úr læsisprófum  

2 heimsóknir ráðgjafa i ́skólann  
Mánaðarlegir fundir allra kennara i ́Byrjendalæsi 
með leiðtoga  

Námskeið fyrir skólabyrjun 1 dagur  

6 vettvangsheimsóknir og samtöl við leiðtoga  

5 smiðjur x 4 tiḿar dreift yfir vetur  
Gerð kennsluáætlana 

Úrvinnsla úr læsisprófum  

2 heimsóknir ráðgjafa i ́skólann  
Mánaðarlegir fundir allra kennara i ́Byrjendalæsi 
með leiðtoga  

Efni tengt Byrjendalæsi 

Fræðibók um læsi – Drög Leiðtogaefni 
Handbók fyrir kennara – Handraðinn Moodle – Samskiptavefur Byrjendalæsi – Vefrit  

DVD-mynd Kennsluáætlanir  
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Innleiðing BL í skólastarf felur í sér töluverðar breytingar á starfsháttum kennara. Þegar 

innleiðingarferli er lokið og frá líður þróast þessir starfshættir áfram á forsendum 

kennaranna og skólans. Þá veltur á þeim og þeirri skólamenningu sem skapast hefur 

hvernig vinnubrögð BL þróast áfram, hvort haldið er áfram á sömu braut eða 

starfshættir sæki í fyrra horf. Samkvæmt Fogarty og Pete, (2009/2010) eru tiltekin 

grunnskilyrði afar mikilvæg innan skólanna til að áhrif breytingastarfsins verði varanleg: 

x Gert sé ráð fyrir að ferlið nái yfir langan tíma. 

x Skilvirk samvinna sé innan skólans, svo sem í teymum. 

x Launsaleit kennara sé samvirk 

x Áhersla sé lögð á hagnýtingu og hvernig laga megi nýjungar að aðstæðum sem 

fyrir eru í skólanum. 

x Tengsl séu við raunverulegt skólastarf og verkefnið njóti stuðnings innan skólans.  

x Fjölþættar námsleiðir séu í boði fyrir kennara; ein leið hentar ekki öllum. 

x Breytingar miði að framförum. Þær byggist á rannsóknum þar sem gögn sýna 

hvernig nemendum gengur. 

Árið 1987 settu Hall og Hord saman viðmið um stigvaxandi færni kennara við beitingu 

nýrra vinnubragða (sjá töflu 2). Þessi viðmið hafa verið notuð síðan þá en þess má geta 

að þeir endurbættu verk sitt árið 2001 (Hall og Hord, 2001). Við endurbætinguna kom 

m.a. í ljós að í mörgum tilraunaskólum sem sagðir voru standa fyrir tilteknum 

kennsluháttum voru einn eða fleiri kennarar sem tilheyrðu núll flokknum (Hall og Hord, 

1987). 

Mikilvægasti þátturinn í starfsþróunar snýst um að kennurum fari fram starfi sem 

hefur jákvæð áhrif á gengi nemenda. Brýnt er að geta metið slíkar framfarir s.s. nýtt 

gildismat eða ný vinnubrögð þá er ekki til nein nákvæm eða örugg leið til að meta færni 

kennara í starfi (Rósa Eggertsdóttir, 2013). Þessi sjö þrepa kvarði getur bæði verið 

gagnlegur til að meta beitingu á nýjum vinnubrögðum og til að einstaklingsmiða 

stuðning við kennara og gætu þeir sjálfir haft gagn af þessum kvarða (Rósa 

Eggertsdóttir, 2013).  
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Tafla 2. Sjö þrepa kvarði til að meta beitingu á nýjum vinnubrögðum (Hall og Hord, 1987). 

Þrep Stig Lýsing 

Endurmat 6 

Endurnýjun: kennari endurmetur nýbreytnina til að skoða hvort 

þörf er á miklum breytingum til þess að nemendur njóti áfram 

áhrifanna. Kennari hefur ákveðnar skoðanir á yfirstandandi 

nýbreytnistarfi.  

Samvinna 5 
Full aðlögun: Nýbreytni beitt í takt við aðferðir vinnufélaga; 

áhersla á samhæfngu.   

Áhrif/afleiðingar 4 

Fínpússun: Athygli kennara beinist að áhrifum nýbreytninnar á 

árangur nemenda. Leitað er leiða til að nemendur njóti sem 

best áhrifa nýbreytninnar.  

Stjórnun 3 
Tæknileg beiting: orkan beinist að daglegri beitingu í 

skólastofunni. 

Sjálflægni 2 
Undirbúingur fyrir fyrstu skref framkvæmdar í skólastofunni. 

Óöryggi um eigin færni til að mæta nýjum kröfum. 

 1 
Að ná áttum: Leitað eftir upplýsingum, rætt við aðra, þátttaka á 

námskeiðum o.fl. 

 0 
Engin þátttaka í þróunarstarfinu svo sem lestur eða samræða. 

Engar vísbendingar um að svo verði.  

 

2.6 Markmið og rannsóknarspurningar 
Með þessari rannsókn vonast ég til að geta varpað ljósi á hvernig unnið er eftir BL í 4. 

bekk í grunnskóla. Í ljósi ágreiningsins um ágæti BL og hversu útbreidd hugmyndafræðin 

er í íslenskum skólum og vinsæl meðal kennara þá taldi ég brýna þörf á að safna 

upplýsingum og skoða hvernig staðið er að þróun BL-hugmyndafræðinnar fyrir 

nemendur í 4. bekk.  

Skoðað var hvernig skólinn hefur unnið úr hugmyndafræði BL og þróað hana áfram 

á eigin forsendum fyrir 4.bekk, án stuðnings frá MSHA, þ.e. hvaða þættir eru ríkjandi og 

hverju hefur verið sleppt. Athuguð voru vinnubrögð kennara og hvernig staðið var að 

undirbúningi verkefna kennslu, hvernig þeir lögðu verkefnin fyrir nemendur og hvernig 

þeim var fylgt eftir. Einnig var athugað með hvaða hætti kennararnir stuðla að eflingu 

læsis, þ.e. hvort hægt væri að greina þær leiðir sem kennarar notast við í 

kennsluháttum sínum og bera þær saman við hugmyndafræði BL. Auk þess sem áhrif BL 

á árangur nemenda í lestri voru athuguð.  

Meginrannsóknarspurningin er þessi: 

x Hvernig hefur hugmyndafræði BL verið þróuð í kennslu 4. bekkjar í grunnskóla með 

umtalsverða reynslu af notkun hugmyndafræðinnar í 1.-2. bekk? 

Spurningin felur í sér fjórar undirspurningar: 
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x Hvað hefur áhrif á val á: áhersluþáttum BL-hugmyndafræðinnar, kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum? 

x Hvaða þættir BL skila sér í skipulagi kennslu í 4. bekk? 

x Hvernig samræmast hugmyndir kennara um kennslu BL-hugmyndafræðinni? 

x Hver eru viðhorf nemenda til BL-hugmyndafræðinnar? 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni sem notuð var við rannsóknina, 

fjallað um markmið og tilgang, val á viðmælendum, framkvæmd viðtalanna og 

vettvangsathugunarinnar, trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar. Eins verða 

kynntir styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar.  

Við rannsóknina taldi rannsakandi henta best til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar að beita eigindlegri aðferðafræðir (e. qualitative research). Sú aðferð 

veitir tækifæri til þess að kafa djúpt í raunverulega reynslu og upplifun fárra 
þátttakenda og afla upplýsinga um upplifun þeirra á því viðfangsefni sem rannsakað er 

hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Sjónum er beint að hinu mannlega, enginn 

einn sannleikur er til heldur eru öll sjónarhorn talin jafnmikilvæg (Lichtman, 2013). Í 

eigndlegri rannsóknarhefð er talað um réttmæti í stað áreiðanleika því ekki er lögð 

áhersla á alhæfingu (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) við val á þátttakendum. Þá eru 
þátttakendur valdir út frá tilgangi rannsóknarinnar (Sigrið́ur Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsakandi ákvað að framkvæma vettvangsathugun (e. field-study) í þeim tilgangi 

að átta sig á samspili milli orðræðu og aðstæðna (Kristín Björnsdóttir, 2003). Á 

vettvangi var annars vegar fylgst með kennsluháttum kennaranna og hins vegar með 

virkni og vinnusemi nemendahópsins sem valið var að fylgja eftir ásamt öðru sem 

rannsakandi taldi skipta máli fyrir rannsóknina.  

Einnig taldi rannsakandi það þjóna tilgangi fyrir rannsóknina að taka 

einstaklingsviðtöl við þátttakendur. Notast var við opnar spurningar sem taldar eru 

henta vel til að öðlast meiri dýpt í rannsóknarefnið (Helga Jónsdóttir, 2003). 
Tilgangurinn með viðtölunum við kennarana var að fá fram lýsingu á viðhorfum þeirra 

og hugmyndafræði í kennslu, þ.e. hvernig þeir skipuleggja kennslu sína, hvernig þeir 

sinna ólíkum þörfum nemenda, hvaða markmið þeir setja sjálfum sér og nemendum, 

hver áhersluatriðin eru í kennslu þeirra og hvernig þeir lýsa vinnubrögðum sínum og 

skýra þau. Þetta baksvið kennslunnar hjálpar rannsakanda að skilja ýmislegt sem hann 

tekur eftir á vettvangi, hjálpar honum að máta það sem hann sér í raun við markmið og 

hugmyndir kennarans. Tilgangurinn með viðtölunum við nemendur var að fá fram 

viðhorf þeirra til námsins og reynslu þeirra af verkefninu. 
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3.1 Val á þátttakendum 
Skólinn sem varð fyrir valinu hefur yfirlýsta stefnu í skólanámskrá/starfsáætlun sinni að 

leggja áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og Byrjendalæsi í 1. – 4. bekk. Langt er liðið frá 

innleiðingu BL í skólanum en hún hófst árið 2005 og því komin töluverð reynsla á 

nýtingu hugmyndafræðinnar og má því ætla að skólinn hafi þróað sína eigin útgáfu af 

þeim kennsluháttum sem einkenna hugmyndafræði BL sem kveikti áhuga rannsakanda 

á að skoða með hvaða hætti það hefur verið gert. Ákveðið var fyrirfram að taka viðtöl 

við alla þrjá kennara árgangsins og fylgja eftir einum nemendahóp sem valinn var af 

handahófi í vettvangsathuguninni.  

3.2 Gagnaöflun 
Gagnaöflun fór fram í janúar til mars 2016. Rannsóknin er tvískipt. Farið var sex sinnum 

í vettvangsathugun í grunnskóla þar sem annars vegar var fylgst með kennslustundum 

hjá þremur umsjónarkennurum 4. bekkjar og hins vegar vinnu fimm barna sem unnu 

saman að hópverkefni. Einnig voru tekin einstaklingsviðtöl við kennarana þrjá og við 

nemendurna fimm í hópnum sem fylgst var með í vettvangsathuguninni.  

Vettvangsathuganirnar fóru fram í þeim kennslustundum sem kennarar töldu sig 

fylgja hugmyndafræði BL í sérstakri BL-lotu hjá 4. bekk þar sem viðfangsefnið var 

himingeimurinn. Fylgst var með lotunni frá byrjun til enda.  

Að lokinni vettvangsathugun voru tekin hálfopin einstaklingsviðtöl við alla þrjá 

kennara árgangsins með opnum viðtalsramma (viðauki A) sem saminn var í samráði við 

Baldur Sigurðsson leiðbeinanda verkefnisins. Fóru viðtölin fram á vinnustað kennara 

annars vegar í undirbúningsrými þeirra og hins vegar í kennslurými þeirra eftir að 

kennslu lauk. Þar gafst næði til að ræða við kennarana í friði. Viðtölin voru tekin upp á 

hljóðrita og tóku þau allt frá 20 mínútum upp í 30 mínútur.  

Tekin voru einstaklingsviðtöl við alla nemendurna fimm í hópnum sem fylgt var eftir 

í vettvangsathuguninni. Viðtölin fóru öll fram í undirbúningsherbergi kennara á 

skólatíma. Viðtölin voru tekin upp á hljóðrita og tóku þau allt frá 10 mińútum upp i ́20 
mińútur.  

Rýnt var í skrifleg gögn s.s. skólanámskrár, kennsluáætlanir og niðurstöður úr 

samræmdum prófum. Auk þess voru verkefni nemenda skoðuð til að afla upplýsinga 

um virkni og vinnusemi þeirra. Einnig var skoðað hvernig staðið var að námsmati 

viðfangsefna sem unnin voru í BL-lotunni.  
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3.3 Trúnaður við viðmælendur 
Skólastjóri gaf bæði munnlegt og skriflegt leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar í 

umræddum grunnskóla. Kennararnir sem tóku þátt gáfu munnlegt samþykki fyrir 

þátttöku sinni í rannsókninni. Rannsakandi greindi þátttakendum frá tilgangi 

rannsóknarinnar og hvernig úrvinnslu gagna yrði háttað. Þeim var heitið nafnleynd og 

tjáð að ekki væri hægt að rekja gögn til þeirra og þeir látnir vita að gögnum yrði eytt 

strax að lokinni úrvinnslu.  

Nemendur fengu eyðublað með sér heim þar sem óskað var eftir samþykki frá 

foreldrum (viðauki B). Einnig sendu kennarar árgangsins foreldrum þessara nemenda 

póst til að kynna og láta vita af eyðublaðinu. Þegar nemendur komu með undirritað 

eyðublað í skólann létu kennarar rannsakanda vita sem kom í framhaldinu á vettvang 

og tók viðtöl við nemendurna.  

Svör viðmælenda og upplýsingarnar úr vettvangsathuguninni er ekki hægt að rekja 

til einstaklinga og voru meðhöndluð samkvæmt íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd um trúnað og nafnleynd, vinnslu og eyðingu gagna. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar njóta algjörrar nafnleyndar í rannsókninni. Hverjum þátttakanda var 

gefið rannsóknarnafn (e. pseudonym) sem notað er þegar vitnað er í þátttakendur. 

Mun raunverulegt nafn þeirra aldrei koma fram sem er eitt af lykilatriðum í 

rannsóknarsiðfræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.4 Greining gagna 
Rannsakandi skráði hjá sér það sem hann sá í vettvangsathuguninni og að henni lokinni 

endurskrifaði hann upplýsingarnar inn í tölvu, marglas yfir gögnin og dró fram ákveðna 

þætti. Viðtölin voru tekin upp á hljóðrita og afrituð orðrétt í tölvu. Þau voru síðan 

túlkuð og flokkuð í þemu eins og hefð er fyrir í eiginlegum rannsóknaraðferðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Gögnin voru greind 

niður í þemu sem eru: Þróun BL-hugmyndafræðinnar í 4. bekk, viðhorf kennara til BL- 

lotunnar og viðhorf nemenda til hennar.  

3.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 
Rannsakandi þekkir vel til í grunnskólanum þar sem rannsóknin fór fram sem getur 

bæði falið í sér kosti og annmarka. Kostirnir eru þeir að kennararnir voru ef til vill 

viljugri til að leyfa honum að fylgjast með skólastarfinu og voru afslappaðir þegar kom 

að viðtalinu. Annmarkar þess gætu hins vegar verið að þekking rannsakanda gæti haft 
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áhrif á túlkun gagna. Rannsakandi var meðvitaður um stöðu sína gagnvart skólanum og 

þátttakendum og reyndi að gæta fyllsta hlutleysis í öllu rannsóknarferlinu.  

Rannsakanda var vel tekið á vettvangi og átti hann góð samskipti við starfsmenn 

skólans og hafði gott aðgengi að kennurum, nemendum og námsgögnum.  

Takmarkanir rannsóknarinnar fólust helst í því að það fórst fyrir að láta rannsakanda 

vita þegar unnið var í BL-lotunni í þrjú skipti sem varð til þess að hann missti af því sem 

fram fór í þeim kennslustundum. Rannsakandi telur að það hefði getað þjónað tilgangi 

fyrir rannsóknina að fá að fylgjast með hvernig staðið var að skiptingu nemenda í hópa 

og hvernig verkskipting milli nemenda fór fram sem gæti bitnað á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

4.1 Vettvangsathugun 
Hér verður fjallað um þátttökuskólann og þáttakendur rannsóknarinnar einnig kynntir. 

Auk þess sem farið verður yfir Byrjendalæsisloturnar sem voru níu talsins. Í lok kaflans 

verður gerð samantekt á því sem fram fór.  

4.1.1 Þátttökuskólinn 

Þátttökuskólinn er í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins og er svokallaður opinn skóli en 

þar eru stór opin rými í stað hefðbundinna kennslustofa. Skólinn er ætlaður fyrir 

nemendur í 1. til 10. bekk með tveimur til fjórum deildum í hverjum árgangi/bekk. Á 

yngsta stigi starfa tólf kennarar með fyrstu fjórum árgöngunum og þrír skólaliðar starfa 

með hverjum árgangi. Tveir sérkennarar vinna í skólanum og felst vinna þeirra með 4. 

bekk annars vegar í leiðsögn fyrir kennara og hins vegar í að taka á móti nemendum í 

sérkennslurýmið bæði skipulega og/eða þegar þörf er á.  

Samstarf og teymisvinna er meðal þess sem einkennir stefnu skólans. Í opnum 

kennslurýmum eins og í þessum skóla er mikilvægt að kennarar séu samstíga í 

kennslustundum, taki sameiginlegar ákvarðanir og vinni þannig saman sem heild. Hver 

árgangur vinnur saman í teymi sem hittist daglega og skipuleggur kennsluna og skiptir 

með sér verkum. Í 4. bekk er árganginum skipt í þrjá hópa sem hefur hver sinn 

umsjónarkennara. Árganginum er kennt í sameiginlegu rými sem stúkað er af með 

skilrúmum, skúffum og skápum. Ekki eru fastir BL-tímar í stundaskrá hjá 4. bekk heldur 

eru teknar sérstakar BL-lotur. Þá er unnið að ákveðnu viðfangsefni hverju sinni þar sem 

öllum árganginum er blandað saman og kennarar árgangsins vinna saman. 

Í skólanámskrá 4. bekkjar í þátttökuskólanum kemur fram að kennt sé samkvæmt 

hugmyndafræði Byrjendalæsis. Í skólanámskránni er ekkert er að finna um viðfangsefni 

BL-lotunnar, himingeiminn. Í samfélagsfræðihluta hennar eru taldar upp aðrar bækur í 

bókaflokknum Komdu og skoðaðu. Tekið er fram að markmið 

samfélagsfræðikennslunnar sé að víkka sjóndeildarhring nemenda, byggja upp þekkingu 

og efla samfélags- og sjálfsvitund þeirra. Í kennsluháttum er lagt upp með að áhersla sé 

lögð á skapandi þemavinnu, samþættingu námsgreina og bæði hópa- og 

einstaklingsvinnu þar sem leitast er við að laða fram það besta í hverjum og einum 
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nemanda. Er það í samræmi við kennsluhættina í BL-lotunni sem fylgst var með á 

vettvangi. 

4.1.2 Nafngiftir þátttakenda 

Umsjónarkennarar 4. bekkjar verða kallaðir: K1, K2 og K3. Þeir hafa níu til tuttugu ára 

kennslureynslu. 

Stuðningsfulltrúar bekkjarins verða kallaðir: St1, St2 og St3. 

Nöfnum nemenda í hópnum, sem fylgst er með, hefur verið breytt og verða þeir 

kallaðir: Inga, Lára, Margrét, Helgi og Árni. 

4.1.3 Framkvæmd kennslu 

Eins og fyrr segir er áhersla samkvæmt BL-ferlinu lögð á að samtvinna alla þætti sem 

tengjast lestri og ritun og gera þannig móðurmálsnámið heildstætt. Lagt er upp með að 

vinna skipulega út frá merkingarbærum texta með áherslu á að efla orðaforða, 

lesskilning og ritun nemenda og byggist sú vinna á þrepunum þremur sem áður hefur 

verið lýst í kafla 2.5.2. Fylgst var með sex lotum af níu. Áætlað var að fylgjast með þeim 

öllum en vegna þess að það fórst fyrir að láta rannsakanda vita þegar unnið var í BL-

lotunni missti rannsakandi af lotum tvö, þrjú og fimm. 

4.1.4 Fyrsta lota, 1. þrep. Inntak texta, og 2. þrep. Sundurgreinandi vinna. Kynning á 
bók og vinna með lykilorð  

Fyrsta kennslustund, mánudagur kl. 8.10 - 9.20 (70 mín.). Rannsakandi fylgdist með 

kennsluháttum hjá K1 alla athugunina, K2 og K3 kenndu sínum hópum sama námsefni. 

K1 hafði engan stuðning þar sem mikil mannekla var þennan dag. Nemendur bekkjarins 

sem er í umsjón K1 eru átján talsins og voru þeir allir mættir þennan morguninn.  

8.10 Kennslustundin hófst á yndislestri (í 20 mínútur) þar sem nemendur sátu í sætum sínum og lásu í 

bókasafnsbókum.  

8.30 K1 kynnti viðfangsefnið: „Nú ætlum við að byrja á Komdu og skoðaðu himingeiminn. Við ætlum að 

lesa, ég ætla að lesa og þið fáið bók til að fylgjast með. Svo ætlum við að finna lykilorð. Við ætlum 

að samþætta samfélagsfræði og íslensku saman og gera fullt af skemmtilegum verkefnum um 

reikistjörnurnar“. 

K1 les bókina og hinkrar við erfið orð sem dæmi:  

K1 spyr: „Hvað er fróðleikur?“ 

Nemendur svara ekki þannig að K1 segir þeim að það sé t.d. þegar hún fræðir þau um eitthvað, 

þegar þau læra eitthvað nýtt.  

K1 spyr: „Hvað gerist ef við fáum ekki súrefni?“ 

Nemendur: „Við deyjum“. 
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8.45 K1 hættir lestrinum og segist ætla að halda áfram að lesa bókina næsta dag. Því næst kynnir hún 

næsta viðfangsefni sem er að vinna með lykilorðið jarðskorpa sem nemendur eiga að skrifa í 

grænu stílabókina sína. Nemendur standa strax upp og sækja bækurnar sínar og setjast í sætin sín. 

K1 skrifar orðið jarðskorpa á töfluna með stórum stöfum. K1: „Skrifið Jarðskorpa efst uppi“ svo 

biður hún þá nemendur sem eiga að fara í sérkennslu að gera það, þegar þeir eru að setjast í sætin 

sín með stílabækurnar. Þeir skilja bækurnar eftir á borðinu. Hún segir þeim að þeir verði að gera 

þetta seinna og fá kannski að kíkja hjá sessunautum sínum á eftir. Nemendurnir byrja á að finna 

orð sem byrja á jarð... t.d. jarðhneta, jarðarför, jarðarbúi og jarðarber. K1 áréttar að nemendur 

þurfi að rétta upp hönd ef þeir ætla að tjá sig. Hún leiðir nemendur áfram að fleiri orðum án þess 

að gefa þeim svörin. Dæmi: K1: „Hvað heitir ökutækið jarð... eitthvað?“ Nemendur: „Jarðýta.“ 

8.50 K1 spyr: „Er einhver búinn að skrifa öll þessi orð!“ Tveir nemendur rétta upp hönd. Nemendur 

keppast við að finna fleiri orð t.d. jarðarinnar, jarðskítur og jarðskjálfti.  

9.00 K1: „Nú fer ég alveg að stroka þetta út.“ Nemendur koma með fleiri orð: jarðaberjaskyr, 

jarðarberjamjólk, jarðlitir. 

9.05 K1: „Nú eru flestir búnir, þeir sem eru ekki búnir mega sjá hjá þeim sem eru búnir. Því við ætlum 

að halda áfram.“ Að því loknu strokaði hún orðin út.  

Næst á dagskrá var að blanda stöfunum í lykilorðinu saman og finna alls konar orð s.s. skorpa, apa, 

aka. K1 leiðir nemendur áfram án þess að gefa þeim orðin. Sem dæmi: 

K1 spyr: „Hvað erum við að gera þegar við erum að keyra bíl.“ 

Nemendur: „Aka.“ 

9.20  Þegar þessari vinnu var hætt voru nemendur búnir að finna 28 orð sem K1 skrifaði á töfluna. Ekki 

voru allir nemendur búnir að skrifa orðin hjá sér í stílabókina í lok tímans þegar athuguninni lauk. 

Tíminn var 70 mínútur. 20 mínútur fóru í yndislestur, 15 mínútur fóru í kynningu 

viðfangsefnis og lestur gæðatexta. Að lokum fóru 35 mínútur í umræður um lykilorð og 

að skrifa orðin í stílabók. 

4.1.5 Önnur lota, 2. þrep. Sundurgreinandi vinna. Sóknarskrift 

Fyrsta kennslustund, þriðjudagur kl. 8.30 – 9.10 (40 mín.). Rannsakandi var ekki látinn 

vita af vinnunni og var því ekki viðstaddur. Vitneskju um hvað fram fór var því aflað hjá 

kennurum.  

x Sóknarskrift, unnið var með orð og setningar úr bókinni Komdu og skoðaðu himingeiminn. 

Nemendur fara úr sætum sínum og lesa orð/setningu af blaði sem búið er að hengja upp á vegg í 

kennslustofunni og reyna að leggja það á minnið og skrifa það hjá sér í stílabók þegar þeir koma 

aftur í sætið sitt. Getumeiri nemendur sækja sér setningar en þeir getuminni sækja sér orð. 

4.1.6 Þriðja lota, 2. þrep. Sundurgreinandi vinna. Orðasúpa 

Fyrsta kennslustund, miðvikudagur kl. 8.30 - 9.10 (40 mín.). Rannsakandi var ekki látinn 

vita af vinnunni og var því ekki viðstaddur. Vitneskju um hvað fram fór var því aflað hjá 

kennurum.  

x Unnið var að orðasúpuverkefni úr bókinni Komdu og skoðaðu himingeiminn. 
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4.1.7 Fjórða lota, 1. þrep. Inntak texta. Kynning á bók  

Fimmta kennslustund, þriðjudagur kl. 12.00-12.45 (45 mín.). 

Rannsakandi fylgdist með kennsluháttum hjá K1 alla athugunina, K2 og K3 kenndu 

sínum hópum sama námsefni. K1 hafði stuðningfulltrúa (St1) hjá sér í tímanum. Sextán 

af átján nemendum bekkjarins voru mættir. Viðfangsefni tímans var að klára að lesa 

bókina Komdu og skoðaðu himingeiminn.  

12.00  Nemendur að tínast inn úr frímínútum, mikill kliður í stofunni. 

12.12  Kominn vinnufriður. K1 spurði nemendur hvaða reikistjörnur hún var búin að lesa um fyrir þá. 

Nemendur sögðu henni það og svo byrjaði hún að lesa.  

12.15  K1 varð að stoppa lesturinn því mikill hávaði var í hinum 4. bekkjarhópunum í sama rými.  

12.17  K1 heldur áfram að lesa en stoppar til að sýna þeim með fingrinum í hvaða átt reikistjörnurnar 

snúast.  

Svo spyr hún nemendur: „Hvaða reikistjarna haldið þið að komi næst?“ Tveir nemendur svara 

vitlaust svo hún segir þeim svarið.  

K1 heldur áfram að lesa og snýr bókinni og sýnir myndirnar. Nú hafa nemendur ekki bækur fyrir 

framan sig. Hún segist ætla að lesa um Plútó þó Plútó sé ekki lengur kölluð reikistjarna.  

K1 spyr nemendur hvort þeir haldi að Pútó sé heit eða köld.  

Nemendur kalla: „hún er köld.“ 

12.25 K1 spyr nemendur hvort þeir hafi séð andlit á tunglinu. Nemendur svara því neitandi. 

Nemandi: „Margir segja að tunglið sé eins og ostur.“ 

K1 spyr: „Hafið þið séð Aulinn ég þegar hann stal tunglinu?“ 

Nemendur: Já segja nemendur. 

K1 heldur áfram að lesa og spyr svo nemendur: „Hvað hét fyrsti maðurinn sem koma á tunglið?“ 

Einn nemandi svara: Neil Armstong. 

K1 heldur áfram að lesa og gengur um stofuna og sýnir nemendum myndirnar. Hún stoppar og 

spyr nemendur: „Hvernig er tunglið hjá okkur núna?“  

Nokkri nemendur svara: „Fullt tungl.“ 

12.30 St1 tekur nemanda sem er að trufla fram á gang til að ræða við hann.  

Nemandi réttir upp hönd og spyr K1: „Manstu þegar tunglið fór fyrir sólina?“ 

K1 svarar: „já ég man, hvað hét það aftur krakkar?“ 

Nemendur í kór: „Sólmyrkvi.“ 

12.32  St1 tekur annan nemanda sem er að trufla fram á gang til að ræða við hann. K1 minnir nemendur 

á það þegar þeir tóku umræðu um það í 3. bekk hvað það er vont þegar margir eru með læti og 

eru t.d. að berja í borðin. 

12.36  K1 hrósar nemendum fyrir að vera duglegir að hlusta svona lengi og lætur þau vita að það sé lítið 

eftir af bókinni. Hún heldur áfram að lesa en þarf að stoppa nokkrum sinnum, t.d. segja 

nemendum að setjast eða snúa sér við. Einnig stoppar hún lesturinn til að segja nemendum ýmsa 

fróðleiksmola, s.s. að þegar það er dagur hjá okkur að þá er nótt annars staðar og til að spyrja 

spurninga eins og t.d. hvers vegna geimfarar þurfa að vera í geimbúningi. 
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12.45  K1 tilkynnir nemendum að næst á dagskrá sé að gera „fullt fullt af verkefnum í kjölfar þess að við 

erum búin að klára bókina. Við munum vinna með hinum 4. bekkjar hópunum í hópvinnu. Munið 

eins og gert var fyrir jól í jólasveinaverkefninu.“  

Nemandi: „Má ég vera með […] í hóp?“ 

K1: „Það er ekki búið að skipta í hópa.“ 

Kennslustund lýkur 

Tíminn var 45 mínútur, 10 mínútur fóru í að fá vinnufrið og 35 mínútur fóru í lestur og 

umræður um lesefnið.  

4.1.8 Fimmta lota, 3. þrep. Endurbygging texta. Hópaskipting – hópverkefni um 
himingeiminn  

Fimmta og sjötta kennslustund, þriðjudagur kl. 12.00-13.10 (70 mín.). Rannsakandi var 

ekki látinn vita af vinnunni og var því ekki viðstaddur. Vitneskju um hvað fram fór var 

því aflað hjá kennurum.  

x Nemendum var skipt í hópa (4-5 saman í hóp) og hver hópur fékk úthlutað ákveðnu 

viðfangsefni, þ.e. plánetu sem hópurinn átti að afla upplýsinga um. Við upplýsingaöflunina höfðu 

þau aðgang að spjaldtölvum, tölvum og ýmsum bókum um himingeiminn. Rannsakandi telur að 

það hefði þjónað tilgangi fyrir rannsóknina að sjá hvernig staðið var að hópskiptingunni og 

hvernig nemendur fóru að því að skipta með sér verkum og safna upplýsingum um viðfangsefni 

hópsins sem gæti bitnað á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

4.1.9 Sjötta lota, 3. þrep. Enduruppbygging texta. Hópverkefni um himingeiminn  

Fyrsta og önnur kennslustund, miðvikudagur kl.8.10-9.20 (70 mín.). 

K1, K2 og K3 mættir auk St1 og St2. 50 nemendur bekkjahópanna þriggja mættir.  

Kennslustundin byrjaði á yndislestri (í 20 mínútur). Nemendur sátu í sætum sínum og 

lásu í yndislestrabókunum sínum. Eins hjá öllum þrem bekkjarhópunum.  

8.25 Nemandi spyr K1: „Hvenær förum við aftur að vinna með himingeiminn?“ 

K1: „Bara núna eftir smá.“ 

Nemandi: „Jejjj!“ 

8.30  K2 biður alla nemendur að koma og setjast á miðjuna í kennslurýminu. Þegar það er komin þögn 

spyr hún hvort allir muni í hvaða hópum þeir eru. Því næst kallar hún upp einn og einn hóp og 

biður þá að standa upp og finna sér stað til að vinna á. Eins og komið hefur fram fylgdist 

rannsakandi með vinnu fimm nemenda, sem nefnast hér Lára, Margrét, Árni, Helgi og Inga, og 

unnu saman að hópverkefni um plánetuna Mars.  

8.40  Lára tekur appelsínugult karton og spyr hvort þau eigi ekki að byrja að gera útlínur fyrir Mars á 

það. Helgi er ekki sestur hjá hópnum en hinir hópmeðlimirnir þrír samþykkja tillögu Láru. Hún 

stendur því upp og nær sér í skriffæri.  

8.45  Helgi kemur og sest hjá hópnum og tilkynnir hópnum að hann sé ekki sammála litavali hópsins á 

Mars því hann vill hafa plánetuna miklu rauðari á litinn. Lára hunsar hann og biður K1 um skapalón 

til að teikna plánetuna og kemur til baka með fötu sem hún teiknar eftir og fer og sýnir K1 
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afraksturinn. Inga vinnur við að endurskrifa upplýsingatextann um Mars sem hópurinn hafði aflað 

daginn áður.  

Lára segir við stelpurnar: „Eigum við ekki að leyfa strákunum að lita?“ 

Stelpurnar eru sammála því en Helgi endurtekur að hann sé ekki sáttur við litavalið. Hann fær 

engin viðbrögð frá hópnum.  

Árni: „Það þarf að klippa Mars út.“ 

Lára: „Já og líma á svarta blaðið.“ 

Helgi: endurtekur einu sinni enn að það sé vitlaus litur á plánetunni. 

Lára: „Við þurfum að ákveða þetta appelsínugult eða rautt.“ 

Helgi: „Rautt.“ Og við það stendur hann upp og fer til kennarans.  

Árni skoðar bók um Mars og segir að hún sé eiginlega appelsínugul og bleik á litinn. Lára hallar sér 

fram með hendur undir höfuð og segir Margréti að sækja kennara því Helgi sé ekki að gera neitt. 

K2 kemur og Helgi og Árni rífast um litinn á Mars.  

Helgi: „Stelpurnar sögðu mér að lita en nú eru þær að gera það sjálfar.“ 

K2: „Þið verðið að skiptast á.“ 

Inga heldur áfram að hreinskrifa textann.  

 8.55  Lára: „Réttið upp hönd sem finnst þetta líkt Mars.“ Hún lyftir upp myndinni sem hún er búin að 

teikna og lita. Allir rétta upp hönd nema Helgi. 

Helgi: „Ég vil hætta í þessum hóp, ég bara get það ekki.“ 

Lára: „Við erum öll sammála nema þú.“ 

Helgi: „En við þurfum öll að vera sammála.“ Hann fær ekkert svar.  

Lára tilkynnir hópnum að Mars sé tilbúinn og Helgi hristir hausinn. 

Lára: „Hvort eigum við að hafa Mars hér eða hér?“ Hún stillir hnettinum upp á mismunandi 

stöðum á svarta kartoninu. Allir nema Helgi hjálpast að við að finna góðan stað. Lára biður því 

næst um lím og hefst handa við að líma hnöttinn á staðinn sem hópurinn valdi. 

9.00  Helgi og Árni standa upp og fara frá borðinu. Helgi fer og nær í nýtt Karton og bók um pláneturnar 

og sest aftur í sætið sitt sem er á öðrum stað í rýminu og byrjar að búa til sína eigin plánetu.  

Inga lýkur við að hreinskrifa textann og Lára nær strax í skæri og tekur textann af Ingu. Inga spyr 

hvað hún sé að gera og hún segist ætla að klippa textann í tvennt svo hægt sé að líma hann hér og 

hér á kartonið og sýnir henni með fingrinum hvar hún hefur hugsað sér að líma textabútana. Inga 

og Margrét samþykkja tillögu hennar og því næst límir Lára textann á kartonið. 

K1 kemur og hrósar þeim: „Rosalega er þetta flott.“ Stelpurnar segja kennaranum að Helgi sé 

farinn að búa til sitt eigið verkefni. Kennarinn segir þeim að láta hann eiga sig. K2 kemur líka og 

hrósar þeim: „Þetta er mjög flott.“ Hún bendir þeim á að það væri gott að fara ofan í textann með 

svörtum túss.  

St2 kemur og spyr hvort að það séu ekki allir í hópnum sammála. Lára segir að það séu allir 

sammála nema Helgi. St2 fer og nær í Helga, reynir að hjálpa þeim að ná sáttum. St2: „Ekki festast 

í þessu, þetta eru mjög líkir litir, þetta skiptir ekki máli.“ Svo fer hún en Helgi heldur áfram að 

teikna sína eigin plánetu en sest að nýju við borðið hjá hópnum. 

K1 kemur aftur og segir þeim að fara ofan í textann með penna. 

9.08  Inga fer að leita að Árna sem hefur ekki komið aftur, Lára límir textann á blaðið. Inga kemur 

fljótlega aftur en ekki með Árna með sér (rannsakandi fékk þær upplýsingar í lok tímans að Árni 

hefði farið í hljóðfæratíma). Lára spyr hópinn hvort þau séu ekki búin. Hún lyftir upp kartoninu og 
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segir: „Við erum svo með textann hérna sem við getum lesið upp.“ Helgi svarar ekki en stelpurnar 

samþykkja og fara þær saman með kartonið og sýna St2 sem segir þeim að þetta sé glæsilegt hjá 

þeim. 

K2 kemur og segir þeim að þær þurfi að hafa textann líka á blaði til að geta lesið upp og þær segja 

henni að þær séu líka með textann á blaði. K2 segir þeim þá að þær megi fara ofan í textann með 

túss. Þær skipta textanum á milli sín og byrja að fara ofan í hann.  

Helgi er enn að vinna við plánetuna sína og byrjar að klippa hnöttinn sinn út.  

K1 kemur og tekur myndir af hópnum þar sem þau eru að vinna og gengur um stofuna og tekur 

myndir af öllum hópunum við vinnuna.  

9.20  Lára er búin að fara ofan í sinn textabút og byrjar að hjálpa Ingu við sinn. 

Inga spyr Helga hvort hún megi sjá plánetuna sem hann er búinn að vera að gera en hann svarar 

neitandi og segir að hún sé ljót. Lára, Margét og Inga fara til K2 og sýna henni plakatið þegar þær 

eru búnar að fara ofan í með túss. Hún hrósar þeim og segir þeim að merkja plakatið með 

nöfnunum þeirra neðst og skrifa efst hvaða plánetu þær eru með.  

Lára segir henni að Helgi og Árni hafi ekki gert neitt. K2 segir þeim þá að setja nöfnin þeirra ekki á 

plakatið. K1 kallar: „Allir að ganga frá, við klárum þetta svo á morgun.“ Stelpurnar fara með 

plakatið til K1 til að sýna henni. Hún hrósar þeim og Lára segir henni að strákarnir hafi ekki gert 

neitt.  

K1 svarar: „Þá er það bara þannig, á morgun klárið þið og æfið kynninguna.“ 

Tíminn var 70 mínútur. 20 mínútur fóru í yndislestur, 8 mínútur fóru í að koma 

hópvinnunni af stað og 40 mínútur fór í verkefnavinnu. Inga, Lára og Margrét voru 

virkar í hópvinnunni allan tímann, Árni var virkur í 20 mínútur þangað til hann fór í 

hljóðfæratíma en Helgi tók ekki virkan þátt í hópvinnunni en var þó virkur við að gera 

sína eigin plánetu.  

4.1.10 Sjöunda lota, 3. þrep. Enduruppbygging texta. 
Hópverkefni um himingeiminn og flutningur  

Fyrsta og önnur kennslustund, fimmtudagur kl. 8.10-9.05 (55 mín.). 

K1, K2 og K3 mættir auk St1, St2 og St3. 52 nemendur bekkjahópanna þriggja mættir.  

Kennslustundin byrjaði á yndislestri (í 20 mínútur). Nemendur sátu í sætum sínum og 

lásu í yndislestrabókunum sínum. Eins hjá öllum þrem bekkjarhópunum. Árni fór í 

sérkennslu og tók því ekki þátt í hópvinnunni að þessu sinni.  

8.30  K2 sagði öllum að ganga frá yndislestrarbókum og fara í himingeimshópinn sinn. 

Helgi segir Láru, Margréti og Ingu að hann vilji vera þátttakandi í hópnum núna en Lára segir 

honum að þar sem hann hafi ekki gert neitt í gær hafi kennarinn sagt að hann væri ekki lengur 

með þeim í hóp. Helgi segist þá hafa verið að grínast daginn áður. En Lára og hinar stelpurnar taka 

ekki mark á því. Þær hunsa hann og fara án hans út úr skólastofunni, fram í stiga þar sem ætlunin 

er að æfa flutning verkefnisins.  

 Stelpurnar skipta með sér hlutverkum. Inga segist ekki vilja tala en vill halda á plakatinu. Margrét 

og Lára eru til í að skiptast á að lesa textann. Lára segir Margréti hvað hún á að lesa.  

Lára: „Ég les þetta, svo þú, svo við saman og svo ég og svo þú. Vilt þú lesa af plakatinu?“  
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Margrét: „Nei.“  

Lára: „Ok, ekkert mál, þá les ég af því og þú notar blaðið.“ 

Ef Margrét hikar við lesturinn þá hjálpar Lára henni. Inga heldur á plakatinu og fylgist með þeim.  

8.40  Lára segist vilja að þær læri textann utan að svo þær þurfi ekki að lesa af blaðinu. Margrét 

samþykkir það og byrjar í framhaldinu að æfa sig í að þylja textann upp án þess að horfa á textann. 

Þegar þær eru búnar að renna yfir textann níu sinnum segist Lára vilja prófa að skipta textanum í 

fleiri hluta og skiptast örar á að lesa. Margrét samþykkir það strax. Inga stendur við hlið þeirra 

með plakatið og fylgist vel með. (Þær nota rannsakanda sem áhorfanda. Rannsakandi situr í efstu 

tröppunni í stiganum og þær standa fjórum tröppum fyrir neðan hann). Stelpurnar halda áfram að 

reyna að þylja upp textann án þess að kíkja á blaðið, það gengur betur og betur hjá þeim. 

Lára : „Yes!“ Þegar það gekk upp hjá þeim.  

8.50  Margrét tekur blaðið og ætlar að lesa upp af því en Lára tekur það af henni og gefur henni fyrsta 

orðið til að koma henni af stað. 

Margrét: „Ég ætla samt að hafa blaðið á sviðinu.“ 

Lára: „Ok.“ 

K1 kemur með Helga og segir að hann eigi að vera með þeim. 

Lára: „Ég veit það.“ 

Helgi: „Þær vilja ekki hafa mig með.“ 

Jóna: „Þetta er bara afsökun, þær ráða því ekki þú átt að vera með þeim.“  

K1 skilur Helga eftir hjá stelpunum. Í sömu andrá kemur Árni úr sérkennslu. Lára spyr strákana 

hvort þeir vilji segja eitthvað í kynningunni á verkefninu. Þeir neita því. K2 kemur og stelpurnar 

segja henni að hópurinn sé tilbúinn að flytja verkefnið. K2 nær í K1 sem spyr hópinn hverjir ætli að 

tala. Lára svara: „Við tvær.“ og bendir á Margréti, svo bendir hún á Ingu og segir: “Hún þorir ekki.“  

K1 við Ingu: „Ætlar þú ekki, þú verður að æfa þig.“ 

Inga: „Nei.“ 

K1 biður st3 um að taka videó af kynningunni og þau rölta um rýmið til að finna hentugan stað 

fyrir upptökuna. Rýmið undir stiganum á gangi skólans verður fyrir valinu. 

St3 spyr hvort þau séu búin að æfa sig. 

Lára: „Já meira en nóg.“ 

Þau byrja að stilla sér upp og Lára segir hópfélögum sínum hver á að gera hvað, þ.e.a.s. hver á að 

halda á hverju og hvar hver á að standa.  

Lára og Margrét skiptast á við lesturinn og lesa þær báðar af blaðinu. Inga heldur á uppblásinni 

plánetu og Helgi og Árni halda saman á plakatinu. 

Stuðningsfulltrúinn skoðar videóið og segir þeim að það hafi verið truflun á því svo þau þurfa að 

flytja verkefnið aftur. Þau voru sátt við það og Margét sagði: „Tölum hærra.“ 

9.05  K1 kemur og spyr hvort þau séu að verða búin. St3 segir henni að hópurinn hafi þurft að flytja 

verkefnið tvisvar vegna truflunar og svo horfa þau saman á videóið. Þau eru sammála um að þetta 

sé flott hjá þeim.  

Lára spyr: „Lesum við þetta ekki upp fyrir framan alla eins og við gerðum með jólasveinana.“ 

St3: „Ég veit það ekki, kannski á eftir.“ 

K1: „Þið megið fara og vinna frjást í vinnubók.“ 

Lára: „Megum við ekki lita?“ 

K1: „Jú þið megið teikna einhverja plánetu ef þið viljið.“ 
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Lára: „Já við viljum það.“ 

Tíminn var 55 mínútur, 20 mínútur fóru í yndislestur. Lára, Margrét og Inga voru virkar í 

hópvinnunni allan tímann eða í 35 mínútur, Árni var í sérkennslu og missti því að 15 

mínútum en var virkur restina af tímanum eða í 20 mínútur, Helgi var virkur í 

hópvinnunni í 20 mínútur.  

 

 

Mynd 3. Veggspjald nemenda af Mars. 

Á mynd 3 má sjá viðfangsefni hópsins sem fylgst var með í vettvangsathuguninni. 

Textann á myndinni skrifuðu nemendur annars vegar beint upp úr bókinni Komdu og 
skoðaðu himingeiminn og hins vegar þýddu nemendur textabrot úr enskri fræðibók um 

Mars. 

Orðréttur texti nemenda: 

x Einu sinni fannst hrapsteinn frá Mars á jörðinni í honum voru form sem líktust lífverum. 

ekkert meira hefur komið fram á myndum eða í sýnum sem tekin hafa verið á mars sem 

bendir til að þar sé líf. (Þessi málsgrein er tekin beint upp úr bókinni Komdu og skoðaðu 
himingeiminn). 

x Mars er 25 klukkustundir að fara í kringum sig sjálfann en 687 daga um sólina (Þessi 

setning er beint upp úr bókinni Komdu og skoðaðu himingeiminn).  

x Eitt fjallanna er mjög stórt. Það er þrisvar sinnum stærra en Everest og hylur svæði sem 

er tvisvar sinnum stærra en Ísland (Þessi málsgrein er tekin beint upp úr bókinni Komdu 
og skoðaðu himingeiminn).  
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x Á mars er mjög mjög kalt og jafn vel á björtum sumardögum getur verið margra gráðu 

frost (Þessi setning er þýdd úr enskri fræðibók um Mars). 

x Einhver tíman var fljótandi vatn á Mars (Þessi setning er þýdd úr enskri fræðibók um 

Mars). 

Textann skrifuðu nemendur fyrst á blað og yfirfærðu svo yfir á veggspjaldið. Textinn var 

annars vegar tekinn beint upp úr bókinni Komdu og skoðaðu heimingeiminn og hins 

vegar þýddu nemendur textabrot úr enskri fræðibók um Mars.  

4.1.11 Áttunda lota, 2. þrep. Sundurgreinandi vinna og 3. þrep. Enduruppbygging 
texta. Hópverkefni um heimingeiminn/spurningahefti  

Fyrsta og önnur kennslustund, mánudagur kl. 8.10-9.20 (50 mín.). 

K1, K2 og K3 mættir auk St1, St2 og St3. 48 nemendur bekkjahópanna þriggja voru 

mættir. Kennslustundin byrjaði á yndislestri (25 mínútur). Nemendur sátu í sætum 

sínum og lásu í yndislestrabókunum sínum. Eins hjá öllum þrem bekkjarhópunum. Árni 

fór í sérkennslu og tók því ekki þátt í hópvinnunni að þessu sinni.  

8.35  K2 segir nemendum að skila bókum og setjast á miðjuna. Þegar allir eru sestir segir hún þeim að 

nú séu flestir að leggja lokahönd á að klára verkefnin sín og að einn hópur sé búinn að ljúka sínu. 

Hún bendir nemendum á að þeir þurfi að skipta á milli sín textanum og æfa sig að lesa upp því 

flutningurinn verði tekinn upp á spjaldtölvu. Hún vill að sem flestir lesi upp nema ef þeir treysta 

sér alls ekki til þess. Að lokum bætir hún því við að kennararnir séu að fylgjast með virkni og þeir 

nemendur sem séu óvirkir fái 0 fyrir verkefnið og að nemendur fái svo fá tækifæri til að meta eigið 

framlag og framlag hinna og bendir minnir þá á að það sé ekki í boði að dæma einhvern útfrá því 

að þeim finnist hann leiðinlegur. Það sé mjög alvarlegt verkefni að meta vinnu annarra. 

8.40  Hópurinn sem rannsakandi fylgir fær spurningahefti um himingeiminn sem þau eiga að svara í 

tímanum. Þau fá þau fyrirmæli að þau mega hjálpast að en eiga að reyna að svara sjálf áður en 

þau leita svara í bókum. Margrét, Inga og Lára setjast strax við borð og byrja að vinna. Árni er ekki 

mættur og Helgi er ennþá að ráfa um stofuna. Lára opnar fljótlega bókina um himingeiminn og 

finnur svar við fyrstu spurningunni. Inga minnir hana á að þær ættu að reyna að svara sjálfar fyrst. 

Lára gefst fljótt upp á því og heldur áfram að leita svara í bókinni og nær sér fljótt í aðra bók um 

himingeiminn.  

8.50  Þegar stelpurnar hafa unnið við að svara spurningunum í 10 mínútur sest Helgi hjá þeim. Það 

gengur hratt hjá Láru að svara spurningunum og Margrét og Inga herma eftir svörum hennar 

jafnóðum.  

Lára segir: „Þetta eru mjög erfiðar spurningar.“ 

Helgi: „Já það stendur alveg hver var fyrsti geimfarinn, það er örugglega á ensku eða eitthvað.“ 

Lára kallar á K1 og spyr: „Hvað þýðir mjög eldfjöll?“ 

K1: „Ohh... það á standa mörg eldfjöll.“ 

8.55  Helgi hristir borðið þegar hann færir stólinn sinn og stelpurnar hvæsa á hann. Hann reynir svo að 

sjá svar hjá Margréti en hún snýr blaðinu svo hann sjái það ekki. Lára fer til K1 til að fá aðstoð við 

spurningu. Hún gefur henni svarið og Lára skrifar það hjá sér, svo heldur hún áfram að fletta og 

fletta í bókinni og leita að fleiri svörum. 
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Helgi, Margrét og Inga þræta á meðan um þátttöku hans í hópnum. Helgi er ekki ennþá búinn að 

sækja sér skriffæri og er því ekki byrjaður að svara spurningaheftinu. Margrét spyr um svar við 

spurningu. Lára réttir henni bókina og sýnir henni hvar hún getur fundið svarið. 

9.00  Helgi spyr Láru hvort hún sé búin að finna hver var fyrsti geimfarinn.Hún svarar því játandi og segir 

honum svarið. Lára fer og spyr St1 um svar sem hún finnur ekki í bókinni. Stuðningurinn segir 

henni að það væri gaman að prófa að gúgla svarið. Hún fer að leita að spjaldtölvu en finnur hana 

ekki. St1 hjálpar henni því að finna svarið í bókinni og segir henni að lesa ákveðna blaðsíðu betur 

þar sem svarið er að finna. Í framhaldinu er Lára fljót að finna svarið. 

9.03  Helgi biður stelpurnar að lána sér blýant. Þær neita því. Inga fer og sækir K2 sem kemur og spyr 

Helga hvort að hann sé ekki með blýant. Hann neitar því og hún býðst til að lána honum blýant.  

K2 segir Helga að finna svörin sjálfur og apa ekki upp eftir stelpunum.  

Helgi: „Já en þær voru að herma eftir hvor annarra.“ 

K2: „Já en þær voru að hjálpast að, er það ekki?“ 

Stelpurnar svara allar játandi en Helgi segir neitar því. 

K2 segir honum að reyna fyrst sjálfur en svo geti hann spurt stelpurnar ef hann finni ekki svarið.  

9.07  Helgi spyr stelpurnar um svar sem Lára gefur honum strax. Lára spyr Ingu hvað hún sé eiginlega að 

gera. Inga segist vera að teikna.  

Lára: „Þetta er ekki rétt, þetta á að vera svona.“ Og sýnir henni myndina sem hún teiknaði og 

tekur af henni blaðið hennar og strokar út af því og teiknar nýja mynd fyrir hana. 

9.10  Helgi spyr Margréti um annað svar. Hún gefur honum svarið. Hann er ekki alveg viss um að það sé 

rétt svar og spyr hvort hún sé alveg viss.  

Lára: „Gáðu bara sjálfur í bókina.“ 

9.12  Helgi spyr um annað svar.  

Inga: „Vá hvað þessi spurning er létt.“  

Helgi byrjar að telja upp pláneturnar og spyr hver þeirra sé rétta svarið og Inga svarar neitandi 

jafnóðum og segir honum að lokum að svarið byrji á V.  

Helgi: „Venus?“ 

Inga: „Já.“ 

Lára segir honum að hætta þessu giski og gá í bókina.  

9.14  Helgi biður um að fá lánað strokleður. Stelpurnar hunsa bónina. K1 kemur og Helgi kvartar yfir því 

að stelpurnar séu ekki að segja honum svörin. K1 biður þær að vera ekki leiðinlegar við hann.  

Lára: „Já en hann er ekki á sömu spurningu og við.“ 

Helgi: „Já en það má samt alveg sýna.“ 

K1 segir þeim að vinna saman og muna að svara með heilum setningum. 

9.18  Helgi biður um annað svar. 

Lára: „Gáðu sjálfur.“ 

Helgi: „Vá hvað þið eruð leiðinlegar.“ Og fer og kvartar í St1.  

Lára kallar á eftir honum: „Gáðu í bókina.“ 

Helgi kemur svo aftur og heldur áfram að spyrja stelpurnar um svör. 

Lára: „Gáðu bara, svarið er fremst í bókinni.“ 

Helgi opnar bókina og byrjar að leita að svarinu á fyrstu blaðsíðunni í bókinni og segir svo: „Ég er 

hættur í þessum hóp, þú sagðir að þetta væri á fyrstu blaðsíðunni.“ 
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Lára: „Þetta er fyrsta plánetan.“ 

9.21  Lára fer með blaðið til K2 og segist vera búin. 

K2 segir að nú megi allir ganga frá og taka upp nesti. 

Tíminn var 50 mínútur, 25 mínútur fóru í yndislestur, 5 mínútur fóru í að koma vinnu 

nemenda af stað. Árni var ekki mættur. Lára, Margrét og Inga voru virkar í 40 mínútur 

en Helgi kom sér ekki að verki fyrr en 20 mínútur voru eftir af tímanum.  

4.1.12 Níunda lota, 2. þrep. Sundurgreinandi vinna og 3. þrep. Enduruppbygging 
texta Blandaður tími - Hópverkefni um 
himingeiminn/flutningur/spurningahefti/frjáls vinna  

Fimmta og sjötta kennslustund, þriðjudagur kl. 12.00-13.00 (60 mín.). 

K1, K2 og K3 mættir og St1 (einn stuðningsfulltrúi var veikur og annar upptekinn að 

sinna nemanda utan kennslustofu). 54 nemendur bekkjahópanna þriggja voru mættir. 

Þessi kennslustund var svokallaður klárutími. Það áttu nokkrir hópar eftir að flytja 

verkefnin sín og láta taka flutninginn upp á videó. Aðrir áttu eftir að svara 

spurningaheftinu og örfáir voru búnir að klára allt og fengu frjálsan tíma í vinnubók.  

12.10  Hóparnir byrja að vinna. Helgi er fjarverandi í dag, Árni ráfar um stofuna, Lára, Margrét og Inga 

fara til K2. Lára segir henni að hún sé búin með allt. K2 segir þeim að þær megi vinna frjálst í 

vinnubók og að það séu verðlaunin þeirra fyrir að vera svona fljótar. Inga og Margrét eru þó ekki 

alveg búnar með spurningaheftið. Lára sest á gólfið með þeim og hún tekur við 

spurningaheftunum þeirra og byrjar að bæta inn í þau þeim svörum sem vantar.  

12.15  Lára sá að rannsakandi horfði á hvað hún var að gera svo hún rétti stelpunum spurningaheftin og 

lét þær herma sjálfar eftir svörunum hennar.  

12.20  Þær eru búnar að svara öllum spurningunum. Lára sest upp á borð hjá Margréti og spjallar við 

hana. Margrét situr í sætinu sínu og er byrjuð að vinna í vinnubókinni Könnum kortin. Inga situr á 

öðrum stað í skólastofunni og er einnig að vinna í bókinni Könnum kortin.  

12.22  Margrét er hætt að vinna í vinnubókinni. Lára og Margrét sitja báðar og fylgjast með því sem er að 

gerast í kringum þær. 

12.24  Lára spyr K1 hvort hún megi teikna og mála og fær samþykki fyrir því. Hún sest niður og byrjar að 

mála með vatnslitum. Margrét sækir sér líka málningu og blað. Árni er sestur í sætið sitt og er 

kominn með spurningaheftið sem hinir hópmeðlimir hans eru búnir að klára. Hann flettir bókinni 

um himingeiminn og leitar að svörum.  

12.31  Lára hefur lokið við að mála eina mynd og fer á flakk um kennslustofuna, hún sækir sér bita af 

smáköku í töskunni sinni og stoppar við borðið hjá Margréti, síðan fer hún og sækir nýtt blað og 

byrjar aftur að mála. 

12.35  Lára aftur komin á flakk. Hún er búin að rífa blaðið sitt. Margrét gengur frá sinni málningu. 

12.40  Árni er búinn að svara tveimur spurningum í spurningaheftinu. Lára er búin að ná sér í blað númer 

þrjú og er aftur komin á flakk. Inga er ennþá að vinna í kortabókinni. Margrét er staðin upp og 

farin að fikta við að hækka og lækka tússtöfluna, svo skríður hún um stofuna og felur sig fyrir aftan 

stólinn hjá bekkjarsystur sinni. 
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12.43  Lára byrjar að ganga frá dótinu sínu ofan í skólatöskuna sína. Árni er lagstur fram á borðið sitt. 

Hann er ekki búinn að svara fleiri spurningum. Lára tekur splittstökk yfir kennslustofuna. Margrét 

byrjar að dansa við bekkjarsystur sína í rýminu og gengur svo fram á gang og er þar í stutta stund. 

12.45  Inga fer til K1 með kortabókina og spyr hana að einhverju og ráfar svo um rýmið með bókina í 

hendinni. Lára og Margrét halda áfram að snúa sér í hringi og ráfa um rýmið og fram á gang. 

12.54  Árni snýr spurningaheftinu sínu á hvolf en heldur áfram að skoða bókina. Hann er ennþá á 

spurningu númer tvö. 

12.56  K3 sest hjá Árna og byrjar að aðstoða hann við að svara spurningunum. 

13.00  K2 kallar: „Jæja, allir að taka saman.“ 

K3 situr ennþá hjá Árna sem kominn er á spurningu númer níu. 

Tíminn var 60 mínútur, Helgi var fjarverandi. 10 mínútur fóru í verkefnavinnu hjá Láru, 

Ingu og Margréti, Inga var virk í frjálsri vinnubókarvinnu í 25 mínútur en Margrét og 

Lára voru virkar í 5 mínútur við að mála myndir, annars voru þær óvirkar á flakki um 

stofuna það sem eftir var af kennslustundinni. Árni var alveg óvirkur fyrstu 15 

mínúturnar, svo byrjaði hann að svara spurningaheftinu en gafst fljótt upp og sat 

óvirkur við borðið sitt í um það bil 30 mínútur eða þangað til tæplega 5 mínútur voru 

eftir af tímanum. 

4.1.13 Samantekt – BL-þrep 

1. Í fyrstu lotunni var unnið með þrep eitt og tvö þar sem annars vegar var unnið 

með inntak gæðatexta þar sem kennarinn las fyrir nemendur og stuðlaði að 

sameiginlegri reynslu þeirra af textanum annars vegar með umræðum og 

skýringu á textanum. Hins vegar var unnið með tæknilega þætti lestrarnámsins 

þar sem rýnt var vel ofan í lykilorðið með öllum nememendahópnum. 

2. Í annarri lotu var einungis unnið með þrep tvö þar sem nemendur unnu 

sóknarskriftarverkefni. 

3. Í þriðju lotu var unnið einungis unnið með þrep þar sem nemendur leystu 

orðasúpuverkefni. 

4. Í fjórðu lotu var aftur unnið með þrep eitt þar sem lokið var við að lesa bókina 

fyrir nemendur, umræður skapaðar um efnið, auk þess sem kennarinn úrskýrði 

textann.  

5. Í fimmtu lotu var unnið með þrep þrjú. Nemendum var skipt í hópa, unnið var 

að enduruppbyggingu texta. Nemendur öfluðu upplýsinga um himingeiminn úr 

bókum og af veraldarvefnum og sömdu eigin texta til að líma á veggspjaldið.  

6. Í sjöttu lotu var einungis unnið með þriðja þrepið þar sem unnið var að 

enduruppbyggingu texta. Nemendur endurskrifuðu upplýsingar sem þeir voru 

búnir að semja út frá gagnaöflun sinni. Einnig fólst vinnan í ýmiss konar sköpun 

út frá textanum.  
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7. Í sjöundu lotu var einnig unnið með þrep þrjú. Þar sem nemendahóparnir unnu 

áfram við enduruppbyggingu textans og undirbjuggu kynningu á viðfangsefnum 

sínum. 

8. Í áttundu lotu var unnið með þrep tvö og þrjú. Nemendahóparnir unnu annars 

vegar að því að klára að viðfangsefnin sín og æfa flutning á þeim og hins vegar 

að því að svara spurningum sem fólst í því að nemendur þurftu að kafa djúpt í 

efnið.  

9. Í níundu og síðustu lotunni var einnig unnið með bæði þrep tvö og þrjú þar sem 

nemendahóparnir unnu að því að flytja verkefnin sín og svara spurningunum.  

4.1.14 Samantekt – Yfirlit yfir virkni nemenda í hópvinnu 

Það kom í ljós þegar skoðuð var virkni hvers og eins nemanda í hópnum sem fylgst var 

með í vettvangsathuguninni að nemendurnir voru misvirkir í hópvinnunni. Stelpurnar 

voru virkar í 115 mínútur en strákarnir í 40 mínútur. Þess má geta að Árni var virkur í 

hópvinnunni á meðan hann var á staðnum en tvisvar sinnum missti hann af stórum 

hluta hópvinnunnar vegna sérkennslu og hljóðfæranáms. Að mati rannsakandans mætti 

rekja óvirkni Helga til samskiptaerfiðleika við aðra meðlimi hópsins. 

4.2 Sjálfsmat nemenda 
Þegar allir nemendur 4. bekkjar höfðu lokið við viðfangsefni BL-lotunnar var haldin 

videósýning þar sem nemendur fengu tækifæri til að sjá flutning sinn og bekkjarsystkina 

sinna og meta eigið vinnuframlag. Þeir fengu til þess sjálfsmatsblöð (viðauki C) sem þeir 

áttu að fylla út og skila til kennara. Spurt var um eftirfarandi atriði:  

1. Virka þátttöku í verkefnavinnunni. Þá krossuðu Lára, Árni og Margrét við svarmöguleikann 

„alltaf“, en Inga og Helgi töldu sig „oftast“ hafa tekið virkan þátt í verkefnavinnunni.  

2. Áhuga. Þá merktu Lára, Árni, Margrét og Inga við „alltaf“ en Helgi merkti við að hann hefði 

„stundum“ sýnt áhuga. 

3. Vinnuframlag og þátttaka í hóp. Þá krossuðu Árni, Lára, Helgi og Margrét við „alltaf“ en Inga 

merkti við „oftast“.  

4. Virk hlustun. Þá merktu Lára og Margrét við „alltaf“, Helgi við oftast, Inga við „stundum“ og 

Árni skilaði þessum svarmöguleika auðum. 

5. Framlag hugmynda. Þá merktu Margrét og Lára við „oftast“ en Helgi, Árni og Inga merktu við 

„stundum“. 

6. Upplýsingaöflun. Þá töldu Lára og Margrét sig „alltaf“ hafa verið duglegar við að afla 

upplýsinga en Helgi og Árni merktu við „oftast“ og Inga við „stundum“. 

7. Vinnsla úr upplýsingum. Þá krossuðu Helgi og Margrét við „alltaf“, Lára við „oftast“ en Árni 

og Inga merktu við „stundum“.  



 

49 

Samantekt 

Það sem vakti athygli rannsakanda var að enginn þessara fimm nemenda merkti við 

möguleikana sjaldan og aldrei. Ef svör þeirra eru talin saman þá kemur í ljós að samtals 

merktu þau sautján sinnum við alltaf, níu sinnum við oftast, átta sinnum við stundum 

en merktu aldrei við svarmöguleikana sjaldan eða aldrei eins og sjá má á töflu 2. 

Samkvæmt niðurstöðum sjálfsmats nemenda virðast nemendur hafa jákvætt viðhorf til 

eigin vinnuframlags og almennt hafa verið virkir í vinnunni. Svör nemenda samræmast 

ekki öll upplifun rannsakanda af vinnu þeirra í BL-lotunni, þar sem nemendur virtust 

taka mismikinn þátt í vinnunni . Að mati rannsakanda gæti verið að nemendur reyni að 

fegra sinn hlut til að þóknast kennaranum.  

Tafla 3. Yfirlit um svör nemenda við spurningum um eigin þátttöku. 

 Aldrei Sjaldan Stundum Oftast Alltaf 

Ég tók virkan þátt í 

verkefnavinnunni 
   I, H L, Á, M 

Ég sýndi áhuga á 

verkefninu 
  H  L, Á, M, I 

Ég lagði til vinnunnar í 

hópnum 
   I L, Á, H, M 

Ég hlustaði á það sem hinir 

lögðu til (Á SVARAR EKKI) 
  I H L, M 

Ég lagði fram hugmyndir í 

hópinn 
  H, Á, I L, M  

Ég tók þátt í að afla 

upplýsinga 
  I H, Á L, M 

Ég tók þátt í að vinna úr 

upplýsingum 
  Á, I L H, M 

4.3 Viðtöl við nemendur og kennara  
Kaflinn skiptist í þrjú yfirþemu sem eru: Þróun BL-hugmyndafræðinnar í 4. bekk, viðhorf 

kennara til BL-lotunnar og viðhorf nemenda til BL-lotunnar.  
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4.3.1 Þróun BL-hugmyndafræðinnar í 4. bekk  

Þróun BL-hugmyndafræðinnar var metin út frá eftirfarandi þáttum sem spurt var um í 

viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar:  

1. Samvinna kennara og stuðningsfulltrúa 

2. Áhrif BL á kennsluskipulag 

3. Dæmigerð vinna samkvæmt BL í 4. bekk 

4. Vinnubrögð í BL-kennslustund  

5. Áhersla á einstaklingsvinnu og samvinnu 

6. Sérstakir áhersluþættir í ritunarferlinu  

7. Skipting nemenda í hópa 

8. Áhrif á val á viðfangsefnum 

9. Viðhorf kennara til BL 

10. Reynsla kennara af BL 

11. Stuðningur við þróun BL-hugmyndafræðinnar 

12. Áhrif BL á árangur nemenda í samræmdum prófum  

13. Þróun BL í skólanum 

4.3.1.1 Samvinna kennara og stuðningsfulltrúa  

Þegar kennarar voru spurðir um samvinnu í kringum BL-hugmyndafræðina kom fram að 

umsjónarkennarar 1. - 4. bekkjar, sem allir notast við BL-hugmyndafræðina funda einu 

sinni í mánuði þar sem þeir skiptast á hugmyndum og reynslu af BL. Kennararnir voru 

sammála um að samvinnan milli árganga yngsta stigs væri mikil, ekki aðeins hjá 

kennurunum heldur væru stuðningsfulltrúarnir einnig þátttakendur í henni. 

K1: „Maður eiginlega lærir mest á því að sjá hvað aðrir eru að gera.“ 

Þátttakendum var tíðrætt um teymisvinnu. 

K3: „Ég mundi bara að segja að það væri ótrúlega mikil teymisvinna, allir einhvern 

veginn vinna saman. Við skiptum þessu bara einhvern veginn, það er engin ein með of 

mikið. Við reynum bara að skipta þessu svolítið jafnt og vinnum það sem við erum 

sterkar í. Ég tek að mér kannski eitthvað sem ég er sterk í […] og já við reynum að skipta 

þessu svolítið svona. Við reynum líka að stýra stuðningnum þar sem mest þarf á að 

halda.“ 

Vettvangsathugunin leiddi í ljós að mikil samvinna er á milli K1, K2 og K3 auk 

stuðningsfulltrúanna. Bekkjarhópunum þremur var alltaf kennt sama námsefni á sama 

tíma og þegar kom að blöndun bekkjanna og hópavinnu gengu kennararnir og 

stuðningsfulltrúarnir á milli allra nemendanna og aðstoðuðu þá.  



 

51 

4.3.1.2 Áhrif BL á kennsluskipulag 

Þegar spurt var um áhrif BL-hugmyndafræðinnar á kennsluskipulag, starf kennara og 

starf bekkjarins almennt bar kennurum saman um að áhrifa BL gætti í flestum 

vinnubrögðum sínum.  

K2: „Mín reynsla er að það er allt unnið út frá kennsluáætlun. Skipulagið snýst um 

að við byrjum á einhverri bók og vinnum aðallega með hana alla vikuna. Ég tel nokkurn 

veginn allt unnið út frá BL.“ 

K1 tók í sama streng: „Við náttúrulega notum þessi vinnubrögð eiginlega í flestu 

nema þá kannski í stærðfræðinni.“ 

Niðurstöður úr vettvangsathugun og úr viðtölum við kennara leiddu í ljós að í BL-

lotunni virtust kennararnir ekki vinna útfrá skipulögðum verkferlum BL 

hugmyndafræðinnar. K2 sagði að allt væri unnið út frá kennsluáætlun en í þessu tilfelli 

var hún ekki útbúin fyrir BL-lotuna.  

4.3.1.3 Dæmigerð vinna samkvæmt BL í 4. bekk  

Þegar spurt var um dæmigerða vinnu samkvæmt BL tiltóku kennararnir eftirfarandi:  

10. Byrjað er á að lesa bók sem hefur ekki verið endurlesin fyrir nemendur eins og 

BL-hugmyndafræðin segir til um. Þegar rannsakandi spurði nánar um hvers 

vegna það er ekki gert virtust þeir ekki telja þörf á því vegna þyngdar 

lestrarefnis og töluðu um að þær bækur sem stuðst væri við í kennslu 4. bekkjar 

væru yfirgripsmeiri en þær bækur sem notaðar eru við kennslu í yngri bekkjum.  

11. Síðan er eitt lykilorð tekið fyrir og grandskoðað. K2 tók fram að hún teldi 

vinnuna með lykilorðin of auðvelda fyrir nemendur í 4. bekk og það þyrfti að 

gera vinnuna meira krefjandi fyrir nemendur. 

12. Vettvangsathugunin leiddi í ljós að í framhaldinu vinna nemendur fjölbreytt 

verkefni, s.s. sóknarskrift, krossglímu, svara spurningum úr efninu og vinna 

stærri hópverkefni eins og unnið var þegar vettvangsathugun fór fram. 

Að mati kennara þarf ekki að kafa eins djúpt í hvert einasta orð eins og gert er í 

yngri bekkjum. Helstu verkefni sem unnin eru í BL-lotu eru m.a. lykilorð, sóknarskrift, 

krossglíma, svara spurningum úr efninu auk stærri verkefna. Í viðtölunum þegar 

kennarar voru beðnir um að lýsa BL-kennslu sinni kom fram að þeir telja sig nýta BL-

hugmyndafræðina í flestum vinnubrögðum sínum sem reynir á þekkingu kennara á 

hugmyndafræðinni. Kennararnir minntust ekki á lykilhugtök hugmyndafræðinnar nema 

þau sem snéru að orðavinnunni sem á bara við í lestrarkennslu. Þeir minntust ekki á 

þriggja þrepa ferli BL: Heild-eining-heild né önnur hugtök BL-hugmyndafræðinnar. Við 

vettvangsathugun kom ekki fram að unnið væri með tengsl hugtaka og merkingu þeirra 
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við vinnu viðfangsefnis BL-lotunnar t.d. að ræða hver sé munur á stjörnu og 

reikistjörnu, tungli og gervitungli.  

4.3.1.4 Vinnubrögð í BL-kennslustund 

Spurðir um hvernig nemendum eru kennd vinnubrögð í BL-kennslustund kom fram í 

svörum kennara að nemendur í 4. bekk hafa hlotið töluverða reynslu af BL-

vinnubrögðum eða allt frá þeir hófu nám við skólann í 1. bekk og þekki þar af leiðandi 

BL-vinnubrögðin vel.  

K1: „ Þau eru náttúrlega orðin rosalega klár í að nota þessi vinnubrögð. Þessi 

vinnubrögð eru bara einhvern veginn orðið svo sjálfsögð fyrir þau.“  

K3 tók í sama strengi:„Þau kunna þetta og vita hvað við erum að meina ef við 

segjum lykilorð […]. Það er auðveldara fyrir okkur að gefa fyrirmæli og auðveldara fyrir 

þau að fylgja þeim.“ 

Vettvangsathugun leiddi í ljós að nemendur þekkja vinnubrögð BL sem kennararnir 

nýta við kennsluna sem gerir það að verkum að minni tími fer í að útskýra vinnubrögð 

og skilja til hvers er ætlast.  

4.3.1.5 Áhersla á einstaklingsvinnu eða samvinnu 

Fram kom við vettvangsathugun og í viðtölum við kennara að lögð er áhersla á bæði 

einstaklings- og samvinnu en samvinnan nýtur að meira vægis.  

K1: „Við leggjum áherslu á hvoru tveggja en við leggjum rosalega mikla áherslu á 

samvinnu. Þau mega vinna saman og ræða saman. Mér finnst líka að þau verði að mega 

hjálpast að. Við erum með mjög mikla þannig vinnu núna.“ 

K2: „Við erum að hallast meira að samvinnunni. Ég sá það bara svo vel þarna um 

daginn að mínir drengir, sem eiga ofboðslega erfitt með að sitja kyrrir. Þeir vinna mun 

betur í hóp og það er ekki út af því að þeir séu að herma eftir hinum, heldur ef þeir 

þurfa að vinna saman, spjalla og finna saman eitthvað svar þá gengur miklu betur.“  

Kennurum bar saman um kosti samvinnu nemenda. Þeir telja hana ákjósanlega þar 

sem hún eflir m.a. samskiptahæfni nemenda og gefur tækifæri til að þeir nýti styrkleika 

sína.  

Vettvangsathugunin leiddi í ljós að upp komu ýmis ágreiningsmál milli nemenda. 

Greina mátti ákveðið ósamræmi í vinnubrögðum kennara og stuðningsfulltrúa um 

hvernig taka ætti á ágreiningi milli nemenda.  
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4.3.1.6 Sérstakir áhersluþættir í ritunarferlinu 

Þegar spurt var um hvort lögð væri áhersla á sérstaka þætti í ritunarferli nemenda 

tiltóku kennarar að helstu áhersluþættirnir fælust í dagbókarskrifum og æfingu við: 

stafsetningu, vandaða skrift, endurskrif texta og ritvinnslu á tölvu. 

K1 talaði um að í BL-lotunni hafi nemendur byrjað á að skrifa upplýsingarnar sem 

þeir söfnuðu um ákveðið viðfangsefni á blað og svo hafi þeir vandað sig við að yfirfæra 

textann yfir á veggspjald. Upplifun K1 var sú að mikinn mun væri að sjá á textanum eftir 

yfirfærsluna sérstaklega hjá sterkustu nemendunum sem hún sagði að breyttu stundum 

orðalaginu. 

Samkvæmt vettvangsathugun og greiningu gagna var texti hópsins sem fylgst var 

með tekinn beint upp úr lesefninu og var engin sjáanleg breyting á honum frá blaðinu 

yfir á veggspjaldið og var hann ekki laus við stafsetningarvillur. 

4.3.1.7 Skipting nemenda í hópa 

 Þegar spurt var um hvernig staðið væri að skiptingu í hópa tiltóku allir kennararnir að 

það væri misjafnt hvernig það væri gert. Þeim bar saman um að það væri gott að hafa 

einn sterkan einstakling í hverjum hóp til að hvetja hina áfram og best væri að telja 

nemendur saman í hópa og passa að færa til í hópunum ef þeir hefðu vitneskju um að 

ákveðnir aðilar vinna illa saman.  

K3: „Það þarf að passa að það séu ekki margir veikir saman það sé alltaf einn sterkur 

með sem getur hvatt, hjálpað og styrkt svolítið.“  

Vettvangsathugunin sýndi fram á að í hópnum sem rannsakandi fylgdi var einn 

sterkur einstaklingur sem virtist leiða vinnu hópsins. Upplifun rannsakanda af samvinnu 

hópsins var að eftir að hópurinn hafði skipt með sér verkum tók sterki einstaklingurinn 

fram fyrir hendur hinna með því að vinna fyrir þá óumbeðinn þegar hann hafði lokið 

sinni vinnu. 

4.3.1.8 Áhrif á val á viðfangsefnum 

Spurðir um hvers vegna viðfangsefnið um himingeiminn hefði verið valið bar kennurum 

saman um að ástæðan væri sú að hefð væri fyrir því að taka það fyrir í 4. bekk. 

K1: „Þetta viðfangsefni er alltaf tekið í 4. bekk, þetta er bara 4. bekkjar verkefni.“ 

K3: „Það er það sem 4. bekkur tekur inn í námskrá.“  

Í skólanámskrá þátttökuskólans er ekkert að finna um viðfangsefnið himingeiminn 

sem tekið var fyrir í BL-lotunni og ekki reyndist unnt að fá markvissar skýringar á vali 

viðfangsefnisins. 
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4.3.1.9 Viðhorf kennara til BL-hugmyndafræðinnar 

Þegar spurt var um hvort viðmælendur væru sáttir við kennslu sína samkvæmt BL 

sögðust þeir allir vera sáttir. K1 tók einnig fram að gott væri að vinna með BL í opnum 

skóla. 

K1: „ Mér finnst mjög gott að vera með svona opinn skóla í þetta. Það hentar mjög 

vel í þessu því þá getur maður unnið svo mikið saman. Mér finnst það svo jákvætt að 

geta blandað hópnum.“ 

Viðmælendur tiltóku að sterku hliðar BL-kennslunnar væru þær að nemendum 

finnst BL-vinnan skemmtileg en að veiku hliðar hennar væru t.d. þær að vinnan getur 

dregist á langinn og getur verið of auðveld fyrir nemendur.  

K2:„Mér finnst sterku hliðarnar vera þær að krökkunum finnst þetta skemmtilegt og 

þá verður þetta allt svo miklu auðveldara. Stundum verða þau þreytt ef við erum of 

lengi og missa áhugann.“  

Niðurstöður gefa til kynna að kennararnir hafa jákvætt viðhorf til BL-

hugmyndafræðinnar. Helstu annmarkar kennslunnar að mati rannsakanda voru að ekki 

hafði verið gert ráð fyrir öðrum skipulögðum viðfangsefnum fyrir þá hópa sem voru 

fljótir að ljúka vinnu sinni. Þeir voru því eirðarlausir við frjálsu vinnuna sem var í boði 

fyrir þá. 

4.3.1.10 Reynsla kennara af BL 

Þegar spurt var um reynslu kennara af BL töluðu þeir um að hún væri almennt góð, 

meðal annars vegna þess hversu vel nemendur þekkja vinnubrögðin þegar þeir eru 

komnir í 4. bekk sem auðveldar vinnuna bæði fyrir þá og kennarana. Einnig bar þeim 

saman um að hugmyndafræðin geri það að verkum að kafað sé dýpra í efnið sem tekið 

er fyrir hverju sinni og þannig fái nemendur meira út úr kennslunni. Það má greina af 

svörum kennara að BL-vinnubrögð virðast vera algeng hjá 4. bekk en eins og áður hefur 

komið fram bar kennurum saman um að áhrifa BL-hugmyndafræðinnar gæti í flestum 

vinnubrögðum þeirra. Aðeins einn viðmælandi hafði reynslu af annarri 

læsiskennsluaðferð og sagðist hann mun ánægðari með BL þó hann teldi mikinn tíma 

fara í að fylgja henni.  

4.3.1.11 Stuðningur við þróun BL 

Þegar spurt var um hvers konar stuðning kennararnir fá við þróun BL bar þeim saman 

um að þeir ættu greiðan aðgang að stuðningi við þróun Bl. Bæði töldu þeir sig veita 

hver öðrum stuðning og geta leitað til annarra samstarfsmanna. Þeir telja sig einnig vel í 
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stakk búna að geta leitað í gagnabankanum sem skólinn hefur komið sér upp og auk 

þess kom fram að þeir geta nýtt sér vefsíðu sem BL-skólar hafa aðgang að þar sem hægt 

er að fá hugmyndir um bækur og verkefni sem henta vel fyrir BL-kennslu. 

K1 gat þess að þegar hún var á tveggja ára BL-námskeiðinu þá kom BL-leiðtogi 

skólans og fylgdist með kennslunni hjá henni. 

K2: „Við fáum mjög mikinn stuðning frá hver annarri […] ég hef fullt af flottum 

kennurum til að leita til.“ 

K3: „...Við förum líka á allskonar fundi, […] mest finnst mér við læra þegar við förum 

í skólaheimsóknir og skoðum það sem hinir eru að gera. Ekki bara þar sem verið er að 

babbla eitthvað eða sýna glærur, heldur þegar við förum og skoðum það sem hefur 

virkað vel hjá öðrum.“ 

Af svörum kennaranna má greina að K1 hefur mesta reynslu viðmælendanna þriggja 

af BL. Í vettvangsathugun kom fram að K2 og K3 leituðu ráða hjá K1 og komu til að sjá 

hvernig kennslan fór fram hjá honum þegar verið var að vinna með lykilorðið.  

4.3.1.12 Áhrif BL á árangur nemenda í samræmdum prófum í íslensku 

Niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku hjá nemendum í 4. bekk í 

þátttökuskólanum gefa til kynna að gengi nemenda hafi batnað frá því innleiðing BL 

hófst við skólann eins og sjá má á mynd 4.  

K1: „Mér finnst þetta koma vel út, þetta kom mér eiginlega bara á óvart. Ég er farin 

að hallast á það að BL hafi góð áhrif.“ 

K2: „Ég held að BL hafi góð áhrif, ef við tökum 4. bekk sem dæmi sem eru 

náttúrulega búin að vera í þessu síðan þau komu í skólann, þá voru þau hæsti 4. 

bekkurinn á svæðinu, það er held ég bara að segja okkur að BL sé að virka.“ 

K3: „Ég veit það nú ekki alveg, það er nú kannski ekki komin nein svakaleg reynsla en 

ég held að þetta hafi hjálpað þeim...“ 

Greina má af svörum kennara að þeir telja að BL hafi jákvæð áhrif en erfitt sé að 

fullyrða hvað það er við BL sem hefur haft góð áhrif á gengi nemenda.  

4.3.1.13 Þróun BL í skólanum 

Kennurunum bar ekki saman um hvernig standa ætti að áframhaldandi þróun BL-

hugmyndafræðinnar við skólann. Af svörum viðmælanda má greina ákveðið ósamræmi 

í viðhorfi kennara til mikilvægis áframhaldandi þróunar BL við skólann. 

K1 taldi að ekki væri hægt að þróa hugmyndafræðina frekar því hún færi ekkert 

hærra en í 4. bekk.  
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K3 nefndi ekkert um áframhaldandi þróun en sagðist sjá BL sem flott verkefni þar 

sem „... það sem virkar er sett saman í einn pakka...“  

Hins vegar talaði K2 um að upplifun sín væri sú að viðfangsefni BL-kennslustunda 

væru stundum of létt fyrir nemendur, sbr. vinna með lykilorð, og vildi því halda áfram 

að þróa BL-hugmyndafræðina með tilliti til aðlögunar BL-kennsluhátta fyrir eldri 

nemendur.  

4.3.2 Viðhorf nemenda til BL-lotunnar 

Viðhorf nemenda til BL-lotunnar var metið út frá eftirfarandi þáttum sem spurt var um í 

viðtölum við nemendur:  

1. Samvinna nemenda 

2. Verkaskipting innan hópsins 

3. Viðhorf nemenda til BL-lotunnar 

4.3.2.1 Samvinna nemenda 

Að mati nemendanna gekk samvinnan í BL-lotunni vel. Vettvangsathugnunin leiddi í ljós 

að hópurinn þurfti að kljást við ýmiss konar samskiptaerfiðleika en af svörum nemenda 

má draga þá ályktun að ágreiningurinn milli nemenda hafi ekki haft neikvæð áhrif á 

viðhorf þeirra til samvinnunnar. Lára tók fram að það hefði verið gaman að vinna með 

hópmeðlimum sínum. Inga sagði að það hefði gengið mjög vel að hjálpast að, Helgi tók 

fram að allt hefði gengið vel, Margrét og Árni tóku í sama streng. Fjórir af fimm 

viðmælendum voru sammála um að ekkert hefði verði leiðinlegt við samvinnuna en 

einn viðmælandi nefndi þó að það hefði verið leiðinlegt að Helgi hefði ekki alltaf viljað 

vinna með hópnum. 

4.3.2.2 Verkaskipting innan hópsins 

Það kom fram í svörum nemenda að þeir voru ekki sammála um hvernig staðið var að 

verkaskiptingunni innan hópsins en svo virðist sem þeir hafi náð að komast að 

samkomulagi um hver skyldi gera hvað sem allir voru að lokum sáttir við.  

4.3.2.3 Viðhorf nemenda til viðfangsefnisins 

Nemendur voru sammála um að bókin Komdu og skoðaðu himingeiminn hefði verið 

skemmtileg. Þeim bar ekki saman um hvað þeim fannst auðveldast við vinnslu 

viðfangsefnisins um Mars enda fólst vinnan þeirra í mismunandi verkefnum.  

Samkvæmt vettvangsathugunin virðist nemendum hafa fundist sitt hlutverk auðvelt 

sem endurspeglar svör þeirra um að þeir teldu sig hafa fengið tækifæri til að nýta 
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styrkleika sína í vinnunni við verkefnið. Það sem nemendur tóku fram að hefði verið 

erfitt við vinnuna snéri helst að því að svara spurningunum um pláneturnar í 

spurningaheftinu og að komast að samkomulagi um litaval á Mars. 

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvort eitthvað hefði mátt vera öðruvísi við 

vinnu viðfangsefnisins nefndu bæði Lára og Helgi að þau hefðu viljað fá að velja hvaða 

plánetu þau unnu með, auk þess sagði Lára að hún hefði viljað að allir hefðu mátt ráða 

með hverjum þeir unnu verkefnið. 

Viðmælendum bar ekki saman um hvort þeim líkaði betur við BL-viðfangsefni eins 

og himingeimsverkefnið eða hefðbundið vinnubókarverkefni. Þrír af fimm sögðust vera 

hrifnari af BL-verkefnavinnu. 

Lára: „Skemmtilegra að vinna svona verkefni en vinnubókarverkefni afþví að mér 

finnst hópvinna bara skemmtileg því að þá fær maður að vinna með krökkum eins og ég 

var ekkert að tala við Ingu áður en núna er ég alltaf að tala við hana.“  

Margrét: „Vinna í vinnubók af því að þá getur maður lært og reiknað og svona.“  

4.3.3 Viðhorf kennara til BL-lotunnar 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður úr viðtölum við kennara. Kaflinn skiptist í fimm 

undirkafla sem eru: Viðhorf kennara til viðfangsefnis, markmið viðfangsefnisins, verklag 

BL-lotu, vinnu við viðfangsefnið hætt og námsmat. 

4.3.3.1 Viðhorf kennara til viðfangsefnis  

Það kom fram í svörum kennaranna að vinnan við himingeimsverkefnið hefði gengið 

vel. Þeir töluðu um að nemendur hefðu almennt unnið vel og sýnt viðfangsefninu 

mikinn áhuga.  

K2: „Það sem mér fannst skemmtilegast við þetta var að maður sá að drengirnir sem 

eiga ofboðslega erfitt með að vinna, þeir voru bara að blómstra í þessu verkefni og mér 

fannst svo gaman að sjá hvað þau voru góð við hvert annað.“  

Þá bar kennurunum saman um að viðfangsefnið hentaði vel fyrir getubreiðan 

nemendahóp. 

K3: „Við gátum alveg einfaldað þetta. Þau sem vildu fá meira gátu viðað að sér meiri 

upplýsingum og svo gátum við skorið niður hjá hinum.“ 

K1: „Þau sem áttu erfitt með þetta vildu samt flest taka þátt í að flytja, það var líka 

skemmtilegt að sjá að þau sem eru ekki alltaf að tala og koma fram, vildu segja eða gera 

eitthvað.“ 
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Vettvangsathugunin leiddi í ljós að flestir nemendur virtust vera áhugasamir og virkir 

við vinnu viðfangsefnisins.  

Þegar rannsakandi spurði hvort eitthvað hefði mátt betur fara við verkefnavinnuna 

nefndu tveir viðmælendur að þeir hefðu kosið að hafa færri í hverjum hóp svo hver og 

einn nyti sín betur og hafa fleiri hópa með sama viðfangsefnið til að fá fram fjölbreyttari 

túlkun á viðfangsefnunum.  

4.3.3.2 Verklag BL-lotu og markmið viðfangsefnis 

Á meðan á vettvangsathugun stóð spurði rannsakandi kennarana nokkrum sinnum 

hvort þeir hefðu útbúið kennsluáætlun fyrir viðfangsefnið um himingeimin og fékk þau 

svör að það væri í bígerð en svo var það ekki gert. Viðmælendum bar ekki saman um 

orsök þess. Einn viðmælandi bar við að hann kynni ekki að búa til kennsluáætlun út frá 

BL-hugmyndafræðinni og sagðist bara vinna út frá sínu. Annar sagðist styðjast við það 

sem hann hefði í huganum og svo væri hann aðeins búinn að punkta eitthvað niður og 

sá þriðji talaði um að ekki hefði gefist tími til að búa til kennsluáætlunina.  

Af svörum við mælenda má draga þá ályktun að ekki hafi verið um fastmótaða 

kennsluáætlun að ræða heldur hafi kennsluskipulagið verið frekar laust í reipunum eða 

huglægt.  

Þegar rannsakandi spurði hver markmið BL-lotunnar hefðu verið voru kennararnir 

sammála um að það hefði fyrst og fremst verið samvinna nemenda. Önnur atriði sem 

viðmælendur nefndu sem markmið voru: Sérfræðingahópar þar sem hver hópur yrði 

sérfræðingur í sínu viðfangsefni t.d. plánetunni Mars og kynni sitt viðfangsefni fyrir 

hinum hópunum, sjálfstæð vinnubrögð, upplýsingaöflun, sköpun og að koma fram.  

K1: „Við fórum hratt yfir sjálfa bókina, við náttúrulega tókum lykilorð fyrst og 

ræddum innihaldið og svo var eiginlega aðaláherslan á að skipta þeim í hópa og hver og 

einn hópur yrði sérfræðingur í sínu og myndi útskýra það fyrir hinum.“ 

Á tímabili vettvangsathugunarinnar var flutningur nemendahópanna á 

viðfangsefnunum tekinn upp á myndband. Í lok BL-lotunnar fengu allir nemendur 

tækifæri til að horfa á afrakstur síns hóps og hinna hópanna. 

K2: „Markmiðin voru þau helst að fá þau til að afla sér upplýsinga og fá þau til að 

vinna með öðrum, að þau geti komið fram var náttúrulega stór hluti af þessu og líka 

bara að skapa hvernig þau sáu þetta fyrir sér […] en það var aðallega svona ferli, að 

vinna saman, leita sér að efni, þau fengu engin fyrimæli um hvað ætti að koma fram, 

þeim var sagt að skrifa allt sem þeim fyndist skipta máli um sína reikistjörnu […] þannig 
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að þetta var misjafnt og það var mismunandi hvað var að koma fram. Það voru ekkert 

allir að pæla í því sama.“ 

K3: „Já, áhersla á hópvinnu, sjálfstæð vinnubrögð, leita sér heimilda og skila 

verkefninu fullunnu eftir ákveðnum fyrirmælum og já fylgja fyrirmælum. 

Það má greina ósamræmi í svörum kennaranna sem gefur til kynna að markmið BL-

lotunnar hafi ekki verið fastmótuð. 

4.3.3.3 Vinnu við viðfangsefnið hætt  

Hætt var við framkvæmd ákveðinna þátta BL-lotunnar sem lagt var upp með í byrjun 

s.s. að búa til reikistjörnur úr pappamassa og bjóða foreldrum að koma og sjá afrakstur 

BL-lotunnar í lokin. Kennararnir sögðu ástæðuna fyrir því vera manneklu, tímaleysi og 

verkefnaþunga. 

K1: „Það var eiginlega ástæðan að ein okkar fór í veikindaleyfi […] þetta var líka bara 

komið gott, þau voru búin að vera að föndra fullt og sýna hvað þau gátu og þetta var 

svo stórt verkefni sem við ætluðum að gera og eiginlega treystum okkur ekki til að vera 

tvær í þessu.“ K2 tók í sama steng.  

K3: „Kannski af því að við erum alltaf í tímaþröng og þetta var komið svolítið flott 

það sem var til. Það er alltaf verið að setja inn á borð hjá okkur ný og ný verkefni og 

maður bara stundum gefst upp og verður að játa sig sigraðan.“ 

Af svörum kennara má greina að þeir virtust vera sáttir við afrakstur BL-lotunnar og 

töldu vinnuna greinilega hafa verið orðna næga. 

4.3.3.4 Námsmat 

Það má greina af svörum kennara að námsmatið byggi helst á huglægu mati sem felst 

helst í því að kennarar fylgjast með virkni, samvinnu og sjálfstæðum vinnubrögðum 

nemenda og hvernig þeim tekst að vinna með öðrum. Einnig sögðust þeir leggja 

sjálfsmat fyrir nemendur. 

K1: „Við erum að horfa á það hverjir voru að vinna, hverjir gátu unnið í hóp. […] Ég 

sé hverjir gátu farið í spjaldtölvuna og leitað sér að upplýsingum án þess að ég þyrfti að 

hjálpa. Við ætlum að gera spurningar og þau eiga að meta sjálf sig. Þá sjáum við hvernig 

þau líta á sig sjálf.“ (viðauki C) 

K3: „Það er alltaf eitthvert símat sem gefur okkur stöðuna svona nokkurn veginn. 

Svo metur maður í kringum það bæði hvernig þau vinna í hópunum og maður skráir það 

svolítið hjá sér, og hvernig verkefnin þeirra eru unnin, maður er alltaf einhvern veginn 

með það í höfðinu hvernig hver og einn er og svo skráir maður líka hjá sér.“  
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Þegar rannsakandi spurði nánar hvernig brugðist væri við ef samvinna nemenda 

gengi ekki vel bar viðmælendum saman um að fyrst væri reynt að hvetja þá til að bæta 

sig en ef það gengi ekki þá fengju þeir tækifæri til að draga sig út úr hópnum og vinna 

að viðfangsefninu á eigin forsendum með það að leiðarljósi að nemandinn fái eitthvað 

út úr viðfangsefninu.  

K2: „Við reynum auðvitað að hvetja þá áfram og punktar það hjá sér eins og ég gerði 

núna. Kannski vinnur nemandi betur í næsta hóp og ef ekki, þá er þetta bara eitthvað 

sem við þurfum að athuga.“  

K3: „Það er alltaf eitthvað svoleiðis og það er bara mjög erfitt að bregðast við því. 

Þeirra er eiginlega svolítið missirinn því miður en stundum þarf maður bara að leyfa 

nemanda að draga sig út og gera þetta svolítið á sínum forsendum svo að hann fái 

eitthvað út úr verkefninu. Eða skipta um hóp.“ 

Greina mátti nokkurt ósamræmi í vinnubrögðum kennara sem leiddi af sér að 

nemendur fengu misvísandi skilaboð, t.d. þegar Lára, Margrét og Inga kvörtuðu yfir því 

að Helgi væri óvirkur í hópnum sagði K1 þeim að hunsa hann og þegar þær sýndu K2 

afrakstur vinnu sinnar og sögðu honum að Helgi og Árni hefðu ekki gert neitt var þeim 

sagt að sleppa því að skrifa nöfn þeirra á veggspjaldið sem varð þess valdandi að 

stelpurnar samþykktu ekki þátttöku Helga í hópvinnunni daginn eftir. Þegar langt var 

liðið á tímann og K1 áttaði sig á því að Helgi væri óvirkur fylgdi hann Helga í hópinn og 

sagði að hann ætti að taka þátt í hópvinnunni. 
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4.4 Niðurstöður úr samræmdum prófum í 4. bekk  

 

Mynd 4. Niðurstöður úr samræmdum prófum í 4. bekk í íslensku. Bláa línan sýnir 
landsmeðaltal og sú græna meðaltal einkunna umrædds skóla frá því 
innleiðingarferli BL hófst árið 2005). 

Eins og sjá má á mynd 4 hefur meðaltal einkunna í umræddum skóla hækkað um 7,4% 

og árið 2015 fór það í fyrsta sinn yfir landsmeðaltal í íslensku eða um 0,3%. Nýjustu 

niðurstöður benda til þess að starfið innan skólans sé að skila auknum árangri hjá 

nemendum sem hefur þau áhrifa að einkunnir þeirra hækka. Fram kom í svörum 

kennara að þeir teldu að BL-hugmyndafræðin hefði haft góð áhrif á árangur nemenda í 

samræmdum prófum.  
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5 Umræða 

Meginrannsóknarspurningin sem lagt var upp með beindist að því skoða þróun BL-

hugmyndafræðinnar í kennslu 4. bekkjar í grunnskóla með umtalsverða reynslu af 

notkun hennar. Spurningin fól í sér að leitast var við að greina áhrifaþætti í þróuninni. 

Stuðst var við fjórar undirspurningar til að skoða hvað hefur áhrif á: Kennsluskipulag, 

val á áhersluþáttum BL-hugmyndafræðinnar, kennslaðferðum og viðfangsefnum, hvaða 

þættir BL hafa skilað sér í skipulagi kennslu í 4. bekk, hvernig hugmyndir kennara um 

kennslu samræmast hugmyndafræði BL og hver viðhorf nemenda eru til BL-

hugmyndafræðinnar. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum, 

rannsóknarspurningum svarað og þær tengdar við fræðilega hluta ritgerðarinnar.  

5.1 Þróun BL-hugmyndafræðinnar í 4. bekk 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að um samspil eftirfarandi þátta: 

Kennsluskipulag, val á viðfangsefnum og viðhorf kennara til BL-hugmyndafræðinnar sé 

að ræða sem hafa haft áhrif á þróun BL-hugmyndafræðinnar og hvernig hún hefur 

skilað sér í starfi kennara og námi nemenda.  

5.1.1 Kennsluskipulag BL í 4. bekk 

Byrjendalæsiskennslan skiptist í þrjú þrep: inntak texta, sundurgreinandi vinnu og 

enduruppbyggingu texta. Þrepin einkennast af stigskiptum stuðningi sem leiðir smám 

saman nemendur til sjálfstæðari vinnubragða og í að tileinka sér aðferðir sem eru 

líklegar til að gera þá að sjálfstæðum og greinandi lesurum (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Samkvæmt vettvangsathuguninni var unnið með öll þrjú þrepin í BL-lotunni. 

Áhersla á samþættingu tals, hlustunar, lestrar og ritunar er talin mikilvæg forsenda 

fyrir góðum árangri í lestrarnámi samkvæmt BL (Rósa Eggertsdóttir, 2007). Kennarar 

töluðu um fjölbreytt verkefni sem unnin væru í BL-kennslustundum s.s. lykilorð, 

sóknarskrift, krossglímu, svara spurningum úr lesefninu auk stærri verkefna sem unnin 

eru út frá gæðatextanum með áherslu á ofangreinda þætti. Helstu áhersluþættir í 

ritunarferlinu sögðu kennarar að fælust í dagbókarskrifum og æfingu við: Stafsetningu, 

vandaða skrift, endurskrif texta og ritvinnslu á tölvu.  

Að mati viðmælenda er ekki þörf á að kafa eins djúpt í efnið og endurlesa 

gæðatextana sem teknir eru fyrir í 4. bekk vegna erfiðleikastigs þeirra eins og BL-

hugmyndafræðin gerir ráð fyrir að gert sé hjá yngri bekkjum. Samkvæmt 

vettvangsathugun var textinn lesinn einu sinni og stöldruðu kennarar við lesturinn og 
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útskýrðu þung orð sem komu fyrir í textanum. Því næst var unnið með lykilorð sem að 

mati eins viðmælenda er of auðveld vinna fyrir nemendur í 4. bekk.  

Önnur verkefni BL-lotunnar voru: sóknarskrift, krossglíma, spurningahefti auk 

vinnunnar við veggspjaldið og kynninguna. 

Kennarar töluðu um að í 4. bekk hafi nemendur náð góðum tökum á vinnubrögðum 

BL-hugmyndafræðinnar sem auðveldi vinnuna bæði fyrir kennara og nemendur. 

Vettvangsathugunin sýndi fram á að nemendur virtust vera vanir að fylgja 

vinnubrögðum BL og gengu beint til verks.  

Samkvæmt BL-hugmyndafræði er gengið út frá því að nemendur búi yfir misjafnri 

þekkingu og leitað er eftir því að námsþarfir hvers og eins nemanda séu í brennidepli og 

hægt sé að kenna getubreiðum nemendahóp samhliða. Áhersla er lögð á hópvinnu og 

að mæta einstaklingsþörfum hvers og eins nemanda (Rósa Eggertsdóttir, 2007 og 

2009). Samkvæmt svörum kennara virðast þeir telja að BL-hugmyndafræðin henti vel til 

að koma til móts við ólíka getu og þarfir einstakra nemenda og töluðu þeir um að lögð 

væri meiri áhersla á hópvinnu en einstaklingsvinnu sem er í samræmi við 

hugmyndafræði BL.  

Við skiptingu nemenda í hópa nefndu viðmælendur að gott væri að taka tillit til 

styrkleika nemenda og hafa alltaf einn sterkan einstakling í hverjum hóp til að hvetja 

hina áfram. Vettvangsathugunin sýndi fram á að í hópnum sem rannsakandi fylgdi eftir 

var greinilega einn sterkur einstaklingur sem tók að sér leiðtogahlutverkið í 

hópvinnunni. Annars vegar virtist hann hvetja hópmeðlimi sína áfram og hins vegar gaf 

hann þeim svörin eða gerði hlutina fyrir þá.  

Kennararnir töluðu um mikla teymisvinnu og samvinnu milli kennara og 

stuðningsfulltrúa í þeim tilgangi að geta sinnt nemendahópnum betur. 

Vettvangsathugunin gaf til kynna að kennara skorti yfirsýn yfir nemendahópinn til að 

geta mætt þörfum hvers og eins sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar á 

starfsháttum í grunnskóla þar sem kemur fram að einstaklingsmiðun náms og kennslu 

miði hægt (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014). Það kom í ljós að að nemendur gátu verið óvirkir lengi án þess að 

kennarar yrðu þess varir, það virtist ekki vera nægilega skýrt hvernig kennarar og 

stuðningsfulltrúar skiptu á milli sín að fylgjast með virkni nemenda.  

Einnig virtust kennarar eiga erfitt með að ná yfirsýn yfir vinnuframlag hvers og eins 

nemanda og því má velta fyrir sér hvernig mögulegt sé að meta vinnuframlag nemenda 

með markvissum hætti. Samkvæmt BL-hugmyndafræðinni er gert ráð fyrir því að 

kennarar fylgist vandlega með framförum hvers nemanda og safni saman upplýsingum 
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til að byggja á þeim áframhaldandi skipulag námsins (Rósa Eggertsdóttir, 2007). Af 

svörum kennara má draga þá ályktun að námsmatið byggi helst á huglægu mati á virkni, 

samvinnu og sjálfstæði nemenda sem kennarar sögðust skrá hjá sér. Rannsakandi fékk 

ekki tækifæri til að sjá gögn um námsmat nemenda. Í viðtölum við kennara um 

námsmat kom ekki fram að lestrar- og ritunarfærni nemenda væri metin.  

Samkvæmt hugmyndafræði BL eru skapandi vinna, tjáning og hugsun mikilvægir 

þættir í læsisnáminu auk þess sem lagt er upp með að námið sé skemmtilegt og að 

samskipti milli nemenda séu góð (Rósa Eggertsdóttir, 2007). Það kom fram í 

vettvagnsathugun að kröfur voru gerðar til þessara þátta og öllum viðmælendum 

rannsóknarinnar bar saman um í svörum sínum að upplifun þeirra af BL-lotunni hefði 

verið góð og samvinnan hefði gengið vel og töluðu nemendur um að viðfangsefnið 

hefði verið skemmtilegt. 

Eitt meginatriði í gagnrýni MMS á BL er að einkunnir nemenda í samræmdum 

prófum í íslensku í skólum sem hafa innleitt BL-hugmyndafræðina hafi lækkað 

marktækt (Frekari rök gegn Byrjendalæsi, 2015). Það er ekki raunin hér. Nýjustu 

niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku benda til þess að starfið í skólanum sé að 

skila auknum árangri fyrir nemendur sem birtist í hærri einkunnum. Greina má af 

svörum kennara að þeir telja að BL hafi jákvæð áhrif en erfitt er að fullyrða hvað það er 

við BL sem hefur haft góð áhrif á gengi nemenda.  

5.1.2 Áhrif á val á viðfangsefnum 

Samkvæmt hugmyndafræði BL er gert ráð fyrir að valinn sé merkingarbær og 

heildstæður gæðatexti (Rósa Eggertsdóttir, 2009). Kennarar töluðu um að þeir hefðu 

greiðan aðgang að BL-gagnabanka bæði í skólanum og á vefsíðu sem BL-skólar hafa 

aðgang að þar sem finna má námsefni og verkefni sem henta BL-kennslu.  

Ósamræmi var í svörum viðmælenda um ástæðu fyrir valinu á 

himingeimsviðfangsefni BL-lotunnar. Nefndu þeir að hefð væri fyrir því að taka það fyrir 

í 4. bekk, að það hefði verið mest spennandi af því sem var í boði og að það væri að það 

sem 4. bekkur tekur inn í námskrá. Þegar skólanámskrá þátttökuskólans var skoðuð 

fundust engar upplýsingar varðandi himingeimsviðfangsefnið en samkvæmt 

kennurunum var það fengið úr BL-gagnabanka skólans. Ekki reyndist unnt að fá 

markvissari skýringar fyrir vali þess en þær að verkefnið er vinsælt, hentugt til hópvinnu 

og hefð er fyrir því.  
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5.1.3 Viðhorf kennara til BL-hugmyndafræðinnar 

Í viðtölum við kennara kom annars vegar fram mikil ánægja þeirra með þann stuðning 

sem þeir fá frá samkennurum sínum og hversu auðveldan aðgang þeir hafa af BL-

kennslugögnum og kennsluhugmyndum og hins vegar jákvætt viðhorf þeirra til BL-

hugmyndafræðinnar sem kemur heim og saman við niðurstöður úr BL-rannsókn Birnu 

Maríu Svanbjörnsdóttir (2015a) um ánægju kennara með BL-aðferðina.  

Samkvæmt svörum kennara er ákveðið ósamræmi í viðhorfi þeirra varðandi 

áframhaldandi þróun BL við skólann. Aðeins einn viðmælandi (K2) tjáði sig um mikilvægi 

þess að halda áfram að þróa BL-hugmyndafræðinna innan skólans. Hann vildi að haft 

yrði að leiðarljósi að laga hugmyndafræðina betur að þörfum og getu eldri nemenda því 

að reynsla hans sé sú að t.d. vinnan með lykilorð sé of auðveld fyrir nemendur í 4. bekk. 

K1 sagði að ekki væri hægt að þróa hugmyndafræðina frekar því hún færi ekkert hærra 

en í 4. bekk og K3 nefndi ekkert um áframhaldandi þróun. 

Svör viðmælenda benda til að ekki sé mikil áhersla lögð á markvissa þróun BL í 

árgangi viðmælenda.  

5.2 BL-lotan 

5.2.1 Viðhorf kennara 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að kennarar hafi verið ánægðir með BL-

lotuna í heild sinni. Þeir sögðust sáttir við vinnuna við viðfangsefnið og sögðu þeir að 

hún hentaði vel fyrir getubreiðan nemendahóp sem hefði sýnt viðfangsefninu mikinn 

áhuga. Annmarkar vinnunnar voru þeir að mati kennara hversu margir voru í hverjum 

samvinnuhóp og einnig hefðu þeir kosið að fleiri hópar hefðu unnið að sama 

viðfangsefni til að fá fram fjölbreyttari túlkun.  

Kennsla í Byrjendalæsi krefst mikillar vinnu og undirbúnings kennara bæði hvað 

varðar kennsluna, námsmatið, skólastofuna og námsumhverfið allt (Rósa Eggertsdóttir, 

2007). Samkvæmt kennurunum var ekki útbúin sérstök kennsluáætlun fyrir 

viðfangsefnið og bar kennurum ekki saman um ástæðuna fyrir því. Nefndi K1 tímaleysi, 

K2 bar við kunnáttuleysi og K3 tók fram að um huglæga kennsluáætlun hafi verið að 

ræða. Niðurstöður viðtalanna sýndu fram á að markmið viðfangsefnisins hafi ekki verið 

fastmótuð heldur frekar laus í reipunum. Kennurum bar þó saman um að helsta 

markmiðið hefði verið samvinna nemenda. Vinnu við viðfangsefnið var ekki lokið eins 

og lagt var upp með í byrjun. Töluðu K1 og K2 um að það hefði verið sökum manneklu 

en K3 bar við tímaleysi og verkefnaþunga en kennarar voru þó sáttir við útkomuna.  



 

66 

Annmarkar viðfangsefnisins að mati rannsakanda voru fyrst og fremst þeir að ekki 

var útbúin kennsluáætlun fyrir BL-lotuna sem leiddi til þess að markmið og námsmat 

lotunnar voru óskýr. Með því skipuleggja lotuna fyrirfram, útbúa kennsluáætlun og 

skipta nemendahópnum á milli kennaranna og stuðningsfulltrúa þar sem hver hefði 

haft umsjón með ákveðnum fjölda nemenda hefði verið hægt að tryggja markvissari 

kennslu að mati rannsakanda. 

5.2.2 Viðhorf nemenda 

Nemendur nefndu allir að viðfangsefni lotunnar hefði verið skemmtilegt. Samkvæmt 

BL-hugmyndafræði er það mikilvægur þáttur til að bæta samskipti milli nemenda (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007). Nemendum bar ekki saman um hvað þeim þótti auðveldast við 

vinnu viðfangsefnisins enda fólst vinna þeirra í mismunandi verkefnum en af svörum 

þeirra má draga þá ályktun að þeir hafi verið sáttir við verkaskiptinguna og hlutverk sitt. 

Þeir voru sammála um að þeir hefðu fengið tækifæri til að nýta styrkleika sína en töluðu 

helst um að erfiðleikar við viðfangsefnið hefðu snúið að upplýsingaöflun, þ.e. að leita 

svara við spurningum í bókum.  

Lára og Helgi tóku fram að þau hefðu viljað fá val um hvaða plánetu þau unnu með 

sem samræmist því sem fram kemur starfsháttarannsókninni að ekki sé algengt að 

bjóða nemendum að velja viðfangsefni með hliðsjón af áhuga þeirra (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Nemendur töluðu allir um að samvinna hópsins hefði gengið mjög vel. Í augum 

rannsakanda gekk samvinna hópsins hins vegar brösulega. Hópmeðlimirnir virtust 

misvirkir í vinnunni við viðfangsefnisins og spiluðu samvinnuerfiðleikar þar stórt 

hlutverk. Viðmælendum bar ekki saman um hvort þeim líkaði betur við BL-viðfangsefni 

eða hefðbundin vinnubókarverkefni en þrír af fimm sögðust vera hrifnari af BL-

verkefnum.  

5.3 Áhrif BL á starfsþróun kennara 
Að síðustu má velta fyrir sér að hve miklu leyti unnið er eftir hugmyndafræði BL í 4. 

bekk. Innleiðingarferlið fór fram á árunum 2005-2007, og því eru liðin níu ár frá því að 

eiginlegum stuðningi MSHA lauk. Innleiðingin náði einungis til 1. og 2. bekkjar en í 

skólanum hefur hugmyndafræðin verið þróuð áfram fyrir 3. og 4. bekk. 

Í ljósi umfjöllunar í kafla 2.5.5 verður reynt að meta hvort að þau grunnskilyrði sem 

voru fyrir hendi við byrjun innleiðingar hafi haft varanleg áhrif á starfþróun kennara og 

að hve miklu leyti kennarar beita nýjum vinnubrögðum.  
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Samkvæmt skilgreiningu Fogarty og Pete (2009/2010) er gert ráð fyrir að sjö 

skilyrðum þurfi að vera fullnægt til að áhrif breytingastarfs verði varanleg. Þessi 

rannsókn snerist ekki um að kanna þessi skilyrði sérstaklega en þau eru engu að síður 

gagnleg til að varpa ljósi á niðurstöður. 

Fyrsta skilyrðið, tíminn, er vissulega fyrir hendi í skólanum. Ellefu ár eru síðan 

innleiðing hófst og þeir kennarar sem þátt tóku í rannsókninni telja sig enn fylgja 

hugmyndafræði Byrjendalæsis og hafa þróað hana að eigin frumkvæði og á eigin 

forsendum fyrir 3. og 4. bekk í samstarfi við samkennara (leiðtoga).  

Annað og þriðja skilyrðið, skilvirk samvinna innan skólans og samvirk lausnaleit 

kennara, kemur í gögnum rannsóknarinnar fram í því hvernig kennararnir sem tóku þátt 

í rannsókninni unnu vel saman að skipulagi kennslunnar, þ.e. voru í stöðugu sambandi 

hver við annan og samræmdu kennsluna. Þrátt fyrir náið samstarf um skipulag 

kennslunnar höfðu þeir í því verkefni sem fylgst var með ekki gert neina skriflega 

kennsluáætlun, og báru ýmsu við. Einn viðmælandi bar við kunnáttuleysi í BL-

kennluáætlunagerð, annar sagðist styðjast við það sem hann hefði punktað niður og 

það sem hann hefði í huganum og sá þriðji talaði um að ekki hefði gefist tími til að 

útbúa kennsluáætlun fyrir verkefnið.  

Í skólanum er starfrækt sérstakt BL-teymi sem umræddir kennarar eru þátttakendur 

í ásamt öðrum kennurum skólans sem kenna eftir BL-hugmyndafræðinni. Í rannsókninni 

kom fram að kennararnir deildu reynslu sinni af BL-kennslu og hugmyndum að BL-

verkefnum á teymisfundum innan skólans. 

Náið samstarf milli kennaranna gefur þeim færi á að bregðast fljótar við aðstæðum 

sem upp kunna að koma við kennslu. Skrifleg áætlun er þó grundvallaratriði í miðlun 

upplýsinga til annarra og í samskiptum við þá sem standa fyrir utan kennarahópinn, 

sem dæmi má taka foreldra og aðstandendur nemenda. Í þessu tilviki kom þetta niður á 

rannsókninni því rannsakandi fékk ekki upplýsingar um allt námsferlið fyrirfram og var 

ekki upplýstur um allar þær kennslustundir þar sem BL var á dagskrá, og missti af 

nokkrum kennslustundum, sbr. kafla 4.1.5, 4.1.6. og 4.1.7.  

Fjórða og fimmta skilyrði Fogarty og Pete snýst um hagnýtingu breytinga, aðlögun 

að aðstæðum í skólunum, tengsl við raunverulegt skólastarf og stuðning innan skólans. 

Óhætt er að segja að starfshættir BL fyrir 1. og 2. bekk hafa verið aðlagaðir kennslu í 

ýmsum námsgreinum, til dæmis stjörnufræði í 4. bekk, eins og hér var til athugunar. 

Það má hins vegar velta fyrir sér hvort möguleikar hugmyndafræðinnar séu nýttir til 

fullnustu við kennsluna. Sem dæmi má taka að kennarar sem þátt tóku í rannsókninni 

létu í ljós efasemdir um gildi þess að vinna með lykilorð en virtust ekki hafa þróað eða 
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unnið með þá kennsluhugmynd neitt lengra en gert er ráð fyrir í læsisnámi byrjenda. 

Þeirri hugmynd er ætlað að styrkja skilning á orðum og auka orðaforða. Það má ætla að 

hugmyndin um lykilorð gæti nýst mjög vel við að auka orðaforða nemenda og skilning 

þeirra á hugtökum einstakra námsgreina eins og til dæmis stjörnufræði.  

Sjötta skilyrðið snýst um að fjölbreyttar námsleiðir þurfi að vera í boði fyrir kennara. 

Hér er ef til vill komið að veikasta punktinum í þróun BL í skólanum. Skv. BL-

hugmyndafræðinni er lögð mikla áhersla á að verkferlum sé fylgt skipulega og þess 

vegna er lögð rík áhersla á fjölþættan stuðning við kennara og leiðtoga til að gera þeim 

kleift að fylgja þessum verkferlum (Rósa Eggertsdóttir, 2013). Aðeins einn af 

kennurunum þremur sem voru þátttakendur í rannsókninni hefur lokið 2 ára BL-þjálfun, 

annar leggur stund á BL-þjálfun og sá þriðji hefur enn ekki hafið BL-þjálfun sem gefur 

auga leið að þau tilteknu grunnskilyrði sem þurfa að vera til staðar innan skólanna til að 

hægt sé að tala um að skilvirku verklagi BL-kennslu sé fylgt eru ekki til staðar.  

Síðasta skilyrði Fogarty og Pete snýr að því að breytingar séu árangursmiðaðar og að 

fylgst sé með því að árangur náist. Í skólanum þar sem rannsóknin var gerð voru þeir 

kennarar sem tóku þátt mjög meðvitaðir um þetta skilyrði og gátu bent á að árangur 

skólans í samræmdum prófum í 4. bekk hefði batnað eftir að hugmyndafræði BL hafði 

verið tekin upp á byrjendastigi.  

Eina námsmatið sem rannsakandi varð vitni að á vettvangi var sjálfsmat nemenda. 

Það kom fram í viðtölum við kennara að þeir bregðast sérstaklega við þegar nemendur 

eiga í erfiðleikum með samvinnu í hóp. Í því tilfelli er nemendum gefið tækifæri til að 

bæta sig og ef það gengur ekki fá þeir tækifæri til að vinna einir að viðfangsefninu.  

Að mati rannsakanda voru þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni sáttir við 

marktækan betri árangur nemenda í samræmdum prófum í íslensku. Fram kom hjá 

einum þátttakanda að hann vildi sjá áframhaldandi þróun á BL-hugmyndafræðinni með 

tilliti til aðlögunar kennsluhátta fyrir eldri nemendur. 

Samkvæmt sjö þrepa kvarða Hall og Hord, (1987) sem áður er getið um í kafla 5.2.2 

væri ákjósanlegt að hafa áætlun um mat á árangri á beitingu nýrra vinnuaðferða. 

Beiting kvarðans gæti reynst gagnleg við að einstaklingsmiða stuðning við kennara og 

fyrir þá sjálfa til að sjá hvar þeir standa í ferlinu. Hugmyndir Hall og Hord um vel 

skilgreindar vinnuaðferðir samræmast BL-hugmyndafræði eins og áður hefur komið 

fram um áherslu á að verkferlum sé fylgt skipulega.  

Þessi rannsókn beindist ekki sérstaklega á mati samkvæmt sjö þrepa kvarðanum en 

það má greina úr niðustöðum gagna að enginn kennaranna sem þátt tóku í 

rannsókninni greindust í núllflokki (engin þátttaka). Allir þátttakendur tóku virkan þátt í 
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BL-starfinu. En greina mátti óöryggi kennara um eigin færni til að mæta nýjum kröfum 

sem tengist þrepi tvö (undirbúningur) í sjö þrepa kvarðanum. Möguleg ástæða fyrir 

þessu óöryggi gæti verið sú að ekki allir kennarar sem þátt tóku í rannsókninni höfðu 

tekið BL-námskeiðin. Fram kom að kennararnir vinna með öðrum kennurum skólans 

sem nýta BL-hugmyndafræðina í kennslu í sérstöku BL-teymi þar sem þeir ræða saman 

um reynslu sína af BL og BL-viðfangsefnum sem passar við flokk eitt (að ná áttum). 

Fram kom í viðtölunum að almenn ánægja er meðal kennaranna með BL en orka 

kennara fer í framkvæmd kennslu í skólastofunni sem fellur að þrepi þrjú (tæknileg 

beiting). Eins og áður hefur komið fram er samvinna kennara töluverð. Samkvæmt 

svörum þeirra telja þeir verkefnin sem þeir þurfa að klára á vinnutíma of mörg og að þá 

skortir tíma fyrir nýbreytni í starfi. Þetta tímaleysi gæti verið ein af orsökum fyrir því að 

fullri aðlögun samkvæmt stigi fimm (full aðlögun) verði ekki náð við núverandi 

aðstæður. Vettvangsathugun gaf til kynna að BL-hugmyndafræðin sé nýtt sem rammi 

fyrir tiltekin verkefni í 4. bekk og að hún virðist ekki notuð að staðaldri við kennslu. Ekki 

var hægt að greina út frá gögnum rannsóknarinnar merki um endurmat eða endurnýjun 

samkvæmt skrefi sex (endurnýjun) eða áhrif/afleiðingar samkvæmt skrefi fjögur 

(fínpússun) í sjö þrepa kvarðanum. 

Til að efla og fá betri yfirsýn yfir verklag og vinnuferli BL væri gagnlegt að innleiða 

sjö þrepa kvarða Hall og Hord í umræddum skóla.  
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6 Lokaorð 

Lestrarkennsluaðferðin Byrjendalæsi byggist á ákveðnum kenningum um farsæla þróun 

læsis og niðurstöðum fjölmargra rannsókna á heppilegum lestrakennsluaðferðum (NRP, 

2000 og Rósa Eggertsdóttir, 2009). Í innleiðingarferli BL er mikil áhersla lögð á 

fræðilegan grunn og að verkferlum sé fylgt og er því lagt upp með að kennurum sem 

kenna eftir BL-hugmyndafræðinni sé veittur stuðningur fyrstu árin.  

Í BL-hugmyndafræðinni er lögð mikil áhersla á vel skipulagða áætlun þegar fylgja á 

ákveðinni hugmyndafræði við kennslu og þegar kemur að námsmati. Markviss 

markmiðasetning, skipulag, leiðbeiningar og endurmat með slíku kennslufyrirkomulagi 

kæmi að góðum notum. Kennarar standa frammi fyrir krefjandi viðfangsefnum á 

hverjum degi í kennslu og getur ýmislegt haft áhrif, s.s. mannekla, verkefnaþungi og 

tímaleysi. Vísbendingar voru um það að kennarar eigi erfitt með að ná yfirsýn yfir allan 

nemendahópinn t.d. þegar kemur að því að skipta umsjón nemenda á milli starfsmanna 

við hópvinnu sem leiðir til þess að þeim yfirsást misvirkni nemenda. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að erfitt sé að fullyrða að eingöngu 

sé verið að fylgja hugmyndafræði BL í skólum sem telja sig styðjast við hana þar sem 

skólarnir fara sínar eigin leiðir við þróun hennar. Þar hefur þekking, reynsla og áhugi 

kennara og stjórnenda áhrif. Lykilatriði er að kennarar sem kenna eftir hugmyndafræði 

BL búi yfir nægri þekkingu, hafi hlotið næga þjálfun til að beita henni hnitmiðað og að 

áhugi á BL sé fyrir hendi af hálfu kennara og stjórnenda. Ekki er hægt að ætlast til að 

hugmyndafræðinni sé beitt eða hún þróuð með markvissum hætti ef kennara búa ekki 

yfir tilskilinni þekkingu á viðfangsefninu sem á þarf að halda.  

Út frá þessari rannsókn má draga þá ályktun að sú gagnrýni sem komið hefur fram 

um gæði BL-hugmyndafræðinnar eigi ekki endilega við þar sem þeir skólar sem segjast 

vera að fylgja hugmyndafræði BL eru ef til vill ekki að fylgja henni að fullu þar sem 

skólar hafa þróað hugmyndafræðina áfram fyrir 3. og 4. bekk á eigin forsendum.  

Ekki er hægt að fullyrða út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að aukinn árangur 

nemenda í 4. bekk í íslensku í þátttökuskólanum sé vegna áhrifa BL en það er vissulega 

tilefni til að skoða betur hvað veldur þessum aukna árangri sem fengist hefur síðan 

innleiðing BL-hugmyndafræðinnar hófst.  
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Viðauki A: Hliðsjónarspurningar fyrir viðtöl 
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Viðauki B: - Sjálfsmat nemenda 
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Viðauki C: – Samþykki foreldra 

Kæru foreldrar, 

ég heiti Guðrún Kristjana Reynisdóttir og er í framhaldsnámi í Kennslu ungra barna í 

grunnskóla við Háskóla Íslands. Ég er að gera rannsókn tengda Byrjendalæsi sem er 

lokaverkefni mitt í náminu. Ég hef verið að fylgjast með verkefni hjá 4.bekk í Akurskóla 

og óska eftir að fá að taka viðtal við barn ykkar í tengslum við það og fá að nota svör 

þess við vinnslu rannsóknarinnar. Ekki verður getið um sveitarfélag né nafn skólans í 

úrvinnslu gagna og öllum, bæði kennurum og nemendum, er heitið fullri nafnleynd. 

 

 

Með kærri kveðju 

Guðrún Kristjana Reynisdóttir 

 

Ég samþykki að viðtal verði tekið við barn mitt og svör þess notuð við vinnslu 

lokaverkefnisins. 

 

Nafn barns:____________________________________________________ 
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Undirskrift foreldris og dagsetning. 

 


