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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um rannsókn á eigin starfi í tengslum við innleiðingu 

þróunarverkefnisins Orð af orði og vinnu út frá menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar. Rannsóknin var gerð á fyrri hluta skólaársins 2015–2016. 

Þátttakendur hennar voru auk mín umsjónarnemendur mínir í 2. bekk. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að innleiða og festa í sessi í starfi mínu 

aðferðir þróunarverkefnisins og með þeim bæta kennsluhætti mína. 

Markmiðið var að nota aðferðirnar til að geta betur komið til móts við alla 

nemendur mína og gefa þeim verkfæri og tækifæri til að efla læsi sitt. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig get ég komið til móts við allan 

nemendahópinn og eflt læsi hans með aðferðum þróunarverkefnisins Orðs 

af orði og hugsjón skóla án aðgreiningar?  

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég rýndi í eigin kennslu og  

skoðaði hvernig breyttir starfshættir höfðu áhrif á mig sem kennara og á 

nemendur. Gögnum var safnað með rannsóknardagbók, tölvupóstum til 

leiðbeinanda, vettvangsathugunum, fundargerðum, nemendaviðtölum og 

ljósmyndum. 

Helstu niðurstöður voru að með því að innleiða og kenna eftir aðferðum 

Orðs af orði breyttust kennsluhættir mínir; ég varð sátt við þær aðferðir 

sem ég tileinkaði mér og áttaði mig á mikilvægi þess að kenna eftir 

markmiðum í stað námsbóka. Nemendur öðluðust verkfæri til að efla læsi 

sem þeir nýttu sér til að vinna með og skilja innihald texta. Í ljós kom hversu 

vel menntastefnan og þróunarverkefnið héldust í hendur og hve vel þessar 

aðferðir nýttust til að koma til móts við alla nemendur á þeirra forsendum. 

Starfendarannsóknin er liður í starfsþróun minni og að gera starf mitt 

sýnilegra. Niðurstöður hennar geta nýst öðrum kennurum sem hafa áhuga á  

að endurskoða sína eigin starfshætti og kennslufræðilegar hugmyndir. 

Þekking á gildi aðferða þróunarverkefnisins og menntastefnunnar til að 

koma til móts við alla nemendur og efla læsi þeirra getur jafnframt nýst 

öðrum kennurum í starfi. 
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Abstract 

Words by word and Inclusive school 

This thesis discusses a research on one´s own work in connection with the 

introduction of the development project Words by word and work deriving 

from the Inclusive education policy. The research was conducted in the first 

semester of the school year 2015–2016. The research participants were 

besides me, my 2nd grade pupils. 

The purpose of the research was to both introduce and attribute the 

development project´s methods into my work in order to improve my own 

teaching methods. The goal was to use the methods to be able to cater to 

the needs of all my pupils and provide them with the instruments and 

opportunities needed to increase their literacy skills. The research question 

was: How can I cater to the needs of the pupils as a whole and increase their 

literacy skills with the methods of the development project Words by word 

and the Inclusive education policy? 

The research was an action research where I reflected on my own 

teaching and examined how a change in practise affected my pupils and me 

as a teacher. Data was obtained via research journal, e-mails to instructor, 

observations, minutes, interviews with pupils and photographs. 

The main conclusions were that by introducing and following the 

methods of Words by word in teaching, my teaching methods changed; I 

became content with the methods I ascribed myself and I perceived the 

importance of teaching through goals instead of textbooks. The pupils 

acquired instruments to increase their literacy skills, which they used in 

their work with text, as well as to comprehend the content of a text. It 

became appearent how well the education policy and the development 

project worked together and how well these methods served the purpose 

of meeting the needs of all the pupils on their own terms. 

The action research project is a part of my professional development as 

teacher and serves as means in making my work more visible. It´s 

conclusions can serve other teachers, interested in re-evaluating their own 

practises and educational methods. Recognizing the value of the 

development project´s methods and the education policy to meet the 

needs of the pupils as a whole and increase their literacy skills can in 

addition be useful to other teachers in their work. 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................... 3 

Ágrip ........................................................................................................ 5 

Abstract ................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................ 7 

Myndaskrá ............................................................................................. 10 

Töfluskrá ................................................................................................ 10 

1 Inngangur ....................................................................................... 11 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins ........................................ 12 

1.2 Uppbygging verkefnisins ........................................................ 12 

2 Fræðilegur bakgrunnur .................................................................. 15 

2.1 Orð af orði .............................................................................. 15 

 Aðferðir Orðs af orði ...................................................... 16 2.1.1

 Orðaforði ........................................................................ 17 2.1.2

 Lesskilningur ................................................................... 18 2.1.3

2.2 Læsi ......................................................................................... 19 

 Þættir læsis ..................................................................... 21 2.2.1

2.2.1.1 Tal ............................................................................... 22 

2.2.1.2 Hlustun ....................................................................... 22 

2.2.1.3 Lestur ......................................................................... 23 

2.2.1.4 Ritun ........................................................................... 24 

 Þróun læsis ..................................................................... 25 2.2.2

2.3 Skóli án aðgreiningar .............................................................. 28 

 Mikilvægi skóla án aðgreiningar og náms við hæfi ........ 30 2.3.1

 Hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar ....................... 31 2.3.2

3 Starfendarannsókn ......................................................................... 35 

3.1 Aðferðafræði .......................................................................... 35 

3.2 Þátttakendur .......................................................................... 36 

3.3 Gögn ....................................................................................... 36 

 Fyrstu gögn ..................................................................... 37 3.3.1

 Rannsóknardagbók ......................................................... 38 3.3.2



 

8 

 Mánudagspóstar ............................................................. 39 3.3.3

 Rannsóknarvinur ............................................................ 39 3.3.4

 Vettvangsathuganir ........................................................ 40 3.3.5

 Fundir ............................................................................. 40 3.3.6

 Viðtöl við nemendur ....................................................... 41 3.3.7

 Samræður ....................................................................... 42 3.3.8

 Ýmiss konar gögn ............................................................ 43 3.3.9

3.4 Gagnagreining ........................................................................ 43 

3.5 Siðferðileg atriði ..................................................................... 45 

4 Niðurstöður .................................................................................... 47 

4.1 Innleiðing Orðs af orði ............................................................ 47 

 Aðferðirnar ..................................................................... 54 4.1.1

4.1.1.1 Yndislestur .................................................................. 54 

4.1.1.2 Hugtakakort ................................................................ 57 

4.1.1.3 Krossorðaglíma ........................................................... 59 

4.1.1.4 Orðaskjóða ................................................................. 62 

4.1.1.5 Orð dagsins ................................................................. 66 

4.1.1.6 Gagnvirkur lestur ........................................................ 68 

4.1.1.7 Ritun ........................................................................... 73 

4.2 Að vera kennari í skóla án aðgreiningar ................................. 75 

 Sérkennsla og stuðningur í umsjónarbekk mínum ......... 80 4.2.1

 Námsumhverfi ................................................................ 82 4.2.2

4.2.2.1 Skipulag í stofu ........................................................... 83 

4.2.2.2 Hjálpargögn ................................................................ 84 

4.2.2.3 Aðstoð við alla nemendur .......................................... 85 

4.2.2.4 Fram í næði ................................................................ 86 

 Daglegt starf í skóla án aðgreiningar .............................. 86 4.2.3

4.3 Orð af orði gegn skóla án aðgreingnar ................................... 90 

5 Umræða .......................................................................................... 95 

5.1 Kennsluhættir og kennsluaðferðir í starfi ............................... 95 

5.2 Læsi og námsárangur ............................................................. 98 

5.3 Komið til móts við alla nemendur .......................................... 99 

5.4 Markmið – ekki bækur.......................................................... 102 

5.5 Haldist í hendur .................................................................... 103 

6 Lokaorð ......................................................................................... 107 



 

9 

Heimildaskrá ....................................................................................... 109 

Viðauki ................................................................................................. 115 

Viðauki A – Atriðaorðalisti Páleyjar Sonju ........................................... 115 

Viðauki B – Skriflegt leyfi foreldri fyrir viðtali við barn þess ............... 116 

Viðauki C – Viðtalsrammi fyrir viðtöl við nemendur ........................... 117 

Viðauki D – Skriflegt leyfi frá skólastjóra fyrir rannsókninni ............... 118 

Viðauki E – Staðfesting Persónuverndar á tilkynningu ....................... 119 

Viðauki F – Bréf til foreldra í upphafi skólaárs .................................... 120 

Viðauki G – Punktar Páleyjar Sonju í kennslustund ............................ 121 

 



 

10 

Myndaskrá 

Mynd 1. Hugtakakort Ella unnið með teikningum ....................................... 58 

Mynd 2. Krossorðaglíma út frá lykilorðinu Hnoðri ....................................... 59 

Mynd 3. Orð og orðasambönd úr sögunni Leyndarmálið hennar 

ömmu .............................................................................................. 64 

Mynd 4. Vinna nemenda með orðið súperamma ........................................ 66 

Mynd 5. Hugtakakort nemenda út frá lykilorðinu nautgripir ....................... 91 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Yfirlit yfir greiningu gagna. .............................................................. 44 

 

file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599285
file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599286
file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599287
file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599287
file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599288
file:///C:/Users/hrefnaosk/Dropbox/Lokaverkefni/lokaverkefnið/Lokaverkefnið%20sjálft/seinni%20skil/Lokaverkefni%20Hrefna%20Ósk.docx%23_Toc451599289


 

11 

1 Inngangur 

Í rannsókninni, sem fór fram skólaárið 2015–2016, vann ég markvisst með 

þróunarverkefnið Orð af orði (e. Words by word) með það að leiðarljósi að 

festa í sessi og innleiða í starf mitt vinnuaðferðir þess. Í kjölfarið skoðaði ég 

hvernig breyttir starfshættir höfðu áhrif á mig sem kennara og hvernig þær 

breytingar höfðu svo aftur áhrif á umsjónarbekk minn, meðal annars þær 

vinnuaðferðir sem nemendur tileinkuðu sér til að efla læsi (e. literacy) sitt. 

Orð af orði er hugmynda-, kennslu- og aðferðafræði sem hefur það að 

markmiði að efla læsi og námsárangur grunnskólanemenda (Guðmundur 

Engilbertsson, 2013a). Jafnframt vildi ég reyna að koma til móts við allan 

nemendahópinn, vinna með hvern nemanda út frá hans forsendum og hafa 

menntastefnuna skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) að leiðarljósi í 

þeim efnum. Ég vonaði að með þeim hætti fengju nemendur að stunda nám 

við þeirra hæfi og að tækifæri þeirra til náms væru jöfn. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) kemur fram að skólar landsins eigi að taka mið af 

stefnunni skóli án aðgreiningar. Allir nemendur eiga rétt á að stunda 

skyldunám sitt í almennum grunnskólum án aðgreiningar. 

Skólinn sem ég starfa við tók þátt í þróunarverkefninu Orð af orði 

skólaárið 2014–2015 og hélt því áfram skólaárið 2015–2016. Mér fannst ég 

ekki nógu dugleg að tileinka mér þessi nýju fræði fyrra skólaárið og stóð 

sjálfa mig að því að kenna ekki eins og ég vildi. Oftar en ekki lét ég 

vinnubækur stjórna ferlinu, þar sem ég hafði oft á tíðum ekki tíma til að 

vinna öll verk sem starfið krafðist af mér. Hugmynd mín að rannsókninni 

kviknaði þegar ég áttaði mig á þessari stöðu. Seinna árið ákvað ég að taka 

þátt í þróunarverkefninu af heilum hug og færa nemendum hugsanleg 

verkfæri í hendurnar sem þeir gætu nýtt sér í námi sínu, bæði núna og síðar 

á lífsleiðinni. Þannig varð úr að ég hellti mér út í að innleiða þessa nýju 

starfshætti sem þróunarverkefnið stendur fyrir. Samkvæmt PISA 

rannsóknum er niðurstaðan sú að síðastliðinn áratug virðist læsi hjá 

íslenskum nemendum hafa farið aftur sem nemur hálfu skólaári. Nemendur 

sem ljúka 10. bekk í dag eru því með samskonar læsi og nemendur voru 

með um miðjan vetur í 10. bekk áður fyrr (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). Íslenskir nemendur standa því 

höllum fæti þegar kemur að læsi. Það er því mikilvægt að sporna við þeirri 

þróun sem hefur orðið og taka opnum örmum þeim verkfærum sem okkur 

bjóðast til þess. 
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1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur rannsókarninnar var að innleiða og festa í sessi í starfi mínu 

vinnuaðferðir sem notaðar eru í þróunarverkefninu Orð af orði. Með þeim 

aðferðum vildi ég bæta kennsluhætti mína og verða sátt við þær 

kennsluaðferðir sem ég tileinkaði mér í starfi. Auk þess vildi ég gefa 

nemendum verkfæri og tækifæri til að efla læsi sitt. Jafnframt vildi ég með 

þessum aðferðum og þeirri hugsjón sem skóli án aðgreiningar stendur fyrir 

koma til móts við allan nemendahópinn, sama hver geta þeirra var. 

Rannsóknarspurningin sem ég vann út frá var:   

Hvernig get ég komið til móts við allan nemendahópinn og eflt læsi hans 

með aðferðum þróunarverkefnisins Orðs af orði og hugsjón skóla án 

aðgreiningar?  

Markmið rannsóknarinnar voru að: 

 Bæta kennsluhætti mína með því að festa í sessi aðferðir sem notaðar 
eru í þróunarverkefninu Orð af orði. 

 Veita umsjónarbekk mínum verkfæri til að efla læsi sitt. 

 Koma til móts við allan nemendahópinn með aðferðum þróunar-
verkefnisins Orðs af orði og með hugsjón skóla án aðgreiningar. 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Hér verður greint frá uppbyggingu verkefnisins. Verkefnið byrjar með 

inngangi þar sem viðfangsefnið er kynnt og ástæður þess að það varð fyrir 

valinu sem viðfangsefni eru taldar fram. Jafnframt er tilgangur verkefnisins 

tíundaður, markmið þess og rannsóknarspurning verkefnisins sett fram. 

Í öðrum kafla er að finna fræðilega umgjörð verkefnisins. Þar eru 

meginhugtökin; Orð af orði, skóli án aðgreiningar og læsi skilgreind. Auk 

þess eru undirhugtök þeirra; orðaforði (e. vocabulary), lesskilningur (e. 

reading comprehenison), tal, hlustun, lestur og ritun skilgreind og fjallað 

stuttlega um helstu aðferðir Orðs af orði.  

Í þriðja kafla er umfjöllun um rannsóknaraðferðina, starfendarannsókn, 

sem notast var við í verkefninu. Jafnframt er sagt frá þeim þátttakendum 

sem tóku þátt í rannsókninni, þeim gögnum sem söfnuðust í ferlinu, með 

hvaða hætti gagnaöflunin fór fram og hvernig unnið var úr gögnunum. Auk 

þess er fjallað um þau siðferðislegu atriði sem upp gátu komið og bar að 

hafa í huga í öllu vinnuferlinu.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar og skiptist sá kafli í  þrjá undirkafla. 

Fyrsti hlutinn fjallar almennt um innleiðingu þróunarverkefnisins Orðs af 
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orði. Undir kaflann fellur einn undirkafli sem skipt er í sjö hluta sem fjalla 

um hverja aðferð þróunarverkefnisins fyrir sig sem unnið var með í 

innleiðingu þess. Annar hlutinn fjallar um menntastefnuna skóla án 

aðgreiningar en hann hefur jafnframt að geyma þrjá undirkafla sem fjalla 

um sérkennslu og stuðning, námsumhverfi og daglegt starf í skóla án 

aðgreiningar. Í þriðja hluta er farið yfir hvernig þróunarverkefnið og 

menntastefnan héldust í hendur í skólastarfinu og rannsókninni. 

Í fimmta kafla er að finna umræður um niðurstöður, þar sem þær eru  

tengdar við fyrri fræði. Kaflinn hefur að geyma fimm undirkafla sem fjalla 

um kennsluhætti og kennsluaðferðir í starfi, læsi og námsárangur, hvernig 

komið var til móts við alla nemendur, mikilvægi þess að kenna eftir 

markmiðum í stað bóka og hvernig menntastefnan skóli án aðgreiningar og 

þróunarverkefnið Orð af orði héldust í hendur í rannsókninni og kennslu 

minni.  

Í sjötta kafla eru lokaorð verkefnisins. Þar segi ég frá því sem rannsóknin 

færði mér til framtíðar og hvernig ég mun nýta mér það og þróa áfram.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Eftirfarandi kafli fjallar um þann fræðilega bakgrunn sem lagður er til 

grundvallar í rannsókninni. Fjallað er um hvað felst í þróunarverkefninu Orð 

af orði og aðferðum þess, en þar er áhersla lögð á læsi og um leið þættina 

orðaforða og lesskilning. Sérstaklega er fjallað um læsi, undirþætti þess sem 

eru tal, hlustun, lestur og ritun og að lokum þróun læsis. Þá er hugtakið skóli 

án aðgreiningar tekið fyrir, það skilgreint og skoðað fyrir hvað það stendur. 

Auk þess er fjallað um mikilvægi skóla án aðgreiningar og hlutverk kennara í 

skóla án aðgreiningar. 

2.1 Orð af orði 

Orð af orði er kennslu-, hugmynda- og aðferðafræði og hefur verið útfært 

sem þróunarverkefni fyrir alla nemendur grunnskóla. Það er á valdi hvers 

skóla að aðlaga aðferðir og hugmyndir verkefnisins að sínu starfi. Námsefni 

verkefnisins er valið út frá markmiðum aðalnámskrár (Guðmundur 

Engilbertsson, 2013a). Heiti verkefnisins varð til í orðaleik með orðið 

orðaforði. Orðið var tekið og bútað niður í hlutana orð-af-orði (Guðmundur 

Engilbertsson, 2013b). Verkefnið hefur það að meginmarkmiði að 

betrumbæta málumhverfi nemenda og auka læsi, nánar tiltekið lesskilning 

og orðaforða, og námsárangur þeirra. Áhersla er lögð á að kenna 

nemendum markvissar aðferðir til að sundurgreina orð og námsefni, 

kortleggja aðalatriði og endurbyggja eða birta þau aftur með heildrænum 

og fjölbreyttum hætti. Jafnframt er nemendum kennt að greina inntak og 

merkingu og tengsl við annað efni (Guðmundur Engilbertsson, 2013a; 

Guðmundur Engilbertsson, 2013c). Í ferlinu er mikilvægt að samþætta 

námsgreinar en hægt er að sundurgreina hugtök úr öllum námsgreinum. 

Sundurgreiningin verður til þess að efla þætti máls og styrkja þekkingu hjá 

nemendum (Guðmundur Engilbertsson, 2013d). 

Rannsókn var gerð á verkefninu sem staðfesti að nemendum færi fram í 

orðaforðaprófum ef þeir tækju þátt í mánaðarlegu inngripi þar sem aðferðir 

þróunarverkefnisins Orðs af orði voru notaðar. Mælingar voru gerðar í 

upphafi og í lok inngrips og sjá mátti mun milli samanburðar- og 

tilraunahóps. Í þeim sást að framfarir nemenda voru jákvætt marktækar. 

Góð reynsla er því komin á verkefnið en jákvæð þróun mælist í niðurstöðum 

mælinga á orðaforða, lesskilningi og viðhorfum til lesturs (Guðmundur 

Engilbertsson, 2013a). 
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 Aðferðir Orðs af orði 2.1.1

Aðferðir þróunarverkefnisins Orðs af orði eru margar og ólíkar en hafa þó 

allar sama hlutverk en það er að efla læsi og námsárangur nemenda. Þær er 

hægt að nota hverja fyrir sig eða í samhengi og oftast hvar sem er í ferli 

námsins (Guðmundur Engilbertsson, 2013e).  

Hér á eftir gefur að líta útskýringar á nokkrum af helstu aðferðum 

verkefnisins, eins og þær eru skilgreindar á heimasíðu þess, og voru eftir-

farandi aðferðir allar notaðar á meðan á rannsókninni stóð: 

 Yndislestur: Nemendur velja sér lesefni og lesa daglega í 15–30 
mínútur í skólanum og 10–30 mínútur heima fyrir. Aldur nemenda 
hefur áhrif á hversu lengi er lesið en aðstæður geta líka haft áhrif 
(Guðmundur Engilbertsson, 2013f).  

 Hugtakakort: Námstækni til að skrá þekkingu á rökréttan og mynd-
rænan hátt. Með kortunum reyna nemendur að lýsa því hvernig efni, 
hugtök eða hugmyndir tengjast. Oftast innihalda þau merkingarlegt 
efni og útlínumyndir eða skýringarmyndir. Myndræn framsetning 
kortanna hjálpar nemendum að sjá hvernig hugmyndir mynda heild 
og tengjast innbyrðis (Guðmundur Engilbertsson, 2013g). 

 Krossorðaglíma: Markmið krossorðaglímu er að tengja saman lykil-
hugtök. Efnisheiti (hugmynd eða lykilhugtak) er skrifað lóðrétt, eftir 
það eru orð eða hugmyndir sem tengjast því skrifuð lárétt á stafina úr 
efnisheitinu. Eftir þessa vinnu er gott að setja hugtökin úr krossorða-
glímunni í samhengi, til dæmis með frásögn, ritun eða umræðum 
(Guðmundur Engilbertsson, 2013h). 

 Orðaskjóða: Orðum er safnað markvisst og eftir ákveðinni reglu, til 
dæmis hugtökum í stærðfræði, orðum yfir vinnubrögð á sjó, í sveit 
eða landi og svo framvegis. Orðin sem á að safna geta komið úr 
námsefni, umfjöllun, ljóðum, samræðum og þess háttar. Þeim ætti að 
safna öllum stundum í einhvers konar söfn, eins og orðaskjóður, 
orðasöfn eða orðaveggi. Fara þarf í gegnum söfnin reglulega með það 
að markmiði að bæta við eða tína úr þeim orð. Þau orð sem tínd eru 
úr eru orðin sem allir þekkja. Jafnframt eru orð valin til að leggja 
áherslu á í kennslu og til að vinna með (Guðmundur Engilbertsson, 
2013i). 

 Orð dagsins: Fjallað er með nákvæmum hætti um valin orð og þau 
sett í samhengi við fyrri þekkingu og reynslu nemenda. Merking 
orðanna og samhengi eru greind og þau frekar sundurgreind. Þá eru 
orðin bútuð niður í orðhluta og unnið er með þá með sama hætti og 
orðin sjálf. Það fer svo eftir markmiðum námsins hverju sinni hversu 
mikil sundurgreiningin er (Guðmundur Engilbertsson, 2013j). 
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 Gagnvirkur lestur: Ákveðið ferli við lestur þar sem nemendur lesa 
texta og draga svo fram aðalatriðin úr honum. Þá spyrja þeir sig 
spurninga um efni hans og eigin skilning á honum. Ef eitthvað er 
óljóst í textanum leita þeir skýringa á því og spá fyrir um framhald 
hans. Textar eru mismunandi og því getur stundum átt við að vinna 
með alla þætti aðferðarinnar og stundum færri (Guðmundur 
Engilbertsson, 2013k). 

 Orðaforði 2.1.2

Orðaforði einstaklings er safn orða sem hann hefur á valdi sínu (Sigurður 

Konráðsson, 2000). Orðaforði skiptist í tvo þætti, virkan orðaforða og 

óvirkan orðaforða. Virkur orðaforði er þau orð sem einstaklingur notar að 

staðaldri en óvirkur orðaforði er öll þau orð sem einstaklingur skilur og 

þekkir en notar aldrei eða sjaldan (Guðrún Kvaran, 2001; Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2000). 

Þegar börn læra að lesa gegnir orðaforði þeirra miklu hlutverki. Ritmál 

breytist í talmál þegar lesið er og smám saman lærir nemandinn að flytja 

þann texta sem hann les yfir í munnlegan orðaforða. Þau orð, sem ekki eru 

til í munnlega orðaforða hans, skilur hann ekki nema hann beiti færni sinni í 

að álykta og getur það komið niður á lesskilningi hans (National institute of 
child health and human development, 2000). Góður orðaforði er mikilvæg 

undirstaða fyrir velgengni í skóla og forsenda lesskilnings. Rannsóknir sýna 

að orðaforði barna spáir síðar meir fyrir um það hvernig þeim eigi eftir að 

ganga í námi. Jafnframt sýna þær að mikill munur er á orðaforða milli 

jafnaldra og með árunum eru líkur á að sá munur aukist enn meira (Sigríður 

Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010). Börn, sem lesið er fyrir og 

talað er við, hafa meiri orðaforða og ná fyrr valdi á ýmsum þáttum í málkerfi 

móðurmálsins en börn sem fara á mis við slíkt máluppeldi. Það er mikilvægt 

fyrir foreldra, kennara og yfirmenn menntamála að átta sig á þeim 

tækifærum sem gefast heima fyrir og í skólum landsins, þar sem það fer 

eftir því hversu gott máluppeldi börnin fá hversu góðir málnotendur þau 

verða (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Börn með slakan orðaforða eiga erfitt með að skilja ýmiss konar texta 

sem gæti aukið þekkingu þeirra. Það getur valdið því að þau geti ekki tekið 

þátt í umfjöllun um málefni sem fjallað er um í samfélaginu hverju sinni. 

Börn með ríkan orðaforða eiga auðvelt með að tjá sig og skilja innihald 

þeirra texta sem þau lesa. Þau lesa meira sem gerir það að verkum að sífellt 

eykst við orðaforða þeirra (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000). Fræði-

menn telja mikilvægt að nemendur lesi mikið en það eykur orðaforða og 

lesskilning þeirra. Kennarar eiga því að hvetja nemendur sína til að lesa 
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meira, bæði í skólanum og heima fyrir (National institute of child health 
and human development, 2000). 

Það að tileinka sér orðaforða felur í sér þættina hlustun, tal, lestur og 

ritun og þróast í þeirri röð sem þeir eru settir hér fram í. Fyrst læra börn að 

hlusta og fara svo smám saman að líkja eftir því sem þau heyra og læra 

þannig að tala. Það er hægt að kenna þeim að lesa þegar þau ná ákveðnum 

þroska. Það er þá gert með tengingu við fyrri reynslu og orðaforða þeirra. 

Ritun er lengi í þróun en ritunarhæfileikar barna koma síðast. Á 

fullorðinsárum er orðaforði ritmáls svo yfirleitt mun viðameiri en orðaforði 

talmáls (Vacca, J., Vacca, R., Gove, Burkey, Lenhart og McKeon, 2006). Öflun 

orðaforða fer fram með óbeinum hætti við daglega reynslu, lestur, sam-

ræður og hlustun en hins vegar fer öflun orðaforða fram með beinum hætti 

í kennslu. Börn þurfa að þróa með sér meðvitund um orð en það felur í sér 

löngun þeirra til að skilja merkingu orða, áhuga þeirra og forvitni. Börn á 

skólaaldri læra orð aðallega með beinni kennslu, út frá orðhlutagreiningu og 

samhengi lesefnis (Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008).  

Í samfélaginu hefur verið rætt um að orðaforði barna og unglinga sé 

minni en áður. Líkleg skýring gæti verið sú að foreldrar og börn tali minna 

saman núna en áður fyrr og að minna sé lesið en áður. Önnur skýring gæti 

verið að þau hafi í raun ekki minni orðaforða heldur einungis annan 

orðaforða en börn höfðu á árum áður (Sigurður Konráðsson, 2000). 

Málnotkun barna og eldra fólks er talsvert ólík. Svokallað kynslóðabil hefur 

myndast þar sem töluverðar breytingar hafa orðið á íslensku tungumáli 

síðastliðna áratugi, sérstaklega á orðaforða. Þessar breytingar má meðal 

annars rekja til breytinga í samfélaginu, nýrrar tækni og þekkingar og 

erlendra áhrifa, sér í lagi frá ensku. Huga þarf því vel að ræktun tungu-

málsins hjá börnum og unglingum (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

 Lesskilningur 2.1.3

Lesskilningur er veigamikill þáttur í lestrarferlinu en ferlið byggir á sam-

setningu tveggja þátta. Sá fyrri er hæfileikinn til að breyta bókstöfum í hljóð 

og kalla þannig fram orð og setningar. Sá síðari er málskilningur en í honum 

felst það að skilja orð, mynda setningar og kalla fram merkingu út frá 

setningum og málsgreinum, sem myndast hver á eftir annarri (Cain, 2010). 

Lesskilningur er því undirstöðuþáttur í lestri og nauðsynlegur til menntunar í 

öllum námsgreinum og í áframhaldandi öflun á þekkingu á lífsleiðinni 

(National institute of child health and human development, 2000). 

Lesskilningur er lokatakmark lesturs. Það stoðar lítið að lesa ef skilningur 

er ekki fyrir hendi á því sem lesið er. Texti sem þarf að skilja getur verið af 
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ýmsu tagi og í mismunandi samhengi og tilgangi. Málþroski barna gegnir þar 

veigamiklu hlutverki ásamt öðrum þáttum, eins og reynslu, ályktunarhæfni 

og þekkingu á eigin hugsun (Freyja Birgisdóttir, 2011). Lengi var því haldið 

fram að lesskilningur væri einföld aðgerð sem einstaklingar öðluðust nánast 

sjálfkrafa þegar þeir færu að lesa. Í dag vita kennarar að nauðsynlegt er að 

þjálfa hann markvisst og að til eru margar leiðir til að efla hann (Rósa 

Eggertsdóttir, 1998). 

Lesskilningi er skipt í þrjá þætti. Í fyrsta lagi er lesskilningur hugrænt 
ferli sem samþættir margskonar hæfileika og ekki er hægt að útskýra að 
öllu leyti án tengingar við orðaforða einstaklinga. Í öðru lagi eru virk víxl-
verkandi áætlunarferli mikilvæg svo að lesskilningur aukist. Í þriðja lagi 
er góður undirbúningur kennara mikilvægur þar sem lögð er áhersla á 
orðaforða og markvissa kennslu hans (National institute of child health 

and human development, 2000). Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að 

þjálfa þurfi nemendur í lesskilningi með margskonar verkefnum. Sú vinna 

getur meðal annars verið unnin með verkefnum um orðaforða (Vacca J. 

o.fl., 2006). 

Lesskilningur byggir á bakgrunnsþekkingu lesandans og hvernig hann 

vinnur úr textanum, meðal annars með því að byggja upp í huga sér 

ákveðna mynd af því sem hann les (Kintsch og Rawson, 2005). Þar sem 

lesarar eru með ólíka reynslu og ólíkan bakgrunn geta þeir skilið sama 

textann með ólíkum hætti (Rósa Eggertsdóttir, 1998). Ásamt fyrri þekkingu 

og reynslu sem lesari hefur öðlast þarf hann jafnframt að geta spurt sig 

spurninga, dregið saman í aðalatriði og dregið ályktanir til að geta séð fyrir 

hvað kemur síðar fyrir í texta sem hann les. Hann þarf að  vinna úr textanum 

til að skilja innihaldið og bera það saman við þá þekkingu sem hann hefur 

fyrir. Hann þarf því ýmist að skoða hvort textinn sem hann les sé í takt við 

fyrri þekkingu, endurskoða þá þekkingu sem fyrir er eða innihald textans 

eða breyta skilningi sínum á margan hátt um leið og hann les (Snow, Griffin 

og Burns, 2005). 

2.2 Læsi 

Með tímanum hafa hugmyndir manna um læsi breyst og mismunandi 

hugmyndir eru uppi um það, þar sem fólk er ekki sammála um hvernig eigi 

að skilgreina hugtakið og hvað felist nákvæmlega í því. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er lögð áhersla á að læsi sé félagslegt í eðli sínu þar sem það er 

samkomulag milli manna um málnotkun og hver merking orða er í 

málsamfélagi. Einnig er læsi ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og 

notað óháð menningu, gildum, stund og stað. Jafnframt snýst læsi að hluta 
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til um tæknimiðla og verkkunnáttu því það kefst miðils, efnis til að skrifa á 

og skriffæra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Í 65 ár hefur menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, Unesco (2012) 

unnið að því að bæta menntun um allan heim ásamt því að berjast gegn 

ólæsi í heiminum. Samkvæmt henni er læsi hæfni manneskjunnar til að 

takast á við lífið og er lykilþáttur í þróun hennar. Það er því undirstöðu-

þáttur mannréttinda ásamt því að vera undirstaða að námi sem varir 

ævilangt. Jafnt fyrir samfélög, fjölskyldur og einstaklinga er læsi öflugt tæki 

sem nota má til að efla tekjur, heilsufar og tengsl við umheiminn. Notkun 

læsis þróast sífellt samhliða þeirri tækniþróun sem á sér stað. Stöðugt fjöl-

breyttari samskiptamöguleikar veita tækifæri fyrir einstaklinga til að taka 

þátt í samfélaginu og mótun þess með nýjum hætti. Í læsu samfélagi er 

hvatt til skoðanaskipta og umræðna sem gerir það að kröftugu samfélagi. 

Ólæsi stendur hins vegar í vegi fyrir betra lífi og getur orðið kveikja að 

misrétti og ofbeldi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að eitt af aðalmarkmiðum læsis sé 

að nemendur séu athafnasamir þátttakendur við að umskapa og umskrifa 

heiminn. Það gera þeir þegar þeir lesa og bregðast við með skapandi og 

persónulegum hætti og mynda eigin merkingu á því sem þeir lesa, með 

aðstoð þeirra miðla og þeirrar tækni sem þeir hafa tök á að nýta sér. Einnig 

kemur fram að læsi sé lykill að bókmenntum og ýmsum upplýsingum jafnt 

og efniviður í ný orð og hugtök og nýja hugsun og sýn á lífið. Það sé ásamt 

öðrum þáttum forsenda þess að standa vörð um mannréttindi sem eiga 

þátt í því að skapa gott samfélag heilbrigði, sjálfbærni og jafnréttis.  

Læsi byggir á þremur þáttum; lestri, lesskilningi og ritun. Lestækni þarf 

að læra og þjálfa og er færni sem byggir á því að kunna bókstafi og hljóð 

þeirra. Takmarkið er að lesa fyrirhafnalaust og hratt úr þessum táknum 

ritmálsins. Lesskilningur vísar til hæfni til að skilja mismunandi texta í ólíku 

samhengi út frá mismunandi sjónarhornum, markmiði og tilgangi. Þessi 

hæfni byggir á orðaforða og málskilningi. Ritun og stafsetning byggir á öllum 

þáttum tungumálsins. Til að einstaklingur geti sundurgreint hljóð orðanna 

þarf hann að átta sig á hvaða bókstafi þau hafa. Þar reynir á hljóðkerfis-

þáttinn (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007–2008). 

Oftast er talað um að læsi feli í sér að geta lesið sér til gagns og 

skemmtunar. Jafnframt það að geta túlkað og skilið hina ýmsu texta, 

myndrit og myndir. Læsi felur í sér þættina tal, hlustun, lestur og ritun. Það 

að vera læs er það að búa yfir færni og skilningi á þessum meginþáttum 

móðurmálsins (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1997). Í upphafi náms er við hæfi 
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að megináhersla sé lögð á talað mál og hlustun. Vægi lesturs og ritunar 

færist í aukana eftir því sem ofar dregur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Þeim fækkar sem geta orðið lesið sér til gagns samfara því að lestur 

virðist fara minnkandi. Í 2. bekk má strax sjá vísbendingar um það. Lestrar-

skimanir, sem lagðar voru fyrir í grunnskólum Reykjavíkur árið 2015, sýndu 

að aðeins 64% nemenda gátu lesið sér til gagns. Það er næstlægsta hlutfall 

frá og með árinu 2006 (Ásgeir Björgvinsson, Guðrún Edda Bentsdóttir og 

Hildur B. Svavarsdóttir, 2015). Mikilvægt er að þeir sem bera ábyrgð á 

menntun og uppeldi barna stuðli markvisst að því að þau verði læs. Það er 

þó eitt að geta lesið sér til gagns en annað að hafa gaman af því að lesa 

(Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 2015). 

Nauðsynlegt að efla læsi meðal íslenskra drengja. Stúlkur standa 

drengjum framar þegar kemur að læsi. Full ástæða er til að líta lestrarvanda 

drengja alvarlegum augum. Hafa verður í huga að allar stúlkur ná ekki 

góðum árangri í námi. Sömuleiðis standa margir drengir sig vel. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum veldur minni áhugi drengja en stúlkna á lestri því 

að árangur þeirra verður lakari í námi. Þess vegna er nauðsynlegt að leita 

árangursríkra leiða til að auka áhuga drengja á lestri, bæði heima fyrir og í 

skóla. Það er grundvallaratriði á öllum stigum menntakerfisins að leggja 

rækt við læsi þar sem gott vald á læsi skiptir sköpum í nútímasamfélagi fyrir 

lífsgæði hvers og eins einstaklings (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013).  

Lestraráhugahvötin er viljinn til að takast á við lestarnám þar sem 

hvatinn til að læra að lesa drífur einstaklinginn áfram. Ef hún er til staðar þá 

er nemandinn tilbúinn að tileinka sér námið. Hann er forvitinn, áhugasamur, 

athugull og tilbúinn að taka þátt. Ef lestaráhugahvötin er næg verður 

lestarnámið jákvætt fyrir nemandann og framfarir meiri. Nemendum sem 

hafa mikla innri áhugahvöt gengur betur í lesskilningi en þeim sem hafa litla 

innri áhugahvöt. Góður lesskilningur er forsenda þess að ganga vel í námi 

(Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 2015). 

 Þættir læsis  2.2.1

Í rannsókninni er litið á hugtakið læsi sem getuna til að lesa sér til gagns og 

skemmtunar og það að leggja skilning í þætti móðurmálsins (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir (1997). Læsi er í raun yfirheiti allra þátta tungumálsins. Þeir 

tvinnast saman og mynda heild. Þessir þættir eru tal, hlustun, lestur og 

ritun. 
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2.2.1.1 Tal 

Menn nota talað mál í samskiptum. Samtöl milli fólks eru bundin stað og 

stund. Talað mál er samofið raddbeitingu, sviðbrigðum og ómálrænum 

skilaboðum en birtist með hljóðrænum hætti. Eftir að orð hafa verið töluð 

hverfa þau og eru því ekki eilíf. Talað mál krefst þess að fólk muni það sem 

sagt er. Fólk talar ekki eins við vini sína, fjölskyldu, í skóla, í vinnu eða 

annars staðar. Samtöl fólks og það hvernig einstaklingar velja orð sín ræðst 

af því við hvern fólk talar og af kringumstæðum hverju sinni (Cain, 2010). Til 

að fóta sig í nútímasamfélagi eru góð málþekking og lestrarfærni mikilvægir 

þættir. Þeir hafa áhrif hvor á annan og eru nátengdir. Einstaklingar þurfa að 

geta tjáð sig í mæltu og rituðu máli, ásamt því að geta unnið upplýsingar úr 

texta. Þegar lesið er hefur það áhrif á málþekkinguna með því að auka 

almenna málvitund og orðaforða (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonar-

dóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

Að læra tungumál er ekki eins auðvelt og það lítur út fyrir að vera. 

Hugtakið málþroski er viðamikið og felur í sér ýmiss konar færni og 

þekkingu. Allir þættir þess eru háðir áhrifum uppeldis og meðfæddum 

eiginleikum. Þegar börn læra málið læra þau orð, merkingu þeirra, 

framburð og beygingar. Þau læra hvernig má tengja orð saman með 

mismunandi hætti og fá þannig út mismunandi merkingu og setningar. 

Jafnframt læra þau að raða saman mörgum setningum og mynda samfellda 

heild. Að auki læra þau hefðir um málsnið og óskráðar reglur. Hjá börnum 

þroskast þessi atriði mishratt og með mismunandi hætti. Á grunnskólaárum 

er málþroski þeirra enn í mótun og sumir þættir halda áfram að þróast alla 

ævi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). 

Síðustu áratugi hefur mikill uppgangur verið í birtingu greina um tengsl 

málþekkingarþátta við lestarnám. Vegna þessa hefur þekking á máltöku 

barna vaxið. Eitt af því sem sýnt hefur verið fram á er að sterk tengsl eru á 

milli málþekkingar á leikskólaaldri og lestarfærni barna síðar (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2011). Því er miklivægt að leggja alúð við að vinna 

meðvitað með orðaforða á þessum árum. 

2.2.1.2 Hlustun 

Hlustun er mikilsverður þáttur í mannlegum samskiptum. Að kunna að 

hlusta og horfa með athygli og á gagnrýninn hátt er mikilvægur þáttur í 

almennri menntun. Nemendur þurfa að læra að hlusta og taka tillit til 

skoðana annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Að öðlast vitund um eigin hlustun er fyrsta skrefið í að verða betri 

hlustandi. Það þarf að setja sig í spor annarra þegar hlustað er á þá, veita 
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þeim athygli og sýna samúð. Við virka hlustun getur samtal lifnað við sem 

leiðir til niðurstöðu og skilnings. Margt mælir með því að kennarar þjálfi 

hlustun nemenda. Þjálfunin skerpir meðal annars vitund nemenda um 

tengsl stafa og hljóða. Það getur til lengri tíma litið aukið samskipta- og 

námsfærni þeirra (Stefán Jökulsson, 2012). Einnig styrkir kennsla í töluðu 

máli og hlustun hæfni nemenda til að nýta sér ýmsa samskiptamiðla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þó virðist hlustunarþátturinn verða 

útundan í kennslu og að kennarar kenni nemendum ekki virka hlustun þó 

svo að hún sé grundvallaratriði í öllu námi og samskiptum (Stefán Jökulsson, 

2012). 

Í lestri eru hlustun og einbeiting undirstaða góðrar hljóðvitundar, það er 

næmni fyrir flóknu samspili milli bókstafa og hljóða, og eru því mikilvægir 

þættir í lestarnámi og öðru námi. Það að lesa fyrir börn og ræða um lesefnið 

er góð leið til að efla hlustun þeirra og einbeitingu (Anna Þorbjörg Ingólfs-

dóttir, 2007–2008). Mikilvægt er að hafa í huga, sérstaklega þegar litið er til 

nemenda sem eiga í lestarörðugleikum, að hlustun eykur málskilning og 

orðaforða, til dæmis með stuðningi af myndum eða samhliða lestri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.2.1.3 Lestur 

Lestur þróast á löngum tíma frá því að barn er ungt og sögur eru lesnar fyrir 

það, þar til það ræður sjálft við að lesa texta. Að læra að lesa er 

einstaklingsbundið og flókið ferli sem ekki er bundið ákveðnu aldursári. 

Jafnframt þróast lestur í stigum en heiti þeirra og fjöldi er misjafn eftir 

fræðimönnum (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1997). Lestur er margþætt og 

flókin færni sem byggir á styrkleikum í tungumálinu. Góð aðferð til að 

byggja upp orðaforða og málskilning er að stunda lestur; í hlutfalli við 

lesturinn vex orðaforði viðkomandi. Því fleiri orð sem lesin eru því 

auðveldara er að læra ný orð. Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki og börn 

eru misfljót að ná tökum á honum. Færnina þarf að læra og þjálfa. Sum 

börn eiga auðvelt með að ná tökum á lestri en önnur geta átt í miklu basli 

með það. Læsis er krafist hvar sem litið er í samfélaginu og góð lestarfærni 

því lykill að lífsgæðum fólks (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, 

Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

Í lestri þarf að leggja áherslu á umskráningu því enginn skilningur verður 

nema lesarinn geti umskráð. Markmið lesturs er að skilja það sem lesið er. 

Skilningurinn þarf að samræmast reynslu og þekkingu. Hafa þarf tilfinningu, 

næmni og skilning á tungumálinu ásamt góðum orðaforða. Ef einstaklingur 

á að teljast læs þarf hann að geta lesið og samhæft úrvinnslu rittákna og 

merkingu texta. Til að úr verði skiljanleg orð þarf hann að geta borið fram 
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mál sitt (Cain, 2010). Nemendur þurfa að lesa ýmiss konar textagerðir til 

fróðleiks, ánægju, gagns og þroska. Mikilvægt er að efnið höfði til þroska, 

aldurs og áhuga nemenda en auk þess þurfa þeir að lesa efni sem eykur 

þekkingu þeirra. Jafnt og þétt þurfa þeir að gera að sínu þær námsaðferðir 

sem þarf að búa yfir til að ná sem bestum lesskilningi. Þeir þurfa þá að 

þjálfast í að lesa milli línanna, nota eigin reynsluheim og lesa með 

gagnrýnum hætti  (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Kennarar verða að taka hugmyndir sínar um lestur til skoðunar til að 

finna út hvaða aðferðum þeir vilja beita þegar að kennslu kemur. Velflestir 

skólastjórnendur og kennarar eru því sammála að lestur snúist bæði um 

skilning og lestrartækni. Hafa verður það í huga að lestrarnám snýst um 

tvennt: að „læra að lesa“ og „lesa til að læra“ (Stefán Jökulsson, 2012).  

Hlutverk kennara er að aðstoða nemendur við að viðhalda og efla 

áhugahvöt þeirra í lestri. Hægt er að stuðla að lestraráhuga með markvissu 

inngripi auk þess sem samvinna í lestarnámi er mikilvæg. Huga þarf vel að 

lesefni; það þarf að vera fjölbreytt og við hæfi hvers og eins. Stuðningur frá 

foreldrum og vinum við lestrarferlið er einnig mikilvægur. Það getur leitt til 

viðvarandi áhugahvatar í lestri og jafnframt framfara ef hægt er að efla 

áhugahvöt nemenda og fá þá til að lesa sér til gagns og gamans (Hafdís 

Guðrún Hilmarsdóttir, 2015). 

2.2.1.4 Ritun 

Ein af grunnforsendum í læsi er ritun eða það að skrifa frá eigin brjósti. Barn 

er sannarlega komið áleiðis í læsisþróun sinni þegar það gerir tilraun til að 

skrifa orð. Þá notar það alla þekkingu sína á bókstöfum, heitum þeirra og 

hljóðum (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). 

Þekking á bókstöfum er grunnforsenda þess að geta skrifað texta sem og 

færni í að umskrá hljóð bókstafanna og mynda út frá því orð. Tæplega er 

hægt að tala um ritaðan texta áður en þessari færni er náð (Rannveig Odds-

dóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2012). Það reynir á 

barn að greina hljóð bókstafa í sundur í orðum. Í því ferli þarf að kalla fram í 

huganum rétta bókstafi og skrá þá niður í þeirri röð sem orðin segja til um. Í 

þessu ferli notar barnið hljóðavitund sína. Jafnframt er hljóðkerfisvitund 

þess að vinna þegar það fínstillir og greinir í sundur málhjóðin sem passa við 

bókstafina, hvern fyrir sig (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). Barn notar alla 

þekkingu sína á hlutverki og eðli móðurmálsins þegar það skrifar. Það þarf 

að vega og meta, hugsa og skapa þegar það skrifar, ásamt því að nota 

orðaforðann sinn. Það mátar þá ný og gömul orð, lagar og bætir við þangað 

til því finnst orðin eiga við það sem það langar að segja (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir, 1997). 
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Flestum þykir erfiðast að ná tökum á ritunarþættinum. Því skiptir máli að 

byrjað sé á einföldum verkefnum, ritunin sé tengd öðrum færniþáttum og 

að verkefnin séu sniðin að getu hvers og eins nemenda. Í upphafi er gott að 

styrkja hæfni nemenda í ritun, til dæmis með hugtakakortum og gátlistum. 

Draga svo úr þeirri aðstoð eftir því sem nemendur verða sjálfstæðari í 

rituninni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Einstaklingar þurfa að hafa tök á 

tungumálinu sem um ræðir í hvert skipti og búa yfir orðaforða þess ef þeir 

ætla að skrifa texta gæddan merkingu. Jafnframt hafa í huga þá hætti sem 

hafðir eru á um framsetningu texta þegar skrifað er og búa yfir hæfni að 

geta sett sig í spor tilvonandi lesenda textans. Það er mikilvægt í 

ritunarnámi að nota ritmálið í ólíkum tilgangi og á fjölbreyttan hátt sem og 

að ná tökum á að skrifa samfelldan texta af mismunandi toga. Á fyrstu 

stigum ritunar- og lestarnáms byrjar færni einstaklinga í að skrifa texta og 

tekur svo miklum framförum á grunnskólaárum og þróast áfram fram á 

fullorðinsár (Rannveig Oddsdóttir o.fl., 2012). 

Það að skilja talað mál og koma því frá sér yfir í ritað mál eru tveir ólíkir 

hlutir (Cain, 2010). Þó svo að nemendur séu vel læsir getur verið að þeir séu 

samt illa skrifandi (Stefán Jökulsson, 2012). Það er því mikilvægt að kanna 

tenginguna á milli talmáls og ritmáls (Cain, 2010). Leggja þarf rækt við  

þjálfun ritunar gegnum alla skólagögnuna og efla færni nemenda smám 

saman (Stefán Jökulsson, 2012). 

 Þróun læsis 2.2.2

Ferill læsis hefst á fyrstu æviárum barns og er samfelldur allt lífið (Whithurst 

og Lonigan, 2003). Þróun læsis hefst þegar börn átta sig á að munur er á 

ritmáli og talmáli. Börn kunna til að byrja með ekki að lesa orð en bera 

kennsl á ýmsar þekktar orðmyndir í umhverfinu sínu. Þau tengja þær við orð 

og myndir sem þau þekkja í kringum orðin. Börn læra síðar að þekkja orð og 

merkingu þess aftur út frá ýmsum sjónrænum einkennum þess. Það hjálpar 

barninu „að lesa“ orðið þó það þekki ekki alla bókstafina orðsins né nýti sér 

hljóðræna uppbyggingu þess. Út frá þessari færni verður afdrifarík þróun 

þegar barnið áttar sig á ýmsum eiginleikum málsins. Það lærir reglur um 

hljóð og heiti bókstafa, skilur tengsl þeirra og tengir saman í orð (Rannveig 

A. Jóhannsdóttir, 2007).  

Lestur er ferli sem þróast frá unga aldri fram á fullorðinsár og er því ekki 

meðfæddur hæfileiki. Til að einstaklingur geti skilið ritaðan texta þarf að 

hlúa að bæði tilfinningalegum og líffræðilegum þáttum. Þetta eru þættir 

eins og vitsmunaþroski, málþroski, sjón, heyrn, hvatning og sjálfsmynd. 

Ýmsir umhverfis- og félagslegir þættir hafa auk þess áhrif á lestur, til dæmis 
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lestarfyrirmyndir, kennarar og kennsluaðferðir og viðhorf til lestar á 

heimilum (Þóra Kristinsdóttir, 2000). Hægt er að hafa áhrif á þróun lesturs 

barna gegnum leik. Þau börn, sem alast upp við að mikið sé lesið fyrir þau 

eða þeim séu sagðar sögur, ásamt því að þau hafi aðgang að ýmiss konar 

ritmáli eins og bókum, hafa betri grunn þegar að formlegu lestarnámi 

kemur (Catts og Kamhi, 2005). 

Þróun læsis hefur verið skipt niður í læsisstig. Stigin eiga að auðvelda 

umræðuna um það hvernig læsi þróast og geta hjálpað foreldrum og 

kennurum að átta sig á hvar barn er statt og þannig komið betur til móts við 

þarfir þess. Börn fara þó ekki öll jafn hratt í gegnum stigin og sum fylga ekki 

uppskriftinni en flest þeirra fara í gegnum stigin eins og þau eru sett fram 

(Þóra Kristinsdóttir, 2000). Í bókinni Reading and Learning to Read er þróun 

læsis skipt niður á fimm eftirfarandi stig: 

1. Vitundar- og rannsóknarstig: Stigið byrjar við fæðingu og spannar út 

leikskólaaldurinn. Börn eru forvitin um umhverfið sitt og áhugasöm 

um ritmálið og það sem tengist því. Þeim finnst gaman að hlusta á 

sögur og tala um þær. Þau átta sig á að saga í bókum kemur frá 

textanum en ekki myndunum. Þau læra að þekkja ýmis merki í 

umhverfi sínu, til dæmis fyrirtækja, og byrja að þekkja einstaka stafi 

og greina hljóð. Þau byrja að þykjast lesa með því að horfa á bók og 

líkja eftir lestri eða skrifa á blað með blýanti og „lesa“. 

2. Tilraunir með lestur og skrift: Stigið byrjar við lok leikskólaaldurs. 

Börn læra ýmis undirstöðuatriði fyrir lestarnámið, til dæmis að byrjað 

er að lesa efst og lesið niður og að lesið sé frá vinstri til hægri. Börn 

njóta þess að taka þátt í ýmsum athöfnum tengdum skrift og lestri og 

að lesið sé fyrir þau. Þau fara að átta sig á rími, halda áfram að bæta 

við sig þekkingu á stöfum og sambandi þeirra við hljóð. Auk þess 

byrja þau að skrifa einstaka stafi og algeng orð. 

3. Byrjunarstig í lestri: Byrjar vanalega í 1. bekk og nær fram í 2. bekk. 

Börnin þróa með sér frásagnarhæfni og geta endursagt sögur sem 

þau kannast við og byrja að þróa með sér leiðir til skilnings, til dæmis 

með því að spá fyrir um hvað gerist næst í textanum. Börn geta 

skrifað sögur um efni sem þau þekkja vel og byrja að lesa einfaldar 

sögur. Færni þeirra í að þekkja orð með umskráningu eykst, það er 

samband hljóðs og stafs. Auk þess eykst sjálfvirkni þeirra, það er að 

þekkja heil orð, og þau læra stafsetningu. 

4. Umbreytingarstig: Stigið á við um börn í 2. og 3. bekk. Börn fara að 

lesa af meiri leikni og ráða við flóknari lestur þar sem lestartækni 
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þeirra heldur áfram að þróast. Börn öðlast aukna sjálfvirkni og betri 

þekkingu á því hvernig orð eru byggð upp. Leshraði þeirra eykst þar 

sem umskráning þeirra heldur áfram að þróast. Börn fara að lesa í 

hljóði, lesskilningur og færni í ritun eykst. Þau geta orðið leiðrétt 

stafsetningarvillur hjá sér og fara að þekkja orð út frá stafsetningu.  

5. Sjálfstæður gefandi lestur. Stigið er frá 4. bekk til æviloka. Athygli 

einstaklingsins beinist að innihaldi textans, gagnrýninn lestur eykst og 

lesturinn verður sjálfvirkur. Einstaklingar taka þátt í ævilöngu ferli í að 

verða árangursríkir og sjálfstæðir lesendur þar sem þeir auka 

þekkingu sína og fága aðferðir sínar og færni í að skrifa og lesa  (Vacca 

o.fl., 2006:59–61). 

Seint verða ofmetin þau áhrif sem foreldrar, kennarar og aðrir sem 

umgangast barnið geta haft á lestarþróun þess (Rannveig Hafberg og Sigrún 

E. Ólafsdóttur, 2004). Sú örvun og hvatning sem kemur frá þessum aðilum 

getur skipt sköpum fyrir læsisþróun barnsins. 

Foreldar eiga að að lesa fyrir barn sitt, líka þó svo það sé farið að lesa 

sjálft. Þeir ættu að vera fyrirmynd barnsins með því að skrifa og lesa sjálfir 

og veita barninu aðgang að lesefni, blöðum og skriffærum. Auk þess ættu 

foreldrar að nýta sér öll þau tækifæri sem bjóðast til samskipta við barnið 

og gefa sér tíma í að tala við það um allt og ekkert. Börn, sem ekki er talað 

við á virkan og lifandi hátt, læra ekki almennilegt mál og börn, sem ekki er 

lesið fyrir eða heyra ekki sögur, sjá litla ástæðu til þess að læra að lesa. Börn 

hætta að spyrja spurninga ef þau fá ekki svörun og hætta því að vera 

forvitin (Rannveig Hafberg og Sigrún E. Ólafsdóttir, 2004). 

Kennsluaðferðir skipta máli þegar huga á að læsi. Börn eru stödd á 

mismunandi stigum í læsisþróun sinni og vinna með smærri hóp fremur en 

stóran hóp skilar frekar árangri. Kennarar þurfa að huga vel að hópa-

skiptingu út frá þeim markmiðum sem nást eiga og getur reynst vel að 

skipta stofunni upp í mismunandi vinnustöðvar. Kennsluumhverfið þarf að 

vera hvetjandi og styðja við læsi. Börnin þurfa að hafa aðgang að lesefni við 

hæfi, pappír og skriffærum og geta látið fara vel um sig þegar þau skrifa og 

lesa. Hafa skal vinnu barnanna sýnilega til fróðleiks og ánægju bæði fyrir 

þau og aðra. Alls kyns tæki, eins og sjónvörp, tölvur, mynda- og 

upptökuvélar bjóða einnig upp á spennandi möguleika. Leggja skal áherslu á 

að að minnsta kosti þrjátíu mínútur séu teknar frá daglega fyrir frjálsan 

lestur og ritun. Að síðustu er gott að hafa alltaf í huga að áhugi er lykilatriði 

fyrir velgengi í læsi. Að börn hafi ákveðið valfrelsi, að verkefni kalli á 
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samskipti og séu áskorun og að börnin upplifi árangur (Rannveig Hafberg og 

Sigrún E. Ólafsdóttir, 2004). 

2.3 Skóli án aðgreiningar 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á alsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1989 og síðar staðfestur á Íslandi árið 1992. Hann 

var svo að lokum lögfestur á Alþingi 20. febrúar 2013. Barnasáttmálinn 

kveður á um víðtæk réttindi barna og um skyldur aðildarríkja hans svo að 

velferð þeirra verði tryggð, meðal annars á sviði menntamála (Umboðs-

maður barna, 2014). Í 23. grein sáttmálans er réttur barns til menntunar 

skýr. Kveðið er á um að aðildarríkin eigi að tryggja að barn með fötlun hafi 

aðgang að menntun þannig að stuðlað sé að félagslegum þroska og aðlögun 

þess (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins I hluti, 1989). Í 

29. grein kveður á um að menntunin skuli vekja með barninu virðingu fyrir 

mannfrelsi og mannréttindum og þeim sjónarmiðum sem lögð eru til 

grundvallar í sáttmálanum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins I hluti, 1989). 

Í 17. grein í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) sem fjallar um nemendur 

með sérþarfir kemur fram að nemendur eigi rétt á því að komið sé til móts 

við námsþarfir þeirra í grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til andlegs eða 

líkamlegs atgervis þeirra. Ef nemendur eiga erfitt með nám eiga þeir rétt á 

stuðningi í samræmi við metnar sérþarfir.  

Skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar er skólastefna sem hefur haft 

áhrif á skólastarf víðsvegar um heiminn undanfarin ár. Stefnan gengur út á 

að allir nemendur fái náms- og félagslegum þörfum mætt í almenna 

skólakerfinu og eigi möguleika á að stunda nám í heimaskóla (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Fyrir um þremur áratugum 

kom hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar fram. Eftir lok 20. aldar hefur 

verið lögð áhersla á að móta menntastefnu sem á rætur að rekja til 

mannréttinda og vinnur gegn útilokun. UNESCOS international Bureau of 

Education hefur stuðlað að þessari hugmyndafræði víðsvegar um heiminn. 

Lönd eins og Ísland, Finnland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur hafa meðal 

annars skuldbundið sig til að koma á skóla án aðgreiningar í öllu sem 

viðkemur menntakerfi þeirra, eins og í menntastefnu, skólamenningu, 

námskrá, stjórnun og forystu, vinnuaðferðum kennara, almennri og 

sérhæfðri aðstoð, námsumhverfi, kennsluefni og mati (Rambla, Ferrer, 

Tarabini og Verger, 2008).  

Samkvæmt íslenskri menntastefnu eiga skólar að taka við öllum börnum. 

Skólarnir eiga að búa börn undir lífið og þau störf sem þau munu seinna 
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standa frammi fyrir í lýðræðisþjóðfélagi með því að veita þeim 

gæðamenntun. Unnið hefur verið eftir menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar til að ná þessum markmiðum. Hún hefur sett mark sitt á 

íslenskt skólastarf síðan undir lok 9. áratugar síðustu aldar (Ferguson, Ralph, 

Meyer, Lester, Droege, Hafdís Guðjónsdóttir, Sampson og Williams, 2012).  

Stefnan er umdeild en þó í sókn víðsvegar í heiminum og eru markmið 

hennar háleit. Sumir telja þau óraunhæf. Hafa ber þó í huga að markmið 

hennar er að afhjúpa og fjarlægja hindranir. Þannig eru atriði efld sem gera 

að verkum að brýr eru byggðar á milli ólíkra nemenda, kennara og 

starfsfólks. Það stuðlar að bættu námi og virkri þátttöku allra. Fyrir vikið 

eykst skilningur og umburðarlyndi milli hópa og einstaklinga (Dóra S. 

Bjarnason, 2007). Í rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjóns-

dóttur (2010), á skipulagi og framkvæmd skóla án aðgreiningar í fimm 

grunnskólum hérlendis kom í ljós að ákveðið jafnvægi ríkti í starfi skólanna. 

Það mátti sjá á jákvæðu viðhorfi starfsfólks til nemenda og virðingu í sam-

skiptum. Almennt var starfsfólk jákvætt gagnvart hvert öðru og skóla-

starfinu og andrúmsloft skólans afslappað.  

Þess ber að geta að markmiðum stefnunnar hefur enn ekki verið fyllilega 

náð, heldur er um að ræða ferli sem er enn í vinnslu og kemur til með að 

vera lifandi um óákveðinn tíma (Clough og Corbett, 2000). Ef hugsað er um 

hugtakið skóli án aðgreiningar sem ferli má sjá að það er öflugt tæki sem 

vísar bæði til leiða og markmiða til að greina hvenær og hvar megi gera 

betur. Það beinir athyglinni að aðferðum og aðstæðum í skóla sem ýmist 

byggja brýr og tengja nemendur, eða útiloka og einangra ákveðna 

nemendahópa og nemendur (Ferguson o.fl., 2012). 

Í skóla án aðgreiningar er virðing borin fyrir rétti allra nemenda til að 

taka virkan þátt, óháð stöðu og atgervi, í námssamfélagi heimaskóla síns. 

Komið er til móts við náms- og félagsþarfir hvers og eins nemanda. Gengið 

er út frá því að allir fái sömu tækifæri til náms út frá forsendum hvers 

einstaklings. Menntun án aðgreiningar hefur það að markmiði að bjóða 

öllum nemendum upp á góða menntun. Nemendur eru með mismunandi 

þarfir og nemendahópurinn fjölbreyttur. Virðing er borin fyrir þeim 

fjölbreytileika og mismunandi hæfileikum, þörfum og einkennum hvers 

nemanda. Lögð er áhersla á að útrýma aðgreiningu í skóla og öllum gerðum 

mismununar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Skóli án aðgreiningar er heildarhugmynd um nám og kennslu þar sem 

borin er virðing fyrir öllum einstaklingum á þeirra forsendum. Þar er stuðst 

við aðferðir sem kenndar eru við nám án aðgreiningar. Þær felast meðal 
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annars í samvinnunámi og verklagi þar sem leitast er við að draga úr 

útilokun og sigrast á hindrunum (Guðrún Pétursdóttir, 2004). 

Til að skóli án aðgreiningar gæti orðið að veruleika þurfa að verða 

breytingar á skólakerfinu. Umtalsverðar breytingar verða að vera á hefðum 

og viðhorfum ásamt notkun árangursríkra aðferða. Innleiða þarf 

einstaklingsbundið nám þar sem áherslurnar eru á hvað nemendur eigi að 

læra í staðinn fyrir að einblína á það sem á að kenna. Þau viðhorf, sem eru 

gagnvart þjónustu, eins og sérkennslu, eiga að vera að veita stuðning en 

ekki að bjóða upp á þjónustu. Jafnfram þarf samvinna kennara að aukast 

þar sem áhersla er lögð á samvinnu umsjónarkennara og sérkennara. Auk 

þess þarf að leggja áherslu á tengsl fjölskyldna og skóla (Ferguson o.fl., 

2012). 

 Mikilvægi skóla án aðgreiningar og náms við hæfi 2.3.1

Í Salamanca-yfirlýsingunni, sem fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í 

málefnum nemenda með sérþarfir, kemur fram að öll börn hafi rétt á 

menntun og taka þurfi mið af þörfum hvers og eins í skólakerfinu. Það eigi 

að vera regla allra aðildarlanda yfirlýsingarinnar, nema mikilvægar ástæður 

séu fyrir öðru, að börn sæki almennan skóla. Skólar án aðgreingar, það er 

almennir skólar, eru besti kosturinn fyrir börn með sérþarfir til að móta 

samfélagið án aðgreiningar og til að afmá hugarfar mismununar 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Allir nemendur eiga rétt á að stunda nám við þeirra hæfi og að tækifæri 

þeirra séu jöfn, óháð aðstæðum og atgervi hvers og eins (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Nemendur hafa fjölbreyttar námsþarfir og því þurfa allir 

skólar að setja sér stefnu um það hvernig eigi að bregðast við þeim. Skóla-

stjórnendur þurfa meðal annars að ákveða hópaskiptingar nemenda, ráða 

starfsfólk til að kenna hópunum, ákveða hvernig nota eigi húsnæði til 

kennslu og gera viðeigandi ráðstafanir um viðbótarstuðning fyrir nemendur 

og kennara. Kennarar eiga að útbúa námskrá fyrir þann hóp sem þeir koma 

til með að kenna og þá nemendur sem hafa einhvers konar sérþarfir. 

Jafnframt þurfa kennarar að skipuleggja kennsluhætti sína, setja sér 

markmið, velja námsefni og taka ákvaðanir um samstarf við aðra kennara, 

sérfræðinga og foreldra (Gretar L. Marinósson, 2007). Umræður milli 

kennara og starfsfólks geta verið gagnlegar til að þróa og breyta 

viðhorfðum. Þær móta viðhorf þeirra um skóla án aðgreiningar og menntun 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  
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Sveitarfélög skulu sjá til þess að skólaskyld börn, sem lögheimili 

eiga í sveitarfélaginu eða eru vistuð hjá fósturforeldrum sem 

lögheimili eiga í sveitarfélaginu, fái sérstakan stuðning í skóla-

starfi í samræmi við sérþarfir þeirra eins og þær eru metnar. 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félags-

legra erfiðleika og/eða fötlunar, nemendur með leshömlun, 

langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, geð-

raskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. 

Bráðgerir nemendur og nemendur, sem búa yfir sérhæfileikum 

á vissum sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. 

Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta 

tímann til hins ýtrasta með því að glíma við fleiri og flóknari 

markmið og krefjandi nám á eigin forsendum sem er þeim 

merkingarbært. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:43) 

Til að allir nemendur geti notið skólagöngu sem leiðir til tilgangsríkrar og 

virkrar þátttöku í samfélaginu verður sú menntun sem þeir hljóta að vera 

einstaklingsbundin; sniðin að þeirra færni, samfélagi og áhugamálum. 

Notagildi einstaklingsnámskráa má sjá ef nálgunin er einstaklingsbundin. 

Það er ef til vill ekki eins skýrt hvernig megi útfæra þannig námskrár í 

skólastarfi (Ferguson o.fl., 2012).  

Skólar reyna að framfylgja lögum um rétt nemenda í skóla án 

aðgreiningar með ýmsum hætti. Það er þó alltaf túlkunaratriði hvaða nám 

er við hæfi hvers nemanda og hvað jafnrétti til náms er (Jóhanna Karlsdóttir 

og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Það er á ábyrgð hvers skóla að ákveða með 

hvaða hætti best er að vinna að þeim markmiðum sem skólastarfið tekur til 

í verkefnum og vinnulagi nemenda. Mikilvægt er að hver skóli útlisti í 

skólanámskrá hvernig ná eigi  markmiðunum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

 Hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar 2.3.2

Skóli án aðgreiningar gerir kröfur til kennara um aukna þekkingu og færni að 

kenna fötluðum og ófötluðum saman í námi án aðgreiningar og einnig að 

hindrunum sem aðskilja almenna kennslu og sérkennslu sé ýtt til hliðar. 

Kennsla án aðgreiningar er vandasöm þar sem margbreytileiki nemenda 

hefur aukist og breytingar hafa orðið á þörfum nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2003). Kennari þarf að leggja sig fram við að kynnast öllum 

þeim nemendum sem hann kennir og meta stöðu þeirra í námi. Þegar 
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kennsla og skólastarf er skipulagt ber að taka mið af þroska, hæfileikum, 

persónugerð, getu og áhugasviði hvers nemanda. Kennari þarf ráðfæra sig 

við bæði nemendur og foreldra um þau markmið sem lögð eru til 

grundvallar hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Einstaklings-

bundin kennsla er ekki eins krefjandi og halda mætti. Nú þegar aðlaga 

almennir bekkjarkennarar vinnu í kennslustundum og verkefni að ólíkum 

nemendum (Ferguson o.fl., 2012). 

Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt 

starf með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á 

námi, veita þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og 

stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal nemenda. 

Þessu hlutverki má einnig lýsa sem forystuhlutverki; að vera 

leiðtogi í námi nemandans. Þetta felur í sér áherslu á að skapa 

nemendum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður. Vönduð 

kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra nemenda í 

skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:44) 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar gerir kröfu til að taka þurfi betur 

mið af einstaklingsþörfum nemenda. Auk þess þurfa kennsluhættir og 

námsmat að vera fjölbreyttari og efla þarf lýðræðislega starfshætti með það 

að leiðarljósi að hlustað sé á raddir nemenda. Þessar kröfur um breytingar 

koma utanfrá en verða að raunveruleika í skólastarfi vegna vinnu kennara. 

Kennarar eru því í lykilhlutverki þar sem breytingar standa og falla með 

þeim og forystu fræðsluumdæma og skólastjórnenda. Það er á ábyrgð 

kennara og skólastjórnenda að leiða breytingar (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).  

Fjölbreytni á að ríkja í kennsluaðferðum og vinnubrögðum í skóla án 

aðgreiningar. Það er fagleg ábyrgð kennara að velja árangursríkustu 

leiðirnar til að ná eins góðum árangri og hægt er í samræmi við þau 

hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni. Vönduð kennsla, sem löguð er að 

þörfum og getu hvers nemenda, eykur líkur á árangri (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Það er í höndum kennara að meta hversu góð undirstaða 

hin opinberu námsviðmið eða námskrá eru fyrir menntun hvers og eins 

nemanda. Til þess að upplifun hvers nemanda verði áhrifarík og 

einstaklingsbundin þarf að fínstilla áherslur námskrárinnar og fella ólík 

verkefni að henni. Þessir þættir eru lagaðir hvor að öðrum áreynslulaust af 

mörgum kennurum (Ferguson o.fl., 2012). 
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Hafdís Guðjónsdóttir (2003) þróaði í tengslum við niðurstöður 

rannsóknar sinnar skilgreiningu á kennslufræði viðbragðssnjallra kennara. 

Hún kallar þá kennara, sem ganga lengra í að virða og viðurkenna 

margbreytileika í starfi sínu, viðbragðasnjalla kennara.  

Viðbragðssnjallir kennarar (a) skilja þróun og þroska barna og 

einstaklingsmun og skuldbinda sig til að kenna öllum 

nemendum, (b) búa yfir þekkingargrunni sem gerir þeim fært 

að sundurgreina þarfir nemenda er þeir þróa námskrá fyrir alla 

nemendur. (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003:65) 

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur sem þurfa á henni að halda, 

sama hvort þeir eru í almennum bekkjum eða sérdeild. Umsjónarkennarar 

bera ábyrgð á gerð þeirra og vinna þær ýmist sjálfir eða með aðstoð 

sérfræðinga. Jafnframt stjórna umsjónarkennarar oftast vinnu stuðnings-

fulltrúa með nemendum. Nemendur með sérþarfir eru oft aðstoðaðir af 

stuðningsfulltrúa inni í kennslustundum. Oftast  beinist aðstoðin að einum 

nemanda eða er fólginn í að láta nemendur á yngsta stigi lesa (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  

Skóli og nám án aðgreiningar er langtímamarkmið sem ekki er unnt að 

leggja í hendur kennaranna einna. Ef markmiðinu á að ná krefst það 

ígrundunar og samvinnu kennara, stjórnenda, heimila og samfélagsins. 

Góður árangur næst ef allir taka ábyrgð og styrkja og styðja kennara í þessu 

mikilvæga verkefni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). 
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3 Starfendarannsókn 

Í kaflanum er aðferðin starfendarannsókn útskýrð, hvað í henni felst og 

hvers vegna sú aðferð er valin fyrir rannsóknina. Þátttakendur rannsóknar-

innar eru kynntir, sagt frá hvernig gögnum var safnað í rannsóknarferlinu og 

með hvaða hætti þau voru greind. Farið er í þau siðferðilegu atriði sem upp 

gátu komið í rannsókninni.  

3.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin sem ég vann var starfendarannsókn. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að innleiða og festa í sessi í starfi mínu vinnuaðferðir þróunar-

verkefnisins Orðs af orði. Þær aðferðir vildi ég nota til að bæta kennsluhætti 

mína og um leið efla læsi nemenda minna. Ég vildi koma til móts við allan 

nemendahópinn með þessum aðferðum og með þeirri hugsjón sem skóli án 

aðgreiningar stendur fyrir.  

Starfendarannsóknir beygja sig undir sömu reglur varðandi aðferðafræði 

og aðrar rannsóknaraðferðir. Rannsakandi þarf að útbúa rannsóknar-

spurningu, setja sér markmið, vinna rannsóknaráætlun og safna gögnum. 

Orðið starfendarannsókn inniheldur tvo lykilþætti hugtaksins, starf og 

rannsókn. Heitið vísar því í gerð rannsóknarinnar, það er rannsókn sem 

starfandi gerir á starfi sínu (McNiff og Whitehead, 2006).  

Í starfendarannsókn gerir starfsmaður rannsókn á starfi sínu með það að 

markmiði að skilja það betur og þróa til betri vegar. Þeir kennarar, sem taka 

þátt í þess konar rannsóknum, beina athygli sinni að eigin starfsháttum og 

þeim áhrifum sem þeir hafa á nemendur þeirra. Um leið og þeir gera það 

taka þeir til athugunar ákveðna þætti í starfinu. Þeir prófa nýjar leiðir og 

kanna hvernig til tekst. Algengt er að kennarar starfi saman að þess konar 

rannsóknum. Þá hittast þeir reglulega og fara yfir þau gögn sem þeir hafa 

aflað. Með slíkri samvinnu gefst þeim kostur á að læra hver af öðrum og 

þróa um leið starf sitt enn frekar. Lykilatriði í starfendarannsóknum er 

skráning og gangaöflun. Það þarf að safna gögnum um það sem verið er að 

gera og skrá niður það sem gerist til að vera með eitthvað í höndunum sem 

hægt er að greina og ræða við aðra (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Í upphafi rannsóknarinnar skoðaði ég hvernig aðkoma mín hafði verið að 

þróunarverkefninu Orð af orði, hvernig kennsla mín hafði verið þegar kom 

að læsi og með hvaða hætti ég hafði áður unnið eftir menntastefnunni skóli 

án aðgreiningar. Í kjölfarið gerði ég breytingar á starfsháttum mínum, vann 

markvisst eftir aðferðum þróunarverkefnisins Orðs af orði með það að 

markmiði að bæta kennsluhætti mína með því að festa aðferðir þess í sessi. 
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Um leið gaf ég umsjónarbekk mínum verkfæri til að efla læsi sitt og kom til 

móts við allan nemendahópinn með aðferðum þróunarverkefnisins og með 

hugsjón skóla án aðgreiningar að leiðarljósi. Jafnframt reyndi ég að átta mig 

betur á hvað fólst í að starfa eftir menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Að 

lokum skoðaði ég hvort breyting hafði orðið og þá með hvaða hætti hún 

væri.  

Í rannsókninni leitaðist ég við að svara rannsóknarspurningunni:  

Hvernig get ég komið til móts við allan nemendahópinn og eflt læsi 

hans með aðferðum þróunarverkefnisins Orðs af orði og hugsjón skóla án 

aðgreiningar? 

Jafnframt setti ég fram þrjár undirspurningar sem voru:  

 Hvernig hjálpar þróunarverkefnið Orð af orði mér að bæta kennslu-
hætti mína tengda læsi?  

 Hvernig veitir þróunarverkefnið Orð af orði nemendum mínum 
verkfæri til að efla læsi sitt?  

 Hvernig hafa breyttar kennsluaðferðir áhrif á nemendahópinn? 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru umsjónarnemendur mínir í 2. bekk í 

skólanum sem ég vinn við. Í bekknum eru fimmtán nemendur, sjö strákar og 

átta stelpur, þar af dóttir mín. Getustig þeirra er breitt og þarf að taka mið 

af því í allri vinnu með hópinn. Nokkrir nemendur hafa ákveðnar greiningar 

og aðrir bíða greininga. Koma þarf til móts við alla nemendur á þeirra 

forsendum svo að nám þeirra verði ánægjulegt og þeim til framdráttar í 

lífinu. Á rannsóknartímabilinu átti ég rannsóknarvin sem vinnur við sama 

skóla og tók jafnframt þátt í þróunaverkefninu Orð af orði. Auk þess að vera 

rannsakandi var ég sjálf þátttakandi í rannsókninni. Óbeinir þátttakendur í 

rannsókninni voru aðrir kennarar sem vinna við skólann og fólk úr ýmsum 

áttum, sem ég átti samtöl við í tengslum við viðfangsefni rannsóknarinnar. 

3.3 Gögn 

Starfendarannsóknir verða ekki til án rannsóknargagna. Gögnin sem safnast 

gefa vísbendingar um það sem gerist í starfi rannsakandans og ólík gögn 

varpa á það mismunandi ljósi. Þau eru þá skoðuð út frá rannsóknar-

spurningu, markmiði rannsóknarinnar og fræðilegum ramma. Hversu 

áreiðanleg rannsókn er ræðst af rannsóknargögnum, rannsóknaraðferðum 

og vönduðum vinnubrögðum. Ef þau eru ekki nákvæm, byggð á skipulagðri 

gagnaöflun og trausti, er hætta á að efasemdir verði um trúverðugleika 
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rannsóknarinnar. Staðhæfingar án sannana er hægt að líta á sem tilbúning, 

sem lítið er hægt að taka mark á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Í starfendarannsóknum er viðfangsefnið að finna á eigin starfsvettvangi 

og er oftast skoðað bæði innan og utan frá þar sem rannsakandinn skoðar 

eigin athafnir og hugsanir. Rannsóknin getur því reynt töluvert á 

rannsakandann. Oftast safnar rannsakandi gögnum með því að halda 

dagbók, skrá hjá sér athafnir sínar og hugsanir, vettvangsnótur, samtöl, 

myndbandsupptökur og beita virkri hlustun (McNiff og Whitehead, 2006).  

Ég kenndi umsjónarbekk mínum almennar kennslustundir á stundaskrá. Í 

þeim kennslustundum, ásamt þeim tíma sem ég varði í undirbúning og 

úrvinnslu, safnaði ég rannsóknargögnum. Þau gögn sem ég safnaði voru 

rannsóknardagbók, mánudagspóstar til leiðbeinanda, viðtal við rannsóknar-

vin eftir innlit hans í kennslustund, samtöl við rannsóknarvin, aðra kennara 

og samstarfsfólk, vettvangsathuganir, efni af fundum SvaKaHaf hópsins, 

sem ég tilheyrði ásamt öðrum meistaranemum, og fundum tengdum 

þróunarverkefninu Orð af orði, viðtöl við nemendur, ljósmyndir og 

niðurstöður prófa nemenda. Auk þess skoðaði ég ákveðna þætti í starfi 

mínu sem kennari fyrir þann tíma sem rannsóknin sjálf hófst. Hér verður 

greint nánar frá þeim gögnum sem söfnuðust. 

 Fyrstu gögn 3.3.1

Í upphafi rannsóknar skoðaði ég hvernig læsiskennslu hefði verið háttað hjá 

mér og með hvaða hætti ég hafði tekið þátt í þróunarverkefninu Orð af orði 

áður. Í lok skólaársins 2014–2015 hafði ég að ósk skólastjóra tekið saman 

hvernig læsiskennslu hafði verið háttað hjá mér með umsjónarbekk mínum. 

Sú samantekt átti að einhverju leyti að verða hluti af gögnum fyrir 

væntanlega læsisstefnu skólans. Í læsiskennslunni hafði ég notað sambland 

af aðferðum sem ég hafði safnað að mér á kennsluferlinum og mér hafði 

fundist gefa góða raun. Þessum aðferðum blandaði ég saman við mína eigin 

aðferð. Hljóðaaðferðin var þó mjög áberandi í kennslunni en einnig vann ég 

að hluta til út frá heildaraðferðinni. Ég notaði námefnið Lestarlandið en í því 

er komið inn á alla þætti lestrarnámsins; hljóðavitund, umskráningu, lesfimi, 

orðaforða, lesskilning og ritun. Einnig lagði ég áherslu á heimalestur og 

skráningu á honum. Ég las fyrir nemendur í nestistímum og notaði 

tækifærið og spurði út í textann eða útskýrði einstaka orð eða merkingu í 

textanum. Nemendur unnu með ritun heima í sögubækur sínar. Þá fengu 

þeir oft þrjú orð sem sagan átti að innihalda og þeir sömdu sögu sem 

innihélt þessi orð. Þeir fluttu sögurnar í kennslustundum fyrir framan 

bekkinn með aðstoð frá mér. Fyrst í stað las ég sögurnar fyrir alla nemendur 
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og þeir stóðu hjá mér á meðan þeirra ritun var lesin en eftir því sem þeir 

efldust í lestrinum fóru þeir í meira mæli að lesa sjálfir. Lesskilning þjálfaði 

ég í tengslum við sögur í nestistímum og sögur sem notaðar voru til 

innlagnar á stöfunum yfir veturinn. Varðandi þróunarverkefnið kynnti ég og 

notaði að einhverju leyti aðferðirnar yndislestur, hugtakakort, krossorða-

glíma, orðaskjóða, orð dagsins, KVL (kann, vil vita, hef lært) og gagnvirkur 

lestur. 

Ég  reyndi að átta mig á hvaða merkingu ég hafði lagt í hugtakið skóli án 

aðgreiningar og með hvaða hætti ég hafði kennt eftir þeirri menntastefnu. 

Þegar kom að menntastefnunni þá hafði ég alltaf haft ákveðna hugmynd um 

hvað það snérist en var þó ekki með nein handbær gögn sem ég hafði notað 

í kennslu eða annað slíkt. Hugmynd mín var að allir nemendur ættu rétt á 

að sækja sama skóla og að enginn ætti að vera aðgreindur frá nemenda-

hópnum. Námið sem nemendur myndu fá ætti að vera við hæfi hvers og 

eins og mikill munur gæti verið á milli einstaklinga innan sama bekkjarins. 

Það væri svo kennara að finna leiðir svo að allir nemendur gætu lært með 

sínum hætti. Ég hafði alltaf kennt með þetta í huga enda ekki annað hægt 

þar sem ekki er hægt að velja sér nemendur heldur er þeim raðað í bekki 

með allan þann margbreytileika sem þeim fylgir. Þá verður að aðlaga náms-

efnið að hverjum og einum þeirra, til dæmis með því að létta eða þyngja 

það svo að þeir fái nám við hæfi. 

 Rannsóknardagbók  3.3.2

Í rannsóknarferlinu hélt ég rannsóknardagbók en hún var lykilgagn 

rannsóknarinnar. Í hana skráði ég það sem fór fram í kennslustundum, 

hvaða kennsluaðferðir ég notaði, hvernig til tókst, vangaveltur mínar, 

hugmyndir, upplifun og annað sem tengist rannsókninni. Rannsóknar-

dagbók er tæki sem kennararannsakandi notar til að halda utan um það 

sem gerist í starfi hans. Skráning í hana byggir á ígrundun hans um starfið 

þar sem hann skráir það sem gerist í kennslunni, túlkun sína á starfinu og 

tilfinningar sínar. Í skrifum sínum getur hann spurt sjálfan sig  gagnrýnna 

spurninga, hvernig hann gerir hlutina og hvers vegna. Þar veltir hann fyrir 

sér hvernig starf hans þróast, hugsun hans þróast og breytist, og upplifun 

sinni og lærdóm af því að gera starfendarannsókn (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Í upphafi handskrifaði ég í dagbókina en þegar fór að líða á 

rannsóknina og ég fór að frumgreina gögnin sem höfðu safnast fann ég 

hversu mikill tvíverknaður það var að þurfa að setja allt upp í tölvu sem ég 

hafði áður handskrifað. Þá hóf ég að skrifa dagbókina beint inn í tölvu. Það 

sparaði mikla vinnu og þannig átti ég bæði auðveldara með að halda utan 
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um gögnin sem söfnuðust og greina þau. Rannsóknardagbókin hjálpaði mér 

að halda utan um vinnu mína, hugmyndir og það sem í raun var að gerast á 

meðan rannsókninni stóð. 

 Fyrstu færsluna í rannsóknardagbókina skrifaði ég 20. ágúst 2015 en þá 

mætti ég til vinnu í fyrsta sinn á skólaárinu og um leið á fyrsta námskeið 

vetrarins. Á því var farið í það sem framundan var í þróunarverkefninu Orð 

af orði. Upphaflega hafði ég ákveðið að skrá í dagbókina frá og með þessum 

degi og fram í miðjan desember 2015 því þá væru nemendur mínir komnir í 

jólafrí frá skólanum. Þeirri ákvörðum breytti ég þó og hélt áfram að skrifa í 

dagbókina á meðan rannsóknin, greining gagna og skrif stóðu yfir.  

 Mánudagspóstar  3.3.3

Hafdís Guðjónsdóttir, leiðbeinandinn minn, sóttist eftir því að ég mundi 

skrifa henni póst að minnsta kosti einu sinni í viku. Þessir póstar áttu að 

berast á mánudögum og fengu því nafnið mánudagspóstar. Póstarnir höfðu 

þann tilgang að í þeim átti ég að segja í stuttu máli frá því sem ég var að 

gera í verkefninu mínu viku eftir viku. Meðan á rannsóknartímanum stóð 

fannst mér oft á tíðum eins og það væri alltaf mánudagur og að ég væri 

nýbúin að skrifa Hafdísi póst og hefði því litlu við að bæta. Það reyndist þó 

aldrei raunin þegar ég byrjaði að skrifa. Mánudagspóstarnir reyndust algjör 

fjársjóður þegar að gagnaöflun og úrvinnslu þeirra kom. Þeir hjálpuðu mér 

við að átta mig á hvað væri í raun að gerast í rannsókninni og hvað best væri 

að gera næst. Póstarnir urðu til þess að ég hugsaði um rannsóknina og þau 

viðfangsefni sem ég var að fást við með öðrum hætti en ég var vön að gera. 

Það varð til þess að ég sá eitthvað í gögnunum sem ég hafði annars ekki séð. 

Mánudagspóstarnir urðu því mun mikilvægari þáttur í gagnaöfluninni og 

greiningu gagna rannsóknarinnar en ég átti von á í upphafi. 

 Rannsóknarvinur  3.3.4

Rannsakandi getur átt einn eða fleiri rannsóknarvini sem vinna með honum. 

Rannsókarvinur þarf að geta rætt vinnu rannsakandans með leiðbeinandi 

hætti og opnum huga. Rannsakandi og rannsóknarvinur velja sér það sjálfir 

að vinna saman og verða að vera tilbúnir að aðstoða hvor annan í gegnum 

allt sem getur komið upp meðan á rannsóknarferlinu stendur. Það er því 

mikilvægt að þeir komi sér saman um ákveðnar reglur í samskiptum sín á 

milli (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996).  

Rannsóknarvinur minn var Páley Sonja Wüum Ragnarsdóttir, samstarfs-

kona mín til margra ára, og var mér til ráðgjafar og stuðnings á meðan á 

rannsókninni stóð. Hún kennir á yngsta stigi líkt og ég og var á sama tíma og 
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ég að vinna með þróunarverkefnið Orð af orði með sínum nemendum. Við 

bárum saman bækur okkar um þau viðfangsefni sem unnum með og áttum 

bæði faglega og almenna umræðu um þau. Í gegnum samstarfið og þau 

samtöl sem við áttum var auðveldara að fá fleiri hugmyndir í tengslum við 

þróunarverkefnið og sjá hlutina með öðrum augum. Páley benti mér á atriði 

sem ég tók sjálf ekki eftir og gaf mér með því nýja sýn á þau viðfangsefni 

sem ég var að fást við og það sem var að gerst í skólastofunni.  

Páley kom til mín í almenna kennslustund og fylgdist bæði með mér og 

nemendum mínum. Hún skráði niður hjá sér atriði sem henni fannst vera 

markverð fyrir rannsóknina út frá fyrirfram útbúnum atriðaorðalista (viðauki 

A). Eftir kennslustundina settumst við niður og fórum yfir það sem fór fram í 

kennslustundinni. Ég tók samtalið upp á síma og skrifaði það síðar orðrétt 

upp í tölvu. Hún benti mér á atriði sem henni þótti góð hjá mér í sambandi 

við innlögnina og kennsluna og taldi upp atriði sem mátti bæta. Auk þess 

skráði hún hjá sér viðbrögð og háttalag nemenda í kennslustundinni. Út frá 

þeim breytti ég og bætti þau atriði sem betur máttu fara í kennslunni en 

jafnframt nýtti ég mér þá þætti sem henni þótti góðir hjá mér.  

 Vettvangsathuganir  3.3.5

Ég gerði vettvangsathuganir þar sem ég fylgdist með umsjónarbekk mínum 

og skráði niður það sem tengist rannsókninni og það sem mér fannst 

markvert fyrir hana. Þær athuganir voru bæði formlegar og óformlegar. 

Þegar um formlegar athuganir var að ræða skráði ég hjá mér ákveðin atriði 

sem ég hafði fyrirfram ákveðið að skoða. Aðra daga voru þessar athuganir 

óformlegar eða með þeim hætti að ég kenndi umsjónarbekk mínum eftir 

ýmiss konar hugmyndum tengdum rannsókninni og ég skráði um leið í 

kennslu eða eftir kennslu niður hjá mér í rannsóknardagbók það sem fór 

fram í kennslustundinni.  

 Fundir 3.3.6

Fundir tengdir þróunarverkefninu Orð af orði voru reglulega yfir skólaárið. 

Oftast hittust aðeins kennarar skólans sem ég vinn við en stundum voru 

nágrannaskólar okkar, sem einnig voru að taka þátt í þróunarverkefninu Orð 

af orði, með á þessum fundum. Þá var farið yfir stöðuna hjá kennurum, 

hvað gekk vel og hvað mátti betur fara. Einnig voru lagðar inn nýjar vinnu-

aðferðir, sem kennarar áttu að einbeita sér að þá stundina, og skiptst á 

hugmyndum. Fundirnir hjálpuðu mér að átta mig á því hvað ég ætti að taka 

fyrir næst með nemendum og með hvaða hætti það væri best gert.  
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Á þriggja vika fresti voru hópleiðsagnarfundir hjá hópnum SvaKaHaf. Þá 

hittust ég og aðrir meistaranemar sem unnu að lokaverkefnum okkar ásamt 

leiðbeinendum. Við fengu þá leiðsögn frá leiðbeinendum um verkefnin en 

jafnframt unnum við í hópum þar sem við ræddum vinnu okkar og fengum 

gagnlegar ábendingar um rannsókn okkar frá öðrum nemum. Sá sem var 

utanaðkomandi rannsókninni gat hugsanlega séð atriði sem þyrfti að 

endurskoða. Betur sjá augu en auga. Ég hafði mikið gagn af fundunum. Þeir 

hjálpuðu mér að halda utan um rannsóknina og halda áætlun í sambandi við 

vinnu í kringum hana. 

 Viðtöl við nemendur 3.3.7

Viðtöl við börn og viðtöl við fullorðna er tvennt ólíkt. Börn átta sig oft ekki á 

þeirri þekkingu sem þau búa yfir og oft þarf að beita óbeinum aðferðum við 

að ná þekkingu þeirra fram. Þau hafa ekki sömu reynslu af viðtölum og 

fullorðnir og átta sig því ekki á því til hvers er ætlast af þeim í viðtölum 

(Graue og Walsh, 1998).  

Börn eru sterkari þegar þau eru fleiri saman og valdastaða þeirra 

gagnvart fullorðnum verður sterkari í viðtalinu. Þau fá stuðning hvert af 

öðru og verða afslappaðri þegar þau eru með félögum sínum heldur en ein 

með fullorðnum. Hópviðtöl byggjast á samskiptum; börnin hjálpa hvert öðru 

með að finna svörin. Það gera þau með því að tala saman um spurningarnar 

og passa upp á að hvert þeirra segi satt og rétt frá. Þau spyrja jafnframt 

hvort annað spurninga og eru með því líka með stöðu spyrjanda, að hluta til 

(Eder og Fingerson, 2003).  

Ég tók tvö formleg hópviðtöl við fjóra nemendur, tvær stelpur og tvo 

stráka. Hópurinn innihélt nemendur allt frá því að vera mjög slakir námslega 

upp í það að vera afburða nemendur. Áður en viðtölin fóru fram fékk ég 

skriflegt leyfi frá foreldrum þeirra (viðauki B). Viðtölin fóru fram á skólatíma 

þar sem ég tók þessa nemendur út úr kennslustund. Áður en viðtölin hófust 

útskýrði ég hvað við ætluðum að gera, fékk leyfi hjá þeim fyrir að taka 

viðtölin upp og hvatti þá til að spyrja mig út í þá þætti sem þeir áttuðu sig 

ekki á eða væru óöruggir með. Í viðtölunum studdist ég við fyrirfram 

útbúinn viðtalsramma (viðauki C) sem hafði að geyma spurningar sem ég 

vildi fá svör við til að ná fram ákveðnum upplýsingum. Viðtalið átti í fyrstu 

aðeins að vera eitt en ég ákvað að breyta því þegar ég byrjaði að taka 

viðtalið. Það varð úr að viðtölin urðu tvö. Í því fyrra, sem tók 22 mínútur, var 

rætt um þróunarverkefnið Orð af orði. Í því síðara, sem tók 12 mínútur, var 

rætt um skóla án aðgreiningar. Úthald nemendanna var lítið og erfitt var að 

halda athygli þeirra. Þegar fyrra viðtalið var tekið upp voru þeir á iði allan 
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tímann og uppteknir af símanum sem viðtalið var tekið upp á. Engu að síður 

voru þeir spenntir yfir því að fá að taka þátt. Þegar ég sagði þeim að ég 

myndi þurfa að fá að taka annað viðtal við þá síðar voru þeir spenntir og 

minntu mig á viðtalið daglega þá daga sem liðu á milli viðtalanna. Þegar 

kom að seinna viðtalinu var alveg það sama upp á teningnum en þar reyndi 

þó minna á úthaldið þar sem viðtalið var nokkuð styttra en það fyrra. 

Gögnin sem söfnuðust með viðtölunum hjálpuðu mér að átta mig á hvort ég 

kæmi til móts við nemendahópinn og hvort ég væri á réttri leið við að efla 

læsi nemenda með aðferðum Orðs af orði. Auk þess fékk ég sýn nemenda á 

þá þætti sem ræddir voru. 

Í kennslustundum átti ég óformlegar samræður við nemendur. Þá var ég 

yfirleitt að reyna að átta mig á hvernig þeim fyndist vinnan sem unnin var í 

sambandi við þróunarverkefnið Orð af orði, hvað væri gott og hvað mætti 

betur fara. Einnig bað ég þá stundum um að útskýra með sínum orðum 

hvaða merkingu þeir lögðu í þau hugtök eða þau verkefni sem þeir unnu 

með.  

 Samræður 3.3.8

Ég skráði hjá mér faglegar samræður sem ég tók þátt í eða varð vitni að og 

komu inn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Í samræðunum komu upp 

fjölbreytt sjónarmið sem hjálpuðu mér að skoða það sem ég var að vinna 

með út frá mismunandi sjónarhornum. Þessar samræður áttu sér oftast 

stað í skólanum sem ég vinn við eða í tengslum við hann.  

Ég ræddi við samkennara, bæði við undirbúning á verkefnum eða aðra 

vinnu, og fékk álit þeirra á því sem ég var að gera. Einnig áttum við til að 

taka upp spjall á kaffistofunni eða á vinnuherbergi kennara. Vinnuherbergi 

kennara reyndist vera vettvangur fyrir umræður af öllu tagi. Þar hafa flestir 

kennarar skólans vinnuaðstöðu og því þarf ekki að fara langt til að fá álit 

annarra kennara á hinum ýmsu málefnum. Stundum var sakleysislegri 

spurningu varpað fram þar sem allir sátu niðursokknir í vinnu sína og upp úr 

því hófust miklar umræður.  

Kennarar við skólann sem ég kenni við og aðrir kennarar í nágranna-

skólum hittust reglulega. Þá var okkur iðulega skipað í ýmiss konar hópa. 

Þannig voru skapaðar aðstæður þar sem faglegar umræður gátu farið fram. 

Auk þess gátum við leitað ráða hvert hjá öðru og skipst á hugmyndum.  

Fólk átti það til að taka upp spjall við mig á hinum ýmsu stöðum varðandi 

rannsóknina. Það er mér sérstaklega minnisstætt þegar kennari, sem kennir 

við einn af nágrannaskólunum, hóf spjall við mig í búningsklefa íþrótta-

miðstöðvar bæjarins. Þarna stóðum við báðar á Evuklæðunum einum 
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saman og ræddum um viðfangsefni og tilgang rannsóknar minnar. Það var 

ánægjulegt að fá að sjá að mörgum þótti það sem ég var að gera áhugavert. 

Það að fá að segja fólki frá því hvað ég væri að gera hjálpaði mér við að 

halda markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar ofarlega í huga. 

 Ýmiss konar gögn 3.3.9

Ljósmyndir sem teknar eru í rannsóknum eru til þess gerðar að sýna það 

sem fólk er að gera og þær breytingar sem eiga sér stað í rannsóknarferlinu. 

Jafnframt eru þær notaðar til að hvetja til umræðu, skrásetja atburði og 

hjálpa fólki að rifja upp það sem komið hefur fram (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009). Ég tók símann minn með mér hvert sem ég fór og tók á hann myndir 

af námsumhverfinu, vinnu nemenda, vinnu minni á töflu eða flettitöflu með 

nemendum og af nemendum við vinnu sína. Myndunum safnaði ég saman í 

möppu í tölvu og flokkaði eftir mánuðum. 

Á meðan á rannsókninni stóð lagði ég próf fyrir nemendur mína í lestri 

og hlustunarskilningi. Niðurstöðum prófanna hélt ég til haga og hafði til 

viðmiðunar til að átta mig á hvort nemendur tækju framförum eða ekki.  

3.4 Gagnagreining 

Af öllum gögnum sem söfnuðust var rannsóknardagbókin lykilgagn 

rannsóknarinnar. Flest önnur gögn sem söfnuðust rötuðu á endanum í hana 

með einum eða öðrum hætti, þar sem að í henni fjallaði ég um önnur gögn 

sem söfnuðust. Allar vettvangsathuganir, samræður sem ég átti við 

rannsóknarvin og aðra, fundir í tengslum við þróunarverkefnið Orð af orði 

voru skráð beint í rannsóknardagbókina. Önnur gögn eins og fyrstu gögn, 

mánudagspóstar, gögn af fundum SvaKaHaf hópsins, viðtöl við nemendur, 

myndir og einkunnir nemenda voru sett á aðra viðeigandi staði. Ég notaði 

rannsóknardagbókina til að vinna úr eða skrifa hugleiðingar mínar um þessi 

önnur gögn sem söfnuðust. Í töflu 1 má sjá með hvaða hætti greining gagna 

rannsóknarinnar fór fram.  
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Tafla 1: Yfirlit yfir greiningu gagna. 

Gögn Gagnagreining 

Fyrstu gögn Fyrstu gögn sýndu  mér  hvernig staðan var á læsis-

kennslu minni og kennslu út frá menntastefnunni 

skóli án aðgreiningar, fyrir rannsóknina. Gögnin gáfu 

mér viðmið til að sjá hvort og hvernig breyting hafði 

orðið á frá upphafi og til lok rannsóknartíma á þeim 

þáttum sem þau tóku til. Í lok rannsóknartíma bar ég 

saman hvernig læsiskennslu minni og kennslu minni 

út frá menntastefnunni skóli án aðgreiningar var 

háttað til að sjá hvort breyting hefði orðið og með 

hvaða hætti. 

Rannsóknardagbók Rannsóknardagbókina fór ég reglulega í gegnum allt 

rannsóknartímabilið, las aftur og aftur og frumgreindi 

þau gögn sem þar söfunuðust. Þá flokkaði ég gögnin 

og greindi í þemu. Síðar greindi ég gögnin nánar og 

tók þá þemun saman á tölvutæku formi.   

Mánudagspóstar Tölvupóstar mínir til Hafdísar Guðjónsdóttur, leið-

beinanda míns, voru í raun vikuleg samantekt á því 

sem ég var að fást við hverju sinni í rannsókninni. 

Þeir gáfu mér skarpari mynd af því sem ég var að fást 

við. Svör Hafdísar og póstar mínar til hennar hjálpuðu 

mér við að átta mig á hver næstu skref væru í hvert 

sinn í rannsókninni. Ég safnaði mánudagspóstunum 

og svörum Hafdísar í word skjal. Las skjalið yfir aftur 

og aftur og tengdi þá þætti sem ég skrifaði um við 

þau frumgögn sem um ræddi.   

Fundir Fundir SvaKaHaf hópsins snéru ekki beint að þema 

rannsóknarinnar heldur praktískum atriðum við gerð 

lokaverkefnisins. Þau atriði nýttust beint við söfnun 

og úrvinnslu gagna, skrif ritgerðar og vinnu að  

þáttum sem meistaranemar áttu að vinna í kringum 

lokaverkefnin.  

Fundir þróunarverkefnisins voru skráðir í rannsóknar-

dagbókina og unnið úr þeim líkt og kemur hér fram 

að framan í umfjöllun um hana.  

Nemendaviðtöl Viðtölin voru tekin upp á síma. Ég hlustaði á þau og 

afritaði í word. Spurningarnar og svörin flokkaði ég 
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og skipti niður á þemu. Aðalatriðin tók ég svo saman 

og skráði niður. 

Ýmiss konar gögn Myndir voru í fyrstu flokkaðar eftir tímasetningu. 

Síðar flokkaði ég þær nánar eftir þeim þemum sem 

þær tilheyrðu. Myndirnar notaði ég til að reyna að sjá 

þróun í vinnu nemenda, til að skrásetja vinnu mína 

og til að átta mig á náms- og vinnuumhverfi 

nemenda.  

Prófum nemenda í lestri og hlustunarskilningi hélt ég 

til haga í möppu og í mentorkerfi skólans. Ég lagði 

þrjú hlustunarskilningspróf og þrjú lestarhraðapróf 

fyrir á rannsóknartímanum. Prófin bar ég saman til 

að sjá hvernig þróunin var hjá nemendum í lestri og 

lesskilningi á tímabilinu. 

 

Ég reyndi að finna rauða þráðinn í gögnunum. Í þeirri vinnu hafði ég til 

hliðsjónar markmið og tilgang rannsóknarinnar auk rannsóknarspurningu 

mína: Hvernig get ég komið til móts við allan nemendahópinn og eflt læsi 

hans með aðferðum þróunarverkefnisins Orðs af orði og hugsjón skóla án 

aðgreiningar?  Með þeim hætti vonaði ég að gögnin myndu segja mér hvað 

var í raun að gerast í skólastofunni hjá mér og umsjónarbekknum mínum 

þegar kom að vinnu með þróunarverkefnið Orð af orði og hvernig mér tókst 

að koma til móts við allan nemendahópinn. Þá byggði ég ekki á tilfinningu 

sem ég taldi mig hafa fyrir hlutunum heldur á gögnum sem söfnuðust í 

rannsóknarferlinu. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Þegar hugmyndin að starfendarannsókn kviknaði hjá mér vorið 2015 fór ég 

á fund skólastjóra, ræddi hugmyndina við hana og bað jafnframt um að ég 

yrði áfram með umsjónarbekk minn skólaárið 2015–2016. Á fundinum fékk 

ég hjá henni munnlegt samþykki fyrir rannsókninni. Í framhaldi af því sótti 

ég annan fund með skólastjóra þann 18. júní 2015 og fékk skriflegt leyfi fyrir 

rannsókninni (viðauki D). Ég tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar 28. 

ágúst 2015 og fékk 4. september 2015 staðfestingu á tilkynningunni 

(tilkynning númer S7466/2015, viðauki E). Í upphafi skólaárs sendi ég bréf til 

foreldra barnanna í umsjónarbekk mínum og lét þá vita af rannsókninni og 

hvað í henni fólst (viðauki F). Þá gaf ég þeim kost á að láta vita ef þeir vildu 

ekki að börn þeirra yrðu með í rannsókninni og/eða efni frá börnum þeirra 

yrði nýtt í hana. Á kynningarkvöldi í skólanum, þann 17. september 2015, 
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var ég með frekari kynningu á rannsókninni fyrir foreldra. Þá gafst þeim 

kostur á að spyrja út í þá þætti sem þeir vildu. 

Rannsakandi ber ábyrgð á því að þátttakendur verði ekki fyrir skaða 

vegna rannsóknarinnar og að fyllsta trúnaðar sé gætt. Vernda þarf friðhelgi 

einkalífs þátttakenda og huga að nafnleynd þeirra. Gæta þarf að sanngirni 

og huga að því hvernig gögn eru sett fram. Þegar kemur að túlkun gagna 

sem safnast verður að gæta þess að segja satt og rétt frá. Það verður að 

gera með þeim hætti að ekki sé hætta á að niðurstöður verði mistúlkaðar. 

Það er á ábyrgað rannsakanda að túlkun gagna sé trúverðug og að aðrir geti 

séð það (Lichtman, 2010). Þar sem ég var rannsakandi og þátttakandi í 

rannsókninni var möguleiki á að staða mín gæti haft áhrif á rannsóknina 

sjálfa. Ég reyndi því að gæta hlutleysis og horfa á þau atriði sem upp komu 

út frá fræðunum sem tengdust viðfangsefninu. Jafnframt varð ég að gæta 

fyllsta trúnaðar og fara vel með þær upplýsingar sem söfnuðust.  

Áður en hópviðtalið við nemendur fór fram fékk ég skriflegt leyfi frá 

foreldrum þeirra til að taka viðtal við börn þeirra og fyrir því að fá að taka 

viðtalið upp. Jafnframt fékk ég leyfi hjá börnunum sjálfum fyrir því að taka 

viðtal við þau. Þá upplýsti ég bæði foreldra og börn þeirra um að fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar yrði gætt varðandi allar þær upplýsingar og gögn 

sem kæmu til með að safnast í viðtalinu. Einnig hvatti ég foreldra til að hafa 

samband við mig ef einhverjar spurningar vöknuðu hjá þeim í sambandi við 

viðtalið. Viðtölin urðu á endanum tvö þar sem það varð ljóst, þegar fór að 

líða á viðtalið, að börnin myndu ekki hafa úthald til að klára það efni sem 

fara átti yfir í einu viðtali. Ég brá því á það ráð að skipta efni viðtalsins niður 

á tvö viðtöl.  

  



 

47 

4 Niðurstöður 

Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Honum er skipt niður 

í þrjá undirkafla en þeir endurspegla þau þemu sem komu fram þegar 

gögnin sem söfnuðust á rannsóknartímanum voru greind.  

Fyrsti hlutinn fjallar almennt um innleiðingu þróunarverkefnisins Orðs af 

orði. Í kaflanum er einn undirkafli sem skipt er í sjö hluta sem fjalla um 

hverja aðferð þróunarverkefnisins fyrir sig sem unnið var með í innleiðingu 

þess. Annar hlutinn fjallar um menntastefnuna skóla án aðgreiningar en 

hann hefur jafnframt að geyma þrjá undirkafla sem fjalla um sérkennslu og 

stuðning, námsumhverfi og daglegt starf í skóla án aðgreiningar. Í þriðja 

hluta er farið yfir hvernig þróunarverkefnið og menntastefnan héldust í 

hendur í skólastarfinu og um leið í rannsókninni. 

4.1 Innleiðing Orðs af orði 

Þann 20. ágúst 2015 sátu kennarar skólans sem ég kenni við ásamt 

kennurum nágrannaskólanna námskeið um þróunarverkefnið Orð af orði. 

Farið var yfir það sem framundan var varðandi innleiðingu á þróunar-

verkefninu. Tengja ætti nám nemenda við markmið og áherslur í námskrá 

og til þess ætti að nota aðferðir þróunarverkefnisins sem unnið hafði verið 

með skólaárið áður. Auk þess átti að efla námsumhverfið með því að nota 

markvisst lesskilningsaðferðir, samræður og ritun. Mikil áhersla var lögð á 

gagnvirkan lestur. 

Í upphafi skólaársins velti ég því fyrir mér hvernig best væri að vinna 

með þróunarverkefnið. Guðmundur Engilbertsson, umsjónarmaður verk-

efnisins, hafði látið skólann fá aðgang að miklu efni sem kennarar gátu nýtt í 

vinnu við þróunarverkefnið og það hjálpaði mikið. Ég skrifaði eftirfarandi 

vangaveltur í rannsóknardagbókina. 

 Ég þarf að finna út hvað hentar nemendum, aldri þeirra og 

getu. Þar sem ég kenndi bekknum skólaárið áður veit ég að það 

þarf að fara betur í aðferðirnar sem kenndar hafa verið og 

lagðar voru til grundvallar skólaárið á undan. Árið áður voru 

nemendur mínir í 1. bekk og voru flestir lítið farnir að geta lesið 

og skrifað. Það gerði það að verkum að erfitt var að vinna með 

og kenna þeim aðferðirnar. Nemendur höfðu því ekki náð nógu 

góðum tökum á aðferðunum. (Rannsóknardagbók, 20. ágúst 

2015) 
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Ég ákvað að byrja skólaárið 2015–2016 á að vinna vel með aðferðir 

þróunarverkefnisins sem kenndar voru skólaárið áður, til að nemendur 

fengju betri grunn til að byggja á. Aðferðirnar sem ég vildi vinna með voru 

yndislestur, hugtakakort, krossorðaglíma, orðaskjóða og orð dagsins en 

jafnframt átti gagnvirkur lestur að bætast við. 

Mikill tími fór í upprifjun á stöfunum með 2. bekk og á tímabili fannst 

mér eins og ég væri ekki að nota aðferðir þróunarverkefnisins nægilega 

mikið. Í lok september 2015 ákvað ég að reyna að átta mig betur á hvað ég 

hefði verið að gera með nemendum og með hvaða hætti. Ég skoðaði 

kennslu- og vikuáætlanir sem ég hélt til haga um kennsluna. Einnig skoðaði 

ég verkefni sem nemendur höfðu unnið. Þó svo að mikill tími hefði farið í 

upprifjun á stöfunum hafði ég verið að notað aðferðirnar umtalsvert. 

Yndislestur var daglega, vinna með orðaskjóður nánast 

daglega, krossorðaglíma einu sinni í viku, gagnvirkur lestur 

daglega, en þó með ómarkvissum hætti, hugtakakort tvisvar 

sinnum í mánuði en orð dagsins lítið sem ekkert. (Rannsóknar-

dagbók, 21. september 2015) 

Verkefnið átti ekki eingöngu að vera tengt við íslensku heldur átti að 

nota það þvert á aðrar námsgreinar þar sem aðferðirnar eiga að gagnast 

nemendum til að skilja betur efni sem þeir vinna með. Ég hafði nýtt mér 

aðferðirnar í upprifjun á stöfunum og í náttúru-, samfélags- og trúarbragða-

fræði. Þegar ég tók saman það sem ég hafði gert sá ég að áhyggjur mínar 

varðandi það að ég notaði aðferðirnar lítið voru óþarfar. Þegar líða fór á 

haustönnina fór ég að leggja meiri áherslu á gagnvirkan lestur en hélt þó 

áfram að vinna með hinar aðferðirnar sem voru yndislestur, hugtakakort, 

krossorðaglíma, orðaskjóða og orð dagsins. 

Þann 9. október 2015 kom Páley Sonja í kennslustund til mín þar sem ég 

kenndi gagnvirkan lestur markvisst í fyrsta sinn. Hún fylgdist með mér kenna 

og nemendum í kennslustundinni og skrifaði niður hjá sér það sem henni 

þótti markvert fyrir rannsóknina, bæði það sem jákvætt var og það sem 

bæta mátti. Punktar Páleyjar Sonju (viðauki G) voru mjög gagnlegir og gáfu 

mér aðra sýn á kennsluna. Ég reyndi að koma of miklu efni frá mér á 

stuttum tíma og nemendur tileinkuðu sér ekki það sem fram fór. Punktana 

notaði ég til að bæta kennsluna í gagnvirkum lestri og aðra kennslu, þar sem 

það átti við. Ég þurfti að fara hægar yfir og vinna betur með efnið. Vinna vel 

færri verkefni í stað þess að vinna verr mörg verkefni. Þannig næðu 

nemendur frekar að tileinka sér það sem fram færi. Nánar er fjallað um 
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heimsókn Páleyjar Sonju og gagnvirkan lestur í kafla 4.1.1.6 þar sem 

gagnvirkur lestur er tekinn sérstaklega fyrir.  

Um miðjan október fór ég að finna fyrir óöryggi gagnvart því hvort ég 

væri að gera nóg, hvort nemendur fengju þá gæðakennslu sem þeir áttu 

rétt á og hvort þeir misstu af einhverju sem ég átti að vera að gera með 

þeim. Ég var ekki viss um hverju vinna mín með þróunarverkefnið og 

aðferðir þess skilaði þeim.  

Mér finnst eins og ég sé að svíkja nemendur af einhverju. Ég er 

svo hrædd um að þeir séu að missa af einhverju sem ég á að 

vera að kenna þeim því ég veit að ég er ekki búin að láta þá 

vinna hina eða þessa bókina. Ég held ég þurfi að skoða 

aðalnámskrána betur til að átta mig á hvort þeir séu ekki 

örugglega að fá kennslu í þeim þáttum sem reiknað er með að 

2. bekkur fái. Mér finnst voðalega erfitt að henda frá mér 

bókunum alfarið. Þær ná einhvern veginn að fullvissa mann um 

að nemendur séu að læra það sem þeir eiga . . . Ég þarf að taka 

á honum stóra mínum og sannfæra sjálfan mig um að ég sé 

með gæðkennslu sem hentar hverjum nemenda, sama hver 

geta þeirra er, og eigi að veita þeim verkfæri til að auka læsi 

sitt. (Rannsóknardagbók, 16. október 2015) 

Í skrifum í rannsóknardagbók mátti sjá þá baráttu sem ég átti við sjálfa 

mig varðandi að kenna frekar eftir markmiðum en námsbókum. 

Þegar við vorum í Riga sótti starfsfólkið námskeið. Þar kom enn 

og aftur fram að við eigum ekki að vera of föst í námsbókum. 

Við eigum ekki að kenna eftir bókum heldur eftir markmiðum. 

Þó að maður viti þetta þá þarf maður að taka sig virkilega á til 

að breyta þessu. Það er svo þægilegt, þegar mikið er að gera í 

starfinu og öllu sem fylgir því, að grípa í bækurnar. Það er 

auðvitað ekkert að því en einhvern veginn finnst mér eins og 

það sé bara alltaf mikið eða of mikið að gera í starfinu. Þess 

vegna er svo erfitt að brjótast út úr kassanum til að gera 

hlutina öðruvísi. (Rannsóknardagbók, 15. október 2015)  

Á þessum tímapunkti fann ég hversu erfitt mér fannst að geta ekki látið 

námsbækur stjórna ferlinu. Vinnan með þróunarverkefnið var frekar opin 

og hægt að fara eins margar leiðir að því og kennarar eru margir. Mér 

fannst þó skemmtilegra að kenna með þessum hætti en ég hafði gert áður 
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og átti auðveldara með að stjórna að hvaða markmiðum væri unnið. Hér var 

ég því meira að eiga við sjálfa mig og þá trú sem ég hafði á sjálfri mér sem 

kennara heldur en þá trú sem ég hafði á verkefninu, það að ég væri 

mögulega ekki að valda verkefninu og veita nemendum þá kennslu sem þeir 

höfðu vissulega rétt á og ég vildi veita þeim. Ég vissi að ég var ánægðari 

með aðferðirnar sem ég var að tileinka mér í starfi heldur en þær sem ég 

hafði áður notað. Verkefnin sem voru unnin voru ekki fastmótuð líkt og 

þegar fylla á í eyður í vinnubókum, heldur fjölbreytt og gáfu möguleika á að 

tengja við áhuga, getu og þroska nemenda. Þótt nemendur væru að vinna 

að sama verkefninu varð útkoman aldrei sú sama hjá hverjum og einum. 

Kennslan og kennsluhættir mínir urðu fyrir vikið fjölbreyttari en áður og 

nemendur tóku fegins hendi á móti þeim breytingum. 

Þann 23. október 2015 lagði ég hlustunarskilningspróf fyrir nemendur. 

Niðurstöðurnar komu á óvart. Enginn nemandi féll undir viðmið prófsins en 

það hafði ekki verið raunin áður. Viðmiðið er að ef nemendur fara undir 

50% þá þurfi þeir á frekari þjálfun að halda í hlustunarskilningi. Tveir 

nemendur voru reyndar á mörkunum með 50% skor en þrír með 100% skor 

og hinir allt þar á milli. Það sagði mér að það sem ég hafði verið að gera 

með nemendum bæri árangur. Einu breytingarnar, sem ég hafði gert á 

kennslunni, voru að ég kenndi eftir aðferðum þróunarverkefnisins og hafði 

menntastefnuna skóla án aðgreiningar ávallt í huga. 

Í byrjun nóvember var ég farin að hugsa verkefnin og kennsluna nánast 

alfarið út frá markmiðum og hafði ekki áhyggjur af hvort nemendur væru 

búnir að klára ákveðnar vinnubækur. Ég skrifaði í rannsóknardagbókina 

hugleiðingar mínar um það. 

Núna er ég farin að tengja verkefnin þannig að það myndist ein 

heild í íslenslukennslunni. Ég hugsa þetta út frá markmiðum og 

hef ekki áhyggjur af því að nemendur þurfi að klára Ritrúnu eða 

Leikur að orðum . . . Mér finnst vera komið meira flæði í 

kennsluna og auðveldara er að stjórna þeim atriðum sem ég vil 

vinna með. Ég vinn til dæmis með rím, samheiti og samsett orð 

þegar ég kýs. Maður þarf þó að vera duglegur að skoða 

aðalnámskrá reglulega til að vera viss um að allt sé að koma 

fram í kennslunni sem á að koma fram. (Rannsóknardagbók, 5. 

nóvember 2015) 

Ég var orðin öruggari en áður að vinna eftir markmiðum í stað þess að 

hafa áhyggjur af að klára ákveðnar námsbækur. Þannig átti ég auðveldara 

með að stjórna að hvaða markmiðum var unnið hverju sinni og gat þá hagað 
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kennslunni þannig að verkefnin sem voru unnin voru fremur færri og 

innihaldsríkari en fleiri og innihaldslausari. Það var þó gott að hafa 

aðalnámskránna við höndina og geta flett upp þeim markmiðum sem stefna 

á að með nemendur og þar með gat ég fullvissað mig að ég væri á réttri leið 

með þeirri kennslu sem ég var að veita nemendum. 

Þegar liðið var fram yfir miðjan nóvember virtist færni nemenda í að 

tileinka sér og nota aðferðirnar vera að aukast. 

Það sem gert er í skólanum tekur Sigga dóttir mín með sér 

heim. Mér hefur fundist það í gegnum vinnuna með aðferðir 

Orðs af orði að hún sé að gleypa við öllu eins og svampur. Ég 

hef séð hana gera hugtakakort að eigin frumkvæði um eitthvað 

sem henni fannst skemmtilegt. Einnig er hún mikið að spá í 

samsettum orðum og samheitum eftir að við höfum verið að 

vinna með það í skólanum. Það er gaman að sjá hvað þetta 

virðist vera að skila góðum árangri. Ekki það að ég sé með 

einhverjar tölur yfir það heldur bara það hvernig hún er að 

tengja núna en gerði ekki áður. Mér finnst nemendur reyndar 

allir mikið vera að spá í samsettum orðum og svolítið í 

samheitum eftir að við fórum að vinna svona með þau. Það 

kemur kannski frá þeim þegar ég er að segja þeim eitthvað eða 

að lesa upphátt. „Heyrðu þetta var samsett orð. Það er búið til 

úr þessu og hinu“. Og það er alveg rétt hjá þeim. Svona stundir 

eru svo yndislegar. (Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2015) 

Sigga var iðulega að dunda sér með alls kyns föndur og verkefni heima 

fyrir. Gott dæmi um vinnu Siggu með aðferðir þróunarverkefnisins að eigin 

frumkvæði var þegar hún vann hugtakakort um stórfjölskylduna. 

Sigga kom með hugtakakort til mín sem hún hafði dundað sér 

við að gera. Hún var búin að gera hugtakakort um fjölskylduna  

þar sem hún flokkaði einstaklinga í fjölskyldur og greindi svo 

enn frekar hver ætti hvaða börn, gæludýr og af hvaða kyni hver 

væri. Á kortið hafði hún valið að skrifa orðin enda átti hún ekki í 

erfiðleikum með það. Hún þuldi upp fyrir mig öll tengsl á 

kortinu og sagði mér frá hverri fjölskyldu. Það var gaman að 

hlusta á hana segja frá því henni þótti viðfangsefnið greinilega 

spennandi. (Rannsóknardagbók, 10. nóvember 2015) 
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  Annað dæmi um hvernig nemendur tileinkuðu og nýttu sér aðferðir 

þróunarverkefnisins kom upp í kennslustund í lok nóvember. Þá var ég að 

segja nemendum frá að í vikunni eftir væri leynivinavika í tilefni vináttudags 

skólans. Þá gripu þeir strax samsettu orðin sem ég var að nota og bentu mér 

á þau. 

. . . „vináttudagur er búið til úr vinátta og dagur“. Ég sagði þeim 

að það væri alveg rétt. Ég hélt svo áfram að ræða við þá um 

vináttudaginn og að í tilefni hans ætluðum við að vera með 

leynivinaviku. Þá heyrðist kallað úr bekknum „ það er búið til úr 

tvemur orðum: leynivina + vika“. Ég sagði þeim að það væri rétt 

að það væri samsett úr þessum orðum og það væri hægt að 

skipta orðinu enn meira niður. Nemendur hugsuðu þetta í smá 

stund . . . þeir áttuðu sig fljótt og sögðu þá: „það er hægt að 

segja: leyni + vina + vika“. Litlu snillingar, yndislegir alveg 

hreint. (Rannsóknardagbók, 29. október 2015) 

Það var gaman að sjá að nemendur virtust tileinka sér það sem ég var að 

kenna þeim og að þeir notuðu aðferðir þróunarverkefnisins til að skilja 

betur það efni sem þeir fengust við hverju sinni. Það að nemendur notuðu 

aðferðirnar að eigin frumkvæði var vísbending um að þær höfðuðu til þeirra 

og þeir skildu út á hvað þær gengu. 

Þann 14. desember 2015 var haldinn Skypefundur sem Guðmundur 

Engilbertsson stjórnaði. Þar var farið yfir stöðuna hjá kennurnum skólans 

varðandi þróunarverkefnið og hvernig gengi að vinna með aðferðir þess og 

þá sérstaklega gagnvirkan lestur. Eftir það fjallaði hann um ályktunarfærni 

og samræður og hvernig þeir þættir hefðu áhrif á skilning nemenda á því 

efni sem þeir væru að vinna með. Á fundinum áttaði ég mig á hversu 

mikilvægar aðferðir þróunarverkefnisins væru þegar kæmi að því að efla 

lesskilning nemenda. Ég hugsaði: 

. . . að það hjálpar nemendum lítið að lesa ef þeir skilja ekki það 

sem þeir eru að lesa. Aðferðir þróunarverkefnisins eru til þess 

gerðar að efla læsi, og um leið lesskilning og námsárangur 

nemenda. Þegar nemendur nota þær hjálpa þær þeim að skilja 

það sem kemur fyrir í textanum. Ég yrði að passa vel upp á að 

halda aðferðunum að nemendum því ef þeir gætu fundið 

aðferðir sem þeim fyndist gott að vinna með og myndu passa 

þeim þá væru þeir komnir með mikilvæg verkfæri í hendurnar 

sem myndu hjálpa þeim í átt að betri lesskilningi. Þeir gætu þá 
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frekar skilið þann texta sem þeir væru að vinna með hverju 

sinni og námsárangur þeirra myndi þá aukast fyrir vikið. 

(Rannsóknardagbók, 14. desember 2015) 

Þróunarverkefnið yrði því að fá að lifa áfram í kennslu minni og ég yrði að 

passa upp á að halda aðferðum þess áfram á lofti eftir að innleiðingu 

þróunarverkefnisins lyki; það væri mikilvægt fyrir framtíð nemenda minna. 

Þann 4. janúar 2016, fyrsta starfsdag vorannar, sátu kennarar skólans 

sem ég vinn við ásamt kennurum nágrannaskólanna námskeið varðandi 

þróunarverkefnið þar sem áherslan var lögð á ritun. Sólveig Jónsdóttir var 

með fyrirlestur um ritun og kynnti hugmyndir um ritunarvinnu með 

börnum. Hún talaði um hve ritun væri mikilvæg í læsisnámi barna og að 

hafa yrði hana samhliða lestarkennslu auk þess sem hægt væri að vinna að 

ritun með ýmsum hætti.   

Mér fannst það sem hún sagði áhugavert og áhugi hennar á efninu hreif 

mann með sér. Ég fann að mig langaði til að gera svo margt með 

nemendum í sambandi við ritun þegar þeir kæmu í skólann eftir jólafrí. 

Strax daginn eftir hóf ég að vinna með nemendum út frá þeirri nýju sýn sem 

ég hafði öðlast á námskeiðinu. Um það og ritun er fjallað nánar í kafla 

4.1.1.7 þar sem ritun er tekin sérstaklega fyrir. 

Í lok fundarins sagði Guðmundur Engilbertsson að það væri komið að því 

að við þyrftum að ákveða hvaða aðferðir við ætluðum að nota í okkar 

kennslu og hvernig við ætluðum að nota þær. Við þyrftum að átta okkur á 

hvað við gætum gert við þessar hugmyndir og hvernig við gætum tengt við 

okkar aðferðir. Það væri svo persónulegt hjá hverjum og einum hvernig þeir 

nýttu aðferðirnar. Ég velti þessum orðum hans fyrir mér og hugsaði: 

Þetta eru þá ný verkfæri í kistuna mína. Ég get þá valið þær 

aðferðir sem mér finnst henta hverju sinni og þannig haft 

kennsluna markvissa, fjölbreytta og vonandi skemmtilega. Við 

það að fá aðferðir þróunarverkefnisins í verkfærakistuna mína 

hefur fjölbreytni þeirra aðferða sem ég hef yfir að búa aukist til 

muna. Það þarf ekki endilega að hugsa um aðferðir þróunar-

verkefnisins sem eina held heldur sem fjölda aðferða sem allar 

hafa það markmið að efla læsi nemenda. Það er svo undir mér 

komið hvernig ég vinn með þær. (Rannsóknardagbók, 4. janúar 

2016) 
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Þróunarverkefnið veitir mér margar aðferðir sem ég get kennt 

nemendum að nota til að efla læsi sitt. Þeir geta svo valið þær aðferðir sem 

hentar þeim til að vinna með það lesefni sem þeir munu þurfa að kljást við 

og skila. Það er mikilvægt að þeir fái að kynnast sem flestum aðferðum svo 

þeir geti valið þær aðferðir sem hentar þeim og þeir vilja nýta í námi sínu, 

sem getur verið mismunandi hjá hverjum og einum. Vinna mín í tengslum 

við þróunarverkefnið hélt áfram í starfi mínu sem kennari við skólann þó 

svo að komið væri að lokum rannsóknartímans sem ég hafði til umráða. Ég 

hélt áfram að vinna með og bæta við aðferðum þróunarverkefnisins Orðs af 

orði. Ég stefndi meðal annars að því að vinna frekar með gagnvirkan lestur 

og taka kennslu í ritun föstum tökum en gert var ráð fyrir að innleiðingu 

þróunarverkefnisins lyki í skólalok. 

Í lok rannsóknartímabilsins var ég ekki orðin sérfræðingur í Orði af orði, 

enda var það aldrei markmiðið, en mér hafði tekist að bæta og breyta 

starfsháttum mínum til betri vegar og á sama tíma náð að veita nemendum 

verkfæri til að efla læsi sitt. Jafnframt vissi ég að ég myndi halda áfram að 

finna leiðir og læra nýjar aðferðir til að veita nemendum, svo að þeir hefðu 

kost á að auka læsi sitt og um leið námsárangur sinn. 

 Aðferðirnar 4.1.1

Aðferðir þróunarverkefnisins eru verkfæri fyrir nemendur til að efla læsi 

sitt. Ég sá í innleiðingu þróunarverkefnisins og aðferðum þess að nemendur 

fóru sumir strax að nýta sér aðferðir sem hentuðu þeim til að vinna verkefni 

sín og skilja betur þann texta sem unnið var með. Það er mismunandi hvaða 

aðferðir henta fyrir nemandur og það mun verða skýrara eftir því sem líður 

á nám þeirra hvaða aðferðir þeir velja að nýta sér og með hvaða hætti, til að 

hjálpa sér í námi. Á meðan á rannsókninni stóð vann ég með og kenndi 

nemendum aðferðirnar sem fjallað er um hér á eftir. 

4.1.1.1 Yndislestur 

Lagt var uppi með að yndislestrarstundir væru hjá öllum nemendum  

skólans. Þann 26. ágúst 2015 festi ég stundirnar í stundatöflu bekkjarins. 

Þær voru 15 mínútur í upphafi hvers skóladags. Ég hvatti nemendur til að 

lesa það sem þeim þótti áhugavert og koma með lesefni að heiman. Einnig 

var lesefni í körfum í stofunni sem þeir gátu nýtt sér, eins og lítið bókasafn 

sem ég skipti reglulega út. Jafnframt kom ég með lesefni að heiman fyrir 

nemendur og lagði ég í vana minn að ná í tvö blöð af Bændablaðinu í hvert 

skipti sem nýtt blað var gefið út þar sem vinsældir þess í yndislestrar-

stundum voru miklar. Nemendur voru mishrifnir af lestrarstundunum sem 

sást best á því hversu vel eða illa nemendur héldu sig við efnið. 
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Sumum líkar vel við lestarstundirnar og sitja og lesa ýmist einir 

eða með öðrum nemendum. Þeir eru lengi með hverja bók og 

virðast sökkva sér í lesturinn. Öðrum nemendum virðist ekki 

líka eins vel við lestarstundirnar. Þeir eiga erfitt með að sitja 

kyrrir við lesturinn, skipta oft um bækur og staldra stutt við 

hverja bók. Þeir eru á sífelldu rápi um stofuna í kringum bóka-

skiptin en við það skapast órói inni í bekknum. (Rannsóknar-

dagbók, 9. september 2015)    

Ég sá að nemendur nutu ekki allir yndislestrastundanna eins og ég hafði 

vonað. Sumir voru orðnir áhugalausir í lestrinum eða á því efni sem í boði 

var. Ég vildi reyna að bæta það. Það er mikilvægt að lesa efni sem vekur 

áhuga og hvetur þannig til áframhaldandi lesturs. Ég hélt því óformlegan 

fund með bekknum um stundirnar til að reyna að fá hugmyndir frá þeim um 

leiðir til að gera lestarstundirnar skemmtilegri. Þeirra hugmyndir voru eftir-

farandi:  

 Fá fleiri skemmtilegar bækur. 

 Skipta oftar um bækur í körfunum inni í stofu. 

 Finna nýjar bækur. 

 Koma með bækur að heiman. 

 Lesa bækur, blöð, Syrpur, tímarit og möppur (með safni af blöðum). 
(Rannsóknardagbók, 9. september 2015) 

Eftir fundinn náði ég í nýjar bækur á skólasafnið og setti í bókakörfurnar í 

stofunni. Einnig sendi ég póst til foreldra þar sem ég hvatti þá til að finna 

bækur heima með börnum sínum sem þau gætu notað í yndislestrar-

stundunum. Daginn eftir komu margir nemendur með bækur og blöð að 

heiman auk þess sem þeir höfðu úr miklu nýju efni að velja í körfunum 

góðu.  

Ég heyrði nokkra nemendur segja: „Þetta eru skemmtilegar 

bækur“. Mikið gladdi það hjarta mitt. Það skiptir miklu að 

nemendur hafi áhuga á því sem þeir eru að lesa. Í lok dagsins 

leit ég í skúffur þeirra og það var gaman að sjá að í mörgum 

þeirra leyndust bækur og blöð að heiman. (Rannsóknardagbók, 

11. september 2015) 

Ég fann að það varð annað andrúmsloft í yndislestrarstund dagsins en 

hafði verið áður. Það var ekki eins mikið ráp inni í bekknum og hafði verið, 
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þar sem nemendur sátu lengur en áður með lesefnið sem þeir völdu. Þegar 

ég leitaði til nemenda eftir tillögum um hvernig hægt væri að gera 

yndislestrarstundirnar skemmtlegri höfðu þeir tækifæri til að hafa áhrif á 

námið og skipulag þess. Þeir höfðu þannig áhrif á lesefnið sem ég valdi í 

körfurnar og að ég myndi skipta því örar út auk þess sem þeir voru margir 

að lesa efni sem þeir höfðu sjálfir valið heima fyrir. Mikilvægt er að 

nemendur fái að taka þátt í að skipuleggja nám sitt til að hægt sé að veita 

þeim einstaklingsbundið nám, þar sem tekið er mið af þörfum, getu og 

áhuga þeirra. Áhugi nemenda á lesefninu verður að vera til staðar þar sem 

hann hvetur þá áfram til að lesa meira. Ef efnið er ekki áhugavert er hætt 

við að nemendur missi áhugann og þær stundir sem ætlaðar eru til að njóta 

lestar snúst upp í andhverfu sína. 

Þann 24. nóvember 2015 sat ég við kennaraborðið þegar nemendur 

komu í stofuna í upphafi dags. Það var að byrja yndislestrarstund og ég 

fylgdist með þeim velja sér lesefni og setjast niður við lestur. Ég naut 

stundarinnar og skrifaði hjá mér það sem fyrir augu bar.  

Þegar nemendur komu inn í stofuna í upphafi dags náðu þeir 

sér strax í lesefni. Hjá sumum var vandræðagangur varðandi að 

fá lesa með vissum félögum . . . Þegar ég horfði yfir hópinn sá 

ég að þó svo að ekki væri algjört næði þá voru allir að skoða og 

lesa. Sigga las í hljóði í Barnabiblíunni. Ég sá varahreyfingar 

hennar og hvernig augun færðust yfir síðurnar. Hún sagði í gær 

að hún tryði því varla hvað hún gæti lesið hratt þegar hún læsi í 

hljóði . . . Það var sama hvert ég leit. Nemendur voru að skoða, 

lesa, benda hver öðrum á og pæla í því sem kom fyrir sjónir. 

Árni, Hafþór og Sigþór komu með Lifandi vísindi til mín og voru 

að velta fyrir sér hvort maðurinn á forsíðunni væri vélmenni 

eða lifandi maður. Hann hafði greinilega lent í slysi og misst 

hluta af andlitinu sem búið var að byggja upp. Þetta fannst 

strákunum mjög merkilegt . . . Já þrátt fyrir að næðið sé ekki 

algjört þá eru nemendur sannarlega að fá margt út úr 

yndislestrarstundunum. (Rannsóknardagbók, 24. nóvember 

2015) 

Nemendur virtust njóta yndislestrastundanna. Það sást á því hversu 

niðursokknir þeir voru í lesefnið sem þeir völdu. Þeir virtust hafa áhuga á því 

sem þeir voru að lesa og upplifa lestur á jákvæðan hátt. Hvatinn til að vilja 

lesa meira var til staðar og þeir lásu ekki bara af því að þeir áttu að gera það 
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heldur vegna þess þá langaði að vita hvað myndi gerast í sögunni sem þeir 

lásu. 

4.1.1.2 Hugtakakort 

Nemendur höfðu ekki unnið mikið með hugtakakort í 1. bekk. Því voru 

fyrstu kortin sem ég vann með þeim sameiginleg til að reyna að láta þá átta 

sig á hvernig vinnan við kortin ætti að fara fram. Þá vann ég með öllum 

bekknum upp á töflu þar sem ég gaf þeim hugmyndir um hvernig hægt væri 

að vinna kortin og þeir komu með fleiri hugmyndir sem ég bætti við á kortin 

á töflunni. Þegar á leið var unnið með kortin með þeim hætti að ég byrjaði á 

töflunni og þeir unnu um leið í stílabækurnar en tóku svo við og luku við að 

vinna þau í bækurnar. 

Ég og nemendur mínir unnum hugtakakort út frá opnu í Sín 

ögnin af hverju. Ég vann á töfluna en þeir unnu í bókunum. 

Margir áttu í erfiðleikum með að vinna kortin þar sem þeim 

fannst erfitt að skrifa orðin sem þeir vildu setja inn á kortin. Ég 

aðstoðaði nemendur því mikið. Þeir voru þó áhugasamir og 

reyndu sitt besta. (Rannsóknardagbók, 27. ágúst 2015) 

Nemendur voru ekki alveg búnir að ná hugtakakortagerðinni þó þeir 

hefðu kynnst aðferðinni í 1. bekk. Margir voru komnir stutt á veg í lestri og 

ritun og fannst erfitt að skrifa orð sem þeir vildu setja inn á kortin. Ég lagði 

áherslu á við nemendur að ekki væri til neitt eitt kort sem væri „rétt“ og 

hægt væri að gera kortin á marga vegu. Það mætti skrifa á þau, teikna eða 

hvort tveggja. 

Smám saman áttuðu nemendur sig á að ekki væri til nein ein leið til að 

vinna hugtakakort og fóru að nota sér það að teikna og/eða skrifa inn á 

kortin, ef þeir treystu sér ekki til að skrifa það sem þeir vildu að kæmi fyrir á 

kortunum. Þeir urðu fyrir vikið sjálfstæðari í vinnunni við kortin. 

Ég kom nemendum af stað með því að gefa þeim nokkrar 

hugmyndir en bað þá svo að vinna sjálfstætt. Vinna þeirra kom 

mér á óvart. Þeir virtust vera á góðri leið með að átta sig á 

hvernig þetta virkaði. Það sem mér þótti skemmtilegast að sjá 

var að Elli, sem á erfitt með lestur, fór á algjört flug með kortið 

sitt (sjá mynd 1). Hann teiknaði hlutina inn á kortið en ein 

mynd getur vissulega sagt meira en 1000 orð (Rannsóknar-

dagbók, 23. september 2015) 
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Ekki virtist skipta máli hvort nemendur væru sterkir námsmenn eða ættu 

í erfiðleikum með nám; allir virtust geta unnið með aðferðina. Þeir unnu 

hugtakakortin hver með sínum hætti og fyrir vikið varð ekkert af kortunum 

nákvæmlega eins. Eftir að nemendur áttuðu sig á að hægt væri að teikna 

og/eða skrifa á kortin opnaðist á fleiri möguleika en bara skrifa. Nemendur 

virtust þannig ná nokkuð góðu valdi á aðferðinni. 

Þann 6. nóvember 2015 átti ég óformlegar samræður við nemendur í 

kennslustund þar sem ég bað þá um að útskýra fyrir mér hvað hugtakakort 

væri. 

Ég fékk þau svör að þá myndu þeir skrifa eitt orð í miðjuna í 

hring og skrifa svo önnur orð sem myndu tengjast því. Sigþór 

tók dæmi og gerði bendingu með vísifingri líkt og hann væri að 

teikna hugtakakort út í loftið: „Eins og kannski veggur, málning, 

myndir og þannig“. (Rannsóknardagbók, 6. nóvember 2015) 

Hann meinti að ef veggur væri lykilorðið sem skrifað væri inn í hringinn í 

miðjuna þá væri hægt að tengja orð eins og málning og myndir þar við. Það 

Mynd 1. Hugtakakort Ella unnið með teikningum 
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var rétt hjá honum; þannig væri til dæmis hægt að vinna hugtakakort um 

það sem finna má á veggjum. Þetta var staðfesting á að nemendur voru 

farnir að tileinka sér þessa aðferðina sem þeir gætu svo nýtt til að skilja 

betur þá texta sem þeir vinna með í framtíðinni. Ég lagði aftur áherslu á að 

þegar þeir væru í hugtakakortavinnu þá mættu þeir bæði skrifa og/eða 

teikna myndir því þá ættu allir nemendur að geta unnið slík kort á sínum 

forendum. 

4.1.1.3 Krossorðaglíma 

Nemendur höfðu eitthvað unnið með krossorðaglímur (sjá mynd 2) skóla-

árið á undan en þá voru fáir farnir að geta skrifað að ráði og urðu að teikna 

myndir í staðinn fyrir að skrifa orð. Það var ágæt kynnig á aðferðinni og gott 

að byrja þannig en þeir gátu ekki unnið glímurnar eins og gert var ráð fyrir. 

Þegar orðin eru skrifuð við stafina í lykilorðinu í krossorðaglímunni leggjast 

þau lárétt ofan á stafina í því og stafurinn í lykilorðinu getur þá verið hvar 

sem er í nýja orðinu, í upphafi, miðju eða enda þess. Myndirnar sem 

nemendur teiknuðu voru ætíð við hliðina á stöfunum í lykilorðunum og var 

því stafurinn nánast alltaf upphafsstafur myndarinnar. Þeir áttu í 

erfiðleikum með að átta sig á stöfum sem gátu verið í miðju eða enda 

myndarinnar auk þess sem myndin gat ekki lagst ofan á lykilorðið. Í 2. bekk 

Mynd 2. Krossorðaglíma út frá lykilorðinu Hnoðri 
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byrjaði ég á að vinna fyrstu krossorðaglímurnar með nemendum upp á 

töflu. Þeir komu með hugmyndir að orðum sem pössuðu við stafina í 

lykilorðinu sem ég skrifaði á krossorðaglímurnar á töflunni. Eftir nokkur 

skipti fylgdust nemendur með á töflu ásamt því að vinna sömu glímu í sínar 

bækur. 

Nemendur skiptust á að lesa texta um réttir. Viðfangsefnið var 

rætt og þau orð sem vöfðust fyrir nemendum. Í kjölfarið var 

unnin krossorðaglíma út frá lykilorðinu „réttir“. Glíman var 

tekin á töflunni sameiginlega en nemendur unnu líka í sínar 

bækur. Þeir voru áhugasamir og duglegir að koma með 

hugmyndir að orðum sem pössuðu við stafina og tengdust 

réttum eða sveitinni. (Rannsóknardagbók, 4. september 2015) 

Réttir voru um þetta leyti í sveitum landsins og margir af nemendum á 

leið í réttir eða höfðu farið í réttir. Fyrir vikið fannst þeim sérstaklega gaman 

að vinna krossorðaglímuna þar sem viðfangsefnið tengdist vel fyrri reynslu 

og áhuga þeirra. Þar sem glíman var tekin sameiginlega á töfluna áttu 

nemendur gott með skrifa eftir orðunum í glímunni  en hefðu líklega lent í 

vanda með að skrifa sum orðin hefðu þeir unnið glímuna sjálfstætt. 

Í bekknum var nemandi, Sigga, sem var iðulega fyrst með öll verkefni og 

þurfti því oft að fá þyngri verkefni eða vinna verkefnin með öðrum hætti en 

aðrir nemendur. Einn daginn, þegar hún var búin að vinna verkefni sem lagt 

hafði verið fyrir, bað ég hana að vinna krossorðaglímu sjálfstætt. Hún mátti 

velja lykilorðið en varð að passa að orðin, sem kæmu lárétt yfir stafina í því, 

tengdust öll lykilorðinu. 

Í dag vann Sigga krossorðaglímu í fyrsta sinn sjálfstætt. Hún átti 

ekki í neinum erfiðleikum með verkefnið. Gaman var að sjá 

hversu vel hún hafði tileinkað sér þetta á stuttum tíma. 

(Rannsóknardagbók, 28. september 2015) 

Sigga vann verkefnið vel og átti ekki í erfiðleikum með að finna orð sem 

tengdust lykilorðinu. Hún var vissulega fljót að tileinka sér krossorðaglímuna 

eins og svo margt annað í náminu. Það sem Sigga hafði fram yfir aðra 

nemendur þegar kom að krossorðaglímu var að hún átti í engum 

erfiðleikum með að skrifa orð sem gátu tengst lykilorðinu.  

Í lok september 2015 vildi ég sjá hvort aðrir nemendur væru orðnir 

sjálfstæðari í vinnu sinni í krossorðaglímugerð líkt og Sigga. Eftir upprifjun á 
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stafnum Ð, þar sem stutt saga tengd Ð hafði verið lesin, lét ég hendur 

nemenda að vinna krossorðaglímu í tengslum við söguna. 

Í dag var stafurinn Ð rifjaður upp. Saga var lesin úr Lubba-

bókinni. Stoppað var við þegar þurfti og spurt út í orð og/eða 

þau útskýrð. Eftir það fengu nemendur blað sem þeir áttu að 

vinna krossorðaglímu á. Lykilorðið var orðið „brauð“. Þeir áttu 

að skrifa orð sem tengdust sögunni. Sumir rúlluð þessu upp. 

Aðrir áttuðu sig á hvað orð myndu passa en létu skrifa þau fyrir 

sig á töfluna svo að þeir gætu skrifað þau. Enn aðrir þurftu 

hjálp við að skrifa orðin. Allir áttuðu sig á um hvað verkefnið 

snérist, hvernig ætti að finna orð sem pössuðu og finna orðin 

sjálf. Nemendur unnu hver með sínum hætti og út frá sínum 

styrkleikum. (Rannsóknardagbók, 30. september 2015) 

Flestir nemendur gátu orðið fundið orð sem áttu að vera í krossorða-

glímunni en það var munur á hvort þeir gætu skrifað orðin sjálfir eða ekki. 

Nemendur virtust tileinka sér aðferðina. Þeir nemendur, sem ekki treystu 

sér að skrifa orðin þegar þeir unnu krossorðaglímu, áttuðu sig þó ekki á að 

nýta sér það að teikna myndir og/eða skrifað orð við lykilorðin í stað þess að 

einblína eingöngu á að skrifa orðin og gátu því ekki unnið glímurnar 

sjálfstætt. 

Þann 27. október 2015 settist ég niður með nemendum og átti með 

þeim óformlegar samræður um hvað krossorðaglímur væru og hvernig ætti 

að vinna þær. 

Þeir sögðu að það ætti að skrifa orð svona og gerðu bendingu 

með fingrunum, byrjuðu efst og enduðu neðst, og svo ætti að 

skrifa orð sem myndu passa við stafina. Ég sagði þeim að það 

væri rétt en spurði þá að því hvaða orð það ættu að vera. 

Þarna vandaðist málið. Aðeins  örfáir nemendur voru með það 

á hreinu. Eva vildi meina að það væru orð sem myndu tengjast 

þeim sjálfum. Nemendur veltu þessu aðeins fyrir sér en að 

lokum sagði Sigga að það ættu að vera orð sem tengdust 

orðinu sjálfu eða sögunni sem unnið væri með. Ég greip það hjá 

henni og spurði nemendur út í hvaða orð það gætu verið. Þá 

fóru þeir smám saman að nefna orð sem komu úr sögunni sem 

ég hafði verið að lesa fyrir þá og tengdust stöfunum úr lykilorði 

hennar. (Rannsóknardagbók, 27. október 2015) 
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Nemendur voru búnir að átta sig á hvernig ætti að setja upp 

krossorðaglímur og hvernig ætti að setja orð inn á þær en voru ekki alveg 

sammála um hvaða orð það ættu að vera. Ég velti fyrir mér hvort ástæðan 

fyrir því að Eva hélt að orðin ættu að tengjast þeim sjálfum væri sú að 

nýlega höfðu nemendur unnið krossorðaglímu þar sem lykilorðið var nafnið 

þeirra. Þá áttu orðin að tengjast þeim sjálfum. Þar sem nemendur fóru 

smám saman að nefna orð sem gátu tengst lykilorðinu úr sögunni sem við 

höfðum nýlega unnið með var það mín tilfinning að þeir væru flestir á góðri 

leið með að tileinka sér aðferðina. Þeir væru þá um leið langt á veg komir 

með að fá eitt verkfæri í viðbót í kistuna sína til að nýta sér til að skilja betur 

það efni sem þeir væru að fást við hverju sinni.  

4.1.1.4 Orðaskjóða  

Það að safna orðum í orðaskjóðu og vinna með þau var aðferð sem 

nemendur könnuðust við að nokkru leyti. Skólaárið á undan höfðu þeir 

safnað orðum í orðaskjóður sem pössuðu við þá stafi sem lagðir voru inn 

hverju sinni. Auk þess að safna orðunum valdi ég stundum orð úr 

skjóðunum sem nemendur áttu að vinna ritun út frá. Jafnframt var farið vel 

í einstaka orð ef ástæða þótti til, til dæmis merkingu þeirra.  

Í 2. bekk byrjaði ég að vinna með orðaskjóður í tengslum við upprifjun á 

stöfunum með svipuðum hætti og ég hafði gert áður. 

Nemendur fengu 12 mínútur til að finna eins mikið af Ú orðum 

og þeir gátu í bókum, blöðum, á spjöldum og blöðum á 

veggjum stofunnar. Orðin skrifuðu þeir á blað, klipptu út og 

límdu á flettitöflu og svo framvegis. Þetta var lifandi tími þar 

sem nemendur kepptust við að finna orð og líma þau inn á 

flettitöfluna. Mér fannst gaman og andrúmsloftið í stofunni var 

svo fallegt. (Rannsóknardagbók, 4. september 2015)  

Við að hafa tímamörk á verkefninu komu nemendur sér beint að því og 

kepptust við að finna eins mörg orð og þeir gátu á sem stystum tíma. Fyrir 

vikið söfnuðust mörg orð á þessum stutta tíma. Eftir að tímanum til að safna 

orðunum lauk las ég orðin sem söfnuðust upphátt fyrir nemendur. Að vísu 

komu sum orð fyrir oftar en einu sinni en það kom ekki að sök því þrátt fyrir 

það urðu orðin í skjóðunni mun fleiri með þessari sameigilegu vinnu en ef 

hver nemandi hefði safnað orðum fyrir sig. 

Eftir að upprifjuninni á stöfunum lauk fór ég aðallega að vinna með 

orðaskjóður í tengslum við gagnvirkan lestur. Þá var saga, sem vinna átti 

með næstu daga eða vikur, lesin og orð eða orðasambönd valin úr henni, 
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sem af einhverri ástæðu þóttu eftirtektarverð, og sett í orðaskjóðu. Það 

voru þá til dæmis orð eða orðasambönd sem þótti líklegt að nemendur 

vissu ekki hvað þýddu. Ég hafði þá reglu að fara yfir orðin sem fyrir voru í 

skjóðunni áður en nýjum orðum var bætt í hana. Þá gat ég tekið orð úr 

skjóðunni sem ekki þótti ástæða að vinna frekar með en um leið bætt 

nýjum orðum sem hægt var að vinna með seinna. 

Eitt sinn las ég söguna Leyndarmálið hennar ömmu fyrir nemendur með 

gagnvikum lestri. Ég hafði ákveðið að skipta lestrinum niður á þrjú skipti og 

var að fara að lesa þriðja hluta sögunnar. Í fyrri tvö skiptin höfðum við 

safnað orðum og orðasamböndum í orðaskjóðu og í þetta þriðja og síðasta 

sinn sem átti að lesa sögunna átti að halda áfram að safna orðum í hana.  

 Áður en ég byrjaði að lesa hafði Sigþór orð á því hvað hefðu 

safnast mörg orð hjá okkur og samt værum við ekki búin með 

söguna. Ég leit á skjóðuna og sá að þetta var rétt hjá honum. 

Það eru ótrúlega mörg orð og orðasambönd sem eru í einni 

sögu sem hægt er og þarft er að vinna með. Það er ekki skrýtið 

að nemendur skilji ekki efni sem er lesið fyrir þá eða þeir lesa 

sjálfir. Það er ekki gott að skilja texta sem maður skilur ekki 

nema að litlu leyti og því erfitt að reyna að ná samhenginu. 

(Rannsóknardagbók, 21. október 2015) 

Þegar ég leit yfir orðin sem höfðu safnast (sjá mynd 3) kom það mér á 

óvart hvað það geta verið mörg orð og orðasambönd, sem koma fyrir í einni 

stuttri sögu, sem eru líkur á að nemendur skilji ekki merkinguna á bak við. 

Það að safna orðunum og orðasamböndunum og vinna svo nánar með þau 

hlaut að gefa góða raun fyrir nemendur upp á skilning á textanum sem 

lesinn var. 
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Þegar nemendur unnu nánar með orðin sem söfnuðust í orðaskjóðurnar 

lagði ég áherslu á ákveðna þætti í hvert skipti. Það gat til dæmis verið vinna 

með samsett orð, samheiti, andheiti, rím, sérnöfn eða annað sem ég vildi 

leggja áherslu á og tengdist markmiðum aðalnámskrár. Þannig var auðvelt 

að stjórna því sem tekið var fyrir í hvert skipti. Þá var hægt að vinna lengi í 

þeim þáttum, sem ég taldi að þyrfti að leggja áherslu á, og skemmri tíma í 

þeim þáttum sem ég taldi ekki eins nauðsynlegt að dvelja við. 

Þann 3. nóvember 2015 hafði ég ákveðið að leggja áherslu á vinnu með 

samheiti út frá orðum sem safnað hafði verið í orðaskjóðu úr sögu sem lesin 

hafði verið með gagnvirkum lestri. Því ákvað ég að hefja óformlegar 

samræður við nemendur um hvað þeir héldu að samheiti væri. 

Björk sagði að það væru orð sem væru sett saman (samsett 

orð) og margir aðrir nemendur voru sammála henni. Mér þótti 

ekki skrítið að hún og þeir hefðu haldið það þar sem mörg 

samsett orð höfðu komið fyrir í sögunni þegar hún var lesin og 

þá veittu þeir þeim mikla athygli. Einnig höfðu þeir unnið með 

Mynd 3. Orð og orðasambönd úr sögunni Leyndarmálið hennar ömmu 
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samsett orð stuttu áður og voru mjög líklega að rugla þessu 

tvennu saman. (Rannsóknardagbók, 3. nóvember 2015) 

Þarna sá ég að mikilvægt er að staldra við hvern þátt og vinna vel í 

honum með nemendum áður en haldið er af stað í þann næsta. Ég sá að 

nemendur áttuðu sig ekki alveg á hvað samheiti væri og ræddi því við þá um 

samheiti og tók dæmi um samheiti upp á töflu en nemendur voru smá tíma 

að átta sig. Þeir vildu svolítið ríma eða finna orð sem enduðu eða byrjuðu á 

orðunum sem ég hafði sem dæmi. Eftir því sem ég tók fleiri dæmi fóru þeir 

að taka við sér. Það var kannski ekkert óeðlilegt að nemendur væru ekki 

með þetta á hreinu enda bara í 2. bekk. Ég vissi að með því að stjórna hvað 

væri tekið fyrir og taka mið af markmiðum en ekki einhverri námsbók þá 

ætti ég gott með að vinna vel með þennan þátt með þeim. Þetta reyndist 

líka raunin með aðra þætti sem ég tók fyrir í tengslum við orðaskjóðurnar. 

Í lok nóvember 2015 voru nemendur að vinna með samsett orð úr 

orðaskjóðu. Ég hafði valið að vinna með þann þátt þar sem þeir þurftu meiri 

þjálfun í samsettum orðum. Þar kom aftur fram hversu gott það var að geta 

lagt áherslu á ákveðna þætti eftir því hvað hentaði nemendahópnum og 

þeim markmiðum sem unnið var að. Ég vann hluta af verkefninu með 

nemendum á töflu en svo unnu þeir sjálfstætt eða með aðstoð hver frá 

öðrum, innan hópa sem þeir sátu með. Ég vann með hóp af nemendum sem 

áttu ekki eins gott með að vinna verkefnið og aðrir nemendur í bekknum. 

Í verkefninu áttu nemendur að setja strik þar sem orðin 

skiptust, dæmi: penna/veski. Ég vann eitt blað með þeim á 

töflunni og við reyndum um leið að átta okkur á hvaða orð 

væru notuð til að búa til samsetta orðið, dæmi: penni + veski. 

Nemendur unnu svo seinna blaðið einir eða með sínum hópi. 

Ég var með þá slökustu hjá mér. Þó að þeir ættu ekki auðvelt 

með að lesa sum orðin þá áttu þeir ekki í erfiðleikum með að 

átta sig á hvar tengingin væri og úr hvaða orðum samsetta 

orðið væri. Þetta gekk ljómandi vel og nemendur virtust vera 

að ná þessu. (Rannsóknardagbók, 24. nóvember 2015) 

Það var gott að geta stjórnað því að hvaða þáttum var unnið í stað þess 

að einhver námsbók stjórnaði því. Í vinnu með orðaskjóðurnar gat ég 

stjórnað því á hvað ætti að leggja áherslu og vinna með. Þá tók ég 

sérstaklega mið af því sem nemendur þurftu að vinna með í hvert skipti og 

um leið ólíkum þörfum þeirra og hafði verkefnin einstaklingsmiðuð.  
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4.1.1.5 Orð dagsins 

Orð dagsins er aðferð sem ég notaði ekki eins mikið með nemendum og ég 

hugsaði mér við upphaf rannsóknarinnar. Ástæðan er sú að ég kynnti 

aðferðina seint fyrir nemendum á haustönn 2015 þar sem tíminn sem ég 

var með þeim fór í aðrar aðferðir sem ég vildi einnig vinna með. Vinna með 

orð dagsins var því í meira mæli á vorönn. 

Um miðjan nóvember 2015 vann ég í fyrsta sinn með nemendum út frá 

aðferðinni orð dagsins. Ég valdi lykilorð úr sögu sem nemendur unnu með 

þá stundina.  

Orð dagsins var „súperamma“. Við skoðuðum hvernig orðið var 

samsett, það er úr súper og amma. Svo unnum við ný orð út frá 

þessum tveimur orðum. Ég hefði getað unnið mun meira með 

orðið en ég ákvað að vinna áfram með það á morgun. 

Nemendum fannst verkefnið áhugavert og voru duglegir að 

koma með hugmyndir að nýjum orðum. (Rannsóknardagbók, 

17. nóvember 2015) 

 

Mynd 4. Vinna nemenda með orðið súperamma 
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Betra var fyrir nemendur að skipta vinnunni með orð dagsins niður og 

ákvað ég í þetta skipti að vinna eingöngu með orðin sem lykilorðið var 

samsett úr og finna ný orð út frá þeim (sjá mynd 4). Nemendur hefðu ekki 

haft athygli og úthald í frekari vinnu með orðið í þetta skipti og því ákvað ég 

að skipta vinnunni niður á fleiri skipti. 

Tveimur dögum seinna hélt ég áfram með vinnuna út frá lykilorðinu 

„súperamma“. Í það skiptið reyndu nemendur að finna önnur orð sem 

lykilorðið innihélt, fyrst án þess að rugla stöfunum í orðinu og svo með því 

að rugla stöfunum. Verkefnið var unnið þannig að nemendur sögðu mér 

hvaða orð þeir sáu og ég skrifaði á flettitöflu. 

Nemendum fannst nokkuð auðvelt að finna orð án þess að 

rugla stöfunum en öllu erfiðara að finna orð með því að rugla 

stöfunum. Ég sá strax að það var vegna þess að þeir voru ekki 

með stafina í höndunum. Ég ákvað að breyta þessu næst þegar 

orð dagsins yrði tekið fyrir með þessum hætti. Næst ætlaði ég 

að láta þá fá orðið, sem unnið yrði með, á blaði sem þeir gætu 

klippt niður. (Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2015) 

Þegar orðið er niðurklippt eiga nemendur auðveldara með að finna ný 

orð því þá geta þeir sjálfir raðað stöfunum til að mynda ný orð. Nýju orðin 

gætu þeir svo skrifað í stílabækur sínar þegar þeir vera leiknari að finna þau. 

Í upphafi vorannar 2016 voru nemendur að vinna með lykilorð. Ég ákvað 

að prófa að láta þá vinna með þeim hætti að þeir hefðu lykilorðið á miða hjá 

sér sem þeir gætu klippt niður og raðað stöfunum í ný orð. Ég byrjaði fyrst á 

því að láta þá vinna það með sama hætti og áður, það er reyna að finna orð 

án þess að fá stafina í hendurnar. Það gerði ég til að átta mig á hvort 

aðferðin hjálpaði nemendum og til að sýna þeim muninn á aðferðunum ef 

hann reyndist vera til staðar. 

Nemendur byrjuðu á að reyna að finna ný orð út frá lykilorðinu 

með því að horfa á orðið og reyna að átta sig á hvaða orð væri 

hægt að finna en það komu ekki mörg orð upp á flettitöfluna 

með þeim hætti. Strax í framhaldi lét ég þá fá miða með orðinu 

sem þeir klipptu niður. Þeir notuðu þá stafina til að finna ný 

orð með því að púsla þeim saman í ný orð. Þannig fundu 

nemendur mun fleiri orð en áður. Í lokin söfnuðum við öllum 

orðunum saman á flettitöflu. Ég sá á nemendum hversu 

ánægðir þeir voru með vinnuna sína og ég spurði yfir hópinn 

hvort þeir sæju ekki mun á flettitöflunni miðað við hvernig hún 
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var áður en þeir fengu lykilorðið í hendurnar. Þeir voru allir 

sammála því. Ég horfði yfir hópinn og sá gleðina skína úr 

andlitum nemenda. (Rannsóknardagbók, 14. janúar 2016) 

Það var gaman að sjá hversu ánægir nemendur voru með vinnu sína. Ég 

sá hversu miklu máli skiptir að vel sé staðið að verkefnum sem lögð eru fyrir 

nemendur. Það getur skipt sköpum fyrir hversu vel tekst til við úrlausn 

þeirra. Það að nemendur fengu að hafa stafina í höndunum og prófa 

mismunandi samsetningar, til að mynda orð með þeim, hafði jákvæð áhrif á 

vinnu þeirra. 

Vinna með orð úr orðaskjóðum getur verið með ýmsum hætti. Það er í 

höndum kennara að átta sig á hvaða orð og orðasambönd skuli leggja 

áherslu á og með hvað hætti best sé að vinna með orðin. Það getur verið 

mismunandi eftir hópum hvað hentar, en það fer eftir aldri, getu og sam-

setningu þeirra. 

4.1.1.6 Gagnvirkur lestur 

Fyrst í stað notaði ég gagnvirkan lestur þegar ég las sögu fyrir nemendur í 

nestistímum og þegar ég las sögur í tengslum við upprifjun á stöfum. Það 

var þó með ómarkvissum hætti en ég hafði ákveðið að vinna markvissara 

með hann eftir að hafa kynnt og unnið með aðrar aðferðir Orðs af orði með 

nemendum, þar sem mér fannst þeir ekki hafa náð tökum á þeim aðferðum 

sem unnið var með skólaárið áður. 

 Þegar vika var liðin af skólaárinu las ég stutta sögu í tengslum við 

upprifjun á stafnum B. Þrátt fyrir að sagan væri stutt spurði ég nemendur út 

í söguna og ræddi um orð sem þeir skildu ekki. 

Mér þótti áhugavert hversu mörg orð voru sem hægt var að 

spyrja út í og nemendur virtust ekki allir skilja. Árið á undan 

höfðum við oft notað þessa aðferð. Nemendum þótti hún 

áhugaverð og skemmtileg þá og núna. Ég aftur á móti var að 

upplifa að ég væri að gera það sama aftur og aftur. 

(Rannsóknardagbók, 28. ágúst 2015) 

Ég fann að ég var ekki nægilega ánægð með hvaða hætti ég vann með 

gagnvirkan lestur. Ég vissi að ég gæti ekki ætlast til að nemendur læsu mikið 

sjálfir og því yrði ég að notast enn um sinn við þessa útfærslu á gagnvirkum 

lestri. Síðar, þegar þeir væru farnir að eiga auðveldara með lestur, yrðu þeir 

sjálfstæðari í  gagnvirkum lestri. Mér fannst áhugavert að sjá að þó ég væri 
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að vinna með nokkuð einfaldan texta með nemendum þá voru mörg orð 

sem hægt var að vinna nánar með og spyrja út í. 

Þann 9. október 2015 kom rannsóknarvinur minn, Páley Sonja, í kennslu-

stund og fylgdist með mér kenna gagnvirkan lestur. Þá var ég í fyrsta sinn 

með nemendur í gagnvirkum lestri sem ég hafði undirbúið með markvissum 

hætti. Ég las sögu á glærum upp á töflu, stoppaði við ákveðin atriði, bað til 

dæmis um samheiti, spurði út í merkingu orða eða orðasambanda, bað 

nemendur um að botna setningar, spurði um hvað hefði verið að gerast í 

sögunni og hvað þeir héldu að myndi gerast næst.  

Páley Sonja fylgdist með kennslunni og skrifaði hjá sér það sem henni 

þótti markvert fyrir rannsóknina. Einnig skrifaði hún hjá sér punkta sem áttu 

að hjálpa mér að bæta mig í kennslunni. Punktar hennar voru mjög 

gagnlegir og áttu eftir að hjálpa mér mikið þegar kom að kennslu í 

gagnvikum lestri og annarri kennslu. Saga hennar úr kennslustundinni er 

eftirfarandi: 

Það sem var jákvætt var að sagan sem var lesin var góð og 

þægileg, nemendur voru áhugasamir og sýndu það með því að 

fylgjast vel með og missa ekki þráðinn. Þegar leið á söguna áttu 

þeir gott með að endursegja það sem hafði komið fyrir í henni. 

Þau atriði sem má bæta var að það mátti spyrja frekar út í orð 

og setningar til að auka skilning nemenda, það vantaði að láta 

nemendur spá meira fyrir um hvað myndi gerast næst í 

textanum, einnig mátti spyrja meira út í samheiti og fara hægar 

yfir málsgreinar þar sem leyndust erfið orðasambönd. 

Jafnframt voru drengirnir næstum óvirkir og það er spurning 

hvort gott væri að kynjaskipta hópnum í svona vinnu. Það hefði 

líka mátt lesa söguna í nokkrum litlum bútum sem skiptust 

niður á nokkur skipti eða daga þar sem nokkrir nemendur voru 

búnir að missa athyglina á sögunni eftir ákveðinn tíma. 

(Rannsóknardagbók, 9. október 2015) 

Eftir kennslustundina ræddum við Páley Sonja kennslustundina og þau 

atriði sem hún hafði tekið eftir. Við það áttaði ég mig á að ég átti að einblína 

á hvað nemendur næðu að tileinka sér af því sem fram fór en ekki hvað ég 

kæmi miklu efni frá mér. Þeir lærðu ekki meira þó ég kæmi meira efni frá 

mér. Ég fór of grunnt í efnið og þeir náðu ekki því sem fram fór. Það var ekki 

neinn ávinningur fyrir þá að vinna hraðar með efnið. „Minna er meira“ voru 

orð ég hefði átt að hafa í huga í kennslustundinni. Punktarnir hennar 

Páleyjar Sonju voru mjög gagnlegir fyrir mig og ég notaði þá til að bæta 
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kennslu mína, þegar kom að gagnvirka lestrinum, og aðra kennslu þar sem 

það átti við. Ég þurfti að fara hægar yfir og vinna betur með efnið. Vinna vel 

færri verkefni í stað þess að vinna verr mörg verkefni. Þannig næðu 

nemendur frekar að tileinka sér það sem fram færi. 

Mér fannst gott að fara yfir það sem fram hafði farið í kennslustundinni. 

Sumu hafði ég ekki tekið eftir eins og því að ég spurði ekki nóg út í orð og 

setningar og hvað myndi gerast næst í sögunni og að drengirnir hefðu verið 

að mestu óvirkir. Ég hafði í rauninni aldrei hugsað út í hvort það væru 

stelpur eða strákar sem svöruðu mér þegar ég spurði spurninga yfir 

bekkinn. Á meðan ég fékk viðbrögð og umræðu um efnið fannst mér að 

eitthvert nám færi fram. Páley Sonja fylgdist sérstaklega með þessu þar sem  

sonur hennar var einn af nemendum mínum. Í kennslustundinni áttaði ég 

mig þó sjálf á að það hefði reynst betur að lesa söguna í nokkrum litlum 

bútum. Einnig sá ég að margir af nemendum voru búnir að missa athyglina á 

ákveðnum tímapunkti. Jafnframt fann ég að ég hefði mátt fara hægar yfir og 

vinna betur og spyrja út í söguna. Þrátt fyrir það hélt ég áfram mínu striki. 

Mér fannst ég þurfa að fara yfir mikið efni og vildi reyna að halda mig við þá 

áætlun sem ég hafði útbúið í sambandi við vinnu með söguna. Einnig vildi 

ég ná að klára söguna þar sem Páley Sonja fylgdist með mér. 

Viku seinna ákvað ég að lesa sömu sögu fyrir nemendur með gagnvirkum 

lestri. Ég var staðráðin í að kenna nemendum aðferðina svo að þeir gætu 

hugsanlega nýtt sér hana seinna til að skilja betur texta sem þeir ynnu með. 

Ég ætlaði að nota punktana frá Páleyju Sonju til að bæta kennsluhætti mína 

í gagnvikum lestri en þar fannst mér standa upp úr að „minna er meira“. 

 Það er betra að fara yfir minna efni og gera það vel heldur en 

að fara yfir mikið efni á hundavaði. Með því er engum greiði 

gerður. Kennarinn veitir ekki gæðakennslu sem hver nemandi 

hefur rétt á og nemendur ná engu eða litlu af því efni sem farið 

er yfir. (Rannsóknardagbók, 16. október 2015) 

Mér fannst ég upplifa þetta hjá mér og öðrum kennurum í kringum mig, 

það er að vera alltaf að reyna að komast yfir sem mest á sem stystum tíma. 

Páley Sonja kom inn á að nemendur hefðu margir verið búnir að missa 

athyglina á vissum tímapunkti. Ég hafði reyndar tekið eftir því sjálf en hægði 

þó ekki á því ég vildi ná að klára söguna. Ég átti vitaskuld ekki að gera það 

þar sem engum var gerður greiði með því.   

Í þetta sinn las ég þriðjung af sögunni, gaf mér tíma til að stoppa við orð 

og orðasambönd, lét nemendur velta fyrir sér þáttum eins og rími, sam-



 

71 

heitum, samsettum orðum og öðru sem mér fannst sagan bjóða upp á. Auk 

þess passaði ég upp á að láta þá spá fyrir um hvað myndi gerast næst í 

sögunni. Allt eru þetta atriði sem hjálpa til við að auka orðaforða og 

lesskilning nemenda. 

Þegar ég tók söguna um Hnoðra með þessum hætti, gaf mér 

tíma í það, þá fannst mér miklu markvissara og skemmtilegra 

en í fyrra skiptið. Nemendur voru líka áhugasamir og fleiri virkir 

en síðast. Það sem kom á óvart var hversu mörg orð söfnuðst í 

orðaskjóðuna um Hnoðra, samt vann ég bara með hluta af 

sögunni. (Rannsóknardagbók, 16. október 2015) 

Við að gefa mér tíma í að fara vel í söguna og fjalla um innihald hennar 

og ekki hafa áhyggjur af því magni af námsefni sem ég kæmist yfir náði ég 

að vinna betur með söguna en ég hafði gert áður. Í dagbókarskrifum kom 

fram hvernig ég hafði lesið söguna áður: 

Ég las söguna um hann Hnoðra á glærum upp á töflu. Stoppaði 

við ákveðin orð og spurði út í þau, bað um samheiti, merkingu 

og fleira. Spurði út í hvað myndi gerast næst og hvað væri að 

gerast eða hvað ég hefði verið að lesa. (Rannsóknardagbók, 9. 

október 2015) 

Við að horfa á færsluna í dagbókinni sá ég hvað lesturinn hafði verið 

stuttur og snubbóttur. Ég hafði bara krafsað í yfirborð sögunnar þar sem ég 

las hana og ræddi munnlega um ákveðin atriði við nemendur en safnaði 

þeim ekki í orðaskjóður. Ég las alla söguna í einum rikk og gaf mér ekki 

tækifæri til að staldra við á þeim stöðum sem gáfu tækifæri til frekari 

umræðna og áframhaldandi vinnu með söguna. Ég hafði farið yfir söguna á 

hundavaði í von um að komast yfir sem mest efni á sem stystum tíma. Í 

seinna skiptið þegar ég las söguna náði ég að kafa dýpra í efnið sem gerði 

það að verkum að nemendur áttuðu sig betur á sögunni og merkingu þess 

sem kom fyrir í henni. Sagan og vinnan í kringum hana varð fyrir vikið 

áhugaverðari og bæði ég og nemendur virtust njóta sögunnar og vinnunnar 

í kringum hana betur. 

Nokkrum dögum seinna lauk ég við að lesa söguna en ég hafði skipt lestri 

hennar niður á þrjú skipti í stað þess að lesa hana alla í einu fyrir nemendur, 

eins og ég hafði gert í fyrra skiptið. 
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Áður en ég byrjaði lesturinn á sögunni rifjaði ég upp með 

nemendum orðin sem höfðu safnst í orðaskjóðu daginn áður. 

Þeir tóku þátt með því að finna merkingu orðanna, við hvað 

þau rímuðu, úr hvaða tveimur orðum þau voru samsett og 

fleira. Eftir það hélt ég áfram með söguna með sama hætti og 

daginn áður. Ég tók eftir að strákarnir voru  virkari en þeir 

höfðu verið þegar Páley Sonja kom í kennslustundina, 

sérstaklega Sigþór og Hafþór. Sigga var mjög dugleg eins og 

alltaf og ég varð að passa mig á því að láta hana ekki svara öllu 

en fá samt að njóta sín. Upplifun mín af kennslustundinni var 

líka önnur en áður. Mér fannst skemmtilegt að kenna gagnvirka 

lesturinn með þessum hætti og upplifði að nemendur væru 

áhugasamari og þætti skemmtilegra en áður. (Rannsóknar-

dagbók, 21. október 2015) 

Strákarnir höfðu áður verið nánast óvirkir og ekki tekið þátt í vinnunni 

með söguna. Þeir voru bara hlutlausir áhorfendur. Þarna sýndu þeir áhuga 

og voru mun virkari en áður. Þeir sýndu það með því að koma með 

hugmyndir að orðum sem rímuðu við orð í orðaskjóðunni, finna merkingu 

orða og finna út úr hvaða orðum samsett orð voru. Einnig voru þeir duglegri 

að svara spurningum sem ég beindi að nemendahópnum og spá fyrir um 

hvað myndi gerast næst í sögunni. Það átti í raun við um allan nemenda-

hópinn, þar sem allir voru virkari en þeir höfðu verið áður þegar sagan var 

lesin. Það virtist skipta sköpum að hafa loturnar styttri þegar lesið var þar 

sem það reyndi ekki eins mikið á úthald nemenda við að halda athygli á því 

sem fram fór. Jafnframt veittu loturnar mér tíma til að vinna vel með þann 

part út sögunni sem tekinn var fyrir í hvert skipti í stað þess að hafa 

áhyggjur af því að drífa söguna af. Ég fór fyrir vikið vel í hvern hluta hennar 

og nýtti mér það sem hún hafði upp á bjóða, meðal annars orðin og orða-

samböndin og vinnu í tengslum við þau. Ég varð afslappaðri í kennslunni og 

naut þess að fara í söguna og kenna eftir gagnvikum lestri og fyrir vikið var 

andrúmsloftið í stofunni annað en það hafði verið áður. 

Á þessum tímapunkti var ég búin að átta mig nokkuð vel á hvernig ég 

vildi haga kennslunni í  gagnvirkum lestri. Áður en ég hóf rannsóknina sá ég 

gagnvikan lestur fyrir mér þannig að nemendur ynnu sjálfstætt þar sem 

hann væri í höndum þeirra en ekki kennarans, nema sem aðstoð við 

nemendur. Ég hafði ekki séð fyrir mér að nemendur, sem ekki væru læsir 

eða stutt á veg komnir í lestri, gætu unnið eftir gagnvikum lestri. Það geta 

þeir sannarlega en í stað þess að þeir stjórnuðu ferlinu þá gerði ég það og 

notaði sömu aðferðir og nemendur nota sem vinna sjálfstætt. Ég las efnið í 
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stuttum bútum, lét nemendur endursegja textann, svara spurningum úr 

textanum, fara yfir orð sem þeir ekki skildu og finna merkingu þeirra og spá 

fyrir um hvað gerðist næst í sögunni. Stundum þarf aðra sýn á hlutina til að 

átta sig á þeim en hana fékk ég með hjálp þróunarverkefnisins og aðstoð frá 

rannsóknarvini. Það hjálpaði mér mikið að fá Páleyju Sonju í kennslu-

stundina til mín en ég hafði punktana hennar ávallt til hliðsjónar í vinnu 

minni með gagnvirkan lestur. Mér fannst ég öðlast visst frelsi í kennslunni 

þegar ég áttaði mig á að minna væri í raun meira. Það væri betra að fara vel 

í hlutina og komast yfir minna heldur en að fara yfir mikið efni og lítið sem 

ekkert sæti eftir hjá nemendum. Þegar ég hélt vinnu minni áfram með 

nemendum í gagnvirkum lestri hafði ég þessi atriði ávallt í huga. Ég vissi þó 

að þegar nemendur ættu orðið auðveldara með lestur og væru orðnir 

sjálfstæðari væri hægt að vinna með gagnvirkan lestur með öðrum hætti. Þá 

væri framkvæmd aðferðarinnar í höndum nemenda og ég yrði meira að 

aðstoða í staðinn fyrir að vera við stjórnvölinn. Það var þó ljóst að 

nemendur voru enn nokkuð ungir og höfðu því flestir ekki náð þeim 

tímapunkti að vinna sjálfstætt með gagnvirkan lestur ennþá og þyrftu því á 

frekari æfingu að halda í lestri og gagnvirkum lestri. 

4.1.1.7 Ritun 

Á námskeiði á fyrsta stafsdegi vorannar 2016 í tengslum við þróunar-

verkefnið var áhersla lögð á ritunarþáttinn. Sólveig Jónsdóttir kynnti 

hugmyndir um ritunarvinnu með börnum. Hún talaði um hve mikilvæg ritun 

væri í læsisnámi barna og að hafa ætti hana samhliða lestrarkennslunni. Það 

væri ekki nóg að láta nemendur vinna ritun heima einu sinni í viku í þar til 

gerða sögubók. Nemendur gætu unnið ritanir þó að þeir gætu ekki skrifað 

orð eða stafi og þar af leiðandi gert mun meira en margir átta sig á. Hún 

talaði um að ritun gæti verið með ýmsum hætti. Orð á blaði væru ekki bara 

ritun heldur gæti ritun til dæmis verið ein mynd á blaði, myndir með orðum 

og myndasögur. 

Fyrir mér hafði ritun alltaf snúist um að nemendur skrifuðu orð 

á blað eða að þeir fengju aðstoð við að skrifa. Á námskeiðinu 

áttaði ég mig á að hún snérist um miklu meira og ég fann að 

mig langaði til að gera svo margt með nemendum í sambandi 

við ritun. Þeir gætu gert meira en ég hafði gert mér í 

hugarlund. Þeir gætu unnið með mismunandi hætti að ritun 

sinni, allt eftir því hvað hentaði hverjum og einum. Á meðan 

einn nemandi myndi kannski treysta sér í að skrifa sína ritun 

alfarið með stöfum, orðum og setningum myndi annar geta 
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teiknað mynd eða myndir og sagt frá því hvað væri að gerast í 

rituninni og allt þar á milli. (Rannsóknardagbók, 4. janúar 2016) 

Mér fannst það sem Sólveig sagði áhugavert og áhugi hennar á efninu 

hreif mann með sér. Ég fann að mig langaði strax til að nýta mér hugmyndir 

hennar og þá nýju sýn sem hún gaf mér á ritun með börnum. Ég hafði öðlast 

nýja sýn á hvað ritun væri og sá nýja möguleika í ritunarvinnu með 

nemendum. 

Daginn eftir námskeiðið byrjaði ég að nýta hugmyndirnar þaðan og 

leggja áherslu á að vinna ritun með nemendum. Nemendur mættu fyrsta 

daginn í skólann eftir jólafrí. Ég hafði haft þann hátt á að ræða við þá um 

það sem þeir gerðu í jólafríinu og í framhaldi af því látið þá teikna myndir 

sem tengdust umræðinni. Eftir að hafa setið námskeiðið var ég með aðrar 

hugmyndir. Eftir umræðuna áttu nemendur í stað myndanna að vinna ritun 

um eitthvað sem þeir hefðu gert í fríinu. 

Ég hvatti nemendur til að gera ritun eftir sínu eyra og sýndi 

þeim upp á töflu hvernig væri hægt að gera ritun á mismunandi 

vegu eins og með mynd, myndum, myndasögu, myndum og 

orðum eða bara orðum. Ég minntist ekkert á aðferðirnar sem 

við höfðum verið að vinna með fyrir áramót. Það kom mér því 

skemmtilega á óvart að Sif valdi að gera ritun út frá hugtaka-

korti. Eftir að nemendur luku við ritunina gaf ég þeim kost á að 

flytja verk sín fyrir bekkinn og langfelstir völdu það. Gaman að 

sjá hvað þeir voru ófeimnir og tilbúnir að deila verkum sínum. 

Þeir gátu gert miklu meira en ég átti von á. Harpa var samt í 

vandræðum að koma sinni sögu á blað. Ég sagði henni að það 

væri í lagi því ég vissi að sagan hennar væri í kollinum hennar. 

Það reyndist rétt og hún gat sagt okkur söguna með hjálp 

myndasögu sem hún gerði. (Rannsóknardagbók, 5. janúar 

2016) 

Ég sá að nemendur gátu gert meira þegar kom að ritun en ég hafði áttað 

mig á. Áður hafði ég nær eingöngu einblínt á að þeir ynnu ritunarverkefni 

með orðum, sjálfstætt eða með aðstoð. Nemendur völdu sér mismunandi 

aðferðir og allir höfðu frá miklu að segja í ritun sinni. Þó ég skildi ekki allt 

sem stóð á blöðunum hjá þeim þá vissu þeir upp á hár um hvað ritunin var, 

sem kom berlega í ljós þegar þeir sem vildu flytja sitt verk, líkt og Harpa sem 

átti í erfiðleikum með sína ritun en gat svo skrifað hana með myndasögu 

sem hún átti svo í engum erfiðleikum með að lesa fyrir bekkinn. Vissulega er 
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ólíklegt að hún hafi munað hvað stóð í rituninni seinna en þarna þegar 

vinnan fór fram vissi hún það. Ég var og er alltaf að læra eitthvað nýtt sem 

mun nýtast mér í framtíðinni í starfi mínu og nemendum mínum í þeirra 

námi. 

4.2 Að vera kennari í skóla án aðgreiningar 

Þau 11 ár, sem ég hafði starfað sem kennari, hafði ég haft ákveðna 

hugmynd um hvað menntastefnan skóli án aðgreiningar snérist. Það virðist 

reyndar vera raunin með flesta kennara. Það er svo annað mál hvaða 

merkingu hver og einn leggur í stefnuna. Þegar stutt var liðið á rannsóknina 

velti ég þessu fyrir mér og skrifaði eftirfarandi orð um skóla án aðgreiningar: 

Orðin segja mér að vísað sé til skóla þar sem ekki er að finna 

aðgreiningu, að nemendur séu ekki aðgreindir. Ég velti fyrir 

mér, hvað er að vera aðgreindur? Það hlýtur að eiga við þá sem 

eru af einhverri ástæðu ekki flokkaðir með hópnum. Það á ekki 

að fyrirfinnast í skóla án aðgreiningar. Nemendur eru ekki 

flokkaðir heldur er tekið á móti öllum nemendum eins og þeir 

eru. Allir hafa rétt á að vera þeir sjálfir. Þá velti ég fyrir mér, ef 

það er gert, það er tekið á móti öllum nemendum eins og þeir 

eru, þá hlýtur að þurfa að gera ráð fyrir að allir nemendur séu 

ekki eins, að þeir hafi mismunandi styrk- og veikleika og þurfi 

að nálgast nám sitt með mismunandi hætti. Þá hlýtur að þurfa 

að gera ráð fyrir því þegar nemendur sækja sína menntun. Með 

þeirri hugsun mætti ætla að komið sé til móts við hvern og einn 

nemanda í skóla án aðgreiningar svo að hann hljóti þá 

menntun sem honum ber. (Rannsóknardagbók, 22. september 

2015) 

Skóli án aðgreiningar er falleg hugsjón sem vert er að leitast eftir að fara 

eftir. Ég velti því fyrir mér hvort unnt sé að framfylgja stefnunni og með 

hvaða hætti. Vissulega hljóta að vera mörg mismunandi svör við þeirri 

spurningu þar sem nemendahópurinn er eins fjölbreyttur og nemendur eru 

margir.  

Ég hafði í raun alltaf haft mína hugsjón um skóla án aðgreiningar í minni 

kennslu og reynt að vinna eftir henni. Hvert verkefni sem nemendur unnu 

var aðlagað að hverjum þeirra. Verkefnin voru létt eða þyngd eftir því sem 

við átti og misjafnt var til hvers ég ætlaðist af  nemendum. Eftir að hafa 

unnið í mörg ár sem kennari hafði ég náð að öðlast tilfinningu fyrir hvað 

hentaði í hvert skipti en hvernig verkefni nemendur fengu hverju sinni gat 
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verið misjafnt. Stundum kom ég með aðlöguð verkefni í kennslustundir 

handa þeim sem á þurftu að halda en oft spann ég af fingrum fram í 

kennslustundunum. Þróunarverkefnið Orð af orði hjálpaði mér við það 

síðara, þar sem verkefnin tengd því voru svo opin og þá um leið hægt að 

ætlast til mismunandi hluta af nemendum út frá þeirra getu. Gott dæmi um 

það var að finna í rannsóknardagbókinni þar sem ég skrifaði um vinnu 

nemenda í náttúrufræðitíma. 

Í náttúrufræðitíma lærðu nemendur um nautgripi. Í tengslum 

við það unnu þeir krossglímu þar sem lykilorið var „afurðir“. Þá 

áttu orðin sem komu lárétt á lykilorðið að vera afurðir 

nautgripa. Nememdur gátu nýtt sér námsbókina til að finna 

rétt orð. Einnig gátu þeir komið með uppástungur að öðrum 

orðum. Þegar þeir gerðu það þá báðu sumir mig um að skrifa 

orðið upp á töflu svo þeir gætu hermt eftir orðinu. Einhverjum 

nemendum þótti erfitt að skrifa orðin, sérstaklega ef þau voru 

löng, eins og orðið nautakjöt. Ég hvatti þá til að teikna myndir í 

staðinn. Harpa og Alda skrifuðu sum orðin en teiknuðu myndir 

líka á meðan Ísak og Elli teiknuðu myndir við allt. Á meðan vildu 

aðrir skrifa öll orðin sjálfir á viðeigandi staði . . . Sigþór og Sigga 

unnu sjálfstætt allan tímann og skrifuðu öll orðin sjálf. Mark-

mið verkefnisins var ekki að allir gætu skrifað einhver viss orð 

heldur að nemendur lærðu um afurðir nautgripa og það gerðu 

þeir sannarlega, sama hvaða aðferð þeir beittu. (Rannsóknar-

dagbók, 16. september 2015) 

Dæmið hér fyrir ofan sýnir hversu auðvelt það var að aðlaga verkefnin að 

hverjum og einum nemanda, þegar unnið var með aðferðir Orðs af orði, þar 

sem verkefnin voru svo opin. Því hentaði vel að nota aðferðir þess til að 

koma til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar. 

Þó svo ég hafi unnið eftir menntastefnunni skóli án aðgreiningar var það 

ekki átakalaust. Ég fann stundum að stefnan hefur sína vankanta. Mér 

fannst það mikið verkefni fyrir mig sem eina manneskju að eiga að geta gert 

allt sem nemendur mínir þurftu á að halda. Verkefnin voru oft svo mörg að 

það gat verið erfitt sem kennari að vinna vinnuna þannig að allt gengi upp. 

Eitt sinn ræddi ég við móður, sem átti barn í umsjónarbekk mínum, um 

hvaða kennsluaðferðir væru bestar fyrir barnið hennar. Þá lét hún eftir-

farandi orð falla. 
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„Ég veit alveg hvaða aðferðir henta, en einn kennari getur ekki 

gert það með svona marga nemendur.“ (Rannsóknardagbók, 

23. október 2015) 

Ég var að vissu leyti sammála henni og vissi hvað hún meinti. Ég var 

vitaskuld ekki eini kennarinn sem kom að bekknum. Þeir nemendur, sem 

þurftu á sérkennslu að halda, fengu hana ásamt því að stuðningsfulltrúi kom 

inn í bekkinn þrjár kennslustundir á viku. Það var samt oftast þannig að ég 

var ein með bekkinn og þurfti þá að koma til móts við alla nemendur með 

þeim leiðum sem mér fannst hæfa í hvert skipti. Þegar ég fann svo eitthvað 

sem virkaði fyrir einn nemanda þá þýddi það ekki að það virkaði fyrir þann 

næsta. 

Suma daga rann allt smurt og ég hafði ekki áhyggjur af hvernig þessi eða 

hinn nemandi minn átti að koma til með að leysa verkefnin sem lögð voru 

fyrir. Aðra daga, aftur á móti, gat það sem ætlast var til af mér þegar kom 

að skóla án aðgreiningar verið yfirþyrmandi. Þá daga efaðist ég stundum um 

hvort ég væri starfi mínu vaxin. Dag einn í lok september kom fram í 

rannsóknardagbókinni hversu mikið kennsla í skóla án aðgreiningar getur 

tekið á kennara. 

Nemendur voru á útopnu. Það var sama hvað ég gerði, ég náði 

ekki vinnufriði í stofunni. Ég horfði yfir bekkinn og hugsaði með 

mér: „Vá hvernig á ein manneskja að geta gert þetta.“ Það er 

svo ótrúlega margt sem einn kennari á að gera fyrir nemendur. 

Stundum finnst mér eins og kennslan sjálf verði að litlu broti af 

því sem kennarinn nær að gera yfir daginn. Það er svo margt 

annað sem þarf að gera . . . Það mætti segja að maður sé að 

kenna lífsleikni heilu og hálfu dagana. Hvernig nemendur eigi 

að haga sér hina og þessa stundina, hvað sé rétt og rangt í 

hinum og þessum uppákomum, að við eigum að vera góð hvert 

við annað og sýna hvert öðru virðingu sama hvort við erum 

vinir eða ekki, að það eigi ekki að skilja útundan, að allir eigi 

rétt á að vera þeir sjálfir og svo framvegis. Nemendur eru 

ófeimnir við að segja það sem þeim finnst og gera það sem þeir 

vilja. (Rannsóknardagbók, 28. september 2015) 

Störf kennara eru fjölbreytt og stöðugt þarf að takast á við ný verkefni. 

Margbreytileikinn í allri sinni mynd, þar sem allir koma með sitt inn í 

kennslustofuna, reyndi á mig sem kennara þetta augnablik. Þetta gat ekki 
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gengið svona ef nám og kennsla ætti að fara fram. Ég tók málið því fyrir 

daginn eftir á bekkjarfundi með nemendum. 

Ég spurði nemendur hvernig ætti að haga sér í kennslu-

stundum. Þeir voru með það alveg á hreinu. Það ætti að biðja 

um orðið og aðstoð með því að rétta upp hönd og það yrði að 

fá leyfi til dæmis til að fara fram. Ég sagði þeim að það væri 

rétt. Þá spurði ég hvernig ætti að haga sér við aðra nemendur 

og við starfsfólk skólans. Það stóð ekki á svörum nemenda. Það 

átti að vera góður og kurteis við alla, hjálpast að og láta öllum 

líða vel í skólanum okkar. Ég sagði þeim að það væri rétt hjá 

þeim. En þá spurði ég hvort þeir stæðu við sitt og hvort allt 

væri eins og það ætti að vera. Þeir vissu hvað ég var að tala um 

og settu upp voðaleg hvolpaaugu. Ég sagði þeim að það væri 

ekki nóg að vita hvaða reglur myndu gilda heldur yrði líka að 

fara eftir þeim svo að allt færi ekki í vitleysu og spurði þá svo 

hvað væri hægt að gera til að laga þetta. Þá sagði Harpa: „Við 

verðum að hjálpast að og minna hvort annað á reglurnar.“ 

Björk sagði: „Við verðum að passa okkur á að vera kurteis og 

segja alltaf takk við aðra ef einhver lánar manni eitthvað.“ 

Sigþór sagði: „Ef allir passa sig að gera sitt besta þá gengur allt 

vel.“ Hafþór sagði: „Ef einhver er ekki vinur manns þá á maður 

samt að vera góður við hann.“ Ég sagði þeim að þetta væri allt 

rétt og ef við myndum öll standa saman þá myndi allt ganga vel 

og öllum ætti þá að geta liðið vel. Í lok fundarins fór ég yfir 

nokkrar reglur sem gilda í skólanum og sagði að við yrðum að 

fara eftir þeim. Einnig sagði ég þeim frá því að ég myndi breyta 

skipulaginu í stofunni í von um að fá betri vinnufrið. 

(Rannsóknardagbók, 29. september 2015)  

Þegar ég ræddi við nemendur vissu þeir hvernig ætti að haga sér í 

skólanum, hvernig ætti að koma fram við aðra og hvað reglur giltu. Það þarf 

þó reglulega að minna nemendur á það og lítið þarf til svo að allt virðist 

ætla um koll að keyra. Ég hafði aðeins gefið eftir og nemendur voru fljótir 

að ganga á lagið. Áður en ég vissi af voru reglur, sem átti aðeins að bregða 

út af, horfnar sjónum þeirra. Ég velti fyrir mér hvort það hafi í raun verið ég 

sem var að bregðast en ekki nemendur. Það var mitt hlutverk að halda utan 

um nemendur og passa upp á að þeir vissu hvað væri við hæfi hverju sinni. 

Þar sem ég var farin að gefa óljós skilaboð gátu nemendur ekki vitað á 

hvaða stundum það væri í lagi að bregða út af reglunum. Oft er sagt að börn 
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vilji hafa reglur og það átti við hér. Í framhaldi af fundinum breytti ég 

skipulaginu í stofunni og setti nemendum þrengri ramma. Með honum var 

ljóst hvaða reglur giltu, til hvers væri ætlast af nemendum hverju sinni og 

skilaboð til þeirra væru skýr. Þannig vonaði ég að vinnufriður næðist í 

bekknum. 

Þann 28. október 2015 lagði ég hraðlestarpróf fyrir nemendur. 

Niðurstöður sýndu að þeir fengu allt frá 6 atkvæðum upp í 146 atkvæði á 

mínútu út úr prófinu. Það var ótrúlegt að hugsa til þess að þessir nemendur 

sætu í sömu skólastofu og ættu að uppfylla sömu markmið samkvæmt aðal-

námská. Mér fannst eins og það væri ómögulegt og velti fyrir mér hvernig 

þeim nemendum sem lægstir væru myndi líða við hliðina á þeim sem bestir 

voru. Það var ljóst að ef allir nemendur áttu að geta notið sín í námi og lært 

út frá sínum forsendum, sama hver geta þeirra væri, að ég þyrfti að hafa 

mig alla við til að geta komið til móts við þennan fjölbreytta nemendahóp.  

Á fundi með SvaKaHaf hópnum þann 28. október 2015 var ég beðin um 

að velta fyrir mér hvaða hugmyndir ég hefði um rannsóknarviðfangsefni 

mitt. Mér var hugsað til skóla án aðgreiningar. Í umsjónarbekk mínum var 

hver nemandi einstakur og ég þurfti að finna leiðir til að kenna þeim svo að 

þeir fengju þá gæðamenntun sem hentaði hverjum þeirra. 

. . . það er ekki hægt að fletta upp í bók hvernig koma eigi til 

móts við alla nemendur. Hver nemandi er einstakur og því 

verður að finna leið fyrir hvern nemanda til að vinna og læra, 

leið til að kenna hverjum nemanda. Á erfiðum dögum, þá daga 

sem fara í að slökkva elda og snúast ótal hringi út af hinum eða 

þessum nemanda, þá veltir maður stundum fyrir sér hvort skóli 

án aðgeiningar sé bara fallegur á blaði en ekki í raun. Mér 

finnst hugmyndin svo falleg og eiga rétt á sér en hana er erfitt 

að framkvæma því erfitt er að átta sig á hvaða þætti þarf að 

uppfylla hverju sinni til að öllum nemendum sé sinnt eins og á 

að gera, að komið sé til móts við alla nemendur út frá þeirra 

getu, þeirra styrkleikum í stað þess að einblína á veikleika. 

(Rannsóknardagbók, 28. október 2015) 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar er vissulega enn í mótun og er 

krefjandi verkefni. Það er þó eftirsóknarvert fyrir það margbreytilega 

þjóðfélag sem við búum í að þróun hennar sé fram á við. Að vissu leyti er 

snúið að kenna eftir menntastefnu sem hefur svo mörg og síbreytileg 

viðmið fyrir kennara og starfsfólk skóla. Jafnframt er það stórt verkefni að 

koma til móts við alla nemendur út frá þeirra þörfum, getu og áhuga. Ég 
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hugsa að það verði að hafa í huga að það er ekki einn kennari sem kemur til 

móts við þessa nemendur heldur er það sameiginlegt verkefni kennara þar 

sem margir kennarar koma að hverjum nemanda þó það sé ávallt í höndum 

umsjónarkennara að halda utan um nemendur. 

 Sérkennsla og stuðningur í umsjónarbekk mínum 4.2.1

Ég var ekki vön að vera að velta mér upp úr hvernig umsjónarbekkur minn 

væri samsettur. Ég tók honum eins og hann var og reyndi að koma til móts 

við nemendur út frá þeirra þörfum og getu. Nám þeirra var því miðað út frá 

þeirra einstaklingsþörfum og ég vissi að ekki var hægt að ætlast til þess 

sama af öllum nemendum. Hópurinn var vissulega fjörugur en um leið 

skemmtilegur og skapandi. Fyrir vikið varð starf mitt fjölbreytt og lifandi. 

Mér leiddist aldrei í vinnunni og tíminn hreinlega flaug þegar ég kenndi, þar 

sem hver dagur var mér sem ný áskorun með nýjum verkefnum. Í upphafi 

skólaárs vissi ég þó að margir nemenda minna áttu í erfiðleikum í náminu og 

þyrftu á auka stuðningi og/eða sérkennslu að halda.  

Á haustdögum hittumst við sérkennslustjórinn á yngsta sigi. Við fórum 

yfir þá nemendur í bekknum sem þurftu á sérkennslu að halda og röðuðum 

þeim niður á sérkennslutíma. Þeir tímar sem bekkurinn fékk úthlutað voru 

fjórar kennslustundir en þær skiptust fyrst í stað niður á sex nemendur. 

Seinna bættust við þrjár kennslustundir þar sem stuðningsfulltrúi kom inn í 

bekkinn og átti að nýtast öllum nemendum. 

Í lok október, eftir að miklu greiningarferli lauk hjá einum nemenda, var 

ljóst að fjölga þyrfti sérkennslutímunum. Fimm sérkennslutímum var bætt 

við sem ætlaðir voru þessum tiltekna nemanda. 

Sérkennslan var með ýmsum hætti. Nemendur sem þess þurftu voru 

teknir út úr tímum og látnir í annars konar verkefni á meðan hinir héldu sínu 

striki inni í kennslustund hjá mér. Nemendur sem teknir voru út voru þá að 

þjálfa ákveðna þætti sem erfitt var að vinna með inni í kennslustundum og 

krafðist þess að þeir væru teknir út úr þeim. Þar sem nokkrir nemendur 

þurftu á sérkennslu að halda voru þær mínútur sem nemendur fengu 

dýrmætur tími sem nota þurfti vel svo sérkennslan nýttist nemendum sem 

best. Þær kennslustundir sem stuðningsfulltrúi var inni í bekk lét hann 

nemendur lesa og tók einstaka nemendur í lestarþjálfun. 

Þeir nemendur sem teknir voru í sérkennslu áttu vitaskuld áfram við 

sömu örðugleika að etja inni í kennslustund. Það kom þá í hlut minn að 

styðja þá áfram í þeirra námi. Ég fann að nemendur voru ekkert að velta því 

fyrir sér hvers vegna hinn eða þessi færi með kennurum sem komu og sóttu 

þá í tíma. Einnig tók ég eftir að þeir voru ekki að fetta fingur út í það þó 
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sessunautur þeirra gerði ekki eins verkefni eða ynni sama verkefni með 

öðrum hætti. 

Ég hafði ekki hugsað sérstaklega út í þetta því mér fannst þetta svo 

sjálfsagt. Ég áttað mig ekki almennilega á þessu fyrr en ég skrifaði Hafdísi 

Guðjónsdóttur, leiðbeinanda mínum, mánudagspóst. Þá opnuðust augu mín 

fyrir þessari frábæru staðreynd þegar ég  skrifað henni eftirfarandi línur: 

Mér finnst nemendur vera orðnir svo meðvitaðir um að það sé 

eðlilegt að við séum ekki öll eins og að allir eigi að fá að vera 

með. Það er náttúrulega bara frábær þróun ef mín tilfinning er 

rétt. (Mánudagspóstar, 9. nóvember 2015) 

Það sama kom einnig skýrt fram í viðtali sem ég tók við fjóra nemendur 

úr umsjónarbekknum mínum. 

Nemendur töluðu um að engir tveir væru eins í bekknum þeirra en sumir 

ættu þó eitthvað sameiginlegt eins og hárlit og upphafsstaf í nafni. Þeim 

fannst engu máli skipta að allir væru ekki eins. Sigga sagði: „Það væri bara 

gott mál því annars munu allir geta gert það sama og enginn geta gert 

eitthvað svona spennandi og þá verður maður leiður.“ Þegar ég spurði þá út 

í hvort allir sem byggju á sama svæði ættu að vera í sama skóla fannst þeim 

það sjálfsagt. Sigga sagði: „Það er samt erfitt að hafa svona marga í 

skólanum af því það geta verið mikil læti og þannig.“ Harpa bætti við: „Það 

getur verið erfitt að kenna ef allir eru í sama skóla.“ Þegar við ræddum um 

hvernig best væri að hafa hlutina ef allir væru saman í bekk, sama hver geta 

nemenda væri þá sagði Sigþór: „Það er best að krakkarnir hjálpist að eða 

spyrji kennarann ef hinir (krakkarnir) vita ekkert.“ Þegar við ræddum um 

nemendur sem eiga í erfiðleikum í námi þá sagði Elli: „Maður á að hjálpa 

þeim“, Harpa bætti við: „Maður á að vera góður, segja þeim hvað á að 

gera, vera hjálpsamur.“ Þegar ég spurði þá hvað kennarar ættu að gera fyrir 

nemendur sem væru í vanda með námið sagði Sigþór: „Þeir eiga að hjálpa.“ 

Þá spurði ég hvers vegna við ættum að vera svona við þá sem gengi illa í 

námi. Þá sagði Sigga: „Svo að þeim líði vel.“ Nemendur voru sammála um að 

ef þessum nemendum væri ekki hjálpað í náminu myndi þeim líða illa „í 

hjartanu.“ Harpa sagði: „Ef enginn vildi hjálpa þeim þá myndi þeim bara líða 

illa og þeir yrðu leiðir.“ Þegar ég spurði út í hvað ætti að gera fyrir 

nemendur sem væru mjög klárir og fljótir að vinna verkefnin sín sagði Sigga: 

„Einhver gæti beðið mann um að hjálpa sér að læra eða maður getur fengið 

eitthvað annað verkefni.“ Sigþór sagði: „Ég hjálpa alltaf þegar ég er beðinn 

um að hjálpa og mér finnst það gaman.“ Allir nemendur sögðust hjálpa 
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öðrum nemendum ef þeir væru beðnir um það og að það gengi vel (Sigþór, 

Elli, Harpa og Sigga, munnleg heimild, 5. nóvember 2015). 

Nemendur voru einlægir í viðtalinu og með fallega hugsun. Vissulega 

voru orð þeirra í takt við hugsjón skóla án aðgreiningar og svo sönn. Þeir 

voru opnir fyrir margbreytileikanum og fyrir vikið fannst þeim sjálfsagt að 

allir myndu hjálpast að við að komast yfir þær hindranir sem yrðu á vegi 

þeirra. Það að þeir væru meðvitaðir um að öðrum gæti liðið illa ef þeir 

fengju ekki þá aðstoð sem þeir þyrftu og að hópurinn ætti að standa saman 

í því að öllum liði vel í skólanum gaf mér von um að menntastefnan skóli án 

aðgreiningar væri fyrir þeim hinn eðlilegasti hlutur. Þessir nemendur hafa 

alist upp í margbreytilegu samfélagi og hlotið skólagöngu þar sem unnið er í 

anda stefnunnar. Ég velti fyrir mér þegar kemur að því að þeir munu erfa 

landið hvort hugmyndir þeirra verði enn þær sömu og nú. Það má vera að 

menntastefnan muni koma til með að þróast fram á við með árunum sem 

líða og þeim hugmyndum sem nýir einstaklingar og kennarar bera með sér 

eftir að hafa gengið sjálfir í skóla án aðgreiningar. 

 Námsumhverfi 4.2.2

Ég reyndi að skapa gott náms- og vinnuumhverfi fyrir nemendur, þar sem 

þeim liði vel og hefðu næði til að vinna verkefni sín. Getustig þeirra var 

breitt og ég þurfti að taka mið af því í allri vinnu með hópinn. Bæði 

umhverfið og ramminn utan um bekkinn voru miðuð mikið út frá 

nemendum með athyglisbrest og ofvirkni þar sem nokkrir nemendur voru 

með þá greiningu og aðrir með einkenni sem vísuðu til athyglisbrests eða 

athyglisbrests og ofvirkni, auk þess sem nokkrir nemendur þurftu á 

þröngum ramma að halda svo allt gengi vel.  

Ég þurfti iðulega að halda vel á spöðunum svo að órói skapaðist ekki í 

bekknum. Það varð að vera á hreinu til hvers var ætlast hverju sinni af 

nemendum, hvað var í lagi að gera og hvað ekki. Það áttu ekki að vera nein 

grá svæði. Ég mátti ekki gefa mikið eftir því þá var hætta á að allt færi á 

hliðina. 

Bekkurinn í heild hafði ekki mikið úthald til að vinna í langan tíma í 

hverju verkefni. Allir nemendur unnu því í stuttum lotum og oftast stillti ég 

tímavaka fyrir nemendur með þeim tíma sem vinna átti í. Þá var alveg á 

hreinu hversu langan tíma þeir áttu að vinna eða áttu eftir að vinna eftir að 

verkefnavinnan hófst. Það var mismunandi hvers eðlis verkefnin og 

kennsluaðferðirnar voru í hvert skipti. Ég reyndi ávallt að hafa stutt hlé í 

kennslustundum þegar ég sá að nemendur þurftu á því að halda eins og til 

dæmis skólastofuleikfimi, nudd eða stutta leiki. 



 

83 

Hér að neðan er fjallað um fjóra þætti sem stóðu upp úr varðandi náms- 

og vinnuumhverfi nemenda. 

4.2.2.1 Skipulag í stofu 

Skipulag í bekkjarstofunni var mismunandi. Oftast sátu nemendur á fjórum 

eyjum, þremur fjögurra manna eyjum og einni þriggja manna. Stundum sátu 

þeir tveir eða þrír saman í lengjum og í einhver skipti sátu þeir einn og einn 

við borð. Þegar ég raðaði nemendum niður á borð hafði ég fleiri en einn 

hátt á. Stundum var það eftir því hverjir áttu gott með að vinna saman eða 

eftir kynjunum en oftast dró ég miða með nöfnum nemenda og raðaði þeim 

niður á borðin eftir tilviljuninni einni saman. Tilgangurinn með því var að 

allir áttu að geta unnið með öllum og að nemendur myndu kannski 

uppgötva nýja félaga sem þeir höfðu áður ekki áttað sig á, þá bæði sem 

félaga í skólanum eða utan skóla. Þeir vissu þó að það gæti komið upp sú 

staða að ég þyrfti að breyta sætaskipan hjá einstaka nemendum þar sem að 

í sumum tilfellum gengu sumar samsetningar ekki upp. Auk þess gátu 

nemendur komið til mín og látið vita ef eitthvað gekk ekki upp í hópnum 

þeirra og þá komið með uppástungur um aðra tilhögun. Það gat verið 

mislangur tími sem hvert skipulag varði. Það fór þá aðallega eftir því hversu 

góðar hópasamsetningarnar reyndust vera en einnig eftir því hvers eðlis 

verkefnin voru sem nemendur fengust við.  

Í lok skóladags um miðjan september fann ég á nemendum og 

andrúmsloftinu sem hafði verið í stofunni síðustu daga að tími var kominn 

til að breyta sætaskipan í stofunni. Ég skrifaði eftirfarandi lýsingu í 

rannsóknardagbókina á því hvernig ég bar mig að við að breyta sætaskipan 

nemenda: 

Nemendur voru farnir að spyrja hvenær yrði skipt um sæti. 

Mér fannst líka vera farinn að vera órói í bekknum og þar af 

leiðandi ekki nægilegur vinnufriður. Ég ákvað að velja saman á 

borðin en halda skipulaginu í stofunni, en að þessu sinni sátu 

nemendur á fjórum eyjum. Þá gæti ég stjórnað því hverjir 

myndu lenda saman. Ég lagði merkispjöld nemenda á borðið 

fyrir framan mig og byrjaði á að draga þá nemendur, sem ég 

vissi að ættu erfitt með að vera saman á eyjum, á sitt hvora 

eyjuna. Þegar ég reyndi það sá ég að hefði alveg viljað hafa 

fleiri eyjur; það voru svo margir sem áttu ekki gott með að vera 

með þessum eða hinum í hópi. Engu að síður reyndi ég að láta 

þetta ganga upp. Einnig passaði ég mig að hafa þá nemendur, 

sem gott var að hafa nálægt kennaraborðinu, á þeim eyjum 
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sem voru nær því. Þeir nemendur, sem ég treysti betur til að 

vera lengra frá mér, voru þá á aftari eyjunum. Ég reyndi líka að 

passa upp á að getublanda á eyjurnar þannig að þeir sem ættu 

erfitt með að vinna verkefnin hefðu stuðning af þeim sem ættu 

gott með að vinna þau. Þetta tók dágóða stund en á endanum 

náði ég að raða á eyjurnar þannig að ég var sátt og ég hélt að 

nemendur yrðu sáttir við. (Rannsóknardagbók, 10. september 

2015)   

Þarna sést vel hversu mörgu þarf að huga að þegar raðað er í hópa. 

Þættir eins og geta nemenda, sjálfstæði, samlyndi, vinnusemi, vinskapur og 

fleira hefur áhrif á hópinn. Á endanum fannst mér ég hafa náð að raða 

nemendum þannig í sæti að gott andrúmsloft yrði í stofunni og þar af 

leiðandi góður vinnufriður; ef það reyndist ekki rétt væri alltaf hægt að 

breyta skipulaginu aftur. 

4.2.2.2 Hjálpargögn 

Ég reyndi að hafa kennsluna fjölbreytta og nýtti mér ýmiss konar hjálpar-

gögn til að reyna að uppfylla það. Ég hafði aðgang að flettitöflu, stórri töflu, 

myndvarpa, skjávarpa, tölvu og útvarpi í umsjónarstofunni. Jafnframt fannst 

mér gott að hafa þessi gögn við höndina ef mér datt eitthvað sniðugt í hug 

þegar ég og nemendur vorum á kafi í vinnu í kennslustundum. 

Allir nemendur nýttu sér myndræna stundatöflu sem ég setti upp á töflu 

fyrir hvern dag. Ef ég gleymdi að setja hana upp þá minntu nemendur á 

hana. Eftir að hverju atriði í töflunni lauk var það tekið til hliðar, þannig að 

gott var fyrir nemendur að fylgjast með skipulagi dagsins, hvað væri næst og 

hvað væri búið. Auk þess höfðu nemendur tök á að nota heyrnahlífar í 

kennslustundum ef það átti við og þeir voru duglegir að nýta sér þær.  

Þeir nemendur sem trufluðust auðveldlega fannst gott að nýta sér 

heyrnatólin við verkefnavinnu sína. Þór og Elli tilheyrðu þeim hópi og voru 

með þeim fyrstu til að prófa að vinna með heyrnatólin. 

Í dag fékk Þór að vinna í fyrsta sinn með heyrnartól. Hann 

notaði þau frammi á gangi en þar voru einnig nemendur úr 1. 

bekk í annarri vinnu. Elli fór fram með honum og var líka með 

heyrnartól. Þeim þótti þessi nýja viðbót spennandi . . . Þeir voru 

duglegir að vinna í stærðfræðibókunum og duglegir að koma til 

mín ef þeir áttuðu sig ekki á einhverju. (Rannsóknardagbók, 28. 

ágúst 2015) 
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Þegar þeir nýttu sér heyrnartólin var minna áreiti en ef þeir unnu án 

þeirra. Þeir virtust geta einbeitt sér betur að verkefnum sínum og náðu að 

afkasta meira en þeir höfðu áður gert. 

Þar sem getustig nemenda var breitt notuðu þeir mismunandi aðferðir til 

að tileinka sér námsefnið. Mér fannst mikilvægt að þeir gætu haft úr 

mörgum hjálpargögnum að velja ef þeir kusu að nýta sér þau. 

Upp á veggjum í stofunni var að finna stærðfræðitengt efni eins og 

tölurnar 0-20 með réttum fjölda hluta við hverja mynd og hundraðtalna-

töflu. Sumir nemendur höfðu valið að setja litlar hundraðtalnatöflur á 

borðið sitt en aðrir létu sér nægja að nálgast þær í þar til gerðum bakka í 

stofunni ef þeir þurftu á að halda. Annað stærðfræðitengt efni var alls kyns 

kubbar, spjöld, spil, speglar og smáhlutasafn. Einnig höfðu allir nemendur 

sína eigin talnagrind.  

Hjálpargögn tengd læsi á veggjum stofunnar voru stafrófið með og án 

mynda, sér- eða samhljóðar á rauðum og grænum spjöldum og ýmiss konar 

spjöld eða önnur verkefni sem nemendur unnu með í ákveðin tímabil. Í 

stofunni var einnig að finna lausa stafi til að raða saman, alls kyns spjöld, 

lesstikur og spil. 

4.2.2.3 Aðstoð við alla nemendur 

Ég gætti þessi að allir nemendur fengju aðstoð og athygli þó svo að sumir 

væru mjög duglegir að biðja um aðstoð á meðan aðrir báðu aldrei um hana. 

Ég hafði yfirleitt þann háttinn á að ganga hringinn í stofunni þegar 

nemendur unnu. Ég gekk þá frá borði til borðs og athugaði hvernig gekk hjá 

þeim og hvort þeir þurftu á hjálp að halda. Þannig fengu allir nemendur 

athygli og aðstoð, líka þeir sem höfðu hægt um sig og báðu aldrei um eða 

fannst þeir ekki þurfa á aðstoð að halda. Þeir fengu þá klapp á öxlina fyrir 

vel unnin verk á meðan aðrir fengu þá aðstoð sem þeir þurftu á að halda. 

Nemendur vissu að röðin kæmi að þeim en jafnframt að þeir ættu að biðja 

um aðstoð og veita sætisfélaga aðstoð þar til ég kæmi til þeirra á ferð minni 

um stofuna. 

Í viðtali við valda umsjónarnemendur kom fram að þeim fannst að ef 

einhverjir nemendur ættu erfitt með að læra þá ættu aðrir nemendur að 

hjálpa þeim og vera góðir við þá og kennarar ættu líka að hjálpa þeim. Það 

yrði að gera svo þeim liði vel í skólanum. Ef það væri ekki gert gæti þeim 

liðið illa, yrðu sorgmædd og leið og gætu þá ekki lært (Sigþór, Elli, Harpa og 

Sigga, munnleg heimild, 5. nóvember 2015). 

Nemendum fannst sjálfsagt að aðstoða hver annan og aðstoðin flýtti 

fyrir því að allir fengju þá aðstoð sem þeir þurftu. Jafnframt skapaðist viss 
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samkennd innan hópsins í kringum aðstoðina og nemendur fundu að þeir 

voru ekki einir á báti í náminu. 

4.2.2.4 Fram í næði 

Nemendur, sem þurftu á næði að halda, fengu að fara fram á gang til að 

vinna. Þá unnu þeir á borðum sem voru í sitt hvorum enda gangsins. 

Einstaka nemendur réðu þó ekki við að fara út úr stofunni til að vinna og því 

valdi ég sjálf þá nemendur sem áttu eða máttu fara fram. Ég bauð þeim 

nemendum fram sem ég vissi að myndu ná að vinna betur þar en inni í 

kennslustofunni með öðrum nemendum og réðu við að fá að fara fram. 

Aðrir nemendur gátu einnig beðið um að fá að fara fram. Þegar góð reynsla 

var komin á þetta kerfi átti ég orðið auðvelt með að velja nemendur til að 

fara fram á gang að vinna. 

Þór var einn af þeim nemendum sem nýttu sér það að fara fram í næði. 

Móðir hans hafði beðið um að hann fengi tækifæri til að vinna í næði eða í 

minni hópum. Einnig sótti hann sjálfur í að fara fram auk þess sem ég benti 

honum á að fara fram þegar það átti við. 

Nemendur biðja um að fá að fara fram í næði til að vinna, á 

borðum rétt fyrir utan stofuna. Þór, sem þarf vikilega á þessu 

að halda, nýtir sér þetta óspart. Hann nær að vinna miklu betur 

en áður. Hann hefur aldrei afkastað svona miklu áður. Vona að 

þetta sé komið til að vera. (Rannsóknardagbók, 1. september 

2015) 

Það að Þór nýtti sér að fara fram hafði þau áhrif að hann náði að einbeita 

sér betur að þeim verkefnum sem hann var að fást við. Hann náði þá að 

afkasta meiru en hann hafði gert áður en hann fór að nýta sér að fara fram í 

næði til að vinna. 

 Daglegt starf í skóla án aðgreiningar 4.2.3

Þegar ég kenndi var ég ekki upptekin af því hvort og hvaða greiningar 

nemendur höfðu. Ég tók þeim öllum eins og þeir voru og mætti þeim með 

mismunandi hætti, allt eftir því hvað hentaði hverjum þeirra. Ég hafði kennt 

þeim flestum skólaárið á undan og vissi því til hvers ég gat ætlast af þeim og 

hvernig best væri að nálgast þá í hinum ýmsum þáttum. 

Ég vissi að ég gæti ekki ætlast til þess sama af öllum nemendum, vitandi 

að getustig bekkjarins var breitt. Þegar verkefni voru lögð fyrir unnu 

nemendur oftast að sömu verkefnunum eða sams konar verkefnum, en á 

sínum forsendum. 
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Þó svo að nemendur séu iðulega að vinna í sama efninu þá eru 

þeir ekki endilega að gera það með sama hætti. Ég reyni að 

veita þeim sem þess þurfa aukna aðstoð en hvet um leið aðra 

til að gera meira og vinna sjálfstætt. (Rannsóknardagbók, 4. 

september 2015) 

Ég einfaldaði verkefni fyrir nemendur sem þurftu á því að halda á meðan 

ég gerði þau meira krefjandi fyrir þá sem réðu við þyngri verkefni. Á meðan 

einn nemandi vann verkefni með því að nota myndir og nokkur orð vann sá 

næsti verkefni sem innihélt meiri texta og flóknari útskýringar. Það var ekki 

aðalatriðið að klára einhverja ákveðna bók eða vinna eitthvert verkefni 

nákvæmlega eins og næsti nemandi. Hver og einn vann út frá sínum 

forendum og ég passaði upp á að hafa markmið aðalnámskrár að leiðarljósi 

í námi þeirra. 

Þegar ég gaf fyrirmæli yfir bekkinn passaði ég mig ávallt á, eftir að hafa 

gefið fyrirmælin, að ganga á milli nemenda til að sjá og spyrja hvort allir 

væru með á nótunum. Það þurfti að gefa mörgum nemendum einstaklings-

fyrirmæli. Það hjálpaði mér að hafa kennt þeim skólaárið á undan því ég 

þekkti þá orðið nokkuð vel og átti gott með að átta mig á hverjir hefðu 

hugsanlega ekki náð fyrirmælunum. 

Gott dæmi um hversu nauðsynlegt er að gefa einstaklingsfyrirmæli er að 

finna í rannsóknardagbókinni úr sögu í náttúrfræðitíma. 

Eftir að ég hafði lokið innlögn um kýr upp á töflu dreifðu 

umsjónarmenn bókunum til nemenda. Ég gaf fyrirmæli yfir 

bekkinn um að allir ættu að fletta upp á blaðsíðu tíu í bókunum 

og skrifaði jafnframt blaðsíðunúmerið á töfluna. Flestir fóru 

strax í finna rétta síðu í bókunum en þegar ég leit yfir stofuna 

sá ég að það gerðu ekki allir. Elli, Harpa, Þór og Gabríel létu 

bækurnar bara liggja óopnaðar á borðunum. Ég labbaði því 

hringinn til að sjá hvort allir vissu hvað þeir ættu að vera að 

gera og á hvaða síðu þeir ættu að vera. Þegar ég kom til Hörpu 

var hún búin að opna bókina en á rangri síðu. Ég spurði hana 

hvort hún vissi á hvaða síðu hún ætti að vera en hún sagðist 

ekki vita það. Þá benti ég henni á blaðsíðutalið á töflunni og 

sagði henni jafnframt að hún ætti að vera á blaðsíðu tíu. Þegar 

ég kom til Gabríels og Þórs voru þeir með blað á borðinu hjá 

sér sem þeir voru að teikna mynd á. Þeir höfðu greinilega ekki 

heyrt hvað þeir áttu á vera að gera. Ég bað þá um að ganga frá 

blaðinu en fékk engin viðbrögð. Þá tók ég blaðið frá þeim, lagði 
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það á kennararborðið og sagði þeim að þeir myndu fá það í lok 

tímans. Eftir það sagði ég þeim að opna bækurnar á blaðsíðu 

tíu. Þór sagðist þá ekki hafa fengið neina bók. Hann hafði ekki 

tekið eftir því þegar umsjónarmenn dreifðu bókunum. Ég benti 

honum þá á bókina og þá sagði hann bara „Ó“. Gabríel aftur á 

móti opnaði strax bókina á réttri síðu þegar ég tók blaðið af 

þeim. Hann hafði litið á töfluna og séð á hvaða síðu hann átti 

að vera. Þegar ég kom að Ella var hann að opna bókina á 

réttum stað. (Rannsóknardagbók, 23. september 2015) 

Þegar fyrirmæli eru sögð yfir heilan bekk er ekki víst að allir nái þeim. Því 

er nauðsynlegt að athuga hvort allir hafi náð því sem sagt var og þeir eigi að 

gera næst. Þarna náðu ekki allir nemendur fyrirmælum sem sögð voru yfir 

bekkinn en þegar ég gekk á milli nemenda til gefa einstaklingfyrirmæli kom 

ég þeim á sporið. 

Ég lagði áherslu á að nemendur læsu efni sem þeir hefðu áhuga á og 

hæfði þeirra getu. Það gerði ég því ég tel að lesefni sem nemendur hafa 

áhuga á efli lestaráhuga þeirra. Í yndislestrarstundum var auðvelt að koma 

þessu við.  

Ísak mætti í dag með Bændablaðið að heiman til að lesa í 

yndislestrarstund. Þegar hann dró það upp út töskunni sýndu 

Þór og Elli blaðinu mikinn áhuga og báðu um leyfi til að fá að 

lesa blaðið með honum. Ég leyfði þeim það og fylgdist með 

þeim þar sem þeir sátu saman og flettu því. Áhuginn leyndi sér 

ekki þar sem þeir ræddu um það sem fyrir augu bar og bentu á 

myndir af traktorum og fleira sem vakti áhuga þeirra. 

(Rannsóknardagbók, 28. ágúst 2015) 

Það leyndi sér ekki að lesefnið, sem Ísak kom með að heiman, hvatti 

bæði hann og hina drengina til þess að lesa. Mér þótti það áhugavert þar 

sem Ísak hafði áður sýnt lítinn áhuga á að lesa í yndislestrarstundum. Eftir 

þetta passaði ég ávallt upp á að ná í nokkur eintök af Bændablaðinu þegar 

nýtt blað kom út. 

Það er mín reynsla að áhyggjur kennara beinist frekar að nemendum 

sem eiga í erfileikum með nám en þeim nemendum sem eru bráðgerir. Í 

skólanum sem ég kenni við er lítið rætt um hvernig best sé að koma til móts 

við bráðgera nemendur. Ég tel nauðsynlegt að vera vel vakandi þegar kemur 

að þessum nemendum. Þeir eiga líka rétt á að komið sé til móts við þeirra 

þarfir, fái að vinna á sínum forsendum og fái verkefni sem hæfa þeirra getu. 
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Hún Sigga var nánast undantekingarlaust fyrst með öll verkefni sem lögð 

voru fyrir þó svo að hennar verkefni væru jafnan þyngri en þau sem aðrir 

nemendur voru að vinna. Verkefnin hennar voru víkkuð út þar sem ætlast 

var til meira af henni en öðrum nemendum. Hún las lengri texta, skrifaði 

meira, vann flóknari hugtakakort, las oftar upphátt, vann þyngri þrautir, 

verkefni og dæmi en aðrir nemendur. Þegar ég var með innlögn og 

umræður var hún svo snögg að ná öllu að ég mátti passa mig á að láta hana 

ekki svara öllu en á sama tíma leyfa henni að njóta sín. Það var svolítið 

öðruvísi „vandamál“ fyrir mig sem kennara að hafa hana í bekknum en þá 

sem voru á „venjulegu“ róli eða áttu í einhvers konar námsörðugleikum. 

Siggu fannst gaman að aðstoða aðra nemendur með verkefni sem þeir 

voru að vinna. Hún valdi sér það stundum frekar en að vinna aukaverkefni, 

þegar hún hafði unnið þau verkefni sem henni voru sett fyrir. 

Sigga hefur tekið að sér hlutverk aðstoðarkennara. Hún sækir 

sjálf í það og aðrir nemendur eru ólmir í að fá aðstoð frá henni. 

Oft þegar hún er búin með verkefnin sín og ég er að stinga upp 

á öðrum verkefnum og/eða erfiðari þá kýs hún að fá að hjálpa. 

Hún gerir það vel og á auðvelt með að nálgast aðra nemendur 

án þess að gera verkefnin fyrir þá og gera lítið úr þeim, þar sem 

hún montar sig ekki af frammistöðu sinni. (Rannsóknardagbók, 

23. október 2015) 

Sigga átti gott með að aðstoða aðra nemendur og fannst það gaman. 

Þegar hún tók það að sér lærði hún sjálf ótal hluti. Hún varð að rifja upp og 

útskýra efnið fyrir nemendum og jafnvel vinna með efnið með öðrum hætti 

en hún gerði sjálf í sínu verkefni. Jafnframt reyndi mikið á samskiptafærni 

og félagslegu hliðina þegar hún tók að sér hlutverk aðstoðarkennara. 

Nemendur nutu góðs af aðstoð Siggu og litu á það sem eðlilegasta hlut 

að þeir sem ættu auðvelt með að vinna verkefnin hjálpuðu öðrum sem ættu 

í erfiðleikum. Það kom vel fram í viðtali sem ég tók við fjóra 

umsjónarnemendur mína. Nemendunum í viðtalinu fannst að þeir 

nemendur, sem væru mjög klárir og fljótir að vinna verkefnin, gætu hjálpað 

hinum nemendunum en þeir þyrftu samt ekki að hjálpa þeim. Ef þeir myndu 

vilja gera annað en að hjálpa gætu þeir beðið kennarann um fleiri verkefni 

sem hinir nemendur ættu samt ekki að fá (Sigþór, Elli, Harpa og Sigga, 

munnleg heimild, 5. nóvember 2015). 

Það má með sanni segja að það hafi verið mikið að gera hjá mér sem 

kennara í skóla án aðgreiningar. Verkefnin voru eins misjöfn og nemendur 
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og ég þurfti ávallt að vera að leita leiða til að geta komið til móts við  

nemendur. Mér fannst ég oft standa ein með allan hópinn og fann að það 

var ekki auðvelt að koma til móts við alla. Þó er það göfugt markmið og það 

sem gera þarf til að allir nemendur geti lært á sínum forsendum. 

4.3 Orð af orði gegn skóla án aðgreingnar 

Þegar ég ákvað að gera rannsóknina og leggja áherslu á þróunarverkefnið 

Orð af orði og menntastefnuna skóli án aðgreiningar áttaði ég mig ekki á 

hvernig þetta tvennt samtvinnaðist. Stuttu eftir að rannsóknin hófst  fór ég 

að sjá hversu vel þróunarverkefnið og menntastefnan hentuðu hvort öðru 

og hjálpuðu nemendum að ná settum markmiðum. Ég sá það sama aftur og 

aftur á meðan á rannsókninni stóð. Þetta kom mér skemmtilega á óvart og 

var svo frábær uppgvötun að mínu mati. 

Gott dæmi um hversu vel skóli án aðgreiningar og Orð af orði virtust 

samtvinnast sá ég í kennslustund þar sem nemendur unnu hugtakakort.  

Vinna nemenda kom mér á óvart. Þeir virtust á góðri leið með 

að átta sig á hvernig þetta virkaði. Það sem mér þótti skemmti-

legast að sjá var að Elli, sem á erfitt með lestur, fór á algjört 

flug með kortið sitt. Hann teiknaði hlutina inn á kortið en ein 

mynd getur vissulega sagt meira en 1000 orð. Nemendur, sama 

hversu sterkir eða slakir þeir voru, unnu verkefnið af áhuga og 

með sínum hætti. Allir virtust vera að gera sitt besta og ekkert 

af kortunum varð eins. Þetta fannst mér sérstaklega ánægju-

legt. Mér fannst eins og ég væri að gera það sem ég ætlaði mér 

í upphafi með rannsókninni, veita nemendum verkfæri til að 

hjálpa þeim að efla læsi sitt. Hver nemandi vann á sínum 

forsendum og mismiklar kröfur voru gerðar til þeirra, allt eftir 

þeirra getu. Þetta átti vel við hugsjón skóla án aðgreiningar. 

(Rannsóknardagbók, 23. september 2015) 

Nemendur unnu á sínum forendum, allt eftir sinni getu. Gott að var að 

gera mismiklar kröfur til þeirra þar sem vinnan með hugtakakortin var mjög 

opin. Sama hversu sterkir eða slakir þeir voru þá unnu þeir verkefnin af 

áhuga og með sínum hætti. Allir virtust vera að gera sitt besta og ekkert af 

kortunum varð alveg eins (sjá mynd 5). 



 

91 

 

Þann 16. október 2015 velti ég mikið fyrir mér hversu vel þetta virtist 

samtvinnast og skrifaði eftirfarandi vangaveltur niður: 

Mér finnst nemendur flestir farnir að valda aðferðunum 

þróunarverkefnisins nokkuð vel og margir farnir að geta unnið 

sjálfstætt með þær. Aðferðirnar henta vel nemendum, sama 

hver geta þeirra er. Mér finnst þær samræmast vel hugsjón 

skóla án aðgreiningar. Nemendur vinna með þær eins og geta 

þeirra leyfir, til dæmis á meðan einn nemendi gerir einfalt 

hugtakakort með myndum og nokkrum orðum getur næsti 

nemandi unnið mun flóknara hugtakakort þar sem meira er um 

texta eða flóknar útskýringar. (Rannsóknardagbók, 16. október 

2015) 

Hér sá ég það aftur að aðferðir þróunarverkefnisins áttu vel við þegar 

kom að skóla án aðgreiningar, aðallega vegna hversu auðvelt var að aðlaga 

verkefni, sem unnin voru í tengslum við aðferðirnar, að hverjum nemanda. 

Það var vegna þess hversu opin verkefnin í tengslum við aðferðirnar voru og 

því gott að þyngja eða létta verkefnin eins og dæmið fyrir ofan sýnir. 

Besti hvatinn til lestrar er að hafa áhuga á því sem lesið er. Yndislestrar-

stundir gáfu góðan grundvöll til að leyfa nemendum að lesa það sem þeir 

Mynd 5. Hugtakakort nemenda út frá lykilorðinu nautgripir 
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höfðu áhuga á. Ísak hafði komið í skólann til okkar í 2. bekk ólæs og var þá 

lítið hrifinn af yndislestrarstundum. Hann vissi ekki hvað hann ætti af sér að 

gera í stundunum og lestur virtist ekki vera í sérstöku uppáhaldi hjá honum. 

Ég hafði rætt við móðir hans um lesturinn og yndislestrarstundirnar og við 

orðið sammála um að finna yrði lesefni sem hann hefði áhuga á. Stuttu síðar 

kom hann með Bændablaðið í skólann til að lesa í þessum stundum. Í 

yndislestrarstund undir lok október fékk ég góða áminningu um það hversu 

miklilvægt er að veita því athygli á hverju nemendur hafi áhuga, þeir fái að 

lesa það sem þeim þykir áhugavert og að ýtt sé undir það. 

Ísak var niðursokkinn í Bændablaðið með Ella. Þeir bentu á 

myndir af traktorum og vinnuvélum og ræddu um það sem þeir 

sáu. Þeir reyndu að lesa fyrirsagnir og orð undir myndunum. 

Þegar ég sat og horfði á þá lesa og spjalla saman leit Ísak á mig 

og spurði hvað væri mikið eftir af yndislestrarstundinni. Ég 

benti honum á tímavakann og sagði honum að það væru fjórar 

mínútur eftir. Þá komu þessi yndislegu orð: „Ohhhh það er allt 

of stuttur tími.“ Þetta gladdi hjarta mitt. Ísak spurði mig svo 

hvort mætti ekki lengja tímann og sagði að það væri svo gaman 

að lesa. Ég sagði við hann að það væri ekkert mál því allir væru 

svo duglegir að lesa og það væri gaman að leyfa öllum að lesa 

lengur. (Rannsóknardagbók, 23. október 2015) 

Það hafði orðið mikil breyting á viðhorfi Ísaks til yndislestrastundanna. Í 

staðinn fyrir að ráfa um stofuna og vita ekki hvað hann ætti af sér að gera 

var hann oft farinn að vera fyrstur til að ná sér í lesefni og þá varð blaðið 

góða oft fyrir valinu. Hann var kominn með lesefni sem hann hafði áhuga á 

og það virtist skila árangri, ekki bara í stundunum heldur líka í lestrar-

kennslunni, sem miðuð var við hans lestrargetu. Þar sýndi hann meiri áhuga 

á lestri en áður. Einnig var hann farinn að lesa á skilti og annað í umhverfinu 

og spyrja út í heiti og hljóð stafa. Áhuginn á lestri var sannarlega kviknaður. 

Hér voru yndislestrarstundirnar, ein af aðferðum þróunarverkefnisins, og 

menntastefnan sannarlega að spila saman. Ísak fékk kennslu og efni sem 

miðaðist við hans þarfir og yndislestrarstundirnar juku áhuga hans enn-

frekar sem varð til þess að læsi hans var að eflast. 

Ég var farin að hugsa um skóla án aðgreiningar og þróunarverkefnið 

öllum stundum. Eitt kvöldið, þegar ég var í sturtu, sló eftirfarandi 

uppgvötun niður í kollinn á mér sem ég skrifaði í rannsóknardagbókina. 
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Þegar verkefni eru unnin út frá aðferðum þróunarverkefnisins 

er auðvelt að aðlaga þau öllum nemendum, sama hver geta 

þeirra er. Þeir eru þá ekki að vinna fyrirfram fastmótuð verkefni 

í námsbók heldur frekar opin verkefni. . . Einnig á kennarinn 

auðveldara með að stýra því að hvaða markmiðum er unnið 

hverju sinni . . . Vinna með þróunarverkefnið skilar mér og 

nemendum meiru en vinna með bækurnar gera. (Rannsóknar-

dagbók, 19. nóvember 2015) 

Þarna sá ég hversu gott mér fannst að nota þróunarverkefnið sem þátt í 

að vinna í takt við menntastefnuna skóli án aðgreiningar þar sem ég gat 

unnið með ólík markmið og ólíka námsaðlögun með nemendum. Þegar ég 

notaði aðferðir þróunarverkefnisins gat ég stýrt því að hvaða markmiðum 

unnið var og komið til móts við alla nemendur. Þar sem verkefnin, sem 

unnin voru í tengslum við þróunarverkefnið, voru ekki eins fastmótuð og 

önnur verkefni sem finna mátti í námsbókum var gott að aðlaga þau öllum 

nemendum. Það gerði ég með því að þyngja eða létta þau verkefni sem lögð 

voru fyrir. Jafnframt lét ég nemendur vinna að sama verkefninu með 

mismunandi hætti. Á meðan einn nemandi skrifaði orð og setningar gat 

næsti teiknað myndir og útskýrt með orðum. 
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5 Umræða 

Hér munu helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða dregnar saman og 

settar í fræðilegt samhengi. Tilgangur rannsóknarinnar var að innleiða og 

festa í sessi í starfi mínu vinnuaðferðir sem notaðar eru í þróunarverkefninu 

Orð af orði. Með þeim aðferðum vildi ég bæta kennsluhætti mína og verða 

sátt við þær kennsluaðferðir sem ég tileinkaði mér í starfi. Auk þess vildi ég 

gefa nemendum mínum verkfæri og tækifæri til að efla læsi sitt. Jafnframt 

vildi ég með þessum aðferðum og þeirri hugsjón, sem skóli án aðgreiningar 

stendur fyrir, koma til móts við allan nemendahópinn, sama hver geta 

þeirra var. Rannsóknarspurningin var: Hvernig get ég komið til móts við 

allan nemendahópinn og eflt læsi hans með aðferðum þróunarverkefnisins 

Orðs af orði og hugsjón skóla án aðgreiningar? 

 Jafnframt setti ég fram þrjár undirspurningar sem voru: 

o Hvernig hjálpar þróunarverkefnið Orð af orði mér að bæta 
kennsluhætti mína tengda læsi?  

o Hvernig veitir þróunarverkefnið Orð af orði nemendum mínum 
verkfæri til að efla læsi sitt?  

o Hvernig hafa breyttar kennsluaðferðir áhrif á nemendahópinn? 

Markmið rannsóknarinnar voru að:  

 Bæta kennsluhætti mína með því að festa í sessi aðferðir sem notaðar 
eru í þróunarverkefninu Orð af orði. 

 Veita umsjónarbekk mínum verkfæri til að efla læsi sitt. 

 Koma til móts við allan nemendahópinn með aðferðum þróunar-
verkefnisins Orðs af orði og með hugsjón skóla án aðgreiningar. 

5.1 Kennsluhættir og kennsluaðferðir í starfi  

Í rannsókninni vildi ég bæta kennsluhætti mína og verða sátt við þær 

kennsluaðferðir sem ég tileinkaði mér í starfi með því að innleiða og festa í 

sessi í starf mitt vinnuaðferðir Orðs af orði, rannsaka starf mitt með það að 

leiðarljósi að skilja það betur og þróa til betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Ég safnaði gögnum, skráði niður það sem gerðist og var þannig með 

eitthvað í höndunum sem ég gat rætt við aðra, eitthvað sem hægt var að 

greina með það fyrir augum að skilja í hverju starfið fólst. Lykilatriði í 
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starfendarannsóknum er skráning og gangaöflun (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Ég safnaði gögnum með ýmsum hætti, en þó aðallega með dagbókar-

skrifum. Við að skrifa niður það sem ég fékkst við átti ég í raun samtal við 

sjálfa mig um það sem fór fram í skólastofunni. Í skrifunum og um leið 

samtölum skoðaði ég og greindi nánar það sem fram kom og sá hlutina í 

betra ljósi. Við það varð ég meðvitaðri um hvers vegna sumir hlutir gengu 

betur en aðrir og gat þá brugðist við og þróað starf mitt til betri vegar. 

Rannsóknardagbók er tæki sem kennararannsakandi notar til að halda utan 

um það sem gerist í starfi hans. Í skrifunum velti ég fyrir mér hvernig starf 

mitt þróast, hugsun mín þróast og breytist, og upplifun minni og lærdómi af 

því að gera starfendarannsókn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að með því að innleiða og kenna eftir 

aðferðum Orðs af orði breyttust kennsluhættir mínir og ég varð sátt við þær 

aðferðir sem ég tileinkaði mér. 

Ég beindi athyglinni að eigin starfsháttum og þeim áhrifum sem þeir 

höfðu á nemendur. Um leið og ég gerði það tók ég til athugunar ákveðna 

þætti í starfinu. Þá prófaði ég nýjar leiðir og kannaði hvernig til tókst 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Áður en rannsóknin hófst var ég farin að standa 

mig að því að kenna eftir aðferðum sem ég var ekki nógu sátt við. Ég lét 

vinnubækur oft stjórna hvað ég kenndi og með hvaða hætti. Vissulega átti 

það ekki við um allar kennslustundir þar sem ég hafði yfir þau ár, sem ég 

hafði starfað sem kennari, safnað að mér fjölda aðferða sem gott var að 

nota í kennslu. Ég nýtti mér þær þó ekki nægjanlega að mínu mati. Það var 

komin tími á að hrista upp í kennslunni hjá mér og bæta við aðferðum sem 

mér þætti gaman að nota og yrði þá til þess að þær héldust inni í kennslunni 

hjá mér til frambúðar. Þannig vonaði ég að ég myndi bæta kennsluhætti 

mína og um leið verða sáttari við þær aðferðir sem ég tileinkaði mér en 

megin markmiðið með rannsaka starf mitt með starfendarannsókn var að 

þróa það til betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 2008).  Kennarar verða að hafa 

í huga að kennsluaðferðir skipta máli þegar huga á að læsi og að börn eru 

stödd á mismunandi stigum í læsisþróuninni (Rannveig Hafberg og Sigrún E. 

Ólafsdóttir, 2004). Þróunarverkefnið Orð af orði er kennslu-, hugmynda- og 

aðferðafræði sem útfært er fyrir alla nemendur grunnskóla. Það er svo á 

valdi hvers skóla að aðlaga aðferðir og hugmyndir verkefnisins að sínu starfi. 

(Guðmundur Engilbertsson, 2013a). Fyrir mig þýddi það að ég gat unnið 

með aðferðirnar eins og hentaði mér og mínum nemendum og útfært þær 

þannig að mér þætti eftirsóknarvert að tileinka mér þær og halda þeim inni í 

starfi mínu með nemendum. Þegar unnið er með aðferðir þróunar-

verkefnisins er talað um að mikilvægt sé að samþætta námgreinar 

(Guðmundur Engilbertsson, 2013d). Þá voru aðferðinar ekki einungis 
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bundnar við eina námsgrein og því hægt að samþætta námgreinar eftir því 

hvað hentaði í hvert skipti. Við það að nota starfendarannsókn til að rýna í 

eigin stafshætti sá ég að sumar aðferðir áttu betur við en aðrar. Ég gat þá 

skoðað hvers vegna það var og þannig þróað starf mitt til betri vegar. Áður 

hafði ég ekki rýnt í starfið og ekki áttað mig á hvaða aðferðir gæfu betri 

raun en aðrir og hvers vegna. Við það að aðferðir þróunarverkefnisins væru 

eins opnar og þær reyndust gat ég nýtt innsæi mitt og þekkingu af 

skólastarfi og aðstæðum til að aðlaga þær að minni kennslu.  

Þegar ég kenndi eftir aðferðum þróunarverkefnisins gaf það mér 

tækifæri til að kynnast nemendum, öðlast betri innsýn í hæfileika og áhuga-

mál þeirra. Aðferðirnar gáfu mér frekari leiðir til að vinna út frá getu, áhuga 

og þörfum nemenda en þær aðferðir sem ég hafði áður tileinkað mér. 

Yndislestrarstundirnar eru gott dæmi um það en í þeim völdu nemendur sér 

lesefni sem hentaði þeim og þeir höfðu áhuga á. Þá unnu þeir á sínum 

forsendum með efni sem gaf mér kost á að kynnsat þeim betur og eins og 

sjá má í niðurstöðum þá jókst áhugi nemenda á lestri við að velja lesefni sitt. 

Bæði ég og nemendur tókum fegins hendi á móti fjölbreyttum kennslu-

háttum og einhverju öðru en námsbókum. Fjölbreytni á að ríkja í kennslu-

aðferðum og vinnubrögðum og það er ábyrgð kennara að velja árangurs-

ríkustu leiðirnar til að ná góðum árangri með nemendum í samræmi við þau 

hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Fagleg umræða milli kennara er mikilvæg; þar geta þeir miðlað sín á milli 

hvaða aðferðir eru árangursríkar fyrir nemendur. Jafnframt verða kennarar 

að gefa sér tíma til að kynnast nemendum, þeirra áhugamálum og getu. Þá 

geta þeir fundið og unnið með aðferðir sem henta hverjum og einum 

nemenda út frá þeirra styrkleikum.  

Þróunarverkefnið hjálpaði mér að bæta og breyta kennsluháttum 

tengdum læsi þar sem að verkefnið veitti mér fjölbreyttar kennsluaðferðir 

sem ég gat valið úr til að vinna með nemendum. Þegar kennarar skoða starf 

sitt með það að markmiði að þróa það til betri vegar getur sú vinna einnig 

gagnast öðrum kennurum. Vinna mín hafði til að mynda áhrif á 

rannsóknarvin minn, Páleyju Sonju. Við það að hjálpa mér að rýna í starf 

mitt og faglega umræðu í tengslum við vinnuna tók hún til athugunar marga 

sömu þætti og ég í sínu starfi. Þannig fann hún þætti sem mátti bæta og 

þróaði starf sitt til betri vegar og breytti kennsluháttum sínum. Aðrir 

kennarar, sem vilja einnig þróa starf sitt til betri vegar, geta nýtt sér 

niðurstöður rannsóknar minnar til að bæta sig í starfi. Þeir geta skoðað 

hvernig ég fór að við að kenna í takt við hugsjón skóla án aðgreiningar og 

hvernig ég nýtti fjölbreytta kennsluhætti í kennslu minni með aðferðir Orðs 

af orði í fyrirrúmi til að koma til móts við alla nemendur og efla læsi þeirra. 
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Þannig geta þeir nýtt sér mína reynslu í sitt starf. Með þessum hætti geta 

kennarar hjálpast að við að rýna í og tala um eigin starf sem aftur getur eflt 

starfsstéttina. 

5.2 Læsi og námsárangur 

Með innleiðingu þróunarverkefnisins og aðferðum þess vildi ég gefa 

nemendum verkfæri og tækifæri til að efla læsi sitt en eitt af megin-

markmiðum verkefnisins er að auka læsi og námsárangur nemenda 

(Guðmundur Engilbertsson, 2013a). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að aðferðir þróunarverkefnisins voru vissulega verkfæri sem nemendur 

gátu nýtt til að efla læsi sitt. Jafnframt fóru nemendur, sem lítinn áhuga 

höfðu sýnt á lestri, að lesa meira og hlustunarskilningur nemenda jókst á 

tímabilinu.  

Áhugi er lykilatriði fyrir velgengni í læsi (Rannveig Hafberg og Sigrún E. 

Ólafsdóttir, 2004). Nauðsynlegt er að efla læsi meðal íslenskra drengja og 

leita árangursríkra leiða til að auka áhuga þeirra á lestri, þar sem minni 

áhugi drengja en stúlkna á lestri veldur því að árangur þeirra verður lakari í 

námi (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013). Ég lagði áherslu á að nemendur fengju 

daglega tíma til að lesa og læsu efni sem þeir hefðu áhuga á og hæfði þeirra 

getu. Mikilvægt er að nemendur lesi mikið en það eykur orðaforða og 

lesskilning þeirra. Kennarar eiga að hvetja nemendur til að lesa meira 

(National institute of child health and human development, 2000). Í 

yndislestrarstundum var auðvelt að koma þessu við. Í þeim stundum hvatti 

ég nemendur til að koma með lesefni að heiman sem þeir höfðu áhuga á en 

einnig gátu þeir valið úr lesefni í bekkjarstofunni sem ég passaði að hafa 

fjölbreytt og skipta reglulega út. Nemendur, sem höfðu sýnt lítinn áhuga á 

að lesa, fengu þannig hvatningu af lesefni sem höfðaði til áhugasviðs þeirra. 

Þeir fóru að lesa meira og af áhuga. Lestraráhugahvötin er viljinn til að 

takast á við lestarnám þar sem hvatinn til að læra að lesa drífur nemandur 

áfram. Ef hún er til staðar þá eru þeir tilbúinir að tileinka sér námið (Hafdís 

Guðrún Hilmarsdóttir, 2015).  

Mikilvægt er að kennarar veiti því athygli hvað nemendur hafa áhuga á 

og reyni að finna lesefni í tengslum við það. Ef nemendur fá tækifæri til að 

lesa efni sem þeir hafa áhuga á ýtir það undir áhuga á lestrinum og meiri 

líkur eru á að lesskilningur þeirra aukist. Lesskilningur er undirstöðuþáttur 

og lokatakmark lesturs og nauðsynlegur til menntunar og í öflun á þekkingu. 

Það hjálpar lítið að lesa ef skilningur á því sem lesið er er ekki til staðar 

(Freyja Birgisdóttir, 2011; National institute of child health and human 

development, 2000). Með því að innleiða aðferðirnar kenndi ég nemendum  
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aðferðir sem þeir gátu nýtt til að skilja þann texta eða það efni sem þeir 

unnu með hverju sinni. Þeir þurfa að vinna úr textanum til að skilja 

innihaldið og bera það saman við þá þekkingu sem þeir hafa fyrir (Snow, 

Griffin og Burns, 2005). Það var þó misjafnt hvaða aðferðir hentuðu 

hverjum nemenda og var því mikilvægt að þeir gátu valið á milli aðferða til 

að nýta sér í vinnu sinni. Kennarar þurfa að búa til tíma í kennslunni fyrir 

nemendur til að vinna með og takast á við innihald texta. Nota þá til þess 

margvíslegar leiðir eins og gagnvirkan lestur, orðavinnu og hugtaka-

kortagerð. Þessar aðferðir nýttust vel til að efla læsi nemenda en það sást 

meðal annars á því að þeir sýndu lestri meiri áhuga, gátu orðið unnið, lesið 

og skilið þyngri texta, voru með betra úthald og voru ánægðari í læsisnámi 

sínu. 

Þegar ég lagði hlustunarskilningspróf fyrir nemendur á rannsóknar-

tímabilinu kom í ljós að enginn af nemendum féll undir viðmið prófsins en 

sú hafði raunin ekki verið áður. Einu breytingarnar, sem ég hafði gert á 

kennslunni, voru að ég kenndi eftir aðferðum þróunarverkefnisins og hafði 

menntastefnuna skóla án aðgreiningar ávallt í huga, það virtist bera 

árangur. Aðferðir þróunarverkefnisins hafa allar það hlutverk að auka læsi 

nemenda og þá um leið hlustunarskilningi þeirra. Rannsóknir sýna að það 

að hafa góðan orðaforða er mikilvæg undirstaða fyrir velgengni í skóla og 

forsenda lesskilnings (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2010). 

Þeir kennarar, sem hafa hug á að bæta kennsluhætti sína tengda læsi og 

því að koma til móts við alla nemendur, ættu vissulega að gefa þróunar-

verkefninu Orð af orði góðan gaum, þar sem auðvelt er að aðlaga verkefnin 

sem unnin eru með aðferðunum að öllum nemendum, auk þess sem 

kennarar eiga gott með að stýra því að hvaða þáttum er unnið að með 

nemendum. 

5.3 Komið til móts við alla nemendur 

Ég vildi koma til móts við alla nemendur, sama hver geta þeirra var. Til þess 

notaði ég aðferðir þróunarverkefnisins og hugsjón menntastefnunnar skóla 

án aðgreiningar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á hve vel þessar 

aðferðir nýttust til að koma til móts við alla nemendur á þeirra forsendum 

en jafnframt að engin ein leið er hin rétta leið þegar kemur að því að koma 

til móts við margbreytilegan nemendahóp. Menntastefnan skóli án 

aðgreiningar gengur út á að allir nemendur fái náms- og félagslegum 

þörfum sínum mætt í almenna skólakerfinu og eigi möguleika á því að 

stunda nám sitt í heimaskóla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 
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2009) og var því hugsjón menntastefnunnar skóli án aðgreiningar mitt 

leiðarljós. 

Þegar ég kenndi velti ég mér ekki upp úr því hvaða greiningar nemendur 

höfðu, heldur tók ég þeim öllum eins og þeir voru og nálgaðist þá með 

ólíkum hætti eins og hentaði hverjum og einum. Hafdís Guðjónsdóttir 

(2003) þróaði í tengslum við niðurstöður rannsóknar sinnar skilgreiningu á 

kennslufræði viðbragðssnjallra kennara. Hún kallar kennara, sem ganga 

lengra í að virða og viðurkenna margbreytileika í starfi sínu, viðbragðssnjalla 

kennara. Þeir skilja þróun og þroska barna og einstaklingsmun og skuld-

binda sig til að kenna öllum nemendum. Auk þess sem þeir búa yfir 

þekkingargrunni sem gerir þeim fært að sundurgreina þarfir nemenda er 

þeir þróa námskrá fyrir alla nemendur. Nemendur mínir voru með 

mismunandi þarfir og nemendahópurinn fjölbreyttur. Ég bar virðingu fyrir 

þeim fjölbreytileika og einnig mismunandi hæfileikum, þörfum og 

einkennum hvers nemanda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það var ekki 

hægt að ætlast til þess sama af öllum nemendum og getustigið í bekknum 

var breitt. Menntastefnan skóli án aðgreiningar gerir kröfu á að taka þurfi 

betur mið af einstaklingsþörfum nemenda (Guðmundur Heiðar Frímanns-

son o.fl., 2013). Þegar ég lagði verkefni fyrir nemendur unnu þeir oftast að 

sömu verkefnunum eða sams konar verkefnum, en hver á sínum 

forsendum, auk þess sem ég lagði áherslu á það sem nemendur áttu að 

læra í staðinn fyrir að einblína á það sem ég átti að kenna (Ferguson o.fl., 

2012). Þegar nemendur unnu til að mynda verkefni um afurðir nautgripa 

með hugtakakorti. Þá skrifuðu þeir sem áttu auðvelt með að skrifa orð og 

setningar á kortin sín á meðan þeir sem áttu í erfileikum með að skrifa 

teiknuðu myndir af afurðunum á kortin sín. Allir voru þeir þá vissulega að 

læra um afurðir nautgripa sama hvernig þeir fóru að. Þegar kennarar láta 

nemendur vinna í sömu þáttum eða að sömu markmiðum þýðir það ekki að 

nemendur þurfi allir að gera það með sama hætti. Það sem hentar fyrir einn 

nemanda þarf ekki endilega að henta þeim næsta. Mikilvægt er því að 

kennarar láti nemendur vinna verkefnin með mismunandi áherslum eða 

aðferðum þar sem tekið er mið af einstaklingsþörfum hvers nemanda. 

Í skóla án aðgreiningar er komið til móts við náms- og félagsþarfir hvers 

nemanda. Gengið er út frá að allir fái sömu tækifæri til náms út frá 

forsendum hvers einstaklings (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þegar ég 

vann með aðferðir Orðs af orði var auðvelt að aðlaga verkefnin öllum 

nemendum þar sem verkefnin, sem þeir unnu í tengslum við aðferðirnar, 

voru ekki eins fastmótuð og önnur verkefni sem finna má í námsbókum. Því 

hentaði vel að nota aðferðir þess til að koma til móts við nemendur mína í 

skóla án aðgreiningar en það er á valdi hvers skóla að aðlaga aðferðir og 
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hugmyndir þróunarverkefnisins að sínu starfi. Námsefni þess er valið út frá 

markmiðum aðalnámskrár (Guðmundur Engilbertsson, 2013a) en það var 

svo í mínum höndum að finna út hvaða markmið áttu við fyrir hvern 

nemenda. Nemendur sem þurftu til dæmis að vinna betur með þætti eins 

og samheiti eða andheiti gerðu það á meðan aðrir nemendur sem höfðu 

náð góðum tökum á þeim þáttum einbeittu sér að öðru.  

Þó svo ég hafi gert það að markmiði mínu að vinna eftir mennta-

stefnunni skóli án aðgreiningar var sú vinna ekki átakalaus. Ég fann stundum 

að stefnan hafði sína vankanta og það ætti eftir að vinna á þeim. 

Markmiðum stefnunnar hefur enn ekki verið fyllilega náð og verður líklegast 

aldrei því hér er um að ræða ferli sem er í stöðugri vinnslu og kemur til með 

að vera lifandi um langt skeið (Clough og Corbett, 2000). Oftast var ég ein 

með umsjónarbekkinn minn og þurfti þá að koma til móts við alla nemendur 

með þeim leiðum sem mér fannst hæfa hverju sinni. Þegar ég fann eitthvað 

sem virkaði fyrir einn nemanda þá virkaði það ekki endilega fyrir þann 

næsta. Það gat verið yfirþyrmandi að hugsa til þess sem ætlast var til af mér 

þegar kom að skóla án aðgreiningar, sem leiddi til þess að ég efaðist um 

hvort ég væri starfi mínu vaxin. Það getur enginn einn kennari unnið allt það 

starf sem vinna þarf í skóla án aðgreiningar. Samvinna kennara þarf að 

aukast með áherslu á samvinnu umsjónar- og sérkennara sem og leggja þarf 

áherslu á tengsl fjölskyldna og skóla (Ferguson o.fl., 2012). Skóli án 

aðgreiningar er langtímamarkmið sem ekki er unnt að leggja í hendur 

kennaranna einna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). Ég var vitaskuld ekki eini 

kennarinn sem kom að nemendum mínum. Þeir nemendur, sem þurftu á 

sérkennslu að halda, fengu hana ásamt því að stuðningsfulltrúi kom inn í 

bekkinn og aðrir kennarar komu að nemendum í öðrum fögum en ég kenndi 

þeim. Með samvinnu áttum við betur með að koma til móts við alla 

nemendur og auðveldara með að vinna í takt við hugsjón skóla án 

aðgreiningar. Ef markmiðum stefnunnar á að ná krefst það mikillar 

ígrundunar og samvinnu kennara, stjórnenda, heimila og samfélagsins. Ef 

góður árangur á að nást er mikilvægt að skólayfirvöld gefi tíma og stuðning 

til að tala um hugmyndafræðina og framkvæmd hennar þannig að allir geti 

öðlast hlutdeild í henni í þessu mikilvæga verkefni (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2003). 

Skóli án aðgreiningar er falleg hugsjón sem vert er að leitast eftir að fara 

eftir. Þar er virðing borin fyrir rétti allra nemenda til að taka virkan þátt, 

óháð stöðu og atgervi, í námssamfélagi heimaskóla síns. Auk þess er lögð 

áhersla á að útrýma aðgreiningu í skóla og öllum gerðum mismununar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þegar kemur að því að framfylgja 

stefnunni er ekki neitt eitt svar sem segir kennurum hvernig skuli bera sig að 
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þar sem nemendahópurinn er eins fjölbreyttur og nemendur eru margir og 

því mörg svör til við því hvernig framfylgja skuli stefnunni. Hafa ber þó í 

huga að markmið stefnunnar er að afhjúpa og fjarlægja hindranir, sem 

stuðlar að bættu námi og virkri þátttöku allra, sem eykur skilning og 

umburðarlyndi milli hópa og einstaklinga (Dóra S. Bjarnason, 2007). Það 

kom bæði fram í viðtölum við nemendur og í daglegu starfi með þeim 

hversu sjálfsagt þeim fannst að allir væru ekki eins, að allir ættu að fá að 

vera með og að allir ættu að hjálpast að. Vissulega er hugsun þeirra í takt 

við hugsjón skóla án aðgreiningar og bind ég því vonir um að menntastefna 

skóli án aðgreiningar komi til með að þróast fram á veginn. Kennarar ættu 

að ýta undir þessa hugsun nemenda til að þróa menntastefnuna skóli án 

aðgreiningar enn lengra fram á veginn. Þannig er hugsanlega hægt að 

byggja fleiri brýr milli ólíkra nemenda, kennara og starfsfólks. 

5.4 Markmið – ekki bækur 

Þegar ég vann að rannsókninni kom ítrekað fram hversu mikilvægt væri að 

vinna eftir markmiðum og ekki láta námsbækur stjórna námi nemenda. Það 

er á ábyrgð hvers skóla að ákveða með hvaða hætti best er að vinna að 

markmiðum sem stefnt er að í námi nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

Fyrst í stað var ég óörugg þegar kom að því að sleppa námsbókunum 

sem ég var vön að kenna. Ég vissi þó að ef námsbækurnar myndu stjórna 

ferlinu væri ekki endilega víst að ég væri að vinna markvisst að þeim 

markmiðum sem ég átti að vera að vinna að með nemendum. Með því að 

vinna eftir þróunarverkefninu átti ég auðveldara með að stjórna að hvaða 

markmiðum var unnið. Ég tók þá fyrir þætti sem nemendur höfðu enn ekki 

náð valdi á meðan ég lagði minni áherslu á aðra þætti sem nemendur höfðu 

náð valdi á. Það gat líka verið misjafnt að hvaða markmiðum hver og einn 

nemandi vann að hverju sinni. Það er fagleg ábyrgð kennara að velja 

árangursríkustu leiðirnar til að nemendur nái góðum árangri og þeim 

hæfniviðmiðum sem stefnt er að hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Eftir því sem leið á rannsóknina varð ég öruggari með að vinna eftir 

markmiðum í stað þess að hafa áhyggjur af að klára einhverjar ákveðnar 

námsbækur. Það var þó gott að hafa aðalnámskrána við höndina og geta 

flett upp markmiðum sem stefna átti að með nemendum. Kennarar verða 

að meta hversu góð undirstaða opinber námsviðmið eða námskrá eru fyrir 

menntun hvers nemanda (Ferguson o.fl., 2012). Ég einfaldaði verkefni fyrir 

nemendur sem þurftu á því að halda á meðan ég gerði þau meira krefjandi 

fyrir þá sem réðu við þyngri verkefni. Það var ekki aðalatriðið að klára 
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einhverja námsbók eða vinna verkefni nákvæmlega eins og næsti nemandi. 

Hver og einn vann út frá sínum forsendum þar sem áherslur námskrárinnar 

voru fínstilltar og ólík verkefni felld að henni en fyrir vikið varð upplifun 

hvers nemanda áhrifarík og einstaklingsbundin (Ferguson o.fl., 2012). 

Það er í höndum kennara að útbúa námskrá fyrir þann hóp sem hann 

kennir og þá nemendur sem hafa sérþarfir, jafnframt að skipuleggja 

kennsluhætti sína, setja sér markmið og velja námsefni (Gretar L. Marinós-

son, 2007). Þegar ég kenndi eftir markmiðum veitti það mér ákveðið frelsi 

þar sem ég gat hagað kennslunni eins og hentaði hverjum nemanda auk 

þess sem kennslan var ekki bundin við námsbækur. Mér þótti skemmtilegra 

og markvissara að kenna með þessum hætti en áður þar sem kennslan var 

fjölbreyttari og ég átti auðveldara með að stjórna því að hvaða markmiðum 

væri unnið. Auk þess voru nemendur áhugasamari og þótti gaman að vinna 

eftir aðferðunum. Þeir tóku fegins hendi á móti fjölbreyttum kennsluháttum 

og voru lausir úr viðjum námsbóka. Það er mín reynsla að kennarar séu 

margir hverjir of bundnir við að kenna þurfi hina eða þessa námsbókina sem 

veldur því að bækurnar stjórna kennslunni. Mikilvægt er að kennarar hafi í 

huga að það eru markmið aðalnámskrár sem eiga að leiðbeina þeim í 

kennslunni en ekki námsbækur. Kennarar verða því að einblína á að leita 

aðferða, en ekki námsbóka, til að veita nemendum svo að þeir geti náð 

settum markmiðum. 

5.5 Haldist í hendur 

Áður en rannsóknin hófst hafði ég ekki gert mér í hugarlund hversu vel 

þróunarverkefnið Orð af orði og menntastefnan skóli án aðgreiningar 

héldust í hendur. Þegar ég fór að vinna að rannsókninni  kom í ljós hversu 

gott var að nota þróunarverkefnið sem þátt í að vinna í takt við hugsjón 

skóla án aðgreiningar. Þegar ég notaði aðferðir þróunarverkefnisins gat ég 

stýrt því að hvaða markmiðum unnið var hverju sinni og um leið komið til 

móts við alla nemendur. Þar sem vinnan með aðferðirnar var mjög opin var 

auðvelt að aðlaga verkefnin að hverjum nemenda og gera mismunandi 

kröfur til þeirra við lausn verkefna sem samræmist menntastefnunni skóla 

án aðgreiningar.  

Það er mikilvægt að markvisst sé stuðlað að læsi barna en einnig að örva 

áhuga þeirra á lestri (Ásgeir Björgvinsson o.fl., 2015; Hafdís Guðrún Hilmars-

dóttir, 2015). Einn af nemendum mínum hafði sýnt lítinn áhuga á lestri og 

var stutt á veg kominn í læsisþróun sinni. Eftir að hann fór að koma með 

lesefni að heiman til að lesa í yndislestarstundum, sem hann hafði mikinn 

áhuga á, fór hann að sýna meiri áhuga á lestri en áður þar sem það ýtti 
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undir áhuga hans á lestri. Lestrarnámið varð jákvætt fyrir hann og framfarir 

meiri þar sem áhugi hans á efninu hvatti hann áfram í læsisþróun sinni. Hér 

spiluðu þróunarverkefnið og menntastefnan sannarlega vel saman. Til að 

allir nemendur geti notið skólagöngu sem leiðir til tilgagnsríkrar og virkrar 

þátttöku þeirra í samfélaginu verður menntunin sem þeir hljóta að vera 

einstaklingsbundin (Ferguson o.fl., 2012). Auk þess sem þessi nemandi fékk 

kennslu og efni sem miðaðist við hans þarfir þá juku yndislestrarstundirnar 

áhuga hans enn frekar sem varð til þess að læsi hans efldist. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við að innri áhugahvöt hafi áhrif á lesskilning 

(Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 2015). Í starfi mínu lagði ég mig fram við að 

kynnast öllum nemendum sem ég kenndi og meta stöðu þeirra í námi, tók 

mið af þroska, hæfileikum, persónugerð, getu og áhugasviði hvers og eins 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Ég þekkti orðið nemendur nokkuð vel og 

vissi til hvers ég gat ætlast af hverjum þeirra. Þegar kennarar vinna í anda 

skóla án aðgreiningar er mikilvægt að þeir séu til staðar og gefi því gaum 

hverjir nemendur þeirra eru og leitist við að koma til móts við ólíkan 

bakgrunn og áhuga þeirra. 

Það var sama hver geta nemenda var, hvort þeir voru sterkir námsmenn 

eða áttu í erfiðleikum með námið, þá var hægt að vinna með aðferðir 

þróunarverkefnisins. Það eykur líkur á árangri þegar kennslan er löguð að 

þörfum og getu hvers nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Eftir að 

nemendur áttuðu sig á að hægt væri að teikna og/eða skrifa í verkefnavinnu 

sinni opnaðist á fleiri möguleika en bara að skrifa, en það getur hentað 7 ára 

gömlum börnum vel að fá að teikna. Nemendur unnu þá hver með sínum 

hætti og fyrir vikið urðu verkefni nemenda ólík. Nemendur virtust þannig ná 

nokkuð góðu valdi á aðferðunum og vera komnir með verkfæri í kistunar 

sínar til að efla læsi sitt. Þetta fannst mér sérstaklega ánægjulegt. Mér 

fannst eins og ég væri að gera það sem ég ætlaði mér að gera í upphafi með 

rannsókninni; það var að koma til móts við alla nemendur mína og veita 

þeim verkfæri til að efla læsi sitt. Aðferðir þróunarverkefnisins eru margar 

og ólíkar en hafa allar sama hlutverk en það er að efla læsi og námsárangur 

nemenda (Guðmundur Engilbertsson, 2013e). 

Það eru ánægjulegar niðurstöður að þróunarverkefnið og mennta-

stefnan vinna svona vel saman við að koma til móts við alla nemendur og 

jafnframt efla læsi þeirra, þar sem leita þarf árangursríkra leiða til að efla 

læsi nemenda og þá sérstaklega drengja (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013). 

Samkvæmt rannsóknum Ferguson o.fl. (2012) þá þurfa að verða 

umtalsverðar breytingar á skólakerfinu svo að skóli á aðgreiningar geti orðið 

að veruleika, þar á meðal á hefðum og viðhorfum ásamt á notkun 

árangursríkra aðferða, auk þess sem innleiða þarf einstaklingsbundið nám. 
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Þróunarverkefnið veitir árangursríkar leiðir til að efla læsi nemenda, kemur 

til móts við nemendur og er þáttur í að veita nemendum einstaklingsbundið 

nám. Þeir kennarar, sem hafa áhuga á að endurskoða sína eigin starfshætti 

þegar kemur læsiskennslu og koma til móts við nemendur sína og um leið 

veita þeim verkfæri til að efla læsi sitt, gætu því nýtt sér samþættingu 

þróunarverkefnisins og menntastefnunnar skóla án aðgreiningar. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég sagt frá vinnu minni í tengslum við þróunarverkefnið 

Orð af orði og menntastefnuna skóla án aðgreiningar. Með vinnu minni 

vonaðist ég til að bæta kennsluhætti mína tengda læsi og um leið koma til 

móts við alla nemendur mína, sama hver geta þeirra var, auk þess sem ég 

vildi veita nemendum verkfæri og tækifæri til að bæta læsi sitt. 

Ég hef náð að breyta kennsluháttum mínum tengdum læsi og er sáttari 

en áður við þær kennsluaðferðir sem ég nýti mér í starfi. Kennslan er 

skemmtilegri og markvissari þar sem ég vinn eftir markmiðum sem mér 

finnst þurfa hverju sinni en til þess nota ég aðferðir þróunarverkefnisins. Í 

gegnum tíðina hafði ég safnað að mér og nýtt mér ýmsar kennsluaðferðir 

sem höfðu ekki náð að festast í sessi hjá mér. Það er mín trú að þannig verði 

ekki með aðferðir þróunarverkefnisins þar sem þær eru mjög opnar og 

bjóða upp á að hver og einn kennari vinni með aðferðinar eins og honum 

hentar. Með sama hætti er gott að koma til móts við alla nemendur með 

aðferðunum þar sem auðvelt er að aðlaga verkefnin sem unnin eru með 

þeim að hverjum og einum nemanda, allt eftir hans þörfum. Það að láta ekki 

vinnubækur stjórna ferlinu heldur þau markmið sem þurfa þykir hverju sinni 

gefur kennurum ákveðið frelsi í kennslunni. Þá geta kennarar hugsað um 

hvað nemendur þurfi að læra í stað þess hvað eigi að kenna. 

Nemendur mínir fengu kennslu tengda læsi sem var einstaklingsmiðuð 

þar sem tekið var mið af þeirra þörfum, áhuga og getu. Þeir hafa öðlast 

verkfæri og tækifæri til að efla læsi sitt. Þeir geta nýtt sér aðferðir 

þróunarverkefnisins til að vinna með og skilja þá texta sem þeir munu koma 

til með að kljást við í framtíðinni. Þá geta þeir valið þær aðferðir sem þeim 

finnst henta sér best og unnið með þær eftir sínu höfði. 

Varðandi skóla án aðgreiningar þá finnst mér sú hugsjón hafa fullan rétt 

á sér og eftirsóknarvert að vinna eftir menntastefnunni. Markmiðum 

hennar hefur þó enn ekki verið fyllilega náð og hún er umdeild. Það getur 

enginn einn kennari unnið eftir stefnunni heldur þarf samvinnu allra sem 

koma að skólanum svo markmiðum hennar eigi að ná. Það á þá bæði við um 

þá sem vinna við skóla og þá sem koma að nemendum heima fyrir. Það er 

eins og máltækið segir „Margt smátt gerir eitt stórt“ en það á vel við í 

sambandi við að ná markmiðum skóla án aðgreiningar. Ef allir leggjast á eitt 

við að ná markmiðum stefnunnar munum við ná takmarkinu, saman. Það 

ber að hafa í huga að ekki er hægt að stjórna því sem aðrir gera en vissulega 



 

108 

stjórnum við sjálf því sem við gerum. Það hlýtur því að liggja hjá hverju 

okkar að byrja vinnuna með því að vinna að markmiðum stefnunnar hjá 

okkur sjálfum. Það mun ég gera. Ég mun halda áfram að koma til móts við 

nemendur, sama hver geta þeirra, áhugamál eða þarfir eru. Það að 

nemendur séu með einhverjar greiningar á bak við sig eða ekki er ekki 

aðalatriðið heldur að hver og einn nemandi fái gæðamenntun við sitt hæfi 

sem gerir honum kleift að takast á við það líf sem bíður hans eftir að 

skólagöngu hans lýkur. 

Í lok rannsóknarinnar var ég ekki orðinn sérfræðingur í Orð af orði, enda 

var það aldrei markmiðið, heldur var ég komin með ný verkfæri í hendurnar 

sem ég mun koma til með að nota áfram í kennslu minni. Auk þess sem ég 

mun vinna enn frekar með og þróa þær aðferðir sem ég hef lært, mun ég 

kynna mér fleiri aðferðir sem þróunarverkefnið hefur að geyma. Það mun 

ég gera með það að markmiði að miðla þeim til nemenda minna svo að þeir 

hafi kost á að auka læsi sitt og um leið námsárangur sinn enn frekar. Í lok 

rannsóknarinnar var ég heldur ekki komin með svörin við því hvernig best sé 

að koma til móts við alla nemendur sem ég mun koma til með að kenna í 

framtíðinni. Heldur hafði ég áttað mig á því að hver nemandi er einstakur og 

taka þarf mið af hverjum og einum þeirra þegar ég mun koma til með að 

kenna þeim. Það sem hentar einum nemanda hentar ekki endilega þeim 

næsta. Verkefnið er krefjandi en um leið svo eftirsóknarvert í því 

fjölmenningarsamfélagi sem við búum í. 

Vinna mín við rannsóknina varð til þess að ég sá hversu mikilvægt er að 

kennarar rýni í starf sitt. Ég hef lært mikið um sjálfa mig í starfi við að þurfa 

að skoða hvað ég var að gera í starfi mínu, með hvaða hætti ég geri hlutina 

og hver útkoman er. Í fyrstu þótti mér það sem ég var að gera í starfi mínu 

skipta litlu máli og að aðrir hefðu líklega ekki áhuga á hvað ég væri að fást 

við. Í rannsóknarferlinu sá ég þó að það sem ég var að gera hafði mikla 

þýðingu fyrir mig og um leið nemendur. Þær niðurstöður sem ég komst að 

geta líklega hjálpað öðrum kennurum sem hafa áhuga á að bæta kennslu-

hætti sína tengda læsi og skóla án aðgreiningar. Þeir geta þá skoðað hvernig 

ég fór að og hvernig til tókst og þannig nýtt sér reynslu mína í sitt starf. Það 

ber þó að hafa í huga að það sem hentar einum kennara þarf ekki endilega 

að henta þeim næsta. Þó tel ég líklegt að margir kennarar ættu að geta nýtt 

sér vinnu mína og niðurstöður rannsóknarinnar í sína vinnu til að bæta 

kennsluhætti sína tengda læsi og í vinnu sinni við að koma til móts við 

nemendur sína. Ég tel mikilvægt að allir kennarar fá tækifæri til þess að 

skoða eigið starf þar sem það er ávinningur fyrir þá sjálfa og getur um leið 

verið ávinningur fyrir aðra kennara. Í sameiningu geta kennarar þannig 

hjálpast að við að efla starfsstétt sína. 
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