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Formáli
Frá árinu 2000 hef ég orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast einstökum og
hæfileikaríkum börnum frá að minnsta kosti fjörutíu löndum um allan heim. Þau hafa
hvert og eitt skilið eftir dýrmætan fjársjóð sem ég er stöðugt að vinna úr og þetta
verkefni er liður í því. Stjórnendum skólans þar sem rannsóknin var gerð þakka ég fyrir
að ráða mig til starfa í þeim tilgangi að gera starfendarannsókn í samvinnu við annan
kennara. Verkefnið hefði ekki orðið að veruleika nema vegna samstarfskonu minnar,
umsjónarkennarans sem ég vel að kalla Dagbjörtu, og henni vil ég þakka sérstaklega
fyrir að standa mér við hlið á sinn einstaka hátt; við vorum samstíga allan tímann.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands og gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun
og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf
ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Reykjavík, 14. apríl 2017

Anna Guðrún Júlíusdóttir
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Ágrip
Mikilvægt er að skipulag kennslu nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál í
grunnskólum sé vandað og vel ígrundað. Þessi ritgerð fjallar um rannsókn sem unnin
var á tímabilinu frá miðjum ágúst-desember 2015, sumarið 2016 og á vorönn 2017.
Tilgangur hennar er að efla kennslu og nám nemenda með íslensku sem annað mál í
grunnskólum með því að gera starfendarannsókn í samvinnu við annan kennara. Stuðst
var við hugmyndir um markvissa samkennslu í einum bekk. Markmið rannsóknarinnar
er að varpa ljósi á hvernig samkennsla tveggja kennara með ólík þekkingarsérsvið,
annars vegar umsjónarkennara og hins vegar kennara í íslensku sem öðru máli, getur
eflt nám og kennslu nemenda með íslensku sem annað mál.
Við fræðilega umfjöllun eru lagðir til grundvallar þættir sem tengjast starfsþróun,
samkennslu, kennsluháttum og skipulagi fyrir nemendur með íslensku sem annað mál.
Rannsóknin er starfendarannsókn, fagleg sjálfsrýni og liður í starfsþróun minni. Gögnum
var safnað með rannsóknardagbók, tölvupóstum til leiðbeinenda, fundargerðum,
viðtölum við samkennara, námsgögnum, ljósmyndum og gögnum í endurliti.
Niðurstöður rannsóknarinnar eru flokkaðar í þrjú meginþemu sem greind voru í
gögnum rannsakanda. Þau eru: Sjálfsrýni, samvinna í þróunarferli og nýting
sérfræðiþekkingar. Helstu ályktanirnar sem dregnar eru af úrvinnslunni undirstrika
þemu og undirþætti sem einkenndu rannsóknartímabilið og reynslu mína: Sjálfsrýni,
stöðug greining og jákvætt sjónarhorn í starfi og samvinnu opnar á tækifæri. Vikulegir
fundir eru mikilvægir og skipta sköpum um jákvæða þróun samkennslunnar. Góðir
kennsluhættir í almennum bekk eru mikilvægir þættir til að efla nám nemenda með
íslensku sem annað mál. Auk þess er nauðsynlegt að annars máls kennsla sé skipulögð í
stundaskrá sem sérstakt fag, íslenska sem annað mál, vegna þess að þar þurfa að vera
aðrar áherslur en í kennslu íslensku sem móðurmáls.
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Abstract
Self-study of educational practice: Professional development of teachers and overall
planning of Icelandic as a second language in primary schools
It is important to structure the teaching of immigrant pupils in local primary schools in
a careful and well thought-out manner. This thesis focuses on research conducted in
the period from mid-August until the end of 2015, in the summer of 2016 and the
spring semester 2017. The purpose of the study is to enhance the teaching and the
learning of pupils with Icelandic as a second language in elementary schools by
conducting a self-study of educational practice in cooperation with another teacher
using ideas about purposeful co-teaching in one class. The objective of the study is to
shed light on how co-teaching by teachers with different, specialised expertise – one as
supervising teacher and the other as a teacher in Icelandic as a second language – could
enhance the study and teaching of pupils with Icelandic as a second language.
The theoretical discussion is based on fundamental aspects related to professional
development, cooperation of teachers and teaching methods and organization for
students with Icelandic as a second language. The study is a self-study of professional
practice and a part of my professional development. Data were collected by use of a
research-diary, e-mails to supervisors, meeting-minutes, interviews with colleagues,
educational materials and photographs, and documents in retrospect.
The research-results are grouped by three main themes observed in the
researcher‘s data. The themes are: Self-study and evaluation, collaboration in a
development process and utilization of expertise. The main conclusions drawn from the
data show themes characteristic of the entire period of study and my experiences: Selfevaluation, constant analysis and a positive work attitude and cooperation open up
opportunities. Weekly meetings are important and crucial for the positive development
of the co-teaching. Good teaching practices in general classes are important to
promote the learning process of the student with Icelandic as a second language. In
addition, it is necessary that second language teaching is organised in the timetable as
a special discipline because of committments to to other learning goals emphasised in
teaching Icelandic as a first language.
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1 Inngangur
Mikilvægt er að skipulag kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál í
grunnskólum sé vandað og vel ígrundað. Hver og einn kennari, viðhorf hans, reynsla og
þekking gegnir þar mikilvægu hlutverki en til að styrkja sig í starfi ættu kennarar að rýna
í eigin reynslu. Starfendarannsóknir og fagleg sjálfsrýni snúa að mér, persónu minni og
starfi en það er sú aðferð sem beitt er í þessari rannsókn (McNiff, 2010). Ég byrja á því
að gera grein fyrir sjálfri mér og tengslum mínum við viðfangsefnið af því að ég tel
mikilvægt að byrja þar, íhuga hvaða viðhorfum ég bý yfir, hvaðan þau koma, hvers
vegna ég hugsa eins og ég hugsa eða tala eins og ég tala. Aðferðir starfendarannsókna
og fagleg sjálfsrýni fela í sér mikilvæg gildi, það er að dvelja í núinu, fara rólega í
breytingaferli, skoða, horfa og hlusta á umhverfið og sjálfan sig og viðbrögð sín.

1.1 Ég sjálf
Ég er kennari í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskóla. Ég syndi í menningu sem
hefur mótað mig frá barnsaldri. Ég er eins og fiskurinn í vatninu; vatnið er menningin;
við mótumst af eigin menningu og gerum okkur ekki grein fyrir því af hverju við hugsum
eða framkvæmum það sem við gerum. Það er inngróið og ómeðvitað.
Ég bý núna í Reykjavík, sem ég kalla borgina mína, en var alin upp í sveit fyrir norðan
til þriggja ára aldurs þegar ég flutti í smábæ fyrir sunnan. Þegar ég var fjögurra ára flutti
ég í smábæ fyrir norðan, átta ára gömul flutti ég aftur í sveitina og var þar uns ég varð
15 ára en þá flutti ég í borgina mína fyrir sunnan. Ég átti heima í Kaupmannahöfn frá því
ég var 21 árs til 26 ára. Þá fór ég aftur heim í borgina mína þar sem ég dvaldi þar til ég
varð 31 árs. Þá flutti ég til Kanada í tvö ár og svo aftur til Kaupmannahafnar í eitt ár. Þá
var allt breytt í gömlu góðu Kaupmannahöfn frá því sem áður var. Mér fannst viðhorf til
aðfluttra hafa breyst; ég var ekki eins velkomin í Kaupmannahöfn og rúmum áratug fyrr.
Ég sneri til baka til borgarinnar minnar og hef verið hér síðan. Þetta voru mikilvægustu
mótunarárin í lífi mínu; árin þegar ég flutti á milli staða með foreldrum mínum og
bræðrum, ferðaðist og kynntist heiminum með manninum mínum og börnum.
Uppvaxtarárin lögðu grunninn að því hvernig ég hugsa í dag en nú er ég 55 ára.
Þegar við kynnumst nýrri menningu fáum við tækifæri til að ígrunda viðhorf okkar
og endurskapa þau. Það er oft erfitt og sársaukafullt að koma í nýja menningu og þess
vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um að maður er svolítið eins og fiskur á þurru
landi. Oft getur maður ekki nýtt fyrri reynslu til að takast á við nýjar áskoranir (Anna
Guðrún Júlíusdóttir, 2002b). Það þýðir lítið að kenna menningunni um ef manni líður
9

illa. Maður þarf að skoða sjálfan sig og viðbrögð sín. Þegar maður kemur í menningu
sem er ekki sú sem maður þekkir verða gjarnan innri átök. Ef maður nær ekki að vinna
úr þessum átökum og komast að niðurstöðu sem manni líður vel með er betra að fara.
Fara heim. En þá gerist nokkuð sem maður átti ekki von á. Vegna þess að maður hefur
orðið fyrir áhrifum frá annarri menningu finnst manni allt í einu ýmislegt athugavert
heima; allt er breytt og ekki eins og það var áður. Allavega fannst mér ég upplifa það,
bæði þegar ég kom aftur til Kaupmannahafnar og aftur heim til Íslands. Þá er hægt að
spyrja hvað hafi breyst –kannski bæði maður sjálfur og samfélagið. Við nánari íhugun
tel ég þó að ég hafi breyst meira en samfélagið vegna þess að ég held að samfélagið
breytist hægar; það er vatnið sem fiskurinn syndir í.
Ég held að þessar öru breytingar og ferðalög hafi mótað sjálfið mitt; hver ég er í dag.
Ég efast gjarnan um sjálfa mig, kannski vegna þess að rætur mínar liggja svo víða. En
það er líka jákvæður eiginleiki að efast því ég held að þá séum við opnari fyrir nýjum
tækifærum sem gefa möguleika á breytingum og framþróun. Stundum verð ég þreytt á
því að efast því það kallar á átök, ígrundun og sjálfsrýni að komast að niðurstöðu um
sjálfan sig og viðhorf sín en það verður ekki hjá því komist því ég vil ekki láta berast með
straumnum vegna þess að þá visna ég. Ég sé það sem tilgang lífsins að vinna úr og leysa
þrautir og hindranir á lífsleiðinni og mér til stuðnings hef ég tiltæk verkfæri: Hugsjónir
mínar, viðhorf, sterka réttlætiskennd, trúna á það góða í manneskjunni og mikilvæga
einstaklinga sem ég hef kynnst, nánustu ættingja og vini.
Það má yfirfæra söguna um fiskinn á það þegar nýráðinn kennari hefur störf í
ákveðnum skóla. Þar er fyrir menning sem æskilegt er að læra að lifa í og þrífast með.
Meðvitundin um menningarlegan margbreytileika fleytir manni langt en ég tel að
mikilvægt sé að skoða vel hug sinn og viðhorf, líta inn á við og læra að skilja hina um
leið og eigin viðbrögð við fjölbreyttum hugmyndum, viðhorfum og reglum í
samskiptum. Það er hægt að vera ósáttur við sumt en annað ekki en það þýðir ekki að
kenna hinum um; allavega er mikilvægt að virkja jákvætt sjónarhorn og líta á málið frá
mörgum hliðum. Þetta er liður í þróun fagmennsku að mínu mati. Þess vegna er
mikilvægt að byrja á okkur sjálfum, íhuga hvaða viðhorf við höfum, hvaðan þau koma,
hvers vegna við hugsum eins og við hugsum eða tölum eins og við tölum, til dæmis á
kennarastofunni eða í kennslustofunni.

1.2 Kennarinn ég og nemendur með íslensku sem annað tungumál
Haustið 2000 tók ég að mér að stofna móttökudeild fyrir innflytjendur í grunnskóla í
samstarfi við móður mína sem þá var að ljúka farsælum starfsferli í kennslu. Við unnum
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saman í þrjú ár áður en hún hætti og það var dýrmætur og gefandi tími fyrir okkur
báðar. Ég vann í sjö ár við þróunarstörf og uppbyggingu móttökudeildar í
Breiðholtsskóla. Móttökudeildin var lögð niður árið 2006 í kjölfar stefnubreytingar hjá
Reykjavíkurborg árið 2002, sem byggðist á skóla án aðgreiningar (Steingerður
Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna
Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2014). Næstu ár gerði ég tvær
tilraunir til að vinna í öðrum grunnskólum til að laga mig að nýjum tíma en það gekk
ekki þrautalaust. Haustið 2010 fékk ég launað leyfi og hóf nám á meistarastigi með það
að markmiði að leita leiða til að rjúfa einangrun mína sem kennara og efla nám
nemenda með íslensku sem annað tungumál í grunnskólum. Ég hafði þá og hef enn
áhyggjur af því að nemendur sem ekki hafa náð tökum á öðru tungumáli sitja
langtímum saman í bekkjarkennslu og skilja oft ekki hvað fram fer og geta ekki nýtt sér
kennsluna. Það er svolítið tilgangslaust og tími nemenda er illa nýttur. Jafnframt er
brýnt að finna leiðir til að virkja nemendur til ábyrgðar á eigin námi svo þeir geti unnið
sjálfstætt við þessar aðstæður.
Ég hef þá trú að allir nemendur mínir geti náð árangri; það er inngróið viðhorf, hluti
af kjarnavitund minni, því sem einkennir persónuleika minn (Korthagen, Kim og Green,
2012). Ég trúi að allir búi yfir einstökum hæfileikum og það sé undir mér komið að leita
leiða til að kalla þá fram hjá hverjum og einum nemanda. Reynslan hefur kennt mér að
þegar það gerist blómstra nemendur á eigin forsendum og þá líður mér vel. Ég man
eftir einu atviki sem skýrir betur hvað ég á við. Nemandi, stúlka í 10. bekk sem var
nýflutt til landsins vann efni á vefsíðu (tungumalatorg.is/fvb) með myndum frá
heimabæ sínum sem hún saknaði mjög. Þegar vefsíðan var komin á netið geislaði hún af
stolti og skælbrosti um leið og hún settist við tölvuna til að sýna mér á íslensku. Þetta
var í fyrsta skipti sem hún treysti sér til að tala á íslensku; þegar hún sýndi mér kirkjuna
og heimilið sitt og heimili ömmu sinnar og afa sem var rétt hjá kirkjunni. Ég fer gjarnan
óhefðbundnar leiðir í leit að auðlindum nemenda sem kunna ekki íslensku og það er ein
skemmtilegasta iðja sem ég veit um. Ég vil að það sé virt hvernig ég fer að því að ná til
nemenda og hvað ég nota langan tíma til þess. Ég fer fram á frelsi til að beita
fagþekkingu minni og reynslu án þess að utanaðkomandi aðilar skipti sér af og þeim ber
að treysta fagmennsku minni og sýna mér þá virðingu sem ég tel mig verðskulda.
Ég hef fylgst með rannsóknum og þróunarstarfi á Vesturlöndum frá síðustu
aldamótum í tengslum við nemendur sem læra annað tungumál. Bent hefur verið á
margar leiðir sem eiga að gera gagn og sýnist sitt hverjum en reynslan hefur kennt mér
að engin ein leið sé til; það finnst engin töfralausn sem bætir námsaðstæður nemenda
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með annað tungumál. Þegar upp er staðið tel ég að hver og einn kennari hafi einstaka
hæfileika og þekkingu sem þarf að hlúa að og efla og ein leið til þess er að stunda
starfendarannsóknir eða faglega sjálfsrýni í samvinnu við aðra kennara.

1.3 Ég og skólasamfélagið
Ég hef unnið mikið þróunarstarf með og í þágu nemenda með íslensku sem annað mál
og oftast miðlað því efni á veraldarvefnum. Um áramótin 2006–2007 fékk ég
viðurkenningu frá Alþjóðahúsinu (Morgunblaðið, 2006) sem mér þykir vænt um en á
viðurkenningarskjalinu stendur:
Vel að verki staðið. Viðurkenning Alþjóðahúss fyrir lofsverða frammistöðu í
málefnum innflytjenda. Viðurkenning þessi er veitt einstaklingi af
innlendum uppruna sem lagt hefur meira af mörkum til málefna
innflytjenda en almennar kröfur gera ráð fyrir. Það er álit dómnefndar að
Anna Guðrún Júlíusdóttir hafi unnið mikið og fórnfúst starf í þágu
innflytjenda á Íslandi undanfarin ár. Störf hennar bera vott um næman
skilning á þörfum barna innflytjenda til að þekkja uppruna sinn og viðhalda
tengslum við hann.
Árið 2011 vann ég fræðsluefni á vef sem styrktur var af Þróunarsjóði innflytjendamála
og heitir Íslenska sem annað mál (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2011). Ég hef einnig unnið
tvo aðra vefi sem styrktir eru af ýmsum aðilum. Annar er Fjölmenningarvefur barna
(Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2002a) sem inniheldur upplýsingar um menningu í um 30
löndum og er byggður á og með nemendum sem ég hef kennt. Einnig eru þar
upplýsingar um menningaráfall sem oft leikur innflytjendur grátt (Anna Guðrún
Júlíusdóttir, 2002b). Hinn vefurinn er Kötluvefurinn sem inniheldur safn námsefnis fyrir
nemendur sem læra íslensku sem annað mál (Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður
Ólafsdóttir, 2004).
Frá því ég fékk leyfisbréf frá menntamálaráðuneytinu árið 1987 hef ég viljað hafa
áhrif til breytinga og þróunar fyrir alla nemendur en einnig til að bæta mína eigin stöðu
því mér hefur fundist eins og Edda Kjartansdóttir (2010, bls. 1) bendir á að: „Ef kennarar
eftirláta öðrum að segja sér fyrir verkum gætu þeir misst völdin yfir þekkingunni á því
fagi sem störf þeirra byggjast á.“ Þess vegna ákvað ég að gera starfendarannsókn í
samvinnu við annan kennara til að efla þekkingu mína í kennslu nemenda með annað
tungumál í almennri bekkjarkennslu. Til að hrinda hugmyndum mínum í framkvæmd
leitaði ég að skóla þar sem skólastjórnendur væru tilbúnir í samstarf og ég fengi
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tækifæri til að vinna með öðrum kennara. Ég fann það sem ég leitaði að og hér á eftir
segi ég sögu af samstarfi tveggja kennara á haustmánuðum 2015. Ég hef reynslu af því
að vinna þróunarverkefni og nýbreytnistarf í grunn- og framhaldsskólum og ég veit að
það er ekki einfalt að byrja á nýjum vinnustað þar sem fyrir er menning sem hefur
þróast á löngum tíma og nýráðinn kennari þekkir ekki til. Ég er þó ekki ein á báti því nýir
stjórnendur eru starfandi í skólanum og þeir styðja við þróunarstarf og nýbreytni. Ég tel
mikilvægt að vekja athygli á því hvernig kennarar geti stutt við nám nemenda með
íslensku sem annað tungumál í samstarfi við aðra kennara og um leið eflt eigin
fagmennsku í von um að eitthvað nýtt verði til. Í framtíðinni langar mig að deila þeirri
nýsköpun og þannig taka þátt í að efla nám nemenda með íslensku sem annað mál í
skóla án aðgreiningar.

1.4 Uppbygging, tilgangur og markmið
Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig samvinna tveggja kennara,
annars vegar umsjónarkennara og hins vegar kennara í íslensku sem öðru máli í
grunnskóla, getur eflt nám og kennslu. Tilgangur rannsóknarinnar var að efla kennslu og
nám nemenda í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskólum með því að gera
starfendarannsókn í samvinnu við annan kennara. Sótt var í hugmyndir um markvissa
samvinnu kennara í samkennslu.
Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Í inngangi gerði ég grein fyrir bakgrunni að vali
ritgerðarefnis. Fræðilegri umfjöllun eru gerð skil í kafla tvö. Þar er fjallað um lög og
reglugerðir varðandi íslensku sem annað tungumál, dregnar eru upp hugmyndir um
viðeigandi kennslu annars máls og skipulag þess, fjallað er um fagmennsku kennara og
að lokum er sagt frá samkennslu, forsendum hennar og þróun. Í kafla þrjú er gerð grein
fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, rannsóknarvettvangi og siðferðilegum þáttum.
Að lokum er gagnaöflun og gagnagreiningu lýst.
Í fjórða kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman í lifandi frásögn. Í fimmta kafla er
fjallað um niðurstöðurnar og þær settar í samhengi við fræðilega kafla rannsóknarinnar.
Í sjötta kafla eru hugleiðingar rannsakanda dregnar saman og í lokin er svar við
rannsóknarspurningunni sett fram í örstuttu máli.
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2 Framtíðin og íslenska sem annað mál
Íslenskt mál er þjóðtunga og opinbert mál Íslendinga samkvæmt lögum. Kennarar í
grunnskólum bera þá lagalegu ábyrgð að viðhalda, efla og kenna íslensku en einnig
íslensku sem annað mál. Í kaflanum hér á eftir greini ég frá hugmyndafræði
rannsóknarinnar. Byrjað er á umræðu um lög, reglugerðir og námskrár sem styðja við
kennslu íslensku sem annars máls í grunnskóla. Þá verður fjallað um skipulag og leiðir í
kennslu annars máls og viðeigandi nám fyrir nemendur sem læra annað mál. Því næst
er sjónum beint að þróun fagmennsku og að lokum fjalla ég um samkennslu og
mikilvægi samstarfs í grunnskóla.

2.1 Íslenskt mál, lög og reglugerðir
Frá örófi alda hafa menn flust frá einu menningarsvæði til annars, til dæmis í leit að
betra lífi, vegna ævintýralöngunar, af forvitni eða til að víkka sjóndeildarhringinn og
læra af öðru fólki á framandi slóðum. Sumum þykir spennandi að heimsækja Ísland og
jafnvel setjast hér að. Fram undir lok 20. aldar voru flestir innflytjendur hér á landi frá
Norðurlöndunum en eftir 1990 fjölgaði innflytjendum frá öðrum löndum (Hagstofa
Íslands, 2009). Í byrjun árs 2016 voru 31.812 innflytjendur á Íslandi sem samsvarar 9,6%
íbúa. Samanlagt voru fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 10,8% íbúa landsins og hefur
það hlutfall aldrei verið hærra (Hagstofa Íslands, 2016).
Nemendum í grunnskóla sem hafa erlent móðurmál hefur fjölgað stöðugt hér á
landi; árið 1997 voru þeir 377 talsins en árið 2015 voru þeir alls 3.543. Þar af voru 2.235
í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2016). Þetta er fjölbreyttur
hópur; nemendur á öllum aldri sem hafa verið hér mislengi. Það getur verið nokkuð
flókið að mæta námsþörfum allra en jafnframt finnst mér það spennandi viðfangsefni.
Til að koma til móts við bakgrunnsþekkingu og fyrri reynslu nemenda reyni ég að tengja
kennslu í íslensku við menningu þeirra eins og ég hef þekkingu til en þannig næ ég best
til þeirra.
Lög um stöðu íslenskrar tungu og táknmáls voru samþykkt frá Alþingi árið 61/2011.
Fyrsta greinin hljóðar svo: „Íslenska er þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á Íslandi”
en áður hafði ekki verið kveðið á um stöðu tungumálsins sem þjóðtungu í lögum
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). Árið 2009 voru samþykktar á Alþingi
tillögur Íslenskrar málnefndar um íslenska málstefnu. Í málstefnunni er fjallað um
íslensku sem annað mál í sérstökum kafla en rannsóknir sýna að nemendur með
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íslensku sem annað mál eiga undir högg að sækja í skólakerfinu (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2009).
Þrjár rannsóknir hafa verið gerðar á færni nemenda í íslensku sem öðru máli í
grunnskólum. Niðurstöðurnar sýna að nemendur standa illa að vígi námslega (Sigríður
Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún
Júlíusdóttir, 2012; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og
Sigurgrímur Skúlason, 2016). Til dæmis skortir þá fræðilegan orðaforða svo þeir skilji
hvað er að gerast í skólastofunni (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir,
2010). Sama vandamál kemur fram í erlendum rannsóknum; í mörgum löndum er
viðvarandi stórt getubil á milli nemenda sem hafa ríkismálið að móðurmáli og þeirra
sem læra ríkismálið sem annað tungumál (sjá t.d. August, Carlo, Dressler og Snow,
2005; Vermeer, 2006; Goldenberg, 2008; Calderón, 2009; Roessingh og Elgie, 2009;
Lesaux, Kieffer, Faller og Kelley 2010).
Í lögum um grunnskóla kemur fram að nemendur með íslensku sem annað
tungumál eiga lagalegan rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli (Lög um grunnskóla nr.
91/2008). Lögin gefa skólum og sveitarfélögum mikið svigrúm og sjálfstæði til að
skipuleggja nám í samræmi við þarfir og aðstæður á hverjum stað (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2011). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er nánari útfærsla á þeirri
menntastefnu sem felst í lögunum. Þar er m. a. talað um réttinn til að læra mál og að
gefinn sé kostur á að læra málið vel:
Það er réttur hvers manns að öðlast þekkingu og færni í máli. Það skiptir
einnig miklu að barn með annað mál en íslensku eigi þess kost að læra
íslensku svo vel að það geti tekið fullan þátt í samfélaginu, notið menningar
og átt þátt í því að móta hana. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97)
Viðmiðunarstundaskrá er hluti af Aðalnámskrá sem sýnir hlutfallslega skiptingu tíma
milli námssviða og námsgreina í grunnskóla. Þessi fyrirmæli setja ákveðinn ramma sem
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mögulegt er að túlka á ýmsa vegu.

Mynd 1. Skjámynd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52)

Í íslenskri málstefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009) er talað um sérstöðu
íslensku sem annars máls og þá kunnáttu sem kennarar þurfa að hafa vegna þess að
móðurmálskennsla er ólík kennslu í íslensku sem öðru máli:
Þessir nemendur þurfa oft meiri og annars konar kennslu og málörvun en
börn sem hafa íslensku að móðurmáli. Íslenskukennarar þurfa nú bæði að
vera færir um að kenna íslensku sem móðurmál og sem annað mál, auk þess
sem þeir þurfa að kunna að bregðast við nemendum sem eru börn íslenskra
foreldra en hafa alist upp að mestum hluta erlendis. (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 28)
Í ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu árið 2013 er sérstaklega rætt
um stöðu barna af erlendum uppruna og skólastarf og það mikilvæga verkefni sem felst
í að mennta og styðja nýjan fjöltyngdan og fjölmenningarlegan hóp nemenda:
Það er ljóst að skólakerfið allt stendur frammi fyrir miklum áskorunum þar
sem svo mikill fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku er og verður
við nám í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins næstu árin og
áratugina. Skólakerfið er eitt öflugasta tækið sem við höfum til að styrkja og
efla íslensku, hvort sem íslenska er fyrsta eða annað mál nemendanna.
(Íslensk málnefnd, 2013, bls. 2)
Það er áskorun fyrir kennara að vinna að bættu faglegu samstarfi og gagnkvæmu
upplýsingaflæði og þekkingaröflun innan skólanna til að bæta námsárangur nemenda
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með annað tungumál (Dove og Honigsfeld, 2010; Harvey og Teemant, 2012; MartinBeltran og Peercy, 2014). Martin-Beltran og Peercy (2014) segja að á sama tíma þurfi að
gera fleiri rannsóknir til að öðlast megi skilning á því hvernig eigi að fara að því að virkja
þekkingu kennara. Kennarar verða að fá tíma og rými í skólanum til að ræða og þróa sín
á milli hvernig kenna eigi nemendum sem læra annað tungumál (Goldenberg, 2013).
Hér á undan sagði ég frá lögum og reglugerðum sem eru forsenda þess að við tökum
kennslu í íslensku sem öðru máli í grunnskóla alvarlega. Einnig kom fram að kennslu í
íslensku sem öðru máli virðist ábótavant í grunnskólum og við þurfum að gera betur.
Hér á eftir skoða ég hvað er vitað um ágætar leiðir og skipulag í kennslu annars máls í
grunnskólum.

2.2 Skipulag og viðeigandi kennsla nemenda með annað tungumál
Spurningunni um hvað sé besta mögulega úrræðið eða kennsluskipulagið fyrir
nemendur sem læra annað tungumál er erfitt að svara því það er alltaf háð aðstæðum á
hverjum stað (Ziegler og Weiss 1985; Hernández, 2001; Honigsfeld og Dove, 2015).
Hinsvegar má draga fram ákveðna þætti eða skipulag sem virðast geta eflt nám í öðru
tungumáli. Það er til dæmis betra en ekki að veita sérstakan stuðning, kenna íslensku
sem annað mál sérstaklega, frekar en að gera ráð fyrir því að það lærist af sjálfu sér
(OECD, 2006; Christensen og Stanat, 2007; Goldenberg, 2008; Saunders, Goldenberg og
Marcelletti, 2013).
Þegar kennarar velja leiðir og skipulag til að kenna nýtt tungumál ættu þeir að vera
gagnrýnir. Þó að rannsóknir gefi til kynna hvað virki þá er ekki alltaf tekið fram hvað
virkar fyrir hvern, hvenær og undir hvaða kringumstæðum (Ziegler og Weiss 1985;
Hernández, 2001; Honigsfeld og Dove, 2015). Hæfasti aðilinn til að meta hvaða leiðir og
kennsluskipulag gagnast best við tilteknar aðstæður er kennari sem nær árangri
(Hernández, 2001; Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2011).
Honigsfeld og Dove (2015) benda á að í nýlegri rannsókn komi fram að þegar
skipulag á kennslu annars máls sé ákveðið sé mikilvægt að koma til móts við
fjölbreytileika, lágmarka einangrun nemenda og lagfæra brotakennda námskrá. Í
Aðalnámskrá (2013) eru hæfniviðmið um kennslu í íslensku sem öðru máli fátækleg en
þar er sagt að slík kennsla sé mikilvægt viðfangsefni en um leið krefjandi verk
(Aðalnámskrá fyrir grunnskóla, 2013, bls. 207-208). Á höfuðborgarsvæðinu eru
grunnskólanemendur með 64 mismunandi erlend móðurmál (Hagstofan, 2016).
Bakgrunnur nemenda getur verið fjölbreyttur innan sama skóla, allt eftir aldri,
tungumálabakgrunni og hvenær viðkomandi kom til landsins, og þess vegna er krefjandi
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verk að velja skipulag sem getur komið til móts við námsþarfir sem flestra. Í
Aðalnámskrá (2013) er talað um að margir þættir í máluppeldi nemenda hafi áhrif og
skipti máli við máltöku nýs máls. Erlent móðurmál getur verið skylt íslensku máli eða
ekki. Stundum hefur annað foreldrið íslensku sem móðurmál, mörg börn eiga foreldra
með sama móðurmál en oft hafa foreldrar sitt hvort móðurmálið (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2013) og samkvæmt minni reynslu er samskiptamálið í þeim tilvikum oft
þriðja málið. Þessir þættir geta haft áhrif á máluppeldi barnsins (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2013). Í hnotskurn er þessi lýsing birtingarmynd viðfangsefnis og áskorana
annarsmálskennara og stjórnenda í grunnskólum eins og ég þekki til þeirra. Mikilvægt
er að kynna sér viðurkennd úrræði og leiðir í kennslu annars tungumáls en um leið tel
ég jafnmikilvægt að við kennarar tökum okkur tíma til að velja úr og prófa leiðir og
kennsluskipulag með kennslustíl okkar, persónuleika og viðhorf í huga.
2.2.1 Hvar læra nemendur annað tungumál vel?
Fyrir 30 árum var borið saman ágæti beinnar skipulagðrar kennslu (e. instruction) og
ílags (e. exposure) í öðru tungumáli þar sem fram kom að vægi beggja er mikið
(Saunders o.fl., 2013). Hins vegar hefur nú komið í ljós að nemendur sem fengu
markvissa beina kennslu í öðru tungumáli í sérstökum kennslustundum sýndu fimm
sinnum betri árangur en hinir sem ekki fengu beina og markvissa kennslu en nýttu aðra
þætti eins og ílag og áreiti frá umhverfinu til að læra málið (Norris og Ortega, 2000).
Á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) eru gerðar menntarannsóknir
sem kallast PISA en það eru umfangsmiklar alþjóðlegar langtímarannsóknir á hæfni og
getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði (Menntamálastofnun, e.d.).
Árið 2003 var gerð á vegum PISA einstök könnun á stefnu og vinnubrögðum í einstökum
löndum hvað varðar kennslu í öðru tungumáli í grunnskólum (OECD, 2006). Niðurstöður
hennar gefa innsýn í aðferðir og skipulag sem getur hjálpað nemendum sem læra annað
tungumál að öðlast færni í nýja málinu (OECD, 2006). Greina má ákveðna sameiginlega
þætti sem standa upp úr í þeim löndum sem styðja nemendur sérstaklega við að læra
nýja málið (OECD, 2006; Christensen og Stanat, 2007). Vegna þess hve rannsóknum er
ábótavant á þessu sviði er þó ekki mögulegt að setja fram afgerandi reynsluprófaða
lausn, aðferð eða stefnu (OECD, 2006; Christensen og Stanat, 2007; Saunders o.fl.,
2013). Í könnuninni kom í ljós að þau lönd sem sýna góðan árangur kenna nýja
tungumálið í gegnum markmálið (ekki með tvítyngiskennslu) (OECD, 2006; Christensen
og Stanat, 2007). Tvö lönd í PISA-rannsókninni (OECD, 2006) sköruðu fram úr, Ástralía
og Kanada, en þar fannst ekki marktækur munur milli árangurs nemenda með fyrsta og
annað mál. Einnig vakti árangur annarrar kynslóðar nemenda í Svíþjóð athygli en þar er
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bilið minna milli annarrar kynslóðar innflytjenda og innfæddra en milli fyrstu kynslóðar
innflytjenda og innfæddra. Með öðrum orðum virðist sem nemendur með sænsku sem
annað mál sem eyða allri skólagöngu sinni í Svíþjóð (annarrar kynslóðar innflytjendur)
standi sig mun betur en fyrstu kynslóðar innflytjendur (Christensen og Stanat, 2007).
Þegar ég fjalla um niðurstöður OECD (2006) hér á eftir og úttekt Christensen og Stanat
(2007) beini ég sjónum mínum að nemendum á grunnskólaaldri.
Christensen og Stanat (2007) fundu út að koma mætti auga á nokkra sameiginlega
þætti í kennslu í öðru máli í Viktoríu í Ástralíu, Bresku-Kólumbíu í Kanada og kennslu
annarrar kynslóðar nemenda í Svíþjóð (OECD, 2006; Christensen og Stanat, 2007):


Kerfisbundið skipulag, skýrir staðlar og kröfur.



Skólanámskrá sem byggð er á aðalnámskrá og inniheldur ákveðinn
ramma fyrir málþroska og viðmið um framfarir.



Miklar kröfur eru gerðar til náms- og kennslumarkmiða svo
nemendur eigi auðveldara með að laga sig að viðeigandi
hæfniviðmiðum í aðalnámskrá.



Markviss og afmörkuð kennsla í öðru tungumáli.



Eftirfylgni og viðvarandi stuðningur virðist einkenna skipulagið.



Kennarar sem sinna annarsmálskennslu hafa fengið sérhæfða
þjálfun annaðhvort í grunnnámi eða með starfsþjálfun. Sumir
kennarar hafa lokið framhaldsnámi í kennslu annars tungumáls.



Annarsmálskennarar vinna með almennum kennurum til að tryggja
að þeir mæti þörfum annarsmálsnemenda

Christensen og Stanat (2007) lýsa nánar hvað felst í skipulagi árangursríkrar kennslu og
taka dæmi frá Svíþjóð og Bresku-Kólumbíu í Kanada. Í Bresku-Kólumbíu er áhersla lögð
á innlimun (e. immersion) með kerfisbundnum tungumálastuðningi en nemendur fá
annarsmálsstuðning í allt að sex tíma á viku. Þar geta skólar sótt um aukafjármagn frá
menntamálaráðuneytinu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Christensen og Stanat,
2007). Samkvæmt sænskum lögum eiga nemendur sem þess þurfa rétt á kennslu í
sænsku sem öðru máli þegar þess er þörf (Bigestans, 2017). Sænska sem annað
tungumál er ákveðin kennslugrein eða fag í stundaskrá og annars máls nemendur sem
hafa ekki náð skilgreindri færni læra sænsku sem annað mál (Christensen og Stanat,
2007; Bigestans, 2017). Þannig eru sænska sem móðurmál og sænska sem annað mál
viðurkenndar eða skilgreindar sem tvær ólíkar námsgreinar sem fela í sér ólík markmið í
kennslu (Bigestans, 2017). Kennsla í sænsku sem öðru máli er fyrir alla nemendur sem
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ekki hafa náð fullu valdi á sænsku en það geta verið annarrar eða þriðju kynslóðar
nemendur eða nemendur sem eiga sænskumælandi foreldra en hafa átt heima í öðrum
löndum og sótt þar skóla (Bigestans, 2017). Samkvæmt OECD (2006) var skipulag á
móttöku og kennslu í sænsku sem öðru máli fyrir nýkomna ekki jafn markviss og
kennsla í faginu sænsku sem öðru máli en nemendur fengu sérstaka kennslu í
móttökudeildum í hálft til eitt ár.
Coleman og Goldenberg (2009) og Saunders o.fl. (2013) segja að skortur sé á góðum
alhliða reynslurannsóknum sem sýna hvaða kennsluhættir og skipulag virka vel á
málþroska annars máls. Saunders o.fl. (2013) gera úttekt á þeim rannsóknum sem til
eru og finna út hvaða þættir eru árangursríkir þegar annað tungumál er kennt.
Niðurstöðurnar eru í samræmi við úttekt Christensen og Stanat (2007) sem unnin var út
frá könnun OECD (2006). Helstu niðurstöður Saunders o.fl. (2013) sýna fimm atriði í
skipulagi og kennsluháttum sem hafa áhrif á málþroska annars máls:


Líkurnar á því að komið sé á fót árangursríku skipulagi í kennslu
annars tungumáls og að því sé haldið við eykst ef sveitarfélögin gera
það að forgangsverkefni.



Kenna þarf nýja málið sérstaklega.



Sérstakar blokkir ættu að vera í stundaskrá fyrir kennslu annars
tungumáls.



Annarsmálsstuðningur eða -kennsla ætti að vera viðvarandi þar til
nemendur hafa náð færni sem telst ítarleg eða nánast sambærileg
við færni innfæddra.



Í þessum tímum ættu nemendur með annað tungumál að vera
vandlega flokkaðir eftir tungumálakunnáttu en ekki aðgreindir eftir
málakunnáttu á öðrum kennslutíma.

Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) var skoðað
hvort viðbótar kennslustundir í sérstakri íslenskukennslu leiddu til meiri
orðaforðaþekkingar. Svo var ekki og segja þær að það vekji upp fleiri spurningar en
svör. Ég tek undir skýringar þeirra um að mögulega sé það vegna þess að nemendur
með sérþarfir fái fleiri tíma en hinir sem hafa náð ákveðnum árangri í íslensku.
2.2.2 Árangursríkir kennsluhættir
Mikið er til af efni og rannsóknum um góða kennsluhætti í bekkjarkennslu frá síðustu
hálfu öld og þær hafa skilað árangursríkum niðurstöðum um samræmda kennsluhætti
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sem líklegt er að leiði til betra náms (sjá t.d. Hafsteinn Karlsson, 2009; Goldenberg,
2013; Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi
Hjartarson, 2016). Hugtakið kennsluhættir nær yfir kennsluaðferðir og það skipulag í
kennslu sem kennarinn velur (Hafsteinn Karlsson, 2009). Markvisst skipulag
kennslustunda er veigamikill þáttur í miðlun og kennslu námsefnis. Nemendur verða
öruggari og sjálfstæðari í vinnubrögðum þegar þeir vita hvað er framundan og markmið
og uppbygging kennslustundarinnar er skýr frá upphafi. Ágæt venja er að skrá
upplýsingar á sama stað en þá geta nemendur fundið þær sjálfir. Tímasetning atriða
gefur enn meiri skýrleika og auðveldar nemendum og kennurum að halda tímaáætlun
og fylgja skipulaginu (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). Markvisst og skýrt skipulag gefur
einnig til kynna að kennarinn sé stjórnandi í kennslustofunni um leið og hann hvetur
nemendur áfram og styður þá til sjálfstæðra vinnubragða (Hafsteinn Karlsson, 2009).
Kennarar ættu að vinna að því að skapa áhugahvetjandi og frjótt umhverfi sem eflir
nemendur til að læra meira (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). Góðir kennsluhættir í
skólastofunni almennt eru líklegir til að skila árangri fyrir annarsmálsnemendur.
Goldenberg (2013) telur upp nokkra þætti sem hann hefur séð í rannsóknum og virka
vel fyrir nemendur með annað mál:


Skýr markmið.



Viðeigandi og krefjandi námsefni.



Vel hönnuð kennsla og venjur í kennslu, skýrar leiðbeiningar og
leiðsögn með þátttöku nemenda þegar ný þekking er kynnt.



Árangursrík sýnikennsla til að ná ákveðinni færni, áætlanir og ferli.



Virkur áhugi og þátttaka nemenda.



Upplýsandi endurgjöf.



Yfirferð eða innlögn á nýjum upplýsingum og yfirfærsla á nýjar
aðstæður.



Þjálfun og reglubundin yfirferð og endurmat.



Skipulögð samvinna og samskipti við aðra nemendur.



Ört námsmat og upprifjun eins oft og þarf.



Komið sé á ákveðnum venjum í kennslustofunni og
hegðunarviðmiðum.

Almenn sátt virðist vera um að nemendur læri best þegar notaðar eru fjölbreyttar
aðferðir vegna þess að þá virkjast fleiri taugaendar. Þannig verður skilningurinn dýpri og
víðtækari og minningarnar skýrari (Beninghof, 2010). Þrátt fyrir að góðir kennsluhættir
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og gott skipulag í bekkjarkennslu sé til fyrirmyndar og nemendur með annað mál hafi
líka gagn af því er það ekki nóg til að flýta fyrir námi þeirra (Goldenberg, 2013). Æskilegt
virðist vera að kenna tungumálið sérstaklega í samræmi við það sem vitað er um þróun
og upptöku annars tungumáls. Einnig er mikilvægt að mæta nemendum þar sem þeir
eru staddir í máltökuferli nýs tungumáls (Norris og Ortega, 2000; OECD, 2006; Saunders
o.fl., 2013; Bigestans, 2017).
2.2.3 Skóli án aðgreiningar og þörfin fyrir viðeigandi kennslu
Víða hefur lagst af að taka nemendur út úr kennslu og veita þeim sérstaka
annarsmálskennslu. Til að koma til móts við tungumálaþarfir annarsmáls nemenda
hefur verið komið á samkennslu (e. co-teaching) tveggja kennara í sömu kennslustofu.
Fræðimenn hafa bent á vankanta, sem virðast fylgja hugmyndum um samkennslu og
skóla án aðgreiningar (Beninghof, 2010; 2016; Honigsfeld og Dove, 2010; 2015; McClure
og Cahnmann-Taylor, 2010; Pappamihiel, 2012). Því miður hefur þróunin orðið sú að
hugmyndir um gæði samkennslu og skóla án aðgreiningar eru á kostnað viðeigandi
kennslu í öðru máli. Þar sem ekki er nógu kostað til mannafla, sem er algengt, eru allir
nemendur settir undir sama hatt og þeir fá enga sérstaka annarsmálskennslu. Á tímum
niðurskurðar og sparnaðar í skólakerfinu er ákveðin hætta á að litið sé á samkennslu í
skólastofunni sem sparnaðaraðgerð, sérstaklega ef það vantar aðstöðu fyrir
annarsmálskennslu (McClure og Cahnmann-Taylor, 2010). Í rannsókn sem Pappamihiel
(2012) gerði á samkennslu bekkjarkennara og kennara í öðru máli lýsir hún áhyggjum
sínum af því að annarsmálsnemendur í bekkjarkennslu fái ekki þann stuðning sem þeir
þurfa og að undirbúningur og kennsla sé of almenn og miðist við allan hópinn.
Pappamihiel (2012) leggur til að nemendur séu teknir út reglulega til að hægt sé að
koma til móts við sérstakar þarfir þeirra tengdar tungumálinu. Honigsfeld og Dove
(2010; 2015) segja að það fari ekki á milli mála að nemendur með annað mál þurfi
viðeigandi stuðning sérmenntaðra kennara. Það þurfi ekki að vera spurning um að taka
nemendur annaðhvort út úr tíma eða kenna þeim inn í bekk, því samkennsla (e. coteaching) bjóði upp á bæði úrræðin. Honigsfeld og Dove (2015) lýsa áhyggjum sínum af
því að nemendur með annað mál séu of oft teknir út úr tímum og veitt alls konar úrræði
þar sem nám þeirra verði samhengislaust og þeir missi tilfinninguna fyrir að þeir tilheyri
og dragist aftur úr. Um leið séu send röng skilaboð út í skólasamfélagið sem jaðarsetji
nemendur enn frekar (Honigsfeld og Dove, 2015; Theoharis og O’Toole, 2011).
Aðalnámskrá grunnskóla (2011) endurspeglar þetta viðhorf en þar stendur:
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Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að
bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og
mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal
áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum.
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43)
Samt sem áður er þar talað um að kennslan eigi að taka mið af þörfum nemenda og að
ekki megi mismuna þeim:
Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og
efla með nemendum áhuga og vinnugleði. Kennsluhættir skulu taka mið af
jafnrétti og jafnræði og mega ekki mismuna nemendum, t.d. eftir kynferði,
búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, kynhneigð eða
félagslegri stöðu. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43)
Spyrja má hvort nemendum með íslensku sem annað mál sé mismunað vegna uppruna
síns ef þeir fá ekki viðeigandi kennslu. Eftirfarandi lýsing (McClure og Cahnmann-Taylor,
2010, bls. 118) er dæmigerð upplifun annarsmálskennara þegar nemendur eru ekki
lengur teknir út úr tíma í viðeigandi kennslu annars tungumáls:
Mér finnst bara að ég sé ekki að gefa þeim eins mikið og þau þurfa.
Stundum finnst mér að ég sé að bregðast þeim vegna þess að ég get ekki
veitt þeim beina athygli og einbeitt mér að tungumálinu eins og ég gat gert
þegar þau voru tekin úr tímum. Mér finnst mjög gaman að taka þátt í
inntaksbundnu námi þeirra inni í bekkjum en stundum velti ég fyrir mér
hvað við séum að gera hér. Þetta er ekki svona einfalt, að það sé slæmt að
taka úr bekk og samkennsla sé nóg. Samkennsla er fín að mörgu leyti en ég
verð að ná til baka einhverju af því sem glataðist með þessari áherslu á
samkennslu. Ég sakna nánu tengslanna sem ég byggði upp við nemendurna
í þessu smágerða umhverfi þegar þeir voru teknir út.
Sú staðreynd að viðkomandi kennari eyddi lunganum úr deginum í að heimsækja bekki
margra kennara til að kenna og styðja við annarsmálsnemendur ýtti undir þær áhyggjur
hennar að hún væri að glata faglegri sjálfsvitund sinni sem annarsmálskennari (McClure
og Cahnmann-Taylor, 2010).
Þegar skipulag kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál í grunnskólum
er ákveðið er mikilvægt að það sé vandað og vel ígrundað vegna þess að margir þættir
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spila þar inn eins og ég ræddi hér að framan. Í næsta kafla beini ég sjónum mínum að
fagmennsku og samvinnu kennara sem miðar að því að deila þekkingu og læra saman.

2.3 Fagmennska og áhrif kennara
Eins og komið hefur fram er ýmislegt vitað um gæði kennslu og skipulags þegar
annarsmálskennsla í grunnskóla er annars vegar og hægt er að draga lærdóm af þeirri
þekkingu. Bent hefur verið á að til að hafa áhrif og efla gæða kennslu ættu kennarar að
þróa faglega sjálfsvitund og fagmennsku og þannig styrkja stöðu sína innan skólanna
(Sigurður Kristinsson, 2013a).
Í Aðalnámskrá (2011) segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Góður
árangur fer eftir gæðum kennslunnar sem byggist á áhugasamri og vel menntaðri
fagstétt. Fagmennska kennara felur í sér viðhorf, sérfræðimiðaða starfsmenntun,
þekkingu og siðferði starfsins. Íslenskt samfélag hefur breyst mjög hratt undanfarin ár
og það hefur í för með sér að auknar kröfur eru gerðar til kennarastéttarinnar sem ber
þá ábyrð að aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingunum og greina nýjar
aðstæður og í framhaldinu að fella starfsemi skólanna að þeim á ábyrgan hátt
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).
Að vinna faglega eða sem fagmaður getur falið í sér þrjá samverkandi þætti sem
Hargreaves og Fullan (2012) kalla fagauð (e. professional capital); það sem maður á eða
hefur tileinkað sér til dæmis í gegnum nám, ígrundun, reynslu og samvinnu. Þessir þrír
þættir eru mannauður (e. human capital), sem vísar til persónulegrar hæfni og færni,
félagsauður (e. social capital) sem á við samskipti, og ákvörðunarauður (e. decisional
capital) en það er hæfni til að taka ákvarðanir um hvert skuli stefna (Hargreaves og
Fullan, 2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015).
Hargreaves og Fullan (2012) leggja til að þegar breytinga sé þörf sé æskilegt að byrja
á sjálfum sér, það er að þróa persónulega hæfni eða mannauð. Eigin reynsla, óánægja,
hugsjónir og sjálfsvitund séu mikilvægir útgangspunktar. Um leið hefur verið bent á
ýmsa erfiðleika í því samhengi, svo sem að það taki tíma að breyta og það sé oft
sársaukafullt og þess vegna sé mikilvægt að fara hægt í sakirnar í breytingaferlinu
(Hargreaves og Fullan, 2012; Martin-Beltran og Peercy, 2014). Keefe, Moore og Duff
(2004) segja að sjálfsrýni sé nauðsynlegur þáttur í samfélagi kennara og nemenda en
ekki megi þó skilja það sem svo að maður eigi að kafa djúpt í vandamál sín og uppruna
þeirra – eins konar Freudísk nálgun sé ekki málið – heldur þurfi maður að vera einlægur
og heiðarlegur gagnvart sjálfum sér. Hvaða hugmyndir hefurðu til dæmis um nemendur
og væntingar til þeirra? Hefurðu þekkingu til að mæta þörfum allra nemenda? (Keefe
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o.fl., 2004). Ekki er nóg að taka tillit til menningarlegrar fjölbreytni ef ekki eru gerðar
kröfur til nemenda sem koma frá öðrum menningarsvæðum (Roessingh, 2004;
Timperley og Alton-Lee, 2008). Mikilvægt er að kennarar skilji hvað fer fram í huga
nemendanna og hvaða hugmyndir þeir hafa, til dæmis um eigið nám (Timperley og
Alton-Lee, 2008; Bruner, 1996). Þegar kennarar leggja sig eftir því að nálgast nemendur
með annað mál og kynnast bakgrunni þeirra og hugmyndum fá þeir einstakt tækifæri til
að læra af þeim og kynnast sérstökum þörfum þeirra í máltöku annars máls (Windschitl,
2002). Til að það sé hægt þurfa yfirvöld að átta sig á því hve mikið álag er á kennurum.
Ef þjónustan við nemendur með annað mál á að vera til fyrirmyndar þarf aukinn
mannafla (McClure og Cahnmann-Taylor, 2010).
Þegar byggja á upp persónulegan mannauð er gott að hafa ákveðna þætti í huga og
vinna út frá þeim, svo sem að þjálfa núvitund með því að hugleiða, hlusta á tónlist eða
fara út að ganga til að ná einbeitingu, dvelja í núinu og skoða um leið hvort það sem
gert er í kennslustofunni sé í takt við viðhorf okkar og gildi (Hargreaves og Fullan, 2012).
Gott þykir að byggja á jákvæðri sjálfsrýni, þar sem dregnir eru fram styrkleikar, og
aðferðum kjarnaígrundunar þar sem leitast er við að finna og skilja hver raunveruleg
viðhorf okkar eru í kennslu og mannlegum samskiptum (Korthagen o.fl., 2012).
Evelein og Korthagen (2015) tala um að ígrundun sé lykilatriði í faglegri þróun. Þó
eru ekki allar tegundir ígrundunar jafn gagnlegar. Gerður er greinarmunur á
hegðunarafstöðu og merkingarafstöðu ígrundunar. Hið fyrra miðar að spurningunni
„hvað ætti ég að gera?“ en merkingarafstöðu ígrundunar er frekar ætlað að greina
merkingu ákveðinna aðstæðna og meta hvað er eða var kjarninn í þeim eða mikilvægt
við þær. Merkingarafstaða ígrundunar hefur áhrif á og eflir faglegan þroska en
hegðunarafstaðan horfir venjulega á lausn til styttri tíma (Evelein og Korthagen 2015).
Merkingarafstaða ígrundunar snýst í raun um hvernig ég túlka og lýsi merkingarbærum
atvikum sem ég tel að geti eflt skilning minn og þannig get ég nýtt þá reynslu í öðru
samhengi við aðrar aðstæður.
Hugmyndir fræðimanna geta kynnt okkur fyrir nýju sviði en aðeins með því að
tengja eigin reynslu og annarra við þær sjáum við nýjar hugmyndir sem hægt er að
hrífast af og hrinda í framkvæmd (Hargreaves og Fullan, 2012). Þannig sýnist mér vera
víxlverkan á milli nýrra hugmynda sem sóttar eru í fræðin og eigin reynslu. Korthagen
og Kessler (1999) lýsa samspili fræða og reynslu í hugmyndum sem þeir kalla raunhæfa
líkanið (Hafþór Guðjónsson, 2007) en þar er gert ráð fyrir að til séu tvenns konar fræði:
Fræði (með stóru F-i) og fræði (með litlu f-i). Fræði með stóru F-i eru skilgreind sem sá
fræðilegi efniviður sem ég nota til þekkingarsköpunar og tengi við eða finn stað í
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mínum persónulega heimi þekkingar og reynslu í þeim tilgangi að efla og styrkja
fagmennsku mína sem annarsmálskennari í grunnskóla (Korthagen og Kessler, 1999;
Hafþór Guðjónsson, 2007). Fræði með litlu f-i eru hins vegar afurðin sem verður til
jafnóðum. Þau eru samspil fræða með stóru F-i sem ég hef valið að tileinka mér, við
reynslu mína sem verður til í þeirri skólamenningu sem ég hef starfað í og samskipti við
annað fólk. Þannig vel ég Fræði sem ég skil og get tengt við skemað sem fyrir er til að
þróa fræðin mín. Afar mikilvægur þáttur í tengslum við starfsþróun og getuna til að
yfirfæra nýfengna þekkingu á raunverulegar aðstæður er jákvætt sjónarhorn, eða eins
og ég sé það, að vinna lausnamiðað (Evelein og Korthagen, 2015).
Hafþór Guðjónsson (2007) lýsir því hve erfitt það sé að breyta hugsunarhætti sínum
í skólasamfélagi þar sem önnur viðhorf ríkja og hve einmanaleg iðja það geti verið, mér
finnst hann hér vera að lýsa því, sem ég kalla fagleg einangrun og er algeng hjá
kennurum sem sinna nemendum með annað tungumál (Arkoudis, 2006; Zehr, 2006;
Honigsfeld og Dove, 2015). Þótt undarlegt sé myndast ekki mikil fagþekking eða
fagauður með því að einblína eingöngu á eigin fagmennsku og persónulega hæfni. Til að
þróa mannauð þarf að deila persónulegri þekkingu með öðrum til að hún nái útbreiðslu
(Hargreaves og Fullan, 2012). Ég læri meira og bæti fleira ef ég sækist eftir því að vinna,
skipuleggja og taka ákvarðanir með öðrum kennurum frekar en að bera alla byrðina
sjálf (Beninghof, 2010; Hargreaves og Fullan, 2012).
Evelein og Korthagen (2015) ræða um hversu mikilvægt það sé að biðja um stuðning
eða kalla eftir samræðum og skilningi á vinnustaðnum þegar vandi steðjar að, hvort
sem er í einkalífi eða starfi, vegna þess að allt spilar þetta saman og hefur áhrif á
starfsgleði og starfsgetu. Þeir segja að þetta sé frábær leið til að breyta silfri í gull.
Öflugasta fólkið er það sem áttar sig á að maður hættir aldrei að læra og faglegur
stuðningur í starfi ætti að vera til staðar til að efla samfellda starfsþróun (Evelein og
Korthagen, 2015). Mér sýnist hugmyndir þeirra tengjast hugmyndum Hargreaves og
Fullan (2012) um ákvörðunarauð. Til að þjálfast í því að taka ákvarðanir um hvert skuli
stefna þarf að kalla eftir athugasemdum eða endurgjöf um eigin starfshætti og í
framhaldinu að ígrunda með starfsfélögum sínum. Þegar kemur að því að þróa
fagmennsku og fagauð hefur gefið góða raun að byrja á einu atriði sem felur í sér
samvinnu við einn eða fleiri starfsmenn en ég ein ber ábyrgð á (Hargreaves og Fullan,
2012).
Í þessum kafla beindi ég sjónum að fagmennsku kennara og ábyrgð þeirra í
samfélagi mikilla breytinga. Í næsta kafla fjalla ég um samkennslu tveggja kennara með
ólík sérsvið menntunar.
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2.4 Samkennsla og þróun hennar
Samkennsla (e. co-teaching) er samvinna tveggja kennara með mismunandi
þekkingarsérsvið í kennslu, til dæmis bekkjarkennara annars vegar og hins vegar
kennara sem kennir annað tungumál. Samkennsla er hugtak sem kemur úr
sérkennslugeiranum og hefur þróast þar um nokkurt skeið (sjá t.d. Gately og Gately
2001; Beninghof, 2010). Sama eða svipað skipulag hefur verið yfirfært á það þegar
nemendur með annað tungumál eiga í hlut í bekkjarkennslu. Smátt og smátt hefur
orðið þróun í þá átt að sníða af vankanta samkennslu (Beninghof, 2016; Honigsfeld og
Dove, 2016).
Vert er að skoða þau hugtök sem notuð eru þegar kennarar ákveða að kenna saman
eftir ákveðnum leiðum. Skilgreiningin á enska orðinu team teaching er samvinna
tveggja eða fleiri kennara sem fellur undir hugtakið teymiskennsla, til dæmis þegar tveir
umsjónarkennarar deila ábyrgð á tveimur bekkjum í sama árgangi (Ingvar Sigurgeirsson,
Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Í
teymiskennslu eru kennarar oft með svipaða menntun og áhersla er lögð á innihald
námskrár og agastjórnun við kennslu (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir,
2014). Samkennsla (co-teaching) er hins vegar ekki það sama og teymiskennsla (team
teaching) heldur er átt við það þegar tveir kennarar í sömu stofu kenna einum bekk í
sameiningu. Þá hafa kennararnir oftast ólíka menntun eða mismunandi
þekkingarsérsvið, til dæmis umsjónarkennari og annarsmálskennari (Beninghof, 2010;
Dove og Honigsfeld, 2010). Mikilvægt er að skilgreina hlutverk beggja kennaranna;
annarsmálskennari kemur inn í samstarfið með sérþekkingu á ákveðnum nemendahópi
og umsjónarkennari heldur utan um innihald námskrár, skipulagningu, agastjórnun við
kennslu og foreldrasamstarf (Creese, 2005; Beninghof, 2010; 2016; McClure og
Cahnmann-Taylor, 2010).
Pawan og Ortloff (2011) telja að samkennsla annarsmálskennara og bekkjarkennara
verði sífellt mikilvægari og benda á að bekkjarkennarar ættu að fá aðgang að
nauðsynlegum stuðningi, fræðslu og þekkingu sem nemendur þurfa. Samkennsla er án
efa áhrifamesta leiðin til að styðja við nám nemenda með annað mál um leið og
kennarar læra hvor af öðrum og bæta sig í starfi (Beninghof, 2010; Honigsfeld og Dove,
2015). Auk þess hafa niðurstöður rannsókna sýnt að í samkennslu upplifðu
annarsmálskennarar minni einangrun í starfi sínu og námsárangur nemenda batnaði
(Zehr, 2006; Dove og Honigsfeld, 2010; Honigsfeld og Dove, 2015).
Stuðningur skólastjórnenda er einn af mikilvægustu þáttunum þegar kemur að því
að hrinda breytingum í framkvæmd (Davison, 2006; DelliCarpini og Gulla, 2009;
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McClure og Cahnmann-Taylor, 2010; Martin-Beltran og Peercy, 2014; Honigsfeld og
Dove, 2015). Nauðsynlegt er að taka frá sameiginlegan tíma til áætlanagerðar því
annarsmálskennarar eru í raun algjörlega háðir faglegum samskiptum við
bekkjarkennara til að geta undirbúið kennsluna og verið með á nótunum þegar kemur
að því að kenna nemendum með annað mál (Baecher og Bell, 2011). Pappamihiel
(2012) komst að því að í öllum tilfellum þar sem kennarar fengu ekki sameiginlegan
undirbúningstíma varð árangur samkennslu lítill. Hún segir því að einn mikilvægasti
þátturinn til að samkennsla beri árangur sé sameiginlegur undirbúningstími. Formlegur
tími sem ætlaður er til að skipuleggja kennsluna er mikilvægur þáttur þó að það eitt og
sér sé ekki uppskrift að velgengni (Dove og Honigsfeld, 2010; Honigsfeld og Dove,
2015).
Kennarar sem hafa þá þekkingu sem þarf til að sinna nemendum með annað mál
gegna mikilvægu hlutverki í umönnun og kennslu sem hefur ekki alltaf verið virt að
verðleikum af samstarfsfólki (Harvey og Teemant, 2012). Rannsóknir frá til dæmis
Ástralíu, Bandaríkjunum, Englandi og Finnlandi sýna að þeir hafa ekki enn náð að festast
í sessi sem fagmenn og sérhæfðir kennarar og þeim finnst oft að þeir séu útundan í
skólasamfélaginu (Creese, 2005; Arkoudis, 2006; DelliCarpini og Gulla, 2009; Dove og
Honigsfeld, 2010; Pappamihiel, 2012; Lääkkölä, Määttä og Uusiautti, 2014). Almennt er
of mikið álag á annarsmálskennurum, meðal annars vegna þess að þeim er ætlað að
eiga samskipti við stóran hóp af kennurum og nemendum og mikil hætta er á að þeir
brenni út í starfi (Arkoudis, 2006; McClure og Cahnmann-Taylor, 2010; Baecher og Bell,
2011). Annarsmálskennurum hefur almennt ekki liðið vel í vinnu með öðrum kennurum
vegna þess að faglegt samstarf hefur einkennst af misskilningi og núningi þar sem
almennir kennarar hafa vald til að hafna eða samþykkja hugmyndir sem lúta að kennslu
annars máls nemenda. Annarsmálskennarar eru oft einangraðir og hafa ekki fengið þá
þjálfun sem þarf til að miðla þekkingu sinni til annarra kennara (Arkoudis, 2006). Í
samanburði við bekkjarkennara er gjarnan litið svo á að kennarar annars tungumáls hafi
enga sérstaka þekkingu á inntaki námsefnis og þar af leiðandi skipti þeir minna máli en
bekkjarkennarar í skólasamfélaginu. Í þeim skilningi er litið svo á að starf
annarsmálskennara feli í sér skipulagningu áætlana og almenna yfirsýn yfir námsferli
nemenda með annað tungumál en ekki sérþekkingu (Creese, 2005; Arkoudis, 2006). Í
hnotskurn felur skýring Baecher og Bell (2011) á nauðsyn undirbúningstíma í sér þessa
skilgreiningu á hlutverki kennara sem kennir annað tungumál. Hann sé í raun algjörlega
háður faglegum samskiptum við bekkjarkennara til að geta undirbúið kennsluna og
verið með á nótunum þegar kemur að því að kenna nemendum með annað mál. Þessi
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staða hefur veruleg áhrif á hugsanlega samkennslu. Ef ég sem kennari í öðru tungumáli
starfa einungis á forsendum almennrar námskrár án nokkurrar eigin þekkingar eða
sérhæfingar, hvaða þýðingu hefur það þá fyrir stöðu mína og getu til að hafa áhrif sem
máli skipta? Get ég stuðlað að varanlegum breytingum við þær aðstæður? (McClure og
Cahnmann-Taylor, 2010). Völd og valdajafnvægi eru grundvallaratriði til að skilja megi
samkennslu en þessir þættir eru sjaldan ræddir eða hleypt upp á yfirborðið. Kennarar í
öðru máli og bekkjarkennarar þurfa að læra að skilja sérsvið hvors annars, stöðu og
ólíka sýn á kennslufræði til að samkennsla geti þróast á jákvæðan hátt (Keefe o.fl.,
2004; DelliCarpini og Gulla, 2009; McClure og Cahnmann-Taylor, 2010).
Pawan og Ortloff (2011) lýsa ákveðinni afstöðu til hindrana eða erfiðleika í samvinnu
sem mér finnst hjálplegt að hafa í huga. Þeir leggja til að ekki sé litið á hindranir og átök
sem „svið hinna ófaglegu og óstarfhæfu”. Hindranirnar séu gagnlegar þar sem þær
skilgreina fagleg mörk en gefa um leið til kynna hvað það er sem kennarar þurfi að
sigrast á til að ná fram virkri samvinnu (Pawan og Ortloff, 2011). Sem dæmi um
hindranir eða átök sem komið hafa fram í rannsóknum á samkennslu er mótþrói
kennara til að deila svæði eða kennslustofu með öðrum kennara (Davison, 2006; Dove
og Honigsfeld, 2010; Martin-Beltran og Peercy, 2014). Traust virðist vega þungt í
samstarfsverkefnum í samkennslu, sérstaklega það sem verndar faglega reisn
kennaranna og eignarhald þeirra á faglegu umráðasvæði (Pawan og Ortloff, 2011). Til
að skilja minn þátt í samkennslu tel ég nauðsynlegt að skoða eigin hugmyndir og
viðbrögð í þróunarferlinu (Evelein og Korthagen, 2015).
Dove og Honigsfeld (2010) setja fram eftirfarandi ráðleggingar til kennara sem
kenna annað tungumál og annarra kennara sem hafa áhuga á að kenna saman:


Byrjið smátt.



Gerið raunhæfar væntingar til ykkar sjálfra og samkennara.



Finnið sameiginlegan tíma til að skipuleggja ykkur eða nýtið rafræna
miðla til að eiga samskipti.



Leggið til að þróun samkennslu verði viðurkenndur þáttur í
endurmenntun.

Það er mikilvægt að mínu mati að kennarar gefi sér góðan tíma til að þróa samstarf
með ákveðin verkfæri í huga svo að vel takist til. Verkfærin eru fræðilegi hluti
ritgerðarinnar sem ég hef valið af gaumgæfni úr lærðum ritum; mikilvægur efniviður til
þekkingarsköpunar sem ég hef fundið stað í mínum persónulega þekkingarheimi.
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Þannig tengi ég nýjan efnivið við fyrri þekkingu sem vonandi skapar nýja hugsun og eflir
hugtakaskilning minn (Hafþór Guðjónsson, 2007).
2.4.1 Þróun og ferli í samkennslu
Martin-Beltran og Peercy (2014) líta á samkennslu sem stöðugt námsferli sem verður til
um leið og kennarar vinna störf sín. Gately og Gately (2001) hafa greint þrjú stig sem
sýna framfarir í því ferli: Byrjendur, málamiðlun og samstarf. Á hverju stigi sýna
kennarar mismikil og mismunandi samskipti. Það tekur mislangan tíma að þróa
samkennslu og getur tekið kennara allt frá sex vikum upp í tvö ár að ná saman (Gately
og Gately, 2001). Ég held að kennarar hafi gagn af að kynna sér slíkt þróunarferli hyggi
þeir á samstarf.
Stig eitt. Byrjendur: Á fyrsta stigi vanda kennarar sig sérstaklega í samskiptum og
sýna varkárni. Samskiptin eru yfirborðsleg um leið og tilfinning fyrir mörkum er þróuð
og reynt að koma á faglegu vinnusambandi. Sérkennarar (í mínu tilfelli kennari í
íslensku sem öðru máli) gætu fundið fyrir óþægindatilfinningu, fundist þeir vera skildir
útundan eða ekki tilheyra. Þeir fara sér oft hægt um leið og þeir finna út hvað hver á að
gera. Samskipti eru kurteisleg, varfærnisleg. Kennarar geta setið fastir á þessu stigi ef
þeir eru ekki meðvitaðir um þróunarferlið og hafa ekki sama markmið, það er að vinna
saman. Það gæti verið skýringin á þeirri óánægju sem kemur fram í þeim fræðum sem
ég lýsti hér á undan (Creese, 2005; Arkoudis, 2006; DelliCarpini og Gulla, 2009; Dove og
Honigsfeld, 2010; Pappamihiel, 2012; Lääkkölä o.fl., 2014) og samkvæmt Gately og
Gately (2001) sitja þeir fastir á fyrsta stiginu og vita ekki af því.
Stig tvö. Málamiðlun: Á öðru stigi þróast samskipti og tilfinning fyrir því að maður
verður að gefa eitthvað upp á bátinn til að fá annað í staðinn. Fagleg samskipti aukast
augljóslega.Tilfinningin fyrir málamiðlunum er áberandi á þessu tímabili. Sérkennarinn
(í mínu tilfelli kennari í íslensku sem öðru máli) tekur kannski meiri þátt í samkennslunni
en til þess hefur hann þurft að gefa eftir í einhverju tilliti. Slíkar málamiðlanir á þessu
stigi eru kennurum mikilvægar til að þeir geti byggt upp traust sem er nauðsynlegt svo
þeir geti þróað samstarfið lengra. Opin og einlæg málamiðlun er kjarninn í þessu stigi.
Stig þrjú. Samstarf: Á þessu stigi eru samskiptin opin og einlæg. Húmor, vellíðan og
traust er einkennandi fyrir samstarfið í kennslustofunni. Þetta upplifa bæði kennarar og
nemendur og jafnvel gestir. Báðir kennarar vinna saman og bæta hvorn annan upp. Á
þessu stigi er oft erfitt að sjá hver er kennarinn og hver er sérkennarinn (Gately og
Gately, 2001). Hargreaves og Fullan (2012) segja það tímafrekt að byggja upp traust.
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Eftirfarandi lýsing þeirra á því hvernig traust þróast opnar fyrir mér nýjan skilning og ég
hrífst af hugmyndinni því mér finnst hún svo falleg og sönn:
Traust þróast á sama hátt og fólk. Traust á fólki er mikilvægt en traust á
þróuninni leysir það af hólmi. Treystu ferlinu og lengst af kemurðu til með
að treysta fólkinu líka. Þannig nærðu utan um þverstæðuna sem fólgin er í
traustinu og lærir að ýta við samferðafólkinu þínu með því að ýta við sjálfri
þér. (Hargreaveas og Fullan, 2012, bls. 159)
Til að skýra betur hvað felst í þessum orðum má vísa til núvitundar; aðferðin til að
byggja upp traust felst í því að dvelja í núinu, horfa, hlusta og skilja án þess að dæma
eða gefa sér að maður viti betur.
2.4.2 Hlutverk og ábyrgð í samkennslu
Beninghof (2010) segir að ákveðnir persónulegir eiginleikar hafi reynst virka vel til að
koma á og viðhalda öflugri samkennslu en það eru sveigjanleiki, aðlögunarhæfni og
opinn hugur. Þó segir hún mikilvægast af öllu í samkennslu að kennarar hanni sitt eigið
skipulag eða módel sem kemur sér best fyrir nemendurna að þeirra mati (Beninghof,
2010). Vel skipulögð samkennsla þar sem markmið og hlutverk eru skýr og vel skilgreind
hefur gefið góða raun (Zehr, 2006; DelliCarpini og Gulla, 2009; Dove og Honigsfeld,
2010; Pappamihiel, 2012; Martin-Beltran og Peercy, 2014). Markmið kennara er að
skilja hvaða verkfæri sé hægt að nota til að læra að kenna saman og koma þannig til
móts við þarfir nemenda. Verkaskipting, markmið, sameiginleg verkfæri, svo sem
athugasemdir sem skrifaðar eru í vinnubækur nemenda, tölvupóstar, námskrá og
námsbækur, stuðningur skólastjórnenda og skólanorm eru mikilvæg atriði sem
kennarar hafa notað sem hjálpa þeim við að kenna saman (Martin-Beltran og Peercy,
2014). Pappamihiel (2012) talar um að það sé ekki auðvelt að velja kennsluskipulag, það
er ákveða hvernig kennarar deili hlutverkum í sama rými í skólastofunni. Það getur skipt
sköpum að það sé gert að vel ígrunduðu máli og um leið er varasamt að taka ákvörðun í
flýti. Kennarar gætu þurft að gera tilraunir með mismunandi skipulag áður en ákvörðun
er endanlega tekin (Pappamihiel, 2012). Skýrt samráð um hlutverk og ábyrgð er
nauðsynlegt til að ná árangri. Ef samráð er ekki haft um hlutverkaskipti og ábyrgð er
hætta á að gremja myndist vegna skorts á jafnræði á milli kennaranna. Skipulagðar
samræður eru öflugt tæki til valdeflingar kennara, það er samtal um hver eigi að gera
hvað og hvenær. Um leið og kennarar ræða hlutverkaskipti og ábyrgð sjá þeir hlutina í
skýrara ljósi sem gefur samstarfinu gjarnan nýjan þrótt (Beninghof 2010; 2016).
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Eitt af því sem oft gleymist að skoða þegar tveir kennarar byggja upp og þróa
samkennslu eru smáatriði sem geta leitt til pirrings og síðar djúpstæðrar gremju. Þá er
um að ræða atriði eins og hvenær og hvort megi tala saman í kennslustund, hvort
nemendur eigi að nota penna eða blýant eða hvort þeir megi standa upp til að ydda
blýantinn sinn án þess að biðja um leyfi. Þessar daglegu athafnir í skólastofunni, sem
virðast aukatriði og smámunasemi, geta verið mikilvægir grundvallarþættir sem
magnast að umfangi þegar líður á skólaárið. Kannski eru þessir hlutir einmitt svo
mikilvægir vegna þess að þeir virðast hafa of lítið vægi til að ástæða sé til að hafa
áhyggjur af þeim (Keefe o.fl., 2004).
Beninghof (2010) lýsir því hvernig samkennsla eigi ekki að vera. Samkennsla þýðir
ekki að annar kennarinn sé leiðandi á meðan hinn fer yfir verkefni. Með henni er ekki
átt við að báðir kennarar geri það sama í öllum tímum, að kennari með sérsvið dragi
einn af nemendum „hennar“ út í horn á meðan bekkjarkennarinn kennir hinum
nemendunum eða að einn kennari sé sérfræðingur á meðan hinn aðstoðar. Það á ekki
að kenna á sama hátt og alltaf hefur verið gert. Samkennsla er aftur á móti samvinna
tveggja kennara með mismunandi sérsvið sem miðar að því að veita góða, alhliða
skilvirka kennslu (Beninghof, 2010).
Beninghof (2010; 2016) er sérkennari að mennt en starfar nú sem kennari og
ráðgjafi fyrir kennara sem vilja læra um samkennslu. Eftirfarandi frásögn Beninghof
(2016) frá einu námskeiði, lýsir í hnotskurn viðhorfum fræðimanna um samkennslu
tveggja kennara sem hafa ólíka menntun (Beninghof, 2016, bls. 10):
Hópur kennara er saman kominn eftir skóla til að læra um starfshætti
samkennslu. Ég deyfi ljósin fyrir sýningu á myndskeiði af tveimur kennurum
að kenna saman og skrifa eftirfarandi spurningu á töfluna: Hvor af þessum
tveimur kennurum er sérkennari?
Áður en ég ýti á spilunarhnappinn réttir skólastjóri aftarlega í stofunni upp
höndina og segir: Í gæðasamstarfi í samkennslu ættum við ekki að geta sagt
til um hvor er hvað, er það nokkuð?
Sá víðtæki misskilningur að góð samkennsla sé einhvers konar klónun hefur yfirleitt í för
með sér slæma útkomu fyrir nemendur að mati Beninghof (2016). Með klónun er átt
við að báðir kennarar í samkennslu hafi sama hlutverk og ábyrgð, svipað og í
teymiskennslu. Hugtakið klónun finnst mér mikilvægt í þessu sambandi vegna þess að
það hjálpaði mér að skilja betur hvernig ég get skilgreint stöðu mína faglega sem
kennari í íslensku sem öðru máli. Í stað þess að gera kennslu tveggja kennara í sömu
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kennslustofu óaðgreinanlega ætti að fagna þeirri fjölbreytni sem þeir bera með sér inn í
kennslustofuna (Beninghof, 2016).
Gately og Gately (2001) tala um að á þriðja og hæsta stigi samvinnu sé erfitt að sjá
hver sé bekkjarkennarinn og hver sérkennarinn. Það er hægt að túlka á marga vegu en
eins og ég skil það eiga þau við að valdajafnvægið sé jafnt en ekki endilega að
kennararnir vinni nákvæmlega eins eða segi það sama. Þess vegna eru viðhorf og
lýsingar Beninghof (2016) hér að framan mikilvægt innlegg í umræðuna um samkennslu
og samráð tveggja kennara með mismunandi þekkingarsérsvið í kennslu. Hugmyndir
Beninghof (2016) um hlutverk og markmið í samkennslu finnst mér einnig vera
áhugaverðar.
Ekki er alltaf auðvelt að skilja eða fara eftir fræðilegum hugmyndum sem settar eru
fram, stundum misskilur maður þær og jafnvel virkar aðferðin ekki þegar á hólminn er
komið. Eftirfarandi frásögn (Beninghof, 2016, bls. 14) finnst mér lýsa vel slíkum
misskilningi:
Herra Calhoun, reyndur eldri sérfræðingur í ensku sem öðru máli, eyddi
klukkustundum á hverri nóttu í að reyna að verða sérfræðingur í sögu
heimsins til að standa sig í samstarfinu. Jafnframt þróaði hann og bjó til
einstaklingsmiðað námsefni fyrir nemendur með annað tungumál.
Kennsluráðgjafinn tók eftir því að hann var að örmagnast, eins og hún
orðaði það, og skoðaði málið ofan í kjölinn. Í ljós kom að hann var að reyna
að gegna tveimur hlutverkum samtímis, annars máls kennara og
sögukennara. Ráðgjafinn settist niður með þeim sem áttu hlut að máli og
greiddi fyrir hreinskiptnum umræðum um hvaða hlutverk og ábyrgð væri
raunhæf fyrir hvern aðila.
Þessi lýsing er gott dæmi um mikilvægi þess að skilgreina vel stöðu, hlutverk og
sérþekkingu tveggja kennara í samkennslu.
Beninghof (2010; 2016) skrifar um fjölbreyttar hugmyndir í samkennslu sem mér
finnst vera raunhæfar. Beninghof (2010) útskýrir hvernig kennarar í samkennslu geta
undirbúið sig og kennt á fjölbreyttan hátt, til dæmis með því að virkja sjón, heyrn,
snertiskyn og hreyfiskyn nemenda. Þannig gætu kennarar skipt með sér verkum; annar
kennarinn undirbúið sjónrænt og heyrnrænt kennsluefni en hinn skipulagt kennsluefni
með áherslu á snerti- og hreyfiskyn sem er sérstaklega góð nálgun fyrir nemendur sem
eiga í málerfiðleikum og annarsmálsnemendur (Beninghof, 2010).
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Starfslýsing umsjónarkennara er sett fram í grunnskólalögum (Lög um grunnskóla
nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá (2011, bls. 44) er nánari útfærsla á störfum
umsjónarkennara:
Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari tekur öðrum
starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þeirra, líðan
og velferð. Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast nemendum
sínum sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum. Hann vinnur náið með
þeim kennurum sem kenna nemendum í hans umsjá, safnar saman
upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan skóla og til foreldra í þeim tilgangi
að gera foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra
og skólastarfið. Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi
heimila og skóla og er megintengiliður milli skóla og heimila.
Í Aðalnámskrá (2011, 2013) er ekki fjallað sérstaklega um hlutverk og ábyrgð kennara
sem kennir og hefur umsjón með annars máls nemendum. Hinsvegar er ágæt lýsing á
því í Aðalnámskrá grunnskóla (1999):
Námsgreinin íslenska sem annað tungumál er meira en tungumálakennsla.
Saman fara markmið þar sem leitast er við að þjálfa nemendur í íslensku
máli og menningarfærni, viðhalda og þróa þekkingargrunn og læsi og örva
námsgetu og námstækni og stuðla að félagslegri vellíðan nemandans.
(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 84)
Samkvæmt minni þekkingu og reynslu þá er íslenska sem annað tungumál meira en
tungumálakennsla. Aðalnámskrá grunnskóla (1999) var í gildi til ársins 2010 en í
sérstöku riti um íslensku er fjallað ítarlega um íslensku sem annað tungumál, mun
ítarlegar en í þeirri sem kom út árið 2011. Þar er eins og íslenska sem annað tungumál
hafi gufað upp, allavega er það mín tilfinning því umfjöllunin er stutt eða frá bls. 107108, samtals 1.071 orð. Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) er umfjöllun um íslensku sem
annað tungumál mun lengri eða frá bls. 83-108, samtals 5652 orð. Þess má einnig geta
að ósamræmis gætir í lengd umfjöllunar um íslensku sem annað tungumál annars vegar
og íslenskt táknmál og íslensku sem móðurmál hinsvegar (Aðalnámskrá grunnskóla,
2013).
Lög og reglugerðir um íslensku sem annað tungumál voru til umfjöllunar í þessum
kafla, dregnar voru upp hugmyndir um viðeigandi kennslu annars máls og skipulag þess
í grunnskólum, fjallað var um fagmennsku og áhrif kennara og að lokum var greint frá
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hugmyndum um samkennslu, forsendum hennar og þróun. Í næsta kafla er lýsing á
aðferðum rannsóknarinnar.
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3 Aðferðafræði
Þessi kafli fjallar um aðferð rannsóknarinnar, ég segi fyrst frá tilgangi hennar,
markmiðum og rannsóknarspurningunni sem lagði grundvöllinn að henni. Því næst lýsi
ég sjálfri aðferðinni, vettvangi, þátttakendum og siðferðilegum atriðum sem þarf að
hafa í huga í rannsóknum. Að lokum segi ég frá því hvað ég gerði og hvernig.

3.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning
Tilgangur rannsóknarinnar var að efla kennslu og nám nemenda í íslensku sem öðru
tungumáli í grunnskólum með því að gera starfendarannsókn í samvinnu við annan
kennara. Sótt var í hugmyndir um markvissa samvinnu kennara í samkennslu. Markmið
rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig samvinna tveggja kennara, annars vegar
umsjónarkennara og hins vegar kennara í íslensku sem öðru máli, í grunnskóla getur eflt
nám og kennslu. Rannsóknarspurningin var: Hvernig getur samvinna tveggja kennara,
umsjónarkennara og kennara í íslensku sem öðru máli, eflt skilning minn á því hvernig
vinna megi uppbyggilega með nemendum með erlendan uppruna í grunnskóla?

3.2 Rannsóknaraðferðin
Rannsóknin sem ég gerði er starfendarannsókn. Fyrstu kynni mín af hugmyndum
starfendarannsókna voru þegar ég fékk námsleyfi veturinn 2010-2011. Ég stundaði þá
nám í kennslufræðum og kennarar í tveimur námskeiðum, Rannsóknir og skólastarf og
Kennsla í margbreytilegum nemendahópi, bentu mér á að þær aðferðir sem ég notaði í
starfi mínu væru aðferðir starfendarannsókna en ég hef gjarnan leitast við að þróa
kennsluleiðir á markvissan hátt. Frá upphafi kennsluferilsins 1987 hef ég átt frumkvæði
að þróunarverkefnum sem hafa verið styrkt af ýmsum aðilum.
Starfendarannsóknir snúast um að skoða starfið sitt, hvort sem maður er ánægður
með það eða ekki. Ef maður er sáttur skoðar maður hvað er gott og segir frá því en ef
maður er ósáttur finnur maður leiðir til að þróa starfið og bæta það, skoðar það á
skipulegan hátt og segir öðrum frá því (McNiff, 2010). Kennsla í íslensku sem öðru máli í
grunnskóla er nýlegt fag sem tók að eflast fyrir síðustu aldamót en árið 1996 voru í
fyrsta sinn sett ákvæði um sérstaka íslenskukennslu fyrir nemendur með annað
móðurmál en íslensku (Reglugerð nr. 391/1996). Starf kennara í íslensku sem öðru máli
er enn í mótun og mér finnst mikil þörf á að skoða og rýna í starf mitt sem slíkur
kennari. Það geri ég til að gera mér betur grein fyrir því hvað ég kann, hvaða reynslu ég
hef aflað mér í þessu mikilvæga mótunarstarfi og vegna löngunar minnar til að miðla
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þekkingu til annarra en einnig vegna þess hve óljóst og illa skilgreint mér finnst hlutverk
annarsmálskennara í grunnskóla vera. Í því samhengi finnst mér líka mikilvægt að tala
um valdeflingu og þörf mína fyrir faglegan skýrleika í starfi til að auka virðinguna fyrir
starfi mínu sem kennari í íslensku sem öðru máli. Þannig bendir Edda Kjartansdóttir
(2010) á að starfendarannsóknir skipti máli fyrir kennara, og stuðli meðal annars að því
að þeir efli vald sitt yfir þeirri fagþekkingu sem þeir nýta í störfum sínum.
Starfendarannsóknir og fagleg sjálfsrýni snúa að mér og persónu minni; ég geri grein
fyrir því hver ég er, fyrir hvað ég stend og hvaðan ég kem. Þó að starfendarannsóknir og
fagleg sjálfsrýni snúi að mér eru þær samt sem áður gerðar með öðru fólki sem einnig
kemur við sögu (McNiff, 2010). Í mínu tilfelli valdi ég að skoða sjálfa mig og viðbrögð
mín í samkennslu, hvað ég þurfti að gera til að mér liði vel í starfi sem kennari í íslensku
sem öðru máli og í samkennslu með öðrum kennara og um leið hvernig sú reynsla gæti
komið annars máls nemendum til góða í kennslu og námi. Hafþór Guðjónsson (2011)
segir að hægt sé að líta á starfendarannsóknir í skólum sem baráttu gegn einangrun og
fyrir samvinnu. Þetta er mikilvægt atriði sem hefur veitt mér nýjan skilning á starfi mínu
til 17 ára sem kennari í íslensku sem öðru máli. Ég var nærri því hætt störfum vegna
faglegrar einangrunar sem mér fannst fylgja starfinu. Líklega er ég ekki ein um að finna
fyrir faglegri einangrun því í nýlegri íslenskri rannsókn kemur fram að í skólum þar sem
teymiskennsla fer fram nefna kennarar sérstaklega að þeim finnist þeir ekki lengur vera
einangraðir faglega eða félagslega eins og þeir voru áður (Börkur Hansen og Steinunn
Helga Lárusdóttir, 2014). Þessar niðurstöður áttu sinn þátt í að kveikja hugmynd mína
um að gera rannsókn í grunnskóla um samkennslu. Það tók mig þó heila önn, vorið
2015, að finna út á hvaða vettvangi ég ætlaði að gera rannsóknina, því ég var ekki í
fastri vinnu á þeim tíma. Svanborg Jónsdóttir, annar leiðbeinenda minna, sagði mér frá
skólastjóra sem væri að leita að kennara í samkennslu í 5. bekk til að koma til móts við
nemendur með sértæka námsörðugleika í skóla án aðgreiningar. Á þeim tímapunkti var
hún ekki að benda mér á að sækja um starfið en umræðan snerist um mikilvægi
samstarfs kennara til að efla kennslu annars máls í grunnskóla og áhyggjur mínar af því
við hvað ég vildi starfa í framtíðinni. Þarna kviknaði hugmynd mín um að spyrjast fyrir í
viðkomandi skóla, til dæmis um hvort í bekknum væru nemendur með íslensku sem
annað mál og hvort ég gæti sinnt starfendarannsókn í þessari stöðu. Mér bauðst starfið
og þáði það og ferðalagið hófst.
Í starfendarannsóknum er ekki verið að sanna eða afsanna tilgátur heldur leitast við
að skilja það sem er (McNiff, 2010). Mér fannst hjálplegt að hafa í huga að markmiðið
var ekki að gera hina fullkomnu rannsókn hins fullkomna kennara heldur að skoða og
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skilja hvað virkar og hvað virkar ekki í ákveðnum aðstæðum (Samaras, 2011). Þetta er
mín fyrsta alvöru rannsókn og ég tel mig hafa lært mikið af henni. Um leið fann ég fyrir
ákveðnum vanmætti því þekking mín er takmörkuð við þessa einu rannsókn og reyndar
líka nokkrar æfingar á námsferlinum sem ég sótti í til upprifjunar. Eitt af því dásamlega
við rannsóknir og vísindi er að þau gefa okkur leyfi til að haltra áfram, hrasa aftur og
aftur og það er í fullkomnu lagi á meðan við lærum af mistökunum. Það getur þó verið
erfitt fyrir nemendur sem hafa vanist því að vita öll svörin. Það er erfitt að ganga á vit
hins óþekkta og nauðsynlegt að hafa ákveðið sjálfstraust og tilfinningalega þrautseigju
(Schwartz, 2008).
Ég tel að það hafi komið sér vel hvað það tók mig langan tíma að ákveða
viðfangsefni rannsóknarinnar en það var sjö til átta mánaða langt ferli. Á þeim tíma las
ég mikið af fræðiefni og þegar rannsóknin hófst var ég fræðilega vel undirbúin fyrir
samkennsluna. Ég hafði mótað ákveðna sýn sem byggðist á sjálfsrýni, faglegri ígrundun,
núvitund, meðvitund um kjarnaviðhorf mín og faglegar leiðir í samvinnu (sjá t.d. Gately
og Gately, 2001; Samaras, 2011; Hargreaves og Fullan, 2012; Korthagen o.fl., 2012;
Evelein og Korthagen, 2015).
Ég ákvað snemma á ferlinum að vera áhorfandi og greinandi. Það að vera áhorfandi
snýst til dæmis um að þjálfa sig í að bregðast ekki við því sem maður sér eða heyrir af
því að manni finnist að maður ætti að gera það samkvæmt fyrirframgefnum
hugmyndum eða af því að maður sé vanur því. Þegar ég tala um að vera áhorfandi en
um leið greinandi á ég við að ég skoðaði huga minn og tilfinningar og ígrundaði af
hverju mér leið eins og mér leið. Ég leitaðist við að lýsa upplifun og viðbrögðum mínum
í samkennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég gerði sjálfa mig ábyrga fyrir því að finna
lausn, hvort sem mér fannst ég hafa rétt fyrir mér eða ekki.
Ég afmarkaði rannsóknina við einn ákveðinn þátt í samstarfinu vegna þess að á
tímum var álagið mjög mikið og auðvelt að finnast allt ómögulegt og óviðráðanlegt og
flæða út (Hargreaves og Fullan, 2012). Ég tók ábendingar Samaras (2011) alvarlega um
að kennarar ættu að eiga sér líf utan starfsins og rannsóknarinnar og þess vegna væri
mikilvægt að afmarka rannsóknina við einn þátt. Ég valdi að beina sjónum mínum að
fundum sem haldnir voru einu sinni í viku með samkennara mínum þar sem við
kynntumst vel og áttum uppbyggjandi samtal. Fundartími er einn af
grundvallarþáttunum sem þurfa að vera til staðar til að samkennsla gangi upp
samkvæmt bókunum. Þessi afmörkun hjálpaði mér að ná sátt við sjálfa mig á
rannsóknartímabilinu. Ég hugleiddi um tíma að taka upp samræður okkar á fundum en
upplifði það eins og innrás eða óþarfa áreiti sem ég vildi frekar vera án. Þrátt fyrir að
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rannsóknarferlið hafi reynt verulega á fannst mér hugmyndafræðin á bak við
starfendarannsóknir veita góðan stuðning. Ég er þakklát fyrir að hafa fengið tækifæri til
að miðla áfram þekkingu minni og reynslu og vonandi um leið stuðla að bættri menntun
og betri árangri nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) með því að rýna í og ígrunda
eigið starf. Með rannsókninni tel ég að ný þekking hafi orðið til sem ég geri sýnilega og
miðla til annarra í þessu lokaverkefni (Hafþór Guðjónsson, 2011).

3.3 Rannsóknarvettvangur og þátttakendur
Gögnum var safnað í einum grunnskóla á suðvesturhorni landsins, skólann kalla ég
Sunnuskóla. Ég gerði fyrirfram ráð fyrir því að einstaklingarnir og skólinn sem tæki þátt í
rannsókninni væri nafnlaus. Ég breyti því nöfnum, kyni og aldri og heitum á stofnunum
og stöðum (Grétar L. Marinósson, 2004). Í júní 2015 fékk ég munnlegt samþykki
skólastjórans sem ég kalla Birtu, til að gera rannsóknina í samstarfi við samkennara
minnn sem ég kalla Dagbjörtu, hún hafði veitt munnlegt samþykki fyrir því að vera
þátttakandi í rannsókninni. Í upphafi haustannar 2015 héldum við Dagbjört
foreldrafund þar sem ég kynnti rannsóknina og fékk munnlegt samþykki foreldra sem
sýndu rannsókninni áhuga. Ég sagði þeim að rannsóknin beindist að mér og samstarfi
mínu við Dagbjörtu og að ég ætlaði ekki að nota verkefni nemenda eða önnur
persónugreinandi gögn. Gagnasöfnun fór fram frá 18. ágúst til 12. desember 2015 og í
mars 2017 með skólastjóra, umsjónarkennara og tuttugu og þremur nemendum í 5.
bekk. Nemendahópurinn samanstóð af hæfileikaríkum einstaklingum sem kröfðust
mismikillar athygli hver á sínu sviði í tengslum við nám eða hegðun. Einn nemandi átti
rétt á stuðningi frá fullorðnum aðila í öllum tímum. Níu nemendur höfðu einhvers konar
erlendan bakgrunn. Fjórir af þeim höfðu búið erlendis en áttu íslenska foreldra; tveir
þeirra fæddust erlendis og voru nýfluttir heim en hinir tveir höfðu átt heima erlendis í
þrjú ár. Tveir nemendur voru fæddir hér á landi en annað foreldrið var innflytjandi með
annað móðurmál en íslensku. Þrír nemendur voru fyrstu kynslóðar innflytjendur, það er
fæddust í öðru landi, fluttu hingað á aldrinum fjögurra til sex ára, höfðu annað mál og
báðir foreldrar voru innflytjendur. Námsleg geta í bekknum var mjög breið og við
leituðumst við að koma til móts við þarfir allra nemenda.
Á rannsóknartímabilinu (ágúst–desember 2015) átti ég óformlega fundi einu sinni í
viku með stuðningsfulltrúa bekkjarins. Maðurinn minn og eldri dóttir voru einnig
óbeinir þátttakendur á þann hátt að ég átti oft samræður við þau um rannsóknina,
bæði munnlega og skriflega. Birta skólastjóri fylgdist með rannsókninni og sýndi henni
stuðning og áhuga úr fjarlægð. Ég hélt henni upplýstri um rannsóknina að mestu leyti í
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gegnum tölvupóst, að hluta til vegna þess að við vorum báðar önnum kafnar en einnig
af því að það hefur reynst góð leið fyrir mig til að byggja upp virk samskipti við
skólastjórnendur. Mér finnst einnig mikilvægt að taka fram að í gegnum
rannsóknarferlið sótti ég í fræðilegar heimildir þegar mér fannst ég þurfa stuðning, eða
eins og leiðbeinendur mínir sögðu: „Fræðin eru vinur þinn“ í rannsóknarferlinu. Það var
tvímælalaust mjög góð ábending sem ég tók mark á.

3.4 Siðferðileg atriði
Í þessari rannsókn vann ég úr gögnum sem lýstu hegðun og samskiptum við einn
kennara en einnig komu nemendur í bekknum við sögu. Það þarf ekki að fara mikið fyrir
þátttakendum í rannsókn en mér ber þrátt fyrir það að gæta sanngirni og virðingar
gagnvart þeim í umfjöllun minni þannig að enginn hljóti skaða af (Sigurður Kristinsson,
2013b). Mér sem rannsakanda ber skylda til að gæta siðgæðis og því hafði ég fjórar
höfuðreglur til hliðsjónar í rannsókninni og við úrvinnslu gagnanna. Þær eru:
Siðgæðisreglan sem kveður á um virðingu og sjálfræði þátttakenda; skaðleysisreglan
sem kveður á um að forðast skuli umfram allt að valda þátttakendum skaða;
vellgjörðarreglan sem kveður á um að hver skuli láta gott af sér leiða; og réttlætisreglan
sem kveður á um sanngirni og gerir þá kröfu að hópar sem hafa veika stöðu séu
verndaðir gegn áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013b). Ég gæti nafnleyndar og fer varlega
með lýsingar á nemendum sem hóp. Ég varðveiti einnig vel allar upplýsingar sem fram
koma í gögnunum og nýti þær ekki í öðrum tilgangi en til stendur í rannsókninni (Grétar
L. Marinósson, 2004). Dagbjört samkennari minn hefur enn fremur lesið ritgerðina og
gefið samþykki sitt fyrir birtingu.

3.5 Gagnaöflun
Gögnin sem ég byggi rannsóknina á eru rannsóknardagbók, vikulegir tölvupóstar eða
svokölluð mánudagsbréf til leiðbeinenda minna, skráð samtöl og minnisblöð, önnur
samskipti í pósti, bakgrunnsupplýsingar um nemendur, fundargerðir, áætlanagerð fyrir
kennslustundir, kennslugögn (glærur, ljósmyndir, fyrirlestrar, hljóðritað efni, eigin
verkefni sem ég lagði fyrir nemendur) og samtöl við óbeina þátttakendur á Facebook
eða í tölvupósti. Til að geta sýnt fram á áreiðanleika gagnanna sem ég byggi
rannsóknina á gætti ég þess að skrá dagsetningar á atburðum og lýsingum sem ég gerði
og öll gögn eru vel merkt þannig að ljóst er hvaðan þau koma og hvenær þau urðu til
(McNiff, 2010). Þannig safnaði ég gögnum sem sýna ákveðið þróunarferli og eru
heimildir mínar um þær niðurstöður sem ég greindi í þessari rannsókn. Gögnin eru
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notuð sem staðfesting á eða vísbending um það sem er rannsakað (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2011).
3.5.1 Rannsóknardagbók
Í fyrstu ætlaði ég ekki að hefja rannsóknina fyrr en á haustönn 2016 því ég taldi of mikið
álag að hefja rannsókn á fyrstu mánuðunum í nýju starfi. Þó fór það svo að ég byrjaði að
skrifa rannsóknardagbók 18. ágúst 2015 og þannig var rannsóknin hafin nánast af sjálfu
sér. Rannsóknardagbókin varð mikilvægasti þátturinn í gagnasöfnuninni en þar segi ég
meðal annars frá því hvernig ég geri hlutina og hvers vegna, horfi í eigin barm og spyr
gagnrýninna spurninga. Rannsóknardagbókin var þó ekki ein ákveðin bók. Ég skráði og
safnaði hugleiðingum og athyglisverðum atvikum á fjöllbreyttan hátt; á gula miða, hvít
A4-blöð, í stílabók og gormabækur eða á töfluna í kennarastofunni og tók síðan mynd
með símanum eða myndavél; ég skrifaði sjálfri mér póst eða skrifaði athugasemdir í
skjal í tölvunni. Ég skráði niður hvað fram fór á vikulegum samstarfsfundum okkar
Dagbjartar, atvik og samskipti okkar í kennslustundum og atvik og samskipti við
nemendur og aðra kennara og skólastjórann. Þegar á leið tók ég myndir af því sem ég
hafði handskrifað og bjó til tölvuskjöl sem ég nefndi „rannsóknardagbók“ 1, 2, 3, og 4.
Ég skipti rannsóknardagbókinni í tímabil eftir því hvenær ég staldraði við til að fara yfir
gögnin og endurmeta stöðuna.
3.5.2 Mánudagspóstar
Leiðbeinendur mínir lögðu til að ég skrifaði þeim póst einu sinni í viku til að segja frá
gangi mála í rannsókninni. Ég límdi póstana inn í skjal í tölvunni og vistaði sem
„mánudagspósta“. Þar er hægt að sjá dagsetningar og nöfn þeirra sem skrifa textann
hverju sinni. Mér þóttu þessi samskipti afar hjálpleg, meðal annars vegna þess að ég
lærði smátt og smátt að það var allt í lagi að vera einlæg og segja það sem mér bjó í
brjósti hverju sinni í tengslum við rannsóknina. Ég fékk yfirleitt svör við hugleiðingum
mínum sem ég gat nýtt til framdráttar rannsókninni. Ég tel að þessi þáttur í
gagnaöfluninni hafi átt drjúgan þátt í að byggja upp sjálfstraust mitt og öryggi sem
rannsakanda í aðferðum starfendarannsókna. Ég skrifaði tölvupóstana einu sinni í viku,
stundum á sunnudögum, mánudögum eða á þriðjudögum. Þessi gögn sýna mikilvæga
þróun hjá mér sem rannsakanda sem þróar faglega sjálfsrýni.
3.5.3 Hljóðupptaka – hálfopið viðtal
Eftir að hafa lesið nánar um kenningar Hargreaves og Fullan (2012), sem lýsa því hversu
mikilvægt er að kalla eftir endurgjöf á starfshætti sína til að þroskast sem fagmaður,
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ákvað ég að hljóðrita viðtal við Dagbjörtu með samþykki hennar. Viðtalið var tekið 13.
mars 2017 í litlu og huggulegu kennsluherbergi í skólanum. Ég sagði henni að viðtalið
ætti ekki að vera lengra en fjörutíu mínútur en það var sá tími sem við höfðum þjálfað
okkur í að nota til að byggja upp virk samtöl, vikulega veturinn 2015–2016 og
hálfsmánaðarlega veturinn 2016–2017. Með því að nota upptökutæki gat ég einbeitt
mér að viðtalinu; að því að spyrja og hlusta. Þó að nokkur hætta sé á því að
upptökutæki hafi áhrif á frásögn taldi ég að með því að skapa þægilegt andrúmsloft og
vinna traust viðmælandans mætti draga úr þeirri hættu (Grétar L. Marinósson, 2004).
Ég valdi að hafa viðtalið hálfopið sem þýðir að ég studdist við spurningar, það er
viðtalsramma sem ég hafði skráð fyrirfram á blað, og spurningarnar voru opnar (sjá
viðauka B). Ég hvatti Dagbjörtu til að lýsa reynslu sinni opinskátt og gætti þess að vera
góður hlustandi án þess að grípa inn í eða trufla frásögnina. Þannig var viðtalsramminn
ekki í föstum skorðum en ég gætti þess þó um leið að umræðuefnið væri viðfangsefni
rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).
3.5.4 Gögn í endurliti eða afturvirk gögn
Gögn í endurliti eða afturvirk gögn (e. retrospective data) (Dalmau og Hafdís
Guðjónsdóttir, 2017) eru sögulegar upplýsingar en þá eru fyrirliggjandi gögn um liðna
atburði skoðuð. Í afturvirkri rannsókn eða rannsókn í endurliti er leitað að tengslum á
milli fyrirbæra eða atburða sem áttu sér stað í fortíðinni. Greining á viðeigandi gögnum
er mikilvæg til að ná fram skilningi á samhengi langtímabreytinga (Dalmau og Hafdís
Guðjónsdóttir, 2017). Skólaárið 2010–2011 fékk ég námsleyfi á launum og þá um
haustið, frá 3. september til 7. desember 2010, hélt ég dagbók um leið og ég lærði eða
þjálfaði ný vinnubrögð ígrundunar og sjálfsrýni. Ég skráði markvisst niður hugsanir
mínar eftir að hafa lesið greinar sem settar voru fyrir í námskeiðinu Rannsóknir og
skólastarf. Gögnin eru dagsett sem hjálpar til við að sýna fram á áreiðanleika þeirra. Á
vorönn 2017 dró ég þessi skrif fram og las þau. Ég nota lítinn hluta þeirra í þessari
ritgerð, bæði í fræðilega kaflanum þar sem ég minnist á Bruner (1996) og í
niðurstöðukaflanum.

3.6 Gagnagreining
Að skólastarfi loknu sumarið 2016 fór ég til Svíþjóðar í tvo mánuði og hafði með mér öll
gögnin sem tengdust rannsókninni. Það voru 50 kíló en ég naut góðs af jafntefli
Íslendinga í fótbolta á alþjóðavettvangi:
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Jæja en ég tók með mér um 50 kíló af bókum og pappírum í flugvélina,
þurfti samt ekki að borga yfirvigt því Ísland var nýbúið að gera jafntefli í
fótbolta í útlöndum og afgreiðslumaðurinn var í góðu skapi – það sagði
hann allavega. (Mánudagsbréf, 20. júní 2016)
Í Svíþjóð gafst tóm til ígrundunar og yfirvegunar á gerðum mínum og ákvörðunum og
áhrifum þeirra á rannsóknartímabilinu (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson,
2013). Þegar ég skoðaði gögnin og vann úr þeim beitti ég aðferðum ígrundunar en í því
felst að stunda stöðuga sjálfsskoðun með það fyrir augum að skapa merkingarbæra og
hagnýta þekkingu, innsýn og skilning. Ígrundun hefur það að markmiði að leysa eða
skýra eitthvað sem áður var óljóst (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Ég
byrjaði á því að lesa rannsóknaráætlunina vel yfir enn og aftur til að rifja hana upp. Um
leið og ég las textann í rannsóknaráætluninni í ritvinnsluforritinu Word (Word 2016)
skráði ég athugasemdir inn í skjalið með hjálp athugasemdakerfis forritsins. Þannig átti
ég í samræðum við þá fræðimenn sem ég hafði valið að hafa með í áætluninni en um
leið tengdi ég við fengna reynslu á rannsóknartímabilinu. Ég spyr oft spurninga í
athugasemdunum: „Virkaði ekki, afhverju ekki? Pæla hér, hvað gerðist? Hvernig gerði
ég? Afhverju? Hvað þurfa nemendur? Eru þeir nýkomnir eða hafa verið lengi á landinu?
Hvar liggur þörfin?“. (Rannsóknardagbók, 2016, 6. júlí) Ég gerði tilraunir til að svara
þessum spurningum jafnóðum en þarna var ég að hita upp áður en ég hellti mér í að
rýna í gögnin sem urðu til á rannsóknartímanum frá ágúst–desember 2015.
Rannsóknargögnin voru að mestu á tölvutæku formi. Aðferðin sem ég beitti við
úrvinnslu gagnanna var svipuð þeirri sem ég lýsti hér að framan; ég setti athugasemdir
inn í rannsóknargögnin eftir ákveðnum leiðum. Þegar ég las gögnin yfir lyklaði ég
textann með lykilorði eða lykilsetningu (Lichtman, 2013). Túlkun mín eða greining á
frásögninni ákvarðaði hvernig ég auðkenndi eða lyklaði textabútinn. Ég las textann yfir
aftur og aftur þar til ég hafði lyklað allt skjalið (Lichtman, 2013). Þannig varð smátt og
smátt til flokkunargrunnur í skjalinu. Sömu hugtök komu fyrir aftur og aftur, til dæmis
fagmennska, fundir, sjálfsskoðun, traust og jákvæðni. Því næst færði ég texta í nýtt skjal
undir þau hugtök sem ég taldi að væru lýsandi fyrir túlkun mína á efni textans. Þannig
kafaði ég dýpra og dýpra í gögnin í viðleitni minni til að túlka og skilja; ég las hvern þátt
yfir til að kanna hvort skilningur minn væri réttur og hvort ég ætti að færa textann
annað eða henda honum út. Ég bjó til töflur og skráði hugtök eða setningar efst í
töfluna og færði texta inn undir viðeigandi hugtak. Að lokum hafði ég sigtað út frásagnir
og tilvik sem voru einkennandi fyrir samkennsluna, komu oft fyrir eða voru mikilvæg
fyrir niðurstöðurnar. Dæmi um lykilorð mín og -hugtök eru: Húmor, slaka á, sjálfstal,
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kennslan mín í 5. bekk, samvinnan og fundir, viðbrögð mín í samvinnu, gagnkvæm
virðing þekkingar, núvitund og kjarnavitund.
Eftir að hafa unnið á þennan hátt með gögnin sumarið 2016 fannst mér
starfendarannsóknin ekki sýna fram á það sem ég vildi eða ætlaði mér að gera eða hélt
að ég hefði átt að geta sýnt fram á, það er að læra hvernig ég gæti notað
sérfræðiþekkingu mína til að kenna nemendum með íslensku sem annað mál inni í
almennum bekk. Ég komst sjaldan í návígi við nemendur með annað mál í
kennslustofunni þegar allir nemendur voru samankomnir og þeir eiginlega gleymdust.
Mér fannst ég á endanum hafa gefist upp á að ná til þeirra. Schwartz (2008) bendir á að
það sé erfitt að gera rannsókn og það geti tekið verulega á. Skýringin á því er að maður
sekkur sér ofan í hið óþekkta; svið sem lítið er vitað um, og veit ekki hvort rannsóknin
gefi þau svör sem maður gjarnan vill fá. Að gera mikilvæga rannsókn er því í eðli sínu
erfitt Schwartz (2008), mér fannst þessi rannsókn mikilvæg bæði fyrir sjálfa mig og
annars máls nemendur.

3.7 Ég og rannsóknin
Eitt af því sem ég lærði í rannsóknarferlinu var að hlusta eftir líðan minni og taka mark á
því sem ég skynja og heyri frá sjálfri mér, treysta innsæinu og setja mér markmið sem
auka vellíðan mína í starfi og einkalífi. Þó að það hljómi undarlega hefur þessi nýja
lífssýn dregið úr skilvirkni minni í meistaranáminu. Smátt og smátt lærði ég að þótt það
sé nauðsynlegt að taka tillit til sjálfrar sín í erfiðum aðstæðum get ég haldið áfram án
þess að gera hámarkskröfur eins og ég er vön að gera. Ég fór því að slaka á kröfunum til
sjálfrar mín í ferlinu.
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4 Starfendarannsóknin
Í þessum kafla segi ég frá rannsókninni sjálfri. Frásögnin er ekki skrifuð í tímaröð heldur
er flakkað í tíma. Þegar ég ákvað að gera rannsókn í samvinnu við annan kennara til að
reyna að skilja hvernig ég gæti skipulagt kennslu nemenda með íslensku sem annað
tungumál þannig að þeir fengju enn betri þjónustu vissi ég ekki hvernig
nemendahópurinn yrði samsettur nema að einu leyti: Ég vissi að það voru nemendur
með erlendan bakgrunn í hópnum. Ég kom þó ekki inn í bekkinn sem kennari nemenda
með íslensku sem annað tungumál heldur sem annar kennari í tveggja kennara kerfi þar
sem báðir kennarar bera sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum. Forsendurnar voru
ekki þær sem ég hafði lagt upp með vegna þess að einn til tveir nemendur þurftu nær
stöðugt eftirlit. Þetta var þó það sem ég komst næst því að starfa sem kennari með
íslensku sem annað tungumál í samstarfi og samvinnu við umsjónarkennara eins
bekkjar. Þannig varð kennsla mín í þeim fögum sem ég kenndi lituð af kennslu nemenda
í íslensku með annað tungumál.
Upprunalega er ég framhaldsskólakennari og vön að kenna unglingum í stórum
bekkjum. Ég kom inn í kennslu í grunnskóla sem kennari í íslensku sem öðru tungumáli
og nemendur voru yfirleitt í móttökudeildum eða teknir úr bekkjarkennslu í sérstaka
íslenskukennslu. Í upphafi skólaárs 2015, þegar ég hóf störf í Sunnuskóla kom það fram
hjá skólastjórnendum að það væri stefna skólans að umsjónarkennarar og
faggreinakennarar tækju fulla ábyrgð á námi og aðkomu að málefnum nemenda með
íslensku sem annað tungumál. Mér finnst þessi stefna til fyrirmyndar og ég fann að
kennarar tóku yfirleitt ábyrgð á námi allra nemenda sinna. Í skólanum hafði ekki verið
sérstakur kennari í íslensku sem öðru tungumáli. Samt sem áður fengu nemendur
sérstaka íslenskukennslu af hendi íslenskukennara, þroskaþjálfa eða sérkennara þegar
þess var þörf. Þannig var sú aðstoð sem annars máls nemendur fengu hefðbundin að
því leyti að nemendur fengu kennslu í íslensku sem öðru tungumáli ef þeir komu nýir til
landsins og kunnu ekkert í málinu. Nemendur sem höfðu einhverja þekkingu í málinu
sóttu nám í almennum bekkjum en fengu stuðning á fyrirframákveðnum tímum í
námsveri ef þurfti. Úrræðið átti þó ekki við yngstu bekkjardeildirnar.

4.1 Fyrstu kynni
Sit í Sunnuskóla og virði fyrir mér umhverfið á kennarastofunni.
Kennarastofan er hugguleg, stórir gluggar hleypa birtu inn, börn að leik fyrir
utan. Húsgögnin eru gömul og virðuleg, tekk langborð með leðurbólstruðum
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tekk stólum. Stórt dökkt mahóní viðarskrifborð úr hnotu með tveimur
læstum skápum og skúffu, fallegur útskorinn skrifborðsstóll með svörtu
leðri. Bólstraðir mahóní setustofustólar, blómamunstur og daufir litir í
áklæðinu, stór dökkur leðurhornsófi og tvö lág hringlaga tekk stofuborð.
Tvær lágar dökkar bókahillur og ein há hilla greypt inn í vegginn. Á
veggjunum eru listaverk. Það er góður starfsandi í skólanum og mér finnst
allir vilja vera vinsamlegir. Einn kennari spurði hvort ég væri búin að kynna
mér ákveðið námsefni, annar kennari bauðst til að fara og kaupa handa mér
hádegismat en tvær fóru og keyptu handa fleirum. Birta skólastjóri kom rétt
fyrir fjögur þar sem ég sat ein á kennarastofunni og virti fyrir mér
umhverfið, hún sagði að ég þyrfti ekki að vera á staðnum frekar en ég vildi.
Ég sagðist vera að anda að mér skólamenningunni. Venja mig við nýjan
vinnustað. (Rannsóknardagbók, 21. ágúst 2015)
Ég og samkennari minn, Dagbjört hittumst ekki fyrr en í ágúst 2015. Hún hafði samþykkt
að vinna með mér á meðan ég var að gera rannsóknina en við þekktumst ekkert og
höfðum aldrei sést. Hún tók vel á móti mér og ég fann að hún var tilbúin í faglegt
samstarf. Hún var yngri en ég en hafði kennt í nokkur ár; glaðlynd, ábyrg, vönduð og
góð manneskja. Það kom mér eiginlega á óvart hvað hún var áhugasöm. Ég hafði líklega
meiri áhyggjur af því hversu fullkomin ég þyrfti að vera til að geta unnið svo náið með
öðrum kennara.
Kynntist samstarfskonu í gær. Var opin og hugsa um það sem ég hef lesið í
fræðunum. Vera opin, heiðarleg, virða þekkingu hennar en um leið mína.
Slaka á „vera sama“ þarf að æfa mig í því. Hef á bak við eyrað það sem ég
hef lesið um að draga fram styrkleika hvorrar annarrar og byggja á því.
(Rannsóknardagbók, 18. ágúst 2015)
Ég finn að því fylgir streita að byrja á nýjum vinnustað og krafan um að
standa sig og að rannsóknin takist er yfirþyrmandi. (Rannsóknardagbók, 28.
ágúst 2015)
Ég ætlaði að vanda mig mikið en hafði þó í huga að ef til vill væri gott að slaka á
kröfunum til sjálfrar mín. Við Dagbjört unnum náið saman fyrstu starfsdaga skólans, 17.
og 18. ágúst 2015. Mér fannst það mikilvægur tími; við kynntumst vel og ég fann strax
til öryggis í návist hennar. Vissulega var stressandi að koma inn í þessar aðstæður og því
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fylgdi mikil áskorun sem ég var þó tilbúin að taka til að þróa fagmennsku mína. Á
þessum tíma vissi ég ekki hvernig henni leið gagnvart samstarfi okkar.
Í fyrsta lagi þá var ég bara hrædd og stressuð, fyrst þegar ég fékk þessar
upplýsingar að ég mundi fara að vinna með þér. Sér í lagi af því að ég þekkti
þig ekki neitt og hafði ekkert hitt þig og vissi ekki hvaða konu þú hafðir að
geyma. Og alls ekki hvort við mundum ná saman. Það er ánægjulegt að
aðstoðin mín inn í bekk sé fagmanneskja en það er líka kvöð að hún þurfi
líka að vera að gera starfendarannsókn. En þegar ég hugsaði já ok nú erum
við að fara að hittast á morgun og síðan erum við að fara að byrja þá
hugsaði ég ok ég verð bara að treysta, ég treysti því að hún er fagmaður og
gerir sitt og vinnur fagmannlega og ég geri mitt eins fagmannlega og ég get
og að þetta muni takast, ég fór bara með það inn í verkefnið. En svo náðum
við rosalega vel saman og ég er afar þakklát fyrir það. (Hljóðritað viðtal við
Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Það sem einkenndi samvinnu okkar var einlægur vilji beggja til að samstarfið gengi upp.
Þrátt fyrir það fylgdi því gífurlegt álag að byrja að læra að vinna saman um leið og við
kynntumst nýjum nemendum. Við ræddum á fundum að við þyrftum að gera ráð fyrir
árekstrum, pirringi og ósamkomulagi. Við vorum afskaplega kurteisar og góðar við hvor
aðra og bárum virðingu fyrir fagmennsku og viðhorfum hvorrar annarrar, þótt við
værum ekki alltaf sammála.
Mér fannst virka vel að við bárum virðingu fyrir hvor annarri og að við
treystum hvor annarri. Og mér fannst allt samstarf, hvort sem það varðaði
einstaka nemendur, allan bekkinn eða eitthvað annað, virka vel. Þessi atriði
góð samvinna ... ég upplifði þig bara þannig að þú hvíldir vel í þér og varst
örugg með þitt. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Í ágúst kynnti ég fyrir henni hvað ég hefði gert til að undirbúa mig fyrir
starfendarannsóknina og afhenti henni útprent af fræðilegum kenningum varðandi
samkennslu þannig að hún hefði einhverja hugmynd um hvað ég hefði í huga (sjá t.d.
viðauka A og Á). Mér þótti mikilvægt að hún fengi upplýsingar um fræðin á bak við
rannsóknarverkefnið.
Já og þú kynntir þetta rosalega vel. Þú varst með möppu með upplýsingum
og ég fór með hana heim og las hana, ekki kannski mjög ítarlega, allavega
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man ég það ekki núna í dag. En ég man að mér fannst þú útskýra það mjög
vel. Þú varst ekki að eyða of miklum tíma í það. Þú lést mig bara hafa gögn
sem ég gat blaðað í ef ég vildi. Ég kíkti einu sinni í gögnin og svo talaðir þú
oft um vinnuna þína hvað það var sem þú varst að gera í rannsókninni. Þetta
var alltaf bara skýrt. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Ég hafði skoðað fræðikenningar um samkennslu tveggja kennara með ólík sérsvið í
kennslu. Ég ákvað að velja ekki ákveðið skipulag eða uppskrift til að vinna eftir í
samkennslu okkar; mér fannst það óraunhæft þar sem ég hvorki þekkti Dagbjörtu né
nemendurna. Hins vegar valdi ég ákveðna þætti sem rannsóknir sýndu að væru
nauðsynlegir til að þróa samkennslu og þar var fastur fundartími í stundaskrá efst á
blaði. Frá 19. ágúst 2015 og næstu tvær vikur þar á eftir vorum við með flensu til skiptis
og héldum því ekki samstarfsfund fyrr en 2. september 2015. Við höfðum þó samskipti í
gegnum tölvupóst og skiptumst á hugmyndum varðandi skipulag, hlutverk og ábyrgð í
samkennslunni. Bréfaskiptin sýna tilhlökkun og samstarfsvilja okkar beggja. Dagbjört
var góður félagi sem tók ábyrgð og reyndist nýjum samkennara vel.
Sæl Dagbjört.
Ég þyrfti að geta átt samræður við þig skriflega í vetur. Það er fljótlegra fyrir
okkur báðar og ég er oft betri að tjá mig skriflega en munnlega ;) Mér datt í
hug að við gætum notað google docs, tölvupóst eða facebook. Eða er
einhver annar miðill sem þér líst betur á? Við þurfum einnig að ákveða
fastan fundartíma einu sinni í viku. Það er nauðsynlegt í svona samvinnu.
Hvaða tími er bestur fyrir þig? Mér líst vel á að bera ábyrgð á undirbúningi
og innlögn í samfélagsfræði og íslenskri málfræði. Ég finn út úr því hvernig
ég miðla þessu efni þannig að ég fari á flug. En finnst verkefnið spennandi.
Ég sé fyrir mér að þú gætir sinnt duglegum nemendum sérstaklega sem geta
til dæmis lesið Grænlendingasögu og Eiríks sögu rauða aðalheimildir um
Guðríði. Þessar sögur eru líka til á norðurlandamálunum og ensku og
kannski á fleiri tungumálum ef þarf (það er ef nemendur með tvö tungumál
vilja það frekar). Í fyrsta tíma langar mig að sýna bíómynd frá þessum tíma.
Hrói höttur eða Ríkharður ljónshjarta eða eitthvað annað sem þú veist
um. Mér datt líka í hug að þar sem þú setur inn skrift að þá gæti önnur
okkar tekið minni hóp sem kann vel að skrifa og farið með eitthvað
annað. Nú er búið að breyta stundaskránni þannig að ég er í lausu lofti
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varðandi hvað ég geri helst. Ég er komin með 17 tíma í stundaskrána mína,
vantar sem sagt 9 tíma í viðbót. Ég veit ekki hver ákveður hvar ég á að vera.
Bestu kveðjur Anna Guðrún. (Tölvupóstur, 21. ágúst 2015)

Dagbjört svaraði mér:
Hæ!
Sammála um nauðsyn samstarfsfundartíma og legg til miðvikudaga kl.
10:50. Við finnum út með formið, tölvupóstur eða google docs hugnast mér
vel að svo stöddu fyrir vinnuna.
Flott er, ég mun þá einbeita mér að ljóðum og bókmenntum. Ég hlakka líka
til að vera frammi með ákveðna nemendur á meðan þú lætur málfræðina
geisa ...
Líst vel á miðaldapælinguna með læsari hóp í meira ögrandi stuff.
Frábært að kveikja með mynd - Ronja ræningjadóttir gerist líka á
miðöldum... Eða hvað? Athugaðu að við erum ekki með borðtölvu inni í
stofunni, en erum með I-pad og skjávarpa, svo með dvd tæki og
túbusjónvarp á hjólum ...
Ég þarf að setjast aftur yfir töfluna og endurhugsa hana varðandi dreifingu
námsefnis. Ekki hafa áhyggjur af stundafjöldanum eins og er. Ég er
sannfærð um að taflan þín fyllist fljótt þegar við förum af stað. Engu að
síður myndi ég láta vita að þú þurfir fleiri tíma.
Hlakka til samstarfsins.
Farðu vel með þig!
Dagbjört.
(Tölvupóstur 21. ágúst 2015)
Eins og sjá má í bréfinu hvet ég Dagbjörtu til að koma með sínar hugmyndir og þannig
ýti ég undir sameiginlega ábyrgð og kalla eftir faglegu áliti hennar. Hún bregst vel við,
kemur með jákvæða endurgjöf þar sem hún tekur undir hugmyndir mínar en bætir við
og skerpir á ákveðnum þáttum. Ég skynjaði að þarna væri einstakt tækifæri til að
þroskast sem fagmanneskja og einstaklingur í samstarfi við annan einstakling sem mér
virtist vera á svipaðri vegferð og ég. Það er erfitt að lýsa tilfinningunni þegar maður
áttar sig á því, en bara það eitt og sér að hafa hugrekki til að hefja náið samstarf við
manneskju sem þú hefur ekki hitt, og í ofanálag í rannsóknarverkefni, sýnir að þú berð
ákveðið traust til samferðamanna þinna. Við vorum báðar sjálfstæðar, ábyrgar og
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samviskusamar og sátum vel í sjálfum okkur. Jákvætt viðhorf og virðing var okkar
aðalsmerki og í fyrirrúmi var fyrst og fremst velferð nemenda okkar.
Ég hef hugleitt mikið hve viðhorf skiptir miklu máli í samvinnu við annan
kennara sem maður þekkir ekki neitt. Viðhorfið að vera jákvæður, taka lífinu
mátulega alvarlega. (Rannsóknardagbók 29. 08. 2015)
En mig óraði ekki fyrir að við mundum vera með svona lík viðhorf og
áherslur, það var bara bónus. En ég er afar þakklát fyrir að þetta gekk svona
vel og að við vorum báðar opnar á þeim tíma. (Hljóðritað viðtal við
Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Það sem Dagbjört á við hér er að við höfðum báðar jákvætt viðhorf til samkennslunnar
og nemendanna og vildum kalla fram hið góða. Ég held líka að jákvætt viðhorf okkar
beggja hafi gert bekkjarandann eins góðan og hann varð.

4.2 Hlutverk og ábyrgð
Samstarfsfundir einu sinni til tvisvar í viku og samskipti í gegnum tölvupóst voru einu
kröfurnar sem ég gerði varðandi skipulag samstarfs okkar Dagbjartar. Að frumkvæði
hennar tók ég ábyrgð á fimm kennslustundum á viku, þremur í samfélagsfræði og
tveimur í málfræðikennslu í íslensku.
Það kom mér á óvart að þú vildir taka svona virkan þátt í kennslunni, ó já
hún vill bara taka gommu af íslenskutímum og samfélagsfræði hún segir
bara já ok. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Ég var hikandi í fyrstu en ákvað að slá til. Ég hafði ekki kennt heilum bekk í grunnskóla
áður. Það hafði góð áhrif á mig að Dagbjört sýndi frumkvæði og kom með hugmynd að
því hvert hlutverk mitt gæti orðið í samstarfi okkar.
Finnst það spennandi og það gefur mér tækifæri á að gera eins og ég vil í því
fagi og ég hef hana til að hjálpa mér. Kannski hefur hún kennt þetta áður og
getur miðlað mér af sínu. (Rannsóknardagbók, 21. ágúst 2015)
Áður en kennslan byrjaði höfðum við ákveðið verkaskiptingu í stórum dráttum.
Dagbjört hafði yfirumsjón með bekknum og sá um allt skipulag, til dæmis hópaskiptingu
og niðurröðun tíma í stundaskrá. Hún hafði enn fremur yfirsýn og vann með félagsleg
samskipti nemendanna. Auk þess stjórnaði hún kennslu í íslenskum bókmenntum og
ritun, skrift, ensku og lífsleikni. Dagbjört lagði áherslu á að hún hefði samband við
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foreldra, það er sæi um öll samskipti við heimilin, svo og að hún ein sæti foreldrafundi
(Rannsóknardagbók, 9. september 2015).
Skólastofan var ekki stór þannig að erfitt var að hafa fjölbreytta uppröðun borða.
Nemendur sátu tveir og tveir saman og aðra hverja viku breytti Dagbjört sætaskipan
þeirra. Framan af hausti gerðum við okkur grein fyrir því að bæta þyrfti aðstöðu og
tækjakost í og við kennslustofuna. Við fengum fartölvu, fyrir var skjávarpi sem við
notuðum mikið og einnig höfðum við tvær spjaldtölvur. Sólvörn var sett fyrir gluggana
öðru megin í stofunni vegna þess að sólin skein of skært á sýningartjaldið þannig að
myndskeið og annað efni sem kastað var á tjaldið sást illa. Til að nýta aðstöðuna fyrir
framan stofuna fengum við tússtöflu, tvö stór kringlótt bort og stóla.
Við tókum á móti nemendunum 24. ágúst 2015. Þegar við hittum þá í fyrsta skipti
kynnti Dagbjört mig og lagði mikið upp úr því að nemendur fengju tilfinningu fyrir því að
ég væri kennari sem hefði sömu stöðu og hún, það er að ég kenndi líka og bæri ábyrgð
á ákveðnum fögum, að við ynnum saman og værum báðar jafngildir kennarar.
Það kom mér á óvart að hún sýndi frumkvæði að því hvernig hún kynnti mig
til sögunnar. Ég fann að það skipti hana máli að nemendur væru öruggir og
að þeir fengju strax að vita hvaða hlutverk ég hefði til að skapa ekki óöryggi
hjá þeim. Hvernig hún kynnti mig til sögunnar hafði mjög góð áhrif á mig og
var mikilvægt þar sem ég var nýr kennari. Við stóðum saman fyrir framan
nemendurna skælbrosandi og það var tilhlökkun í loftinu. Nemendur sátu
við borðin tvö og tvö og eftirvænting skein úr augunum. Dagbjört kynnti mig
með nafni og sagði að ég væri annar tveggja kennara sem mundi kenna
bekknum í vetur og að ég væri jafnmikilvæg og hún og að nemendur gætu
alltaf leitað til mín. Nemendur virtust mjög sáttir við þetta nýja
fyrirkomulag. (Rannsóknardagbók, 29. ágúst 2015)
Þarna tók Dagbjört frumkvæði og lagði grunninn að því jafnræði sem er svo mikilvægt í
samkennslu. Ég var ekki stuðningsfulltrúi eða þroskaþjálfi heldur hafði stöðu
bekkjarkennara í samkennslu. Dagbjört hafði kennt sama bekknum í þrjú ár og hafði því
að sjálfsögðu sterkari stöðu en ég. Ég tók fljótlega eftir því hversu örugg og vönduð
vinnubrögð hennar voru í skólastofunni.
Hún er mjög fær í að hafa umsjón með bekknum, hefur yfirsýn og tékk á
nemendum. Setur skýr mörk og ramma um hegðun. Þegar óróleiki hefur
verið í bekknum og nemendur eru á leið í aðra tíma eða á heimleið biður
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hún nemendur um að standa fyrir aftan stólana áður en þeir fara út. Því
næst hleypir hún þeim nemendum út sem fyrstir hafa náð að verða við
fyrirmælum, það sem hún biður um þá stundina, til dæmis að taka saman á
borðunum. Dagbjört byrjar oft daginn á samræðum í bekknum sem mér
finnst lærdómsríkt að fylgjast með. Hún þjálfar nemendur í að rétta upp
höndina ef þeir vilja tala yfir allan bekkinn og að virða það þegar aðrir
nemendur tala, þannig er hægt að hafa markvissar samræður í bekknum og
allir hlusta þegar einn talar. Þegar ákveðnir nemendur eru órólegir þá
hækkar hún aldrei röddina heldur reynir að ná til þeirra á annan hátt eins og
að fara til nemendans og biðja hann um að ræða við sig frammi. Stundum
metur hún það þannig að ekki náist ró í bekknum og að það sé ekki á hennar
eða okkar færi að breyta því og þá er bara órólegt. (Rannsóknardagbók 27.
október 2015)
Mér fannst lærdómsríkt þegar ég áttaði mig á því að nemendur haga sér ekki alltaf eins
og ég vil og að það er í lagi. Því fylgdi ákveðinn léttir því einhvern veginn var það greypt
í huga minn að eitthvað væri að hjá mér ef nemendur væru órólegir.
Dagbjört var umsjónarkennari bekkjarins og málin þróuðust þannig að ég varð
meðvituð um að hún hefði ákveðið hlutverk og ákveðna ábyrgð sem slíkur, þó að ég
hefði kannski ekki hugsað þannig í upphafi. Frá byrjun, hvort sem það var meðvitað eða
ómeðvitað, stóð Dagbjört vörð um hlutverk sitt sem umsjónakennari með því að fara
fram á að hún væri sú sem hefði samskipti við foreldra og bæri ábyrgð á ákvörðunum
og samskiptum í tengslum við hvern og einn nemanda í öllu tilliti. Hlutverk mitt var að
gera starfendarannsókn en mér fannst oft erfitt að skilgreina eða skilja hvar ég átti að
staðsetja mig í skólastofunni, bæði huglægt og bókstaflega. Það skapaði streitu og
vanlíðan hjá mér og um miðjan október 2015 ákvað ég að vinna markvisst með þá þætti
og hóf að stunda núvitundaræfingar á hverjum degi í um 40 til 60 mínútur.
Í kjölfarið kom ég mér upp meðvitaðri hegðun sem fól í sér að vera áhorfandi og
greinandi og bregðast við þegar ég mat það svo. Ég fylgdist með samskiptum nemenda,
túlkun þeirra á upplýsingum, ágreiningi, hegðun og líðan, horfði og hlustaði og dvaldi í
núinu og þetta varð eitt af verkefnum mínum í samkennslunni. Dagbjört nefndi gjarnan
við mig hve gott væri að ég hefði svo góða yfirsýn og væri í þessu hlutverki. Um leið
sinnti ég nemendum með sérþarfir í skólastofunni og var oft upptekin við það. Þegar ég
stjórnaði kennslu fór Dagbjört í mitt hlutverk. Mér leið best þegar ég stjórnaði
kennslustundum í íslensku og samfélagsfræði. Þá var hlutverk mitt skýrt; ég stjórnaði
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nemendum og framvindu tímans en þó ekki Dagbjörtu því hún ákvað sjálf hvort hún
tæki nemendur út úr tíma eða veitti stuðning inni í kennslustofunni.
Við erum báðar sjálfstæðir kennarar sem þurfum að fá að gera hlutina á
okkar hátt þegar við erum með nemendur hvort sem það er að bera ábyrgð
á innlögn fyrir alla nemendur eða að taka nemendur út. Ég sé að það virkar
best þannig að hún gerir það sem hún telur vera best fyrir nemendur sem
þurfa stuðning eftir innlögn hjá mér, ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því
eins og mér fannst ég þurfa í byrjun. (Rannsóknardagbók 3. september
2015)
Í fyrstu fannst mér skrítið að Dagbjört fór fram með ákveðna nemendur í kennslustund
sem ég stjórnaði án þess að spyrja mig en ég ákvað að láta það óáreitt. Þetta atvik er
eitt dæmi um spennu sem tengist óljósum hlutverkum og valdajafnvægi. Til að byrja
með sagði ég oft við nemendurna að Dagbjört bæri ábyrgð á þeim tímum þegar hún
leiddi kennsluna og að ég vissi ekki hvað þeir mættu eða mættu ekki. Í fyrstu hef ég
líklega verið of varkár varðandi að taka sjálfstæðar ákvarðanir í þeim tímum sem
Dagbjört leiddi en það var vegna þess að ég var óörugg og þurfti að fá að spyrja eins oft
og mér sýndist. Verkaskipting mótaðist smám saman og varð augljósari sem var
mikilvægt bæði fyrir okkur og nemendur.
Við Dagbjört verðum öruggari í samkennslunni. Samskipti eru fumlaus og án
vandræða inn í bekknum. Ég eyddi miklum tíma í að undirbúa.
(Rannsóknardagbók 21. 11. 2015)
Smátt og smátt þróaðist samkennslan og hlutverk okkar urðu skýrari, til dæmis bar sú
sem stjórnaði einnig ábyrgð á hegðun nemenda – þó ekki þeim sem áttu rétt á
sérstökum stuðningi. Við tókum frumkvæði án þess að verða pirraðar eins og við
kannski vorum fyrst en höfðum þá setið á okkur því vorum kurteisar og vildum sýna
virðingu. Í upphafi hafði ég skynjað spennu á milli okkar sem erfitt var að skilgreina eða
skilja en það gæti hafa verið vegna þess að við þurftum að gefa okkur tíma til að læra að
treysta hvor annarri og það tók á. Við vönduðum okkur þó greinilega báðar í því ferli.
Á sama tíma og ég sá að ég gat treyst þá var það líka erfitt fyrir mig. Ég
þurfti að segja við sjálfa mig: Ok nú ætla ég bara að treysta nú ætlar hún að
fara að gera þetta á einhvern hátt sem ég mundi aldrei gera þetta og ég veit
að það eiga eftir að verða geðveik læti hérna inni í bekknum og það verður
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allt tjúllað en nú bara verður þú bara að treysta Dagbjört, og það var mér
stundum erfitt að sitja á höndunum á mér og munninum líka og segja ekki
neitt. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Ég tók sjálfstæðar ákvarðanir og frumkvæði án þess að spyrja þegar á leið og ég ímynda
mér að það hafi létt á Dagbjörtu við það. Á endanum varð eins konar átakalaust flæði á
milli okkar. Það viðhorf og sú afstaða að ég ætlaði fyrst og fremst að hafa áhrif á mín
eigin viðbrögð og skoða þau en ekki viðbrögð annarra var grundvallaratriði í
samkennslunni og átti eftir að auðvelda mér mjög glímuna við sjálfa mig. Það var í raun
sama hugsun og Dagbjört lýsir í færslunni hér að ofan; ég treysti Dagbjörtu fyrir sér og
mér fyrir mér.

4.3 Fundirnir
Á 15 vikna tímabili, frá 2. september til 7. desember 2015 héldum við Dagbjört samtals
tíu vikulega fundi. Um miðbik tímabilsins féllu fjórir fundir niður, 14. og 21. október og
4. og 11. nóvember. Strax 2. september hafði ég áhyggjur af því að þetta gæti gerst en
það virtist erfitt að leysa þann vanda.
Í dag héldum við Dagbjört okkar fyrsta samstarfsfund. Áður hafði ég skráð
niður það sem mér fannst þurfa að ræða saman um. Í samtali þá kom hún
inn á margt af því sem ég hafði skráð niður en við komumst ekki yfir allt sem
þurfti að ræða. Vegna þess að ég ber líka ábyrgð á sérkennslunemendum
sem þurfa meiri þjónustu en nemendur af erlendum uppruna fór allur
tíminn í það. Það komst á hreint að ég kenni og ber ábyrgð á innlögn í 5
tímum, þremur samfélagsfræðitímum og tveimur íslenskutímu. Í öðrum
tímum aðlaga ég námsefni fyrir nemendur sem þurfa eða á annan hátt kem
til móts við nemendur. (Rannsóknardagbók, 2. september 2015)
Í fyrstu fannst mér ég leggja meiri áherslu á mikilvægi vikulegra funda en Dagbjört.
Þegar á leið virtist hún þó einnig finna mikilvægi þeirra og hvaða árangur þeir báru.
Dagbjört sagði við mig á föstudagskvöldi þegar við hittumst á bekkjarkvöldi
að sér fyndist að þessi fundartími ætti að vera heilagur því að það væri svo
mikilvægt fyrir okkur að kynnast og að við nýttum þennan vikulega fund til
þess. Mér fannst það ánægjulegt. (Rannsóknardagbók 14. október 2015)
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Ég fann að mér fannst mjög gott að ræða saman á formlegum fundi og bað
um að við myndum hittast aftur á föstudegi þannig að fundirnir yrðu tvisvar
í viku. Hinsvegar þá voru veikindi hjá kennurum og föstudagsfundurinn féll
niður sem var ekki gott. Ég ætla að sjá til hvort þessir fundartímar inní töflu
séu ekki að virka vel því þá leysum við gjarnan af í veikindum annarra
starfsmanna. Kannski þarf einn fundur að vera á þeim tíma sem ekki er
hætta á að við förum í önnur verkefni. Kannski er það ekki hægt. Ég þarf að
skoða það. (Rannsóknardagbók, 2. september 2015)
Ástæðurnar fyrir því að fundir féllu niður voru yfirleitt eðlilegar, svo sem vegna veikinda
eða að önnur okkar fór til útlanda. Aðrar ástæður voru afleysingar og mannekla en
yfirmenn mátu það stundum svo að mikilvægara væri að við slepptum fundartímanum
til að hlaupa í skarðið. Yfirleitt var það þó neyðarlausn. Skólastjórnendurnir voru
hliðhollir samstarfinu en aðstæður voru ekki alltaf þannig að hægt væri að halda
fundartímunum til streitu. Við gerðum tilraun til að finna lausan tíma en þegar
skólastarfið er farið af stað er erfitt að finna annan tíma fyrir þann sem fellur niður ef
hann er ekki fastur í stundatöflu. Það skapar streitu að þurfa að finna annan tíma sem
ekki liggur á lausu. Spyrja má hvort æskilegt sé að hafa tvo fundartíma í stundaskrá til
að tryggja að einn sé haldinn.
Við gáfum okkur góðan tíma til að kynnast og nýttum fundina til þess. Á fyrstu
fjórum fundunum ræddum við um nemendur og hvernig við ættum að takast á við
verkefni tengd hegðun. Tíminn fór gjarnan í umræður um ákveðna nemendur. Þegar
leið á önnina ræddum við oft líðan okkar og hugmyndir um lífið og tilveruna.
Rosalega mikið af tíma okkar fór í að vinna mál einstakra nemenda þannig
að það væri vinnufriður í bekknum og að ákveðnir nemendur fengju nám við
hæfi til að geta unað sér í skólastofunni. Mér fannst við vera að krafsa í
sundlaugarbakkann til að geta náð einhverjum árangri með bekkinn. Mér
fannst fundirnir gera okkur nánari samstarfskonur. Sem gerði það að
verkum að við vorum meira samstíga í því sem við vorum að gera og
treystum hvor annarri enn þá betur fyrir að vinna okkar vinnu í samræmi við
það sem við höfðum rætt um eða ákveðið. Ég tala nú ekki um andlegan
stuðning sem var stór hluti af þessu. Fundirnir voru mjög nauðsynlegir og
mikilvægir bæði fyrir samstarfið okkar og til þess að bekknum liði vel og til
að bekkjarlífið og bekkjarandinn mundi ganga upp yfir höfuð. Við erum ekki
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að tala um eitthvað léttvægt þar. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu 13. mars
2017)
Síðasta vika var krefjandi vegna þess að bekkurinn er enn að hristast saman.
Samvinna okkar Dagbjartar gengur vonum framar. (Rannsóknardagbók, 16.
september 2015)
Við höfðum þann háttinn á að ræða ekki um nemendur eða vandamál á milli funda en
sú hefð þróaðist á rannsóknartímabilinu. Það var góð ákvörðun því oft leystust
vandamál af sjálfu sér á milli funda en einnig skipti máli að vera ekki alltaf með hugann
við kennsluna þegar við hittumst í frímínútum. Í dagbókarfærslum velti ég því fyrir mér
af og til hversu gagnlegir fundirnir væru fyrir starfendarannsóknina og hvers vegna væri
mikilvægt að halda þá.
Ég er hugsi yfir því hvað ég er að gera með þessum fundum. En ég held það
sé gott vegna þess að við tölum ekki um vandamál utan fundartímans nema
það sé lífsnauðsynlegt. Það er gott fyrir samstarfið okkar að hafa þessa
fundi. Við kynnumst smátt og smátt og fundirnir auka á traust okkar í milli
sem fylgir okkur í kennslustundum. (Rannsóknardagbók, 8. nóvember 2015)
Ég sagði við Dagbjörtu einhverntíma nýlega að samtalið væri mér mikilvægt
í þessari rannsókn. Að tala saman. Skiptast á skoðunum. Tilfinningum. Mér
fannst í fyrsta skipti á fundinum í gær að ég gæti verið fullkomlega
afslöppuð og einlæg. (Rannsóknardagbók, 28. nóvember 2015)
Eftir því sem leið á rannsóknina fórum við að tala saman á faglegum nótum og ég gerði
tilraunir til að sameina reynslu mína og nýfengna þekkingu frá fræðimönnum. Mér
fannst mikilvægt að við gerðum okkur grein fyrir og viðurkenndum þegar þyrfti að leita
eftir faglegum eða persónulegum stuðningi frá samstarfsfólki eða stjórnendum.
Nemendahópurinn og samsetning hans var flóknari en við höfðum gert ráð fyrir og í lok
september 2015 mat ég það svo í samráði við Dagbjörtu að nú væri komið að því að
leita utanaðkomandi hjálpar með bekkinn. Sá stuðningur sem við báðum um var vegna
samskipta- og hegðunarvanda innan hópsins. Um fjórða og fimmta fund okkar
Dagbjartar skrifa ég:
Ég hef aðallega einbeitt mér að því að halda sönsum. Það eru fjörugir og
flóknir einstaklingar í bekknum sem við gefum mikla athygli og orku sem fer
þverrandi. Það sem gerist við slíkar aðstæður að mínu mati er að
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samkennslan fer að ganga illa eða gengur alls ekki. Það fara að koma brestir
í samskipti og flæðið er stopp. Undir miklu álagi þá gerist ekkert. Ég sagði
við Dagbjörtu í dag að mér hefði fundist tímabært að gera eitthvað í
málunum. Ég held að þegar við erum búnar að biðja um hjálp þá fari
eitthvað að gerast hjá okkur svona sjálfkrafa. Ef hlutirnir ganga ekki af sjálfu
sér, það er smurt, þá er eitthvað ekki í lagi að mínu mati. Mikilvægt að
treysta eigin innsæi og fyrri reynslu. (Rannsóknardagbók, 30. september
2015)
Ég talaði einnig um að það væri mikilvægt að við hefðum beðið um hjálp á
réttu augnabliki því við vorum báðar orðnar pirraðar vegna mikils álags og
næsta skref hefði verið að samstarfið hefði farið að gliðna því við vorum
hættar að vera kurteisar og sýndum ákveðna óþolinmæði og óþol.
(Rannsóknardagbók, 7. október 2015)
Ég hafði lært af reynslunni og var orðin færari í að takast á við flóknar aðstæður og taka
góðar ákvarðanir í þeim. Það eitt að viðurkenna að við þyrftum utanaðkomandi
stuðning, þó að við værum tvær með hópinn, var stórt skref í átt til faglegs þroska í
samstarfi okkar Dagbjartar. Eftir þetta gerðist eitthvað gott í ferlinu. Allt fór að ganga
eins og í sögu og daginn eftir foreldrafundi sem voru haldnir 5. október 2015 sendi
Dagbjört bréf með góðum fréttum. Við hittumst svo á vikulegum fundi 7. október 2015
og fórum yfir gögn frá foreldrafundinum.
Kæru samstarfsfélagar sem koma að 5.bekk! Fundirnir gengu vonum framar
í gær og foreldrar og börn 5. bekkjar í heildina mjög ánægð og hafa jákvæða
upplifun af skólastarfinu. (Tölvupóstur, 6. október 2015)
Aðeins eitt foreldri lýsti yfir óánægju sem mér fannst merkilegt eftir það
sem á undan var gengið. Það var ekki foreldri nemanda af erlendum
uppruna. Það var létt yfir okkur og jákvæðni og traust var í uppsiglingu.
Erum byrjaðar að tala saman þannig að ég upplifi slökun í samskiptum.
(Rannsóknardagbók, 7. október 2015)
Fyrstu vikurnar voru mjög erfiðar fyrir okkur báðar af mörgum
utanaðkomandi ástæðum sem voru í raun ekki á valdi okkar. Hinsvegar
tókst okkur að vinna okkur út úr þeim því við erum báðar staðráðnar í held
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ég að beita okkur þannig að samvinnan verði farsæl. (Mánudagsbréf, 27.
október 2015)
Tímabilið frá ágúst til loka september var virkilega krefjandi. Ég held að hluti af álaginu
hafi komið til vegna þess að ég var að gera starfendarannsókn og það tók á. Ég átti til
dæmis erfitt með að sætta mig við að ég gat ekki verið í hlutverki annarsmálskennara í
21 kennslutíma af þeim 26 sem ég eyddi með nemendum í bekknum. Ég hafði þess
vegna stöðugar áhyggjur af því hvað ég væri að gera sem kæmi nemendum með
íslensku sem annað mál til góða. Ég hafði ætlað að kenna orðaforða sérstaklega í
samfélagsfræði eftir ákveðnum leiðum en kom mér ekki að því. Þrír tímar á viku gáfu
líklega ekki tilefni til stórra afreka á því sviði. Á síðari hluta rannsóknartímabilsins var ég
þó enn að vona að mér tækist það. Við Dagbjört ræddum nemendur með annað mál á
sjöunda fundinum.
Töluðum um tvítyngda og ég sagði að í raun væru bara tveir nemendur sem
ættu báða foreldra erlenda. Hinsvegar þurfum við að forgangsraða og það
eru aðrir nemendur sem þurfa meiri athygli en þessir tveir. Ég talaði um
hvort ég ætti að taka tvítyngda nemendur út, hélt að þess þyrfti ekki – hún
var sammála. Í staðinn sagðist ég ætla að kenna orðaforða fyrir allan
bekkinn. En ég sagði að það tæki alltaf tíma að byrja á nýju, það væri í raun
annað þróunarverkefni. (Rannsóknardagbók, 28. október 2015)
Á þessu tímabili, í kringum mánaðamótin október–nóvember 2015, fór ég að hugleiða
framhaldið og hvað ég vildi gera. Eftirfarandi færsla er mikilvæg en þar viðurkenni ég
eða geri mér grein fyrir hvar hugsjónir mínar liggja.
Eftir áramót langar mig að breyta stöðu minni í bekknum. Ég vil ekki kenna
öllum bekknum. Ég vil hjálpa þeim sem þarf að hjálpa og vinna aðlagað
námsefni fyrir þá nemendur sem þess þurfa í samvinnu við
umsjónarkennara. Líklega þarf ég að byrja að leggja þá hugmynd inn. Mér
finnst að markmiðið ætti að vera að allir nemendur séu inni í bekknum eins
og sakir standa. Það er ekki hægt að skipta nemendum í hópa og kenna
markvisst frammi. Aðstæður frammi gefa ekki mikið tilefni til þess. Ég kenni
íslensku sem annað mál, þar liggur fagvitund mín og sérþekking.
(Rannsóknardagbók, 10. nóvember 2015)
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Hér átta ég mig á hvað ég vil og vil ekki. Ég lýsi aðstæðunum fyrir framan
kennslustofuna en stundum var þar lítill vinnufriður því svæðið var opið og tilheyrði
stigapalli. Mér fannst æskilegra að nemendur væru allir á sama stað en ekki flokkaðir
eftir einhverju kerfi; ég vildi að nemendur gætu sjálfir ákveðið hvort þeir ynnu frammi
eða ekki. Mér fannst sjálfri alltaf gaman að vera inni með öllum hópnum. Ég hélt áfram
að skoða hvernig ég gæti orðið hluti af þessu skemmtilega samfélagi sem kennari í
íslensku sem öðru máli.
Ég held það sé erfiðara að sjá möguleika í því sem maður þekkir ekki, heldur
en að velja að skoða það sem ég þekki svo vel, að kenna nemendum með
íslensku sem annað mál í sér rými. Taka þá út og kenna þeim sér. Ég er
þreytt á þeirri einangrun sem ég upplifi í þeim aðstæðum og mig langar ekki
að fara alfarið þangað aftur. Mig langar til að þróa samstarf við kennara
þannig að ég geti kennt nemendum í samvinnu við þá, tengja efni
kennslustundanna í bekknum við þá framlengingu eða aðlögun námsefnis
og úrræða sem ég hef þekkingu til. (Rannsóknardagbók, 10. nóvember
2015)
Mér finnst þessi færsla lýsa því vel hve óljóst og formlaust hlutverk annarsmálskennara
er. Það er hvorki einfalt né átakalaust að prófa sig áfram eins og ég gerði í tilraun minni
til að þróa starfslýsingu fyrir kennara í íslensku sem öðru máli – mína eigin starfslýsingu.
Það er í raun það sem ég er að gera finnst mér.
Ég hef haldið áfram að skrifa rannsóknardagbók sem leiðir mig áfram í
rannsóknarferlinu. Mér finnst þröskuldar í ferlinu efla mig því ég hugsa
skýrar eftir hverja raun og finnst fókusinn skerpast. Ég er tilbúin til að gera
endalaust „mistök“ .... þá á ég ekki við að ég sé ALLTAF að gera mistök, en
nýlega las ég þessa setningu: Sá sem vill skara fram úr og hafa áhrif þarf að
vera tilbúinn til að gera fleiri mistök en aðrir! Brilljant. Ég þurfti svo á þessari
lífsspeki að halda. (Rannsóknardagbók, 15. nóvember 2015)
Þann 16. nóvember 2015 var áttundi fundurinn okkar Dagbjartar. Við ræddum framhald
og fyrirkomulag samkennslu okkar eftir áramótin.
Ég sagði Dagbjörtu að mig langaði ekki að kenna samfélagsfræði eftir
áramótin. Hún sagði: „Til hamingju með að þora að segja mér það!“ Það
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fannst mér fyndið. Ég sagði henni að ég hefði nú ætlað að bíða með að segja
henni það :) (Rannsóknardagbók, 16. nóvember 2015)
Mig langaði ekki til að bera ábyrgð á því að kenna íslenskum börnum líka. Ég hafði
áhyggjur af þeim nemendum sem ég þekki svo vel og veit hvernig ég get kennt;
nemendum af erlendum uppruna og nemendum með íslensku sem annað mál. Ég hafði
ekki nálgast þá allt haustið því forgangsröðunin í hópnum leyfði það ekki. Það var
faglegt mat okkar Dagbjartar. Ég komst ekki til að hjálpa nemendunum sem höfðu
íslensku sem annað mál því það var svo margt sem þurfti að gera fyrst varðandi bekkinn
í heild.
Síðasti fundur okkar Dagbjartar fyrir jólin 2015 var 7. desember. Samtöl okkar þá
voru einlægari en á fyrstu fundunum. Við vorum farnar að treysta hvor annarri og
skiptumst á skoðunum um allt milli himins og jarðar. Fundirnir voru gefandi og
skemmtilegir. Við ræddum lífið, fólk, nemendur, núið og meðvitund okkar um lífið og
kjarnavitund okkar.
Ég hef einbeitt mér að því að vera í núinu í vinnunni í von um að ég komi
auga á eitthvað óvænt sem ég get nýtt í rannsókninni. Það er mjög
skemmtilegt að vera í þeim sporum. Ég á í góðu sambandi við samstarfsfólk
mitt og sérstaklega Dagbjörtu. Við erum báðar að vinna í því að vera í núinu
og njóta lífsins í vinnunni. (Mánudagsbréf, 23. nóvember 2015)
Við ákváðum að halda fundunum áfram á nýju ári. Það var eitthvað við þá sem skipti
okkur báðar máli. Líklega var það sú staðreynd að með þeim var fagleg einangrun okkar
rofin; sú einangrun sem ég hef lýst og var ósátt við. Fagleg sjálfsvitund mín hafði
greinilega skerpst í ferlinu sem ég tel að hafi haft jákvæð áhrif í samkennslunni og ég
varð öruggari með mig. Með Dagbjörtu hélt ég áfram að þróa starfslýsinguna mína og
það var mikilvægt fyrir mig að fá tækifæri til að ræða um hugmyndir mínar og
ígrundanir með henni.
Hún spurði mig hvernig við ættum að hafa þetta eftir áramót. Hvort ég vildi
stjórna tímum. Ég sagðist ekki hafa neinn sérstakan áhuga á því. Ég væri
betri í öðru, til dæmis aðlaga námsefni í samvinnu við hana eða að við
gætum skipt nemendum í hópa. (Rannsóknardagbók, 7. desember 2015)
Satt best að segja vissi ég ekki hvað ég vildi. Mig langaði ekki heldur að vera kona á stól
aftast í skólastofunni, ritari nemenda eða bremsa fyrir óæskilega hegðun. Með
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samtölum okkar Dagbjartar sem fóru fram á vikulegum fundum tókst okkur að vinna
eins og fagmenn sem þjálfa dómgreind og ákvarðanatöku með sameiginlegri ábyrgð.
Við lærðum að taka faglegri gagnrýni og endurgjöf. Í næsta kafla skoða ég glímuna við
sjálfa mig, sjálfsrýni og fagmennsku.

4.4 Fagmennska og sjálfsrýni
Grunnskólar eru almennt fjölmennir og spennandi vinnustaðir fólks og barna af öllum
stærðum og gerðum. Fyrir var vinnustaðamenning sem ég þekkti ekki en vandist smátt
og smátt. Meðvitað beindi ég kastljósinu að sjálfri mér, bæði til að læra á sjálfa mig og
viðbrögð mín í nýjum aðstæðum en einnig til að skilja umhverfið og samfélagið sem ég
kom í á hverjum degi.
Þegar ég skoða gögn í endurliti frá haustinu 2010 kemur dálítið spennandi í ljós.
Gögnin sýna að ég er byrjuð að æfa mig í aðferðum ígrundunar þar sem ég tengi fyrri
reynslu mína í kennslu við hugmyndir fræðimanna. Ég hélt dagbók í námskeiðinu
Rannsóknir og skólastarf haustið 2010 þegar ég var í námsleyfi. Eftirfarandi
dagbókarfærslur lýsa í hnotskurn hugmyndum mínum og vinnubrögðum á
rannsóknartímabilinu haustið 2015.
Niðurstaðan er sú að það er mjög mikilvægt að íhuga, gefa sér tíma og rúm
til að komast að ásættanlegri niðurstöðu. Það að framkvæma kemur á eftir.
Kannski gefum við okkur ekki nógan tíma til að hugsa. Allt á að gerast svo
hratt og afurðin skiptir svo miklu máli og að fara að vinna í henni sem fyrst.
Ég held að frumvinnan, íhugunin sé vanmetin, hugsunin og samtal við
sjálfan sig. (Dagbók, 15. október 2010)
Ég hef lært að nýta mér þessa leið að lesa vel og íhuga svo vel á eftir. Koma
aftur að textanum, skrifa hugleiðingar um leið og ég les og svo eftir íhugun
jafnvel eftir nokkra klukkutíma eða daginn eftir. Mér líkar mjög vel að vinna
á þennan hátt og held áfram að temja mér slík vinnubrögð. Ég held að við
vanmetum það hve mikil ómeðvituð vinna fer fram í heilastarfseminni. Við
verðum að gefa hugsuninni tíma til að melta og vinna úr upplýsingum og
tengja við fyrri reynslu. (Lokadagbókarfærsla, 7. desember 2010)
Af þessum færslum dreg ég þá ályktun að aðferðir ígrundunar og faglegrar sjálfsrýni hafi
átt vel við fyrri hugmyndir mínar um fagmennsku í starfi en frá þessum tíma, haustið
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2010 hafi farið af stað meðvitað þróunarferli og víxlverkan hugmynda frá
fræðimönnum.
Frá miðjum október 2015 gaf ég mér klukkutíma á dag eftir að ég kom heim úr
vinnunni til að endurraða hugsunum mínum og tengja nýja reynslu í kennslu í
Sunnuskóla við fyrri kennslureynslu mína. Ég trúi því að líkaminn sé fær um að vinna úr
upplýsingum sem leiðir okkur áfram í krefjandi ferli eða aðstæðum en það er háð því að
við treystum innsæi okkar til að taka góðar ákvarðanir. Þegar maður ákveður að staldra
við og beina athyglinni að sjálfum sér um hríð léttir manni. Allt verður einhvern veginn
einfaldara en samt um leið sársaukafyllra og fyrstu skrefin eru tvímælalaust erfiðust.
Hættur, andstaða og vonbrigði liggja í launsátri; ég vissi það af reynslu. Ég tók þá
afstöðu að glíma við áskoranir frá jákvæðu sjónarhorni og gera ráð fyrir að allir vildu
gera sitt besta. Þannig fannst mér auðveldara að setja mig í spor annarra. Ég einsetti
mér að sökkva mér ekki í vandamál eða einblína á það sem væri að heldur draga fram
það sem væri gott og byggja á því. Ég vann út frá ákveðnum setningum sem ég festi í
minni og skrifaði reglulega niður í rannsóknardagbókina beinlínis til að þjálfa mig í
ákveðnum vinnubrögðum og viðhorfum. Eftirfarandi setningar reyndust mér vel og
koma reglulega fram í skrifum mínum:
Ekki sökkva sér í vandamál og einblína á það sem er að heldur draga fram
það sem er gott og byggja á því. (Rannsóknardagbók, 28. ágúst 2015)
Ég minnti mig á að húmorinn þarf að vera með í för ef svona samvinna á að
takast vel. En ég þarf líka að leyfa mér að staldra við og vera ófullkomin.
(Rannsóknardagbók 27. október 2015)
Það lá ekki ljóst fyrir hvaða hlutverki ég ætlaði að gegna í þessu nýja starfi mínu. Ég átti
erfitt með að skilja og finna hver væri faglegur styrkleiki minn. Ég ætlaði bara að nota
tækifærið til að gera starfendarannsókn og studdist við kenningar Samaras (2011) um
starfendarannsóknir en samkvæmt henni þurfti ég ekki að skipuleggja nákvæmlega
hvað ég ætlaði að gera heldur gæti ég fylgt þróuninni og verið opin fyrir tækifærum.
Glíman við sjálfa mig hófst fyrir alvöru þegar Dagbjört kom með hugmynd um
hlutverk mitt í samkennslunni; ég fór í uppnám og þurfti að skilja af hverju. Kannski var
það vegna þess að reynsla mín og fagleg þekking er á sviði annars máls fræða í
grunnskóla og sérstakra þarfa nemenda sem koma frá öðrum menningarsvæðum.
Almenn faggreinakennsla var ekki köllun mín. Ég gaf mér tíma til að melta hugmyndina
og komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri afbragðsgóð hugmynd. Hér á eftir fylgir
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skemmtileg færsla sem ég skrifaði eftir að hafa komist yfir fyrstu hindrunina í
rannsóknarferlinu.
Fyrir mér var þetta eitthvað sem ég átti ekki von á. Hún sýnir frumkvæði
sem er alveg stórkostlegt. Þetta er samvinna eins og hún gerist best ákvað
ég að lokum. Þegar ég hafði komist að þessari niðurstöðu leið mér mjög vel.
Fann aftur faglegan styrkleika minn. Ég var komin með hlutverk og ábyrgð í
samstarfinu með hópinn. (Rannsóknardagbók, 21. ágúst 2015)
Ég þarf að muna að ég geri mest gagn með því að gera hlutina sjálf eins og
ég vil að aðrir geri og þjálfa mig mjög vel sjálf. Þannig get ég miðlað þeim
kennurum af fagmennsku og reynslu þegar þeir biðja mig um hjálp. Að sýna
gott fordæmi er öflugasta vopnið. (Rannsóknardagbók, 6. september 2015)
Starfendarannsóknir verða ekki til í tómarúmi. Þar kemur einhver annar til sögunnar og
hefur áhrif á þann sem gerir rannsóknina. Dagbjört var þessi aðili og hún var mikilvæg. Í
annarlok þegar ég var farin að slaka á varnarmúrnum tók ég málið upp á fundi.
Þegar ég sagði henni að ég væri hrædd við að segja og gera einhverja
vitleysu í sögutímum sagði hún að hún hefði nú aldeilis stoppað mig ef ég
hefði gert það. Ég hugsaði að mér fannst það athyglisverð athugasemd og
sagði: já ég hef líklega skynjað það því ég var nokkuð örugg í því sem ég var
að gera í tímum enda mjög vel undirbúin alltaf. Las og las fyrir hvern tíma og
reyndi að tileinka mér efnið. Það fór mikill tími í undirbúning.
(Rannsóknardagbók, 15. nóvember 2015)
Ég var oft óörugg framan af vegna þess að óskrifaðar reglur höfðu skapast í samfélagi
bekkjarins á milli kennara og nemenda sem ég áttaði mig ekki alltaf á.
Mér finnst ég standa í svipuðum sporum og nýju nemendurnir í bekknum
sem haga sér stundum undarlega, sem þurfa að finna sér stað í hópnum.
Mér finnst ég satt að segja stundum haga mér undarlega. Ég er eins og fluga
á vegg og fylgist með og spyr ef ég veit ekki til hvers er ætlast af mér. Hve
margir mega fara saman á klósettið í einu? Eiga þeir alltaf að skrifa í aðra
hvora línu? Mega þeir henda matarafgöngum í ruslið? Það eru tvær
ruslatunnur, hvað á að fara í hverja? Má vera með húfu? Má vera með
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tyggjó? Má vinna saman í vinnubókum? Má bara fara út úr tíma án þess að
biðja um leyfi? (Rannsóknardagbók, 15. september 2015)
Ég vissi að mikilvægt væri að fara sér hægt og leyfa sér að vera í núinu, hlusta og horfa.
Rannsóknardagbókin lýsir því endurtekið hve mikla áherslu ég lagði á að vera áhorfandi
og hlustandi.
Ég er frekar upptekin af því að láta málin þróast og fylgjast með hvernig það
gerist án þess að ég sé með inngrip nema mér finnist það nauðsynlegt.
(Rannsóknardagbók, 14. október 2015)
Ég hef velt vöngum og slakað á kröfum til sjálfrar mín um að taka
ákvarðanir. Það eru framfarir, að leyfa hlutunum að gerast og vera
áhorfandi, sjá aðstæður utan frá – eða setja sig í þá stöðu. Ég á auðveldara
með að slaka á gagnvart aðstæðum. (Mánudagsbréf, 3. nóvember 2015)
Ég blómstraði tel ég í vinnunni í sl. viku vegna þess að ég leyfði mér að slaka
á og vera ég sjálf. Ég held að ég sé að verða öruggari í vinnunni ég er farin
að treysta bæði sjálfri mér og öðrum. Það er samt átak að ákveða að treysta
og vera maður sjálfur það er að láta hugmyndirnar koma og leyfa þeim að
verða að veruleika. (Rannsóknardagbók 8. nóvember 2015)
Ég sá fyrir mér tómið eða bilið sem verður til á milli tveggja aðila í samskiptum
(ósýnilegt rými) sem gefur tækifæri til að hafa áhrif á hvað gerist næst. Ég hafði val um
að fylla það með neikvæðni eða jákvæðni eða ganga burt í von um að lausnin yrði til í
tóminu án minnar íhlutunar. Þá á ég við að ég þarf ekki alltaf að bregðast við, stundum
er best að gera ekki neitt og það var það sem ég fór að venja mig á að gera mjög oft. Ég
fór að temja mér æðruleysi og í því fólst að vera í núinu og fylgja þróuninni meðvitað.
Þannig myndaðist ákveðið flæði sem losaði um það sem ég kalla hugmyndaauðgi og
lífsgleði. Dagbjört lýsir svipuðu ferli hjá sér sem hún vann meðvitað með í samstarfinu.
Það kom mér á óvart að þegar ég tók þessa ákvörðun að treysta, það er að
treysta flæðinu í því sem er ákveðið fyrir mig hvort sem það eru
skólastjórnendur eða aðrir og treysta því að við bara vinnum okkar vinnu og
það kom mér á óvart að ég gat treyst mér. Ég gat farið inn í svona verkefni
með því að treysta, það kom mér á óvart. Það er svona skemmtileg
sjálfþekking ný þekking fyrir mig á þessu ferðalagi. Svo kom mér á óvart að
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með því að hafa opinn hug gagnvart þér eða þeim sem var búið að ákveða
að ég ætti að vinna með þá verður allt svo miklu léttara og ef ég er opin
gagnvart því og set ekki upp einhverja tálma eða hindranir þá vannst þetta
vel. Ég held að við getum ekki gert lítið úr því hvað þetta var ánægjulegt.
Mér fannst ég læra að vera í teymisvinnu. Mér fannst það einn stærsti
lærdómurinn og að slaka á og treysta. Aftur kem ég að traustinu, traustið er
bara eitthvað þema sem fylgdi mér í fyrra. Að hvíla í traustinu. Og treysta
því að allt eigi að vera eins og það á að vera og fari eins og það á að fara.
Það þýðir samt ekki að ég hafi ætlað að slaka á og gera ekki neitt. Ég er
náttúrulega alltaf að vinna í því að gera mitt besta.
(Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Þessi ummæli eru nokkuð merkileg. Viðtalið er tekið eftir að ég vann úr gögnunum sem
ég hafði safnað á haustönninni 2015 en sýnir hversu samstíga við vorum án þess að
gera okkur grein fyrir því á sínum tíma. Ég held að það krefjist hugrekkis að byrja að
gera starfendarannsókn á nýjum vinnustað og það er ekki sjálfsagt að það endi vel en
um leið tel ég að þetta hafi verið eitt af gæfusporum lífs míns. Fullkomnunaráráttu
minni var brugðið; rannsóknarferlið var vissulega ekki eins og lagt var upp með.
Ég er ekki að gera hina fullkomnu rannsókn hins fullkomna kennara heldur
að skoða ferli og hvernig það gengur með öllum vandamálum sem fylgja. Ég
er nýr starfsmaður og ég skynja ákveðið óöryggi hjá mér og vanlíðan því
tengt, jafnvel kvíða. (Rannsóknardagbók, 9. september 2015)
Það var aldrei uppgjöf í mínum huga og ég fór að temja mér ákveðið æðruleysi og í því
fólst meðal annars að taka lífinu létt og njóta stundarinnar.
Einn mikilvægasti þátturinn í rannsókninni finnst mér vera traustið, það er hvernig
við fórum að því að byggja upp traust í samkennslunni. Í lok október ræddi Dagbjört um
það í fyrsta skipti hvað hún hafði lært af mér í samfélagsfræði – og íslenskukennslu:
„Hvernig ég undirbý mig fyrir tímana, hvernig ég legg efnið fram fyrir nemendur og
hvernig ég einstaklingsmiða efnið (nemendur hafa val og allir fá efni við hæfi til að
vinna með) “. (Mánudagsbréf, 27. október 2015) Ég man hvað mér fannst gott að fá
endurgjöf frá henni, mér fannst hún sýna mér ákveðið traust og einlægni. Í viðtali sem
ég átti við Dagbjörtu á vorönn 2017 kallaði ég eftir nánari útskýringum á kennsluháttum
mínum:

65

Öll sú samfélagsfræði sem fór fram í fyrra er til eftirbreytni fyrir aðra
kennara sér í lagi þar sem öll markmið eru sett fram í upphafi tímans þannig
að nemendur eru meðvitaðir um til hvers er ætlast af þeim og síðan er farið
inn í efnið og það oft kynnt á aðlagaðan hátt sem hentar öllum og síðan
geta þeir sem eru fróðleiksfúsir um ákveðið efni kafað dýpra. Mér fannst öll
þessi kennsluaðferð hvaða nafni sem hún kann að kallast algjörlega
innspírerandi og til eftirbreytni. Þú náttúrulega vannst alveg rosalega
nákvæmt marga þætti sem hvöttu mig áfram á margan hátt og samstarfið
var gefandi, gjöfult og gott. Áhugi minn á ýmsu kennslufræðilegum
aðferðum var endurvakinn með því að vera í svona nánu samstarfi við þig af
því að margt sem þú komst með án þess að ég fari nákvæmar út í það en
það var margt sem kveikti í mér þennan kennaraneista. Til dæmis jújú að
fara djúpt í stafrófið og hvernig þú gerðir það og að hafa skilaverkefni í
samfélagsfræði sem var bara að teikna mynd. Ég hugsaði bara vá ef sumir
kennarar heyrðu að lokaverkefni í einu fagi væri að teikna mynd, fólk mundi
fá kast. En þetta passaði bara akkúrat á þessum tíma. Þetta var fullkomið
lokaverkefni. Ég er að hugsa um Jóhönnu af Örk og það verkefni. Þetta
passaði akkúrat þá þessum hóp og okkar vinnu sem við vorum búnar að
vera með. Ég lærði bara mjög mikið. (Hljóðritað viðtal við Dagbjörtu, 13.
mars 2017)
Þessi orð skipta máli því þau sýna hvernig mér gekk að miðla þekkingu minni og reynslu
hvað varðar góða almenna kennsluhætti sem ég nota í kennslu íslensku sem annars
máls.
Í lok rannsóknartímabilsins haustið 2015 fannst mér ég fá tilfinningu fyrir því að
tilheyra og að ég væri ekki lengur faglega einangruð: „Tilfinning mín er sú að ég næ
betur til almennra kennara því ég er á sama báti og þeir að kljást við heilan erfiðan
bekk“. (Rannsóknardagbók, 26. nóvember 2015) Ég veit þó að mig langar ekki að verða
umsjónarkennari eða ráðgefandi kennari sem leiðbeinir kennurum um hvernig þeir
ættu að kenna. Mig langar til að halda áfram að þróa samstarf við annan kennara í þeim
tilgangi að læra saman.

4.5 Kennsluhættir mínir
Ég lærði mikið af Dagbjörtu og faglegum vinnubrögðum hennar sem umsjónarkennari.
Ég fékk tækifæri til að setja mig í hennar spor þegar ég bar ábyrgð á kennslu fyrir allan
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bekkinn en það var mikilvægt fyrir mig að læra að skilja hlutverkið sem felst í hennar
starfi.
Það að hafa fengið tækifæri til að bera ábyrgð á kennslu fyrir allan bekkinn
finnst mér afskaplega mikilvægt. Ég er meira með á nótunum, get sett mig í
spor bekkjarkennara í grunnskóla. Ég skynja betur hver staðan er hjá
kennurum og nemendum með annað tungumál inn í almennri
kennslustund. (Rannsóknardagbók, 9. september 2015)
Ég setti mig í hlutverk bekkjarkennara sem fær iðulega að heyra að hann standi sig ekki í
því að koma til móts við námsþarfir nemenda sem læra annað mál. Ég klónaði mig en
það var ekki markmiðið í upphafi, hugmyndin varð til í hugarflæði okkar Dagbjartar. Ég
fékk nýtt faglegt hlutverk sem skipti mig máli, ég var ekki bara kona á stól eða
annarsmálskennari með óskýrt hlutverk.
Mér finnst mikilvægt að gera miklar kröfur til nemenda og reyna að koma til móts
við þarfir allra þannig að þeir geti blómstrað. Það er hægt og mér finnst mér hafa tekist
það að mörgu leyti. Það gerði ég með því að undirbúa mig vel og skipuleggja tímana í
þaula. Stundum vann ég sérstaklega með hegðun og vinnufrið og þá voru verkefnin
einföld og lítið krefjandi. Ég tók þann pól í hæðina að kenna það sem mér fannst
mikilvægt fyrir annars máls nemendur en þeir voru tæplega einn þriðji hluti bekkjarins.
Sýn okkar Dagbjartar á hvað átti að kenna bekknum var greinilega ekki sú sama eins og
kemur fram í tveimur eftirfarandi færslum:
Það kom mér pínu á óvart þegar ég var komin inn í kennslustund þar sem
var verið að fara í stafrófið, auðvitað veit ég að margir nemendur nutu góðs
af en kannski upplifði ég það svo að of miklum tíma væri varið í svona
ótrúlega nákvæma vinnu sem nemendur í 5. bekk ætti að vera komin með
og búin að ná. Ég vissi samt og treysti því sem þú varst að gera. Þú varst að
byggja góðan grunn. Svo varð framhaldsvinnan auðveldari. (Hljóðritað viðtal
við Dagbjörtu, 13. mars 2017)
Það sem mér finnst athyglisvert er að mér finnst nemendur þurfa meiri
stuðning við ýmsa þætti en hinir almennu kennarar gera sér grein fyrir. Það
er líklega vegna þess að ég hef betri þekkingu á þörfum nemendanna. Það
þarf til dæmis að kenna þeim hvernig stafur og hljóð tengist og að þeir þurfa
að vera meðvitaðir um það. (Rannsóknardagbók, 2. september 2015)
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Með því að nýta tækifærið og kenna eins og ég vildi með áherslur á námsþarfir annars
máls nemenda lærði ég að skilningur okkar Dagbjartar á því hvað átti að kenna var ekki
sá sami. Ég man að mér fannst erfitt að halda í áherslur mínar sem ég vissi að kæmu
annars máls nemendum vel vegna þess að ég braut hefðina, yfirleitt er ekki kennt með
þarfir annars máls nemenda í huga. Íslenskutímarnir sem ég kenndi voru tveir
samliggjandi tímar einu sinni í viku. Í upphafi tímans fyrstu vikurnar byrjuðu nemendur
á ritunarverkefnum:
Til að átta mig á stöðu nemenda og þá sérstaklega annars máls nemenda
lagði ég fyrir ritunarverkefni. Þeir áttu að skrifa um sjálfa sig, eitthvað sem
þeim fannst að sérstakt við sig. Þetta var gert fyrsta daginn sem nemendur
mættu í skólann. (Rannsóknardagbók, 2. september 2015)
Í tímanum í morgun var 15 mínútna ritun með aðstoð myndar, markmiðið
var að finna út hvort nemendur gætu skrifað sögu út frá myndinni en það
kallaði á þekkingu á orðum sem lýstu myndinni. Þannig finn ég til dæmis út
hvar nemendur með annað mál eru staddir í málþroska. Ritunarverkefnin
eru öflugt tæki til að finna út hvar nemendur eru staddir.
(Rannsóknardagbók, 8. september 2015)
Mynd 2 er myndin sem ég tala um í færslunni hér á undan:

Mynd 2. Ritunarverkefni í íslensku (14. september 2015).
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Allur bekkurinn vann ritunarverkefni fjórum sinnum í fimmtán mínútur á fjögurra vikna
tímabili. Ég hefði viljað halda því áfram en fannst nóg komið eftir þessi fjögur skipti því
markmiðið var fyrst og fremst að fylgjast með málþroska annarsmálsnemenda í gegnum
ritunina. Mér hefði fundist æskilegt að annars máls nemendur hefðu haldið áfram að
þjálfa ritun í hverri viku en ekkert varð úr því.
Í undirbúningi fyrir kennslu um miðaldir tileinkaði ég mér efnið eins og ég ímyndaði
mér að nemendur myndu fara að ef þeir ættu að gera það á eigin spýtur. Þar sem ég
beindi athyglinni að annarsmálsnemendum valdi ég fjölbreyttar leiðir þegar ég setti
saman kynningu fyrir nemendur. Nemendur hlustuðu á kaflana lesna upp af hljóðbók.
Þeir fengu yfirlit í formi mynda, tímalína, myndskeiða og bóka um klæðnað á miðöldum
og lituðu myndir frá þessum tíma. Þau höfðu sérstaklega gaman af því að velja og lita
myndirnar.
Ég kenndi tvo samfélagsfræðitíma í dag og undirbjó hann vel með
glærufyrirlestri sem var sjónrænn og vel skipulagður og þannig nýttist hann
öllum nemendum. Ég fékk afar gott hljóð mér til mikillar ánægju og þeir
nemendur sem venjulega eru órólegir voru rólegir og fylgdust með af
áhuga. Mitt mat er að þeir höfðu sjónrænt efni fyrir framan sig sem hélt
þeim uppteknum. (Rannsóknardagbók, 4. september 2015)
Mynd 3 og 4 eru dæmi um hvernig ég kynnti námsefnið á myndrænan hátt.

Mynd 3. Hvernig má skýra hugtakið miðaldir? (3. september 2015).
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Mynd 4. Hlutverk Jóhönnu af Örk (19. nóvember 2015).
Hópurinn var nýr að hluta og við þurftum að ná tökum á mörgu í tengslum við
hegðun og nám nemenda. Þess vegna ákvað ég að hafa kennsluna stýrða og skipulagða,
markmið voru skýr og nemendur vissu til hvers var ætlast af þeim. Skýr markmið og
undirbúningur fyrir tímana skipti miklu máli, svo sem að skrifa upp á töfluna í byrjun
hvað muni gerast í tímanum og hve miklum tíma verði varið í hvert atriði. Ég skrifaði til
dæmis að fyrst yrði tíu mínútna innlögn, síðan einstaklingsvinna í tuttugu mínútur eða
hópavinna og að lokum tíu mínútur þar sem nemendur völdu verkefni tengt efninu, svo
sem lestur bóka, að lita eða teikna.
Nemendur þurfa að fá að vita til hvers er ætlast af þeim. Hvað þeir eiga að
læra og hver markmiðin eru. Mér finnst mjög mikilvægt að þeir fái
upplýsingar um það, sérstaklega nemendur með annað mál vegna þess að
þeir eiga erfitt með að skilja hugtök og útskýringar í námsefninu og þess
vegna greina á milli aðal og aukaatriða. Í samfélagsfræði dreg ég saman þau
atriði sem ég vil að allir nememdur læri, ég geri það myndrænt á glæru auk
þess sem ég sýni samandreginn texta á glærum. Ég sýni einnig hvert
markmiðið er með hverjum kafla. (Rannsóknardagbók, 3. september 2012)
Mynd 5 er dæmi um innlögn og kynningu á markmiðum í byrjun samfélagsfræðitíma.
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Mynd 5. Innlögn í byrjun samfélagsfræðitíma (17. september 2015).
Það er mikilvægt að nemendur með annað mál fái skýr fyrirmæli um hvað eigi að
læra til að þau hafi raunhæfa möguleika á að ná árangri, það gildir líka þegar námsmat
er annars vegar. Kannski gera kennarar sér ekki grein fyrir mikilvægi slíkra vinnubragða
þegar þeir kenna annars máls nemendum? Hér fyrir neðan eru tvö dæmi sem tengist
námsmati í samfélagsfræði og íslensku: Mynd 6, nemendur fengu þessi fyrirmæli með
heim til að undirbúa sig fyrir próf í íslensku. Mynd 7 er lokaverkefni í samfélagsfræði.

Mynd 6. Fyrirmæli í íslensku (10. nóvember, 2015).
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Mynd 7. Verkefni í samfélagsfræði (8. desember, 2015).
Eftir því sem við náðum betri tökum á hópnum gat ég lagt fyrir flóknari verkefni en
endanleg markmið voru skýr. Mér fannst skemmtilegast að vinna með hópinn á þann
hátt því þau voru svo ótrúlega flott. Það var eiginlega hægt að fá þau með sér í hvað
sem var, þau voru alltaf tilbúin í slaginn. Það kom hér á óvart, kannski vegna þess hve
óstýrilát þau voru í upphafi annarinnar. Hér á eftir lýsi ég klippimyndaverkefni þar sem
nemendur unnu með orð. Mér fannst eðlilegt að byrja á orðum sem lýstu þeim sjálfum.
Þau fengu kynningu á verkefninu af skjávarpa með myndun og verklýsingu. Því næst fór
ég í gegnum vinnuferlið með sýnikennslu.
Í síðustu viku gerði ég tilraunir með að búa til „listaverk“ með nemendum í
tengslum við orð. Það var skemmtileg reynsla sem gaf mér orku og
sjálfstraust til að halda áfram á þessari braut. Prófa mig áfram með
nemendum og gera mistök eða öllu heldur fara í gegnum ferli með þeim
sem ekki var fullkomið en samt mjög skemmtilegt. Það sem kom mér á
óvart var hvað nemendur voru jákvæðir og áhugasamir að setja sig inn í
verkefnið og leysa það. Nemendur hafa mismikla hæfileika til að skilja svo
flókið verkferli. Hver og einn er að vinna eins og listamaður á kafi í sínu. Það
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er andinn sem ég vil ná fram. Þau máttu velja á milli þess að skrifa orð sem
lýsir þeim, alls konar orð, „orð um mig“. (Mánudagspóstur, 8. nóvember
2015)
Hugmyndin að klippimyndaverkefninu gaf mér löngun til að vinna kynningu á
starfendarannsókninni á sama hátt og þau höfðu gert sitt verkefni. Ég valdi hugtök og
setningar sem lýstu rannsókninni þar sem ég var stödd þá og bjó til listaverk eða
veggspjald. Eftirfarandi orð lýsa verkefninu á þeim tíma: Áræðni, flæði, fundartími,
kjarnaígrundun, núvitund, nýsköpun, samtal, samvinna, skipulag, sköpun, þróun
samvinnu, þolinmæði og lífsgleði. Þannig varð kynning mín á starfendarannsókninni í
Háskóla Íslands innblásin af vinnu minni með nemendum í 5. bekk. Hér fyrir neðan er
klyppimyndaverkefnið mitt gert úr dagblöðum og eldgömlum Æskublöðum.

Mynd 8. Veggspjald. Kynning á starfendarannsókninni minni (5. desember 2015).
Klippimyndin hér fyrir ofan er samskonar verkefni og nemendur gerðu á A4 karton. Í
hringinn í miðjuna skrifuðu þeir ÉG.
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Það var skemmtileg vinna að undirbúa kennslu fyrir heilan bekk í þessum fimm
tímum sem ég stjórnaði. Fyrirlestrarnir og öll verkefnin komu sér vel fyrir Dagbjörtu
sem kenndi 5. bekk um miðaldir haustið 2016. Ég var mjög glöð yfir því að hún gat nýtt
efnið. Í næsta kafla ætla ég að ræða um nemendur með íslensku sem annað mál í 5.
bekk í Sunnuskóla haustið 2015.

4.6 Hvað varð um nemendurna með íslensku sem annað mál?
Rannsóknin snerist um að finna raunhæfa leið í samkennslu til að kenna nemendum
með íslensku sem annað tungumál. Það gekk illa en ég sætti mig við það því ég var að
skoða hvað gerðist í ferlinu á meðan rannsóknin stóð yfir og hvernig mér tækist að
koma áherslum mínum að í þessum aðstæðum. Aðstæðurnar voru kannski ekki
dæmigerðar fyrir kennara í minni stöðu vegna þess að samsetning nemendahópsins
kallaði á óvenjumikla hæfni kennaranna og var mikil áskorun.
Þar sem rannsóknin snýst um samkennslu þar sem markmiðið er að auðga
nám nemenda með annað mál þá er staðan sú núna að ég hef takmarkaðan
tíma til að sinna þeim nemendum sérstaklega. Þeir verða útundan vegna
þess að það er svo mikið af vandamálum sem erfitt er að líta framhjá og
verður að vinna með á kostnað annars máls nemenda og líka á kostnað
duglegra nemenda. En það hlýtur að vera mitt hlutverk að benda á þennan
vanda. Það er að ég bý til tíma fyrir annars máls nemendur til að þjónusta
þá miðað við þeirra þarfir. En þetta er langtímaverkefni.
(Rannsóknardagbók, 9. september 2015)
Ég hef ekki haft mikinn tíma til að skoða nemendur með annað mál (kenna
þeim í minni hópum) því það er svo margt annað sem ég þarf að gera. Ég
skil núna betur hvers vegna nemendur með íslensku sem annað mál fá ekki
þá þjónustu sem þeir þurfa! Svona almennt. (Rannsóknardagbók, 14.
september 2015)
Í langtímaverkefni gefur maður sér tíma til að finna viðunandi lendingu og það er engin
töfralausn til þegar kemur að kennslu nemenda sem læra annað tungumál. Mér fannst
stundum að ég ætti að vera sú töfralausn, kannski vegna þess að skilaboðin úr
umhverfinu og frá samfélaginu voru að þeir sem hefðu tekið að sér málefni innflytjenda
í grunnskóla og kennslu í íslensku sem öðru máli hlytu að geta lagað nemandann sem
passaði hvergi inn í skólasamfélagið. Ég er sem betur fer hætt að hugsa þannig. En mér
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finnst ég hafa öðlast mikilvæga reynslu sem felst í því að skilja betur stöðu nemenda
með annað mál innan um íslenska nemendur í bekkjarkennslu grunnskóla.
Stundum varð óvænt uppákoma eða augnablikshugdetta mín í kennslustofunni til
þess að ég lærði eitthvað nýtt um annarsmálsnemendur. Hér á eftir lýsi ég einni slíkri
uppákomu í íslenskukennslu sem ég lærði af. Ég bjó til viðbótarverkefni í íslenskri
málfræði til að þjálfa nemendur betur í ákveðnum þáttum málsins sem þeir unnu með í
þessum tiltekna tíma. Nemendurnir voru fljótari með verkefnin en ég hafði reiknað með
og í stað þess að halda þeim inni í stofunni máttu þeir fara fram. Þar var opið svæði,
eiginlega bara stigapallur en þau gátu líka setið í tröppum. Þau fengu fyrirmæli um að
þau þyrftu að hafa eitthvað við að vera og mættu ekki vera með læti. Sumir lásu bækur,
aðrir spiluðu á spil og svo framvegis. Þau tóku fulla ábyrgð á sjálfum sér. Þegar tíminn
var hálfnaður sátu fimm nemendur eftir sem enn voru að vinna verkefnin sem ég lagði
fyrir.
Ég tók eftir því þegar ég ákvað að leyfa nemendum að fara fram sem voru
búnir með verkefnið að þá sátu fimm nemendur eftir, allir með íslensku sem
annað mál eða með erlendan bakgrunn. Það tók þá einnig helmingi lengri
tíma að klára verkefnin. Verkefnin voru ætluð til að þjálfa nemendur betur í
ákveðnum þáttum út frá námsefni í íslenskri málfræði. Allir fengu sömu
verkefnin fyrir utan fjóra-fimm nemendur með sértækar námsþarfir. Þeir
fengu annarskonar verkefni sem þjálfaði það sama en voru þannig gerð að
þeir þurftu ekki að skrifa mikið, annaðhvort að krossa við eða bæta inn í
eyður. Þeir voru búnir á svipuðum tíma og allflestir. (Rannsóknardagbók, 7.
október 2015)
Þeir nemendur sem sátu eftir fengu gott næði og þá athygli sem þeir þurftu til að klára
verkefnin og nýttu tímann vel. Ég man hvað mér leið vel í þessum aðstæðum þar sem
nemendurnir „mínir“ voru í forgrunni. Mér fannst þessi hugmynd mín til fyrirmyndar því
þetta var eitt af örfáum skiptum í rannsóknarferlinu þar sem þessi ákveðnu nemendur
fengu þá athygli sem þeir þurftu sem hópur með ákveðinn bakgrunn. Mynd 9 sýnir
dæmi um verkefni í íslensku sem móðurmáli úr bókinni Mál í mótun (Kolbrún
Sigurðardóttir, Þóra Kristindsdóttir, 1994) sem erfitt er fyrir nemendur með íslensku
sem annað mál að leysa. Nemendur sem læra íslensku sem annað mál þurfa annars
konar nálgun í kennslu, þess vegna eru þeir samkvæmt minni þekkingu og reynslu
lengur að vinna íslenskuverkefnin eins og kom fram í dæminu hér að ofan.
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Mynd 9. Verkefni í íslensku (29. september 2015).
Næsta færsla er samantekt og ígrundun frá miðri önninni þegar ég hafði skoðað
gögnin sem ég safnaði. Ég lýsi því hvað mér gangi illa að fylgjast með fyrrgreindum hópi
innan um alla hina vegna þess að þeir séu hljóðlátir, geri ekki miklar kröfur um athygli
og segi fátt. Ég skrifaði fáar vettvangslýsingar um nemendur í rannsóknardagbókina
vegna þess að þær hefðu allar verið um þá nemendur sem ég ætlaði ekki að beina
rannsókninni að þar sem athygli mín beindist að þeim en ekki nemendunum sem höfðu
íslensku sem annað mál.
Ég tek því rólega og er meðvituð um að vera líka áhorfandi. Hingað til hefur
mér gengið illa að fylgjast með því hvernig nemendur með erlendan
bakgrunn haga sér í tímum vegna þess að þeir eru allir til friðs. Með því að
setja fyrir ritunarverkefni í 15 mínútur á þriðjudagsmorgnum hef ég getað
greint hvernig staða nemenda er í íslensku. Staðan er eins og ég átti von á.
Þá vantar orðaforða til að geta tjáð sig skriflega í frjálsri ritun. Ég hef samt
náð ákveðnum árangri í kennslu og innlögn í þeim fimm tímum sem ég ber
ábyrgð á þar sem ég undirbý og kenni þannig að allir nemendur blómstri. En
ég sé ekki að ég nái lengra með að þjóna/kenna nemendum með íslensku
sem annað mál við þær aðstæður sem ég hef í bekknum. Í raun þarf ég ekki
að taka þessa nemendur sérstaklega út úr hópnum. Samsetning bekkjarins
er ef til vill raunveruleikinn. Kennarar þurfa aðferðir sem nýtast öllum í
bekknum. (Rannsóknardagbók, 26. október 2015)
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Mér finnst ekki æskilegt að taka nemendur með annað mál úr kennslustund í sérstaka
íslenskukennslu ef þau missa af efni sem lagt er fyrir hópinn. Það sem ég geri með þeim
nemendum er á kostnað einhvers annars og mér finnst það ósanngjarnt, bæði gagnvart
þeim og mér sem fagmanneskju.
Ég hef bæði í gær og dag verið að velta því fyrir mér hvaða stefnu ég eigi að
taka í rannsókninni. Ég er að reyna að halda mig innan ákveðins ramma en
sé ekki alveg hvernig ég get haldið áfram að safna gögnum á sama hátt og
ég hef gert því mér finnst lítið koma út úr þeim til gagns fyrir nemendur
með erlendan bakgrunn. (Rannsóknardagbók, 27. október 2015)
Mig langar til að finna einhverskonar módel með því að vinna náið með
Dagbjörtu sem ég gæti notað með öðrum kennurum þannig að ég sé
öruggari og markvissari í kennslu annarra nemenda á öllum námsstigum.
(Rannsóknardagbók, 15. nóvember 2015)
Ein meginástæða þess að ég fór að vinna með umsjónarkennara var að
skoða þetta hvernig við gætum unnið saman. Ég hef lært að við getum ekki
unnið markvisst saman öðruvísi en að hafa ákveðinn fundartíma á viku. Ef
nýbúakennari á að vinna með öllum bekkjarkennurum væru það 10
fundartímar á viku sem er of mikið en kannski væri hægt að hafa einn
fundartíma á mánuði með hverjum kennara en það eru samt 3-4
fundartímar á viku fyrir mig. Svo það er spurning hvernig á að skipuleggja
tíma minn með kennurum. (Rannsóknardagbók, 12. desember 2015)
Það sem ég hef komist að er að það er mjög erfitt að koma til móts við
þarfir allra og krefst mikillar vinnu. Kennslan í þessum 5. bekk er flókin því
nemendur eru ólíkir og það þarf að vinna mikið með að þjálfa nemendur í
ákveðnum vinnubrögðum og framkomu í kennslustundum.
(Rannsóknardagbók, 13. desember 2015)
Ég hélt áfram að skrifa dagbók eftir áramótin 2015–2016 þar sem ég hugleiddi reynslu
mína af haustönninni og eftirfarandi færsla er dæmi um hugleiðingar mínar eftir reynslu
mína á rannsóknartímabilinu haustið 2015.
Það sem mér finnst vera augljóst eftir þessa reynslu sem ég fór í gegnum á
rannsóknartímabilinu er hve mikilvægt er að taka nemendur út úr tíma en
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gera það þegar bekknum er skipt í tvo hópa í íslensku. Þó ekki sé nema einn
tíma á viku. Til að styrkja þá. Sýna þeim athygli. (Rannsóknardagbók, 16.
janúar 2016)
Það er mikilvægt að mínu mati að setja kennslu í íslensku sem öðru máli inn í
stundaskrá sem sérstakt fag þar sem lögð sé áhersla á þróun annars máls.
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5 Umræða
Í eftirfarandi kafla varpa ég ljósi á helstu niðurstöður rannsóknarinnar og tengi við
hugmyndir í fræðilegri umfjöllun til að kalla fram svör við rannsóknarspurningunni.
Rannsóknarspurningin var: Hvernig getur samvinna tveggja kennara, umsjónarkennara
og kennara í íslensku sem öðru máli, eflt skilning minn á því hvernig vinna megi
uppbyggilega með nemendum með erlendan uppruna í grunnskóla? Markmið
rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig samvinna tveggja kennara, annars vegar
umsjónarkennara og hins vegar kennara í íslensku sem öðru máli, í grunnskóla getur
stuðlað að framförum í námi og kennslu.

5.1 Fyrri þekking og reynsla
Frá því ég byrjaði að kenna nemendum með íslensku sem annað mál um síðustu
aldamót hef ég öðlast víðtæka þekkingu og reynslu. Ég vann í sex ár í móttökudeild í
Breiðholtsskóla og fékk þá einstakt tækifæri til að kynnast nemendum og þörfum þeirra
í máltöku annars máls, sem og bakgrunni og hugmyndum (Bruner, 1996; Windschitl,
2002; Timperley og Alton-Lee, 2008). Móttökudeildin var þróunarverkefni fyrstu þrjú
árin og þess vegna var vel að henni búið. Í upphafi var hálf staða við deildina en vorið
2005 sinntu þrír kennarar í fullri stöðu kennslu í deildinni. Þá fann ég ekki fyrir faglegri
einangrun og álagið varð yfirleitt ekki of mikið því stöðugildum var fjölgað eftir þörfum.
Í kjölfar stefnubreytingar hjá Reykjavíkurborg árið 2002 sem byggðist á skóla án
aðgreiningar (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014) var móttökudeildin lögð niður árið
2006 í þeirri mynd sem hún hafði verið og ég hætti að kenna.
Árið 2009 fór ég aftur að kenna í grunnskóla. Ég gerði tilraunir til að vinna við nýjar
aðstæður þar sem engar móttökudeildir voru og einnig prófaði ég að vinna í
móttökudeild sem enn var starfandi en álagið var of mikið á báðum stöðum (Arkoudis,
2006; McClure og Cahnmann-Taylor, 2010). Einnig fann ég fyrir faglegri einangrun og
því að ekki var tekið mark á þekkingu minni, reynslu og hugmyndum um hvernig ætti að
skipuleggja annarsmálskennslu (Creese, 2005; Arkoudis, 2006; DelliCarpini og Gulla,
2009; Dove og Honigsfeld, 2010; Harvey og Teemant, 2012; Pappamihiel, 2012;
Lääkkölä o.fl., 2014).
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um að íslenskt samfélag hafi breyst mjög
hratt sem geri auknar kröfur til kennarastéttarinnar sem beri þá ábyrgð að aðstoða
samfélagið við að átta sig á breytingum og greina nýjar aðstæður í samfélaginu og fella
starfsemi skólanna að þeim á ábyrgan hátt. Með þessari rannsókn tel ég mig hafa tekið
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þá ábyrgð en um leið spyr ég hver sé ábyrgð stjórnvalda? Það geri ég vegna þess að
þegar nýtt svið verður til í skólakerfinu þá verður að hlúa vel að því. Nemendum með
annað móðurmál en íslensku fjölgar jafnt og þétt (Hagstofan, 2016) og þörfin fyrir
skilning stjórnmálamanna á að efla uppbyggingu kennslu í íslensku sem öðru máli í
grunnskólum er aðkallandi. Líkurnar á því að komið sé á fót árangursríku skipulagi í
kennslu annars tungumáls og að því sé haldið við eykst ef sveitarfélögin gera það að
forgangsverkefni Saunders o.fl. (2013). Við gætum tekið upp hugmyndir frá Bresku Kólumbíu en þar geta skólar sótt um aukafjármagn frá menntamálaráðuneytinu til að
kenna nemendum með annað tungumál að uppfylltum ákveðnum skilyrðum
(Christensen og Stanat, 2007).

5.2 Að byggja upp traust með jákvætt viðhorf að leiðarljósi og fagleg
sjálfsrýni
Í starfendarannsókninni setti ég mig inn í nýtt hlutverk sem bekkjarkennari í grunnskóla
en því hafði ég ekki sinnt áður. Mig langaði til að þróa fagmennsku mína og persónulega
hæfileika sem kennari í íslensku sem öðru máli í samstarfi við annan kennara
(Beninghof, 2010; Hargreaves og Fullan, 2012). Ég var meðvituð um líðan mína í
rannsóknarferlinu og hvernig hún þróaðist samhliða þróun í starfi. Þegar hindranir urðu
á vegi mínum las ég fræðiefni og skráði niður mögulegar leiðir til að skilja betur hvernig
ég gæti tekist á við ákveðin mál sem kölluðu á viðbrögð og lausnir (Hargreves og Fullan,
2012; Evelein og Korthagen, 2015). Ég setti sjálfa mig gjarnan í forgrunn og gerði mig
þannig ábyrga, eða öllu heldur reyndi ég að finna út hvar ábyrgð mín lægi og hvar hún
endaði. Ég hafði að leiðarljósi að leita lausna á vanda, greina aðstæður og líðan og
greina þróun í samstarfi (Gately og Gately, 2001; Keefe o.fl., 2004). Þrisvar á
rannsóknartímabilinu fannst mér nauðsynlegt að gera eitthvað til að breyta stöðu
minni. Þessi mikilvægu skil voru:
• Þegar ég fór að ástunda núvitund á hverjum degi í þeim tilgangi að virkja
kjarnavitund mína og um leið að takast á við álag og streitu (Evelein og
Korthagen, 2015).
• Þegar ég og umsjónarkennarinn vorum alveg að gefast upp á að takast á
við flókna samsetningu bekkjarins (Hargreves og Fullan, 2012).
• Þegar ég gat ekki hugsað mér að kenna heilum bekk áfram og áttaði mig á
að ég vildi beina sjónum mínum að annarsmálsnemendum í kennslu
(Korthagen o.fl., 2012).
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Vissulega var það aukaálag að gera starfendarannsókn á nýjum stað en á móti fékk
ég tækifæri til að vinna með þann þátt með því að beita aðferðum núvitundar og
kjarnaígrundunar til að draga úr streitu og nálgast kjarnavitund mína (Korthagen, o.fl.,
2012; Evelein og Korthagen, 2015). Það var áskorun að byggja upp traust og læra að
treysta þannig að ég þyrði að vera ég sjálf og blómstra. Ég vissi að það var mikilvægt að
fara sér hægt og leyfa sér að vera í núinu og hlusta en þannig myndaðist ákveðið flæði
sem losaði um það sem ég kalla hugmyndaauðgi og gleði (Korthagen o.fl., 2012;
Hargreaves og Fullan, 2012; Evelein og Korthagen, 2015). Ég tel að faglegur styrkur
minn hafi margfaldast á rannsóknartímabilinu í samstarfi við Dagbjörtu (Hargreaves og
Fullan, 2012). Þær merkilegu niðurstöður komu fram í viðtölunum við Dagbjörtu að hún
beitti sams konar viðhorfum og ég hafði einsett mér; að byggja upp traust, að treysta
sjálfri sér og mér og að hafa jákvætt viðhorf. Við sýndum aðlögunarhæfni, sveigjanleika
og opinn huga eins og sagt er að virki vel til að koma á og viðhalda öflugu samstarfi
(Beninghof, 2010; 2016; Hargreaves og Fullan, 2012; Korthagen o.fl., 2012; Evelein og
Korthagen, 2015).

5.3 Valdajafnvægi, hlutverk og ábyrgð
Rannsóknin var gerð í nýju starfsumhverfi sem hafði bæði kosti og galla. Þar sem ég
kom ný inn var ég óskrifað blað að vissu marki bæði gagnvart sjálfri mér og
skólasamfélaginu. Ég hafði stuðning skólastjórnenda í nýju starfi og mér fannst ég fá
kjöraðstæður til að framkvæma rannsóknina (Davison, 2006; DelliCarpini og Gulla,
2009; Martin-Beltran og Peercy, 2014; Honigsfeld og Dove, 2015). Séð var til þess að ég
gat hafið markvissa samvinnu við einn kennara en ekki alla þá sem komu að kennslu
bekkjarins og mikilvægi reglulegra funda var stjórnendum einnig ljóst frá upphafi
(Davison, 2006; DelliCarpini og Gulla, 2009; Martin-Beltran og Peercy, 2014; Honigsfeld
og Dove, 2015). Hlutverk umsjónarkennara er nokkuð skýrt og mér fannst Dagbjört vera
mjög fagleg sem slíkur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hún virtist gera sér grein fyrir
hlutverkum sínum og ábyrgð og fagleg sjálfsvitund hennar, eins og hún kom mér fyrir
sjónir, var skýrari en mín (Creese, 2005; Beninghof, 2010; 2016; McClure og CahnmannTaylor, 2010; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Mér fannst ég vera allt í senn í hlutverki
stuðningsfulltrúa, bekkjarkennara, kennara í íslensku sem öðru máli og
aðstoðarkennara en líklega leit Dagbjört á mig sem aðstoðarkennara eins og hún nefnir
í viðtalinu á einum stað (Dagbjört 13. mars 2017). Kannski varð það viðurkennt hlutverk
mitt í Sunnuskóla að vera rannsakandi frekar en kennari í íslensku sem öðru máli. Í
mínum augum var hlutverk mitt óljóst frá upphafi en það var kannski ástæða þess að ég
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gerði starfendarannsókn; starf kennara í íslensku sem öðru máli í grunnskóla er mjög á
reiki sem er afar slæmt vegna þess að það eykur hættuna á átökum um völd og
valdajafnvægi, bæði hvað varðar fagþekkingu, stöðu og staðsetningu kennarans í starfi
(McClure og Cahnmann-Taylor, 2010).
Það hvernig ég hef upplifað óskýrleika faglegrar stöðu minnar á öllum vígstöðvum
kemur heim og saman við það sem stendur í fræðunum um að kennarar annars
tungumáls séu ekki taldir hafa neina sérstaka þekkingu á inntaki námsefnis og þar af
leiðandi skipti þeir minna máli en bekkjarkennarar eða aðrir kennarar í
skólasamfélaginu (Creese, 2005; Arkoudis, 2006; Beninghof, 2010; McClure og
Cahnmann-Taylor, 2010). Þess vegna séu annarsmálskennarar algjörlega háðir
bekkjarkennurum þegar kemur að skipulagningu kennslunnar (Baecher og Bell, 2011).
Ef til vill er nauðsynlegt að sérþekking og sérstaða kennara í íslensku sem öðru
tungumáli sé formlega viðurkennd til að tryggja stöðu þeirra og faglegt vald yfir
þekkingu þessa sérsviðs.

5.4 Fundirnir
Við Dagbjört höfðum margt á hreinu í samkennslunni eins og að deila ábyrgð og
hlutverkaskipan og við ræddum saman og kynntumst vel á reglulegum fundum. Þegar
báðir aðilar eru allir af vilja gerðir til að ná utan um ákveðið verkefni og beita til þess
allri sinni visku, faglegri þekkingu og þolinmæði verður eitthvað gott til. Okkur
Dagbjörtu tókst að yfirstíga hindranir sem einkenna oft samstarf kennara (Gately og
Gately, 2001; Pawan og Ortloff, 2011)
Samstarfsfundirnir sönnuðu ágæti sitt og voru mikilvægur liður í því að samstarfið
gekk vel upp (Beninghof, 2010; Dove og Honigsfeld, 2010; Hargreaves og Fullan, 2012).
Nú vorið 2017, einu og hálfu ári síðar hittumst við enn á hálfsmánaðarfresti og höfum
ákveðið að halda því áfram veturinn 2017-2018. Við kennum ekki saman en ég upplifi
ekki lengur faglega einangrun vegna þess við eigum faglegt og traust samband (Zehr,
2006; Dove og Honigsfeld, 2010; Honigsfeld og Dove, 2015; Beninghof, 2016). Það er
okkur báðum dýrmætt. Það má kalla samband okkar faglega vináttu því samskipti okkar
eru lítil í einkalífi.

5.5 Íslenska sem annað tungumál í grunnskóla
Í ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu árið 2013 er bent á að
skólakerfið sé eitt öflugasta tækið sem við höfum til að styrkja og efla íslensku, hvort
sem íslenska er fyrsta eða annað mál nemendanna. Það er áskorun fyrir kennara að
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vinna að bættu faglegu samstarfi, gagnkvæmu upplýsingaflæði og þekkingaröflun innan
skólanna til að bæta námsárangur nemenda með annað tungumál (Dove og Honigsfeld,
2010; Harvey og Teemant, 2012; Martin-Beltran og Peercy, 2014). Kennarar verða að fá
tíma og rými í skólanum til að ræða og þróa sín á milli hvernig kenna eigi nemendum
sem læra annað tungumál (Goldenberg, 2013). Ég tel að innan hvers skóla ætti að ræða
hvað við getum gert til að efla virkt tvítyngi þannig að íslenskan fari ekki halloka og
hverfi að lokum. Til að útskýra betur hvað ég á við gætu kennarar til dæmis gætt þess í
bekkjarkennslu að sýna ekki myndskeið þar sem enska er töluð nema í enskukennslu og
unnið með viðhorf hjá nemendum sem tala ensku við þá sem ekki kunna íslensku.
Verkefnið er þó vandasamt að mínu mati og krefst ígrundunar og raunhæfrar
stefnumörkunar.
Fæðimenn leggja áherslu á að annarsmálskennarar þrói samstarf við bekkjarkennara
til að styðja þá í að mæta námsþörfum annarsmálsnemenda (Beninghof, 2010;
Honigsfeld og Dove, 2015; Dove og Honigsfeld, 2010; Pawan og Ortloff, 2011). Í
rannsóknarferlinu og við úrvinnslu gagna hef ég átt erfitt með að finna fræðin mín með
litlu f-i (Korthagen og Kessler, 1999; Hafþór Guðjónsson, 2007) þegar kemur að
skilgreindum hlutverkum kennara í samkennslu. Það var ekki fyrr en ég kynntist
hugmyndum Beninghof (2010; 2016) á vorönn 2017, að ég skildi hvernig samkennsla
tveggja kennara með ólík þekkingarsvið gæti virkað. Í stað þess að gera kennslu tveggja
kennara í sömu kennslustofu óaðgreinanlega segir Beninghof (2016) að fagna ætti þeirri
fjölbreytni sem þeir bera með sér inn í kennslustofuna. Hún telur jafnframt að einn af
mikilvægustu þáttunum í samkennslu sé að við komumst sjálfar að því hvað við gerum
og hvernig. Það þykir mér athyglisvert því það segir að okkur sé treyst sem
fagmanneskjum. Ég hef samt sem áður ákveðnar efasemdir um innleiðingu samkennslu
til að efla kennslu í íslensku sem öðru máli vegna þess að mín reynsla er sú að meiri
áhersla er lögð á að hjálpa öllum nemendum sem glíma við sértæka námserfiðleika,
þannig að annarsmálsnemendur sem ekki glíma við sértæka námserfiðleika fá ekki þann
stuðning í samkennslu sem þeir eiga rétt á (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur
Ragnarsdóttir 2010; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Máli mínu til stuðnings og
áréttingar er hluti úr frásögn annarsmálskennarans úr 2. kafla; lýsingin kemur frá
McClure og Cahnmann-Taylor (2010):
Mér finnst bara að ég sé ekki að gefa þeim eins mikið og þau þurfa.
Stundum finnst mér að ég sé að bregðast þeim vegna þess að ég get ekki
veitt þeim beina athygli og einbeitt mér að tungumálinu eins og ég gat gert
þegar þau voru tekin úr tímum... Samkennsla er fín að mörgu leyti en ég
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verð að ná til baka einhverju af því sem glataðist með þessari áherslu á
samkennslu. Ég sakna nánu tengslanna sem ég byggði upp við nemendurna
þegar þeir voru teknir út.
Ég tel frásögn hennar mikilvæga vegna þess að hún kom inn í samkennslu sem
annarsmálskennari en leið samt sem áður eins og mér í rannsóknarferlinu haustið 2015
í samkennslu. Ég afsakaði gjarnan vangetu mína til að einbeita mér að
annarsmálsnemendum með því að ég væri ráðin til að sinna öðrum nemendum. En sá
grunur læðist að mér að það hafi ef til vill ekki verið ástæðan, vegna þess að það þarf að
kenna nýja málið sérstaklega.
Lögin kveða á um rétt nemenda í grunnskólum til sérstakrar annarsmálskennslu
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Talað er um að kennslan eigi að taka mið af þörfum
nemenda og að ekki megi mismuna þeim:
Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda...
Kennsluhættir skulu taka mið af jafnrétti og jafnræði og mega ekki mismuna
nemendum, t.d. eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun,
trúarbrögðum, kynhneigð eða félagslegri stöðu. (Aðalnámskrá grunnskóla,
2011, bls. 43)
Það er mín skoðun að nemendum með íslensku sem annað tungumál sé mismunað
vegna uppruna síns ef þeir fá ekki viðeigandi kennslu, þar sem lögð er áhersla á þróun
annars máls.
Það vekur athygli mína hvernig túlka má þau fyrirmæli sem sett eru upp í töflu um
stundafjölda í íslensku, íslensku sem öðru máli og íslensku táknmáli og sjá má á mynd 1
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hvað felur þetta í sér? Gætu skólar komið með sínar
útfærslur á skipulagi tímanna og til dæmis búið til námsgreinina „íslenska sem annað
tungumál“ og sett á stundaskrá? Í íslenskri málstefnu (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 28) er talað um að móðurmálskennsla sé ólík
kennslu í íslensku sem öðru máli: „Þessir nemendur þurfa oft meiri og annars konar
kennslu og málörvun en börn sem hafa íslensku að móðurmáli. “ Ég tel að við ættum að
skoða möguleika á sérstakri greinakennslu í íslensku sem öðru máli og setja inn á

stundaskrá í öllum bekkjardeildum samhliða móðurmálskennslu í íslensku (OECD, 2006;
Christensen og Stanat, 2007; Goldenberg, 2008; Saunders o.fl., 2013; Honigsfeld og
Dove, 2015) og halda því áfram eins lengi og þörf er á (Bigestans, 2017). Í þessum
tímum ættu nemendur með annað tungumál að vera vandlega flokkaðir eftir
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tungumálakunnáttu en ekki aðgreindir eftir málakunnáttu á öðrum kennslutíma
(Saunders o.fl., 2013).

5.6 Hvað gerðist?
Á meðan á rannsókninni stóð var ég með stöðugt samviskubit yfir því að ég stæði mig
ekki í hlutverki mínu sem sérfræðingur í kennslu hugtaka og orða eins og ég hafði lagt
upp með í rannsóknaráætluninni (August o.fl., 2005; Vermeer, 2006; Goldenberg, 2008;
Calderón, 2009; Roessingh og Elgie, 2009;. Lesaux o.fl., 2010; Sigríður Ólafsdóttir og
Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010). Ég held að með fjölbreyttum og góðum
kennsluháttum og skipulagi hafi mér tekist að koma til móts við námsþarfir flestra
nemenda í bekknum (Hafsteinn Karlsson, 2009; Goldenberg, 2013; Beninghof, 2016;
Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). Samt sem áður var erfitt að koma til móts við sérstakar
tungumálaþarfir annarsmálsnemenda. Þeir hverfa í fjöldann, meðal annars vegna þess
að það er svo margt annað sem verður að sinna og er framar í forgangsröðinni. Þegar
maður kennir öllum bekknum verða undirbúningur og kennsla of almenn og miðast við
allan hópinn (Pappamihiel, 2012). Mér finnst ekki skrítið að bekkjarkennarar hafi
stöðugt samviskubit yfir því að þeir nái ekki að sinna annarsmálsnemendum, eins og ég
upplifði sjálf. Ég kom inn í bekkinn sem annar kennari í tveggja kennara kerfi en ekki
sem annarsmálskennari. Sérkennari, þroskaþjálfi eða stuðningsfulltrúi hefðu getað fyllt
mitt skarð vegna þess að ég var inn í bekknum á forsendum eins nemanda sem átti rétt
á aðstoð í öllum tímum.
Ég hef áhyggjur af því að hugmyndir um gæði skóla án aðgreiningar séu á kostnað
viðeigandi kennslu í öðru máli, að ekki sé nógu kostað til mannafla og að allir nemendur
séu settir undir sama hatt og þeir sem þess þurfa fái enga sérstaka annarsmálskennslu
(Windschitl, 2002; McClure og Cahnmann-Taylor, 2010). Það er þó ekki æskilegt að
nemendur með annað mál séu of oft teknir út úr tímum í alls konar úrræði þannig að
nám þeirra verði samhengislaust, þeir missi tilfinninguna fyrir að þeir tilheyri hópnum
og dragist aftur úr (Theoharis og O’Toole, 2011; Saunders o.fl. 2013; Honigsfeld og
Dove, 2015).

5.7 Fagleg sjálfsrýni
Rannsóknin byrjaði sem starfendarannsókn en varð meira fagleg sjálfsrýni (self-study of
educational practice). Ég fjalla mikið um sjálfið, kjarna veru minnar sem fagmanneskju
og manneskju, snerti á innstu gildum og ég dreg fram köllun mína (e. mission) í starfi. Ég
vil vera kennari nemenda með íslensku sem annað tungumál í grunnskóla, þar er hjarta
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mitt og fagmennska. Með rannsókninni hef ég styrkt mína faglegu sjálfsvitund, kjarna
minn og köllun, vitund mín um hver ég er og vil vera, hefur styrkst en ég er ennþá að
reyna að finna út úr skipulaginu sem þarf til að kenna nemendum með íslensku sem
annað tungumál (Karen Rut Gísladóttir, 2011; Samaras, 2011; Svanborg R.
Guðjónsdóttir og Karen Rut Gísladóttir, 2017).
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6 Lokaorð
Að gera starfendarannsókn með áherslu á faglega sjálfsrýni var lærdómsríkt og gefandi
ferðalag; eitt af gæfusporum lífs míns. Sjálfsrýni með öðrum átti stóran þátt í að efla
faglega sjálfsvitund mína. Mér finnst ég hafa stækkað og styrkst í starfi og held að ég sé
nær því marki að geta eflt nám annarsmálsnemenda en ég var fyrir rannsóknina. Við
Dagbjört teljum að við höfum lært nýjar leiðir í kennslu með því að fylgjast með hvor
annarri, einnig styrktumst við báðar sem fagmanneskjur. Ég fékk innsýn í starf
umsjónarkennara í bekkjarkennslu sem og stöðu annarsmálsnemenda. Þrátt fyrir að
reynsla mín af samkennslunni við Dagbjörtu og samneyti við nemendur í almennum
bekk haustið 2015 hafi verið ánægjuleg saknaði ég þó samverunnar við fyrri nemendur
mína, það er nemendur með íslensku sem annað tungumál. Haustið 2016 fékk ég
tækifæri til að byggja upp námsver fyrir nemendur sem læra íslensku sem annað mál og
endurheimti þar með hluta af faglegri sjálfsvitund minni. Samt sem áður er ég ekki sátt
við stöðu mína sem annarsmálskennari sem tekur nemendur út úr öðrum mikilvægum
tímum. Við slíkar aðstæður verða ákveðin átök eða ósamræmi vegna þess að nemendur
vilja gjarnan koma til mín en vita samt að þeir gætu misst af einhverju sem skiptir máli.
Oft met ég það svo á staðnum í samráði við bekkjarkennarann að það sé ekki gott fyrir
nemendur að missa úr ákveðnum tíma. Þannig verður kennslan í íslensku sem öðru máli
ósamfelld, brotakennd og léttvæg og ég er orðin langþreytt á þeirri stöðu. Það er
æskilegt að þeir fái sérstaka kennslu í íslensku sem öðru máli, sem reiknað er með í
stundaskrá, í litlum hópum þar sem markmiðin eru skýr. Það er hægt að koma til móts
við þessa nemendur að vissu marki í almennum kennslustundum en það er erfitt að
mæta sérstökum tungumálaþörfum þeirra í íslensku vegna þess að þær eru aðrar en
þarfir þeirra nemenda sem hafa íslensku að móðurmáli.
Með starfendarannsókn sem gerð er með opnum huga er hægt að öðlast víðari
yfirsýn yfir skólastarfið og um leið dýpri skilning sem getur haft góð áhrif á allt samstarf
innan skólans. Í ljósi þessara orða hvet ég kennara í íslensku sem öðru máli til að gera
starfendarannsókn og safna upplýsingum um og meta hvað virkar til að efla nám í
íslensku sem öðru máli í grunnskóla.
Rannsóknarspurningin var: Hvernig getur samvinna tveggja kennara,
umsjónarkennara og kennara í íslensku sem öðru máli, eflt skilning minn á því hvernig
vinna megi uppbyggilega með nemendum með erlendan uppruna í grunnskóla?
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að faglegt samtal á vikulegum fundum og
fagleg sjálfsrýni í samvinnu, þar sem annar kennari kemur við sögu, hafi verulega eflt

87

skilning minn á því hvernig ég get unnið uppbyggilega með nemendum af erlendum
uppruna í grunnskóla.
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Viðauki Á: Val á hlutverkum í samkennslu
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Viðauki B: Spurningar í hálfopnu viðtali við Dagbjörtu
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Hvernig fannst þér að byrja að vinna með mér vitandi að ég var að fara að gera
rannsókn?



Fannst þér ég kynna þér nógu vel fyrir þér að ég var ekki að fara að rannsaka
þig?



Hvað fannst þér virka vel í samstarfinu?



Fannst þér fundirnir gefa þér eitthvað sem þú vilt segja mér frá?



Hvernig fannst þér að horfa á annan kennara kenna sem hafði áherslur
nemenda með annað mál í huga?



Hvað gekk öðruvísi en þú áttir von á?



Hvað kom þér á óvart?



Hvað fannst þér erfitt?



Hvað fannst þér jákvætt?
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