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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn sem unnin var frá upphafi septembermánaðar 

2015 til loka maí 2017. Tilgangur verkefnisins var að skoða hvernig ég sem kennari á 

miðstigi ynni með og hlúði að orðaforða nemenda minna. Markmiðið var að efla mig sem 

fagmann og auka þekkingu mína á hvernig megi efla orðaforða nemenda og vekja áhuga 

þeirra. 

Áhugi minn á markvissri vinnu með orðaforða hefur vaxið í meistaranámi mínu. Mér 

fannst starfendarannsóknir vera tilvalin leið til að skoða hvernig ég nálgaðist vinnu með 

orðaforða í kennslu. Fræðilegi hlutinn leggur til grundvallar þætti sem tengjast orðaforða 

og horft er til í rannsókninni. Þessir þættir styðja við þau markmið rannsakanda að verða 

öflugri kennari og betri fagmaður. Fjallað er um orðaforða, umræður og ímyndunarafl, 

raddir barna, lesskilning og kennsluaðferðir.  

Í aðferðarfræðilegum hluta eru rannsóknarspurning og markmið rannsóknarinnar 

skýrð og gangur starfendarannsóknarinnar rakinn, þær hugmyndir sem vöknuðu og 

framgangur við vinnu rannsakanda. Gagnaöflun er lýst en helsta gagnaöflunin var 

rannsóknardagbók þar sem voru skráðar hugleiðingar og dæmi úr kennslustundum. Við 

greiningu gagna voru einkum þrjú þemu áberandi. Þetta voru þemun; samtal við 

nemendur, hlustun og ritun. 

Niðurstöður benda til að rannsakandi hafi eflst í því að hlusta á nemendur og vandi 

nú betur samtöl sín við nemendur ásamt því að fá staðfestingu á hvað ritun er mikilvægur 

þáttur við skoðun orðaforða. Meginniðurstaðan er sú að vinnan hefur eflt mig sem 

fagmann og ég hef opnað augun fyrir nýjum leiðum og aðferðum í kennslu orðaforða. Að 

hlusta á nemendur og taka góðar umræður um daglegt líf og námið almennt gefur góða 

innsýn í orðaforða, almenna þekkingu og reynslu þeirra. Með því að kynnast stöðu 

nemandans er auðveldara að vinna með honum þaðan sem hann er staddur.  



 

5 

Abstract 

„Babb í bátinn“ 

Action research regarding vocabulary instruction in middle school 

 

This Master‘s thesis presents an action research that took place from early September 

2015 until end of May 2017. The purpose of the thesis was to examine how I, as a teacher 

at a middle level in one elementary school, worked with and nurtured the vocabulary of 

my students. The goal of the study was to enhance my professional skills and acquire 

knowledge in how to increase the vocabulary of students and positively encourage them 

to do so.  

Throug the research process my interest in working systematically with vocabulary 

work has grown stronger. I found action research an effective way to give an 

alternative perspective to examine how I approach and deal with vocabulary work in 

my teaching. 

The theoretical part of the essay outlines the fundamental emphasis of vocabulary 

teaching and learning essential to the study. These factors support my goals as a 

teacher and researcher to acquire knowledge and improve my teaching skills. The main 

emphasis found in this section are following. First I highlight vocabulary acquistition, 

teaching and learning. Second I draw attention to the role of discussion in students‘ 

learning. Third, I discuss imagination, the importance of paying attention to childrens 

voice, reading comprehension and different teaching strategies.  

In the methodological part I highlight the research questions and goals of the 

research are explained and how the action research was carried out. The main data for 

the research were obtained by creating a research diary which included ideas, thoughts 

and examples during work in the classroom. I also made use of photographs, 

audiorecordings and students‘ artifacts. Analysis of the data revealed three main 

themes; conversation with students, listening and writing. 

The conclusions indicate that the teacher researcher has advanced in listening to 

and responding to students during classtime and has become more aware of the 

importance of her dialogue with them. The results also emphasize the importance of 

exploring students‘writing in working with vocabulary. The main conclusion is however, 

that this work has enhanced me professionally and I am more open to new ways and 

methods in vocabulary teaching than before. Listening to the students and having a 
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dialogue about their studies and daily life can be an effective way to study and enhance 

their vocabulary and general knowledge. Getting to know the vocabulary students 

already use makes it easier to draw meaningfully carry on their experience, background 

and knowledge during learning.  
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1 Inngangur  

Dreifbýlistútta hef ég oft verið kölluð og eru það orð að sönnu. Ég er yngst sex systkina 

og uppalin í sveit á Vesturlandi. Foreldrar mínir bjuggu með sauðfé, nokkrar kýr, hesta, 

hund og kött. Rétt hjá bænum okkar er vatn og þar renndum við iðulega fyrir fisk og 

lögðum net í vatnið. Við systkinin tókum drjúgan þátt í heimilis- og bústörfunum þar sem 

okkur voru kennd handtökin. Störfin í sveitinni eru mörg og maður þurfti að kunna 

einhver skil á þeim öllum þó vissulega yrðu sum manni kærari en önnur. Tungumálið 

lærðum við meðan störfin voru unnin. Tungutakið sem var notað fór eftir því að hverju 

var unnið hverju sinni; hvort verið var að mjólka, vinna í sauðburði, smala, heyja, vitja um 

eða fara í leitir og réttir. Með þátttöku í störfum á sveitabænum lærði maður hin ýmsu 

orð og orðtök sem foreldrar mínir og aðrir í sveitinni notuðu. Þegar farið var að smala fór 

pabbi reglulega yfir örnefni þeirra staða sem við smöluðum; Langalá, Breiðarnar, Seltær 

og Sjónarhóll og einnig þeirra sem voru í kringum okkur; Skeiðsbrekkur, Stutthalastígur, 

Sandfell og Urðarás og örnefnin lærðust smátt og smátt. Í sauðburði lærði ég af foreldrum 

mínum og systkinum hin ýmsu orð sem tengjast þeirri vinnu. Þetta voru orðatiltæki á 

borð við að bera rétt að, það kemur bara tortan eða hæklarnir og heiti hinna ýmsu 

sjúkdóma sem upp gátu komið tileinkaði maður sér einnig eins og lambablóðsótt, slefsýki 

og bráðapest. Þegar vitjað var um netin lærði ég um netið, flotholt og sökku, heiti 

bátshlutanna á árabátnum eins og stefni, skutur, árar, þófta og akkeri. Eins lærðust, heiti 

þeirra fiska sem komu í netið; silungur, bleikja, lax, sjóbirtingur sem og þeirra fugla sem 

álpuðust stundum í netið; hávella, lómur, himbrimi og önd. Reynsla mín af þessum ólíku 

störfum endurspegla þá orðræðuheima sem ég ólst upp við og gáfu mér verkfæri til að 

yrða reynslu mína og setja nafn á hin ýmsu fyrirbæri í umhverfinu. Í mörgum tilfellum 

voru til fleiri en eitt orð yfir hlutina eða það sem gert var t.d. torta er sama og rass eða 

afturendi á lambi, tætla er sama og rifja, dráttarvél eða traktor. Á heimili mitt komu 

stundum gestir sem dvöldu langdvölum. Þetta voru aðallega tveir menn og voru þeir 

duglegir að tala við okkur systkinin, spila við okkur og segja sögur. Mest voru þetta sögur 

frá því þeir voru yngri en báðir voru þeir orðnir eldri menn þegar ég er að alast upp. Annar 

þeirra vann ýmis verk á bænum á meðan á dvöl hans stóð og vorum við systkinin stundum 

að vinnu með honum. Þeirra frásagnir gáfu manni innsýn í lífið 50 – 60 árum fyrr og hvað 

hlutirnir og heimurinn hafði í raun breyst gegnum árin. Það er óhætt að segja að af 

samveru og samtölum við þessa menn hafi maður öðlast orðaforða, innsýn og reynslu 

því ófá voru samtölin við þá og samverstundirnar. 
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Haustið 1997, eftir hefðbundna grunnskólagöngu, framhaldsskólanám, búfræðinám 

og ýmsa sumarvinnu, lá leið mín í Kennaraháskóla Íslands. Ég útskifaðist svo þaðan vorið 

2000. Síðan þá hefur kennsla verið eitt af mínum störfum. Samhliða kennslunni í dag fæst 

ég einnig við sauðfé og ferðamennsku ásamt því að sinna fjölskyldu og samfélagslegum 

skyldum. Ég vinn í fámennum grunnskóla sem er samrekinn leik-, grunn-, og 

tónlistarskóli. Nemendur í grunnskóladeildinni eru allt frá 75-100 og árgangar því gjarnan 

fámennir. Samkennsla hefur lengi verið við lýði og hefur mikið verið notuð á hverju 

aldurstigi í skólanum. Ég hef mesta reynslu af kennslu nemenda á yngsta stigi. Í gegnum 

tíðina hafa þeir hópar sem ég hef kennt verið fjölbreyttir og áhugaverðir. Sem dæmi má 

nefna áhugasama nemendur, áhugalausa, nemendur með einbeitingarskort, þrautseiga, 

rólega, líflega og skemmtilega. Að hafa þessa flóru er í senn áhugavert og ögrandi. 

Nemendurnir hafa einnig haft ólíkar þarfir, reynslu, þekkingu og skilning. Sumir vilja ró 

og næði í kringum sig. Aðrir þurfa á ýmiss konar stuðningi að halda. Margir hafa reynslu 

úr búskap. Nokkrir hafa upplifað áföll innan fjölskyldunnar og stundum eiga nemendur 

erfitt með að greina á milli þess sem er rétt og rangt og geta jafnvel ekki sett sig í spor 

annarra. Að lokum eru áhugamál þeirra mjög ólík. Sumir koma með mikla þekkingu á 

risaeðlum og tölvum á meðan aðrir hafa mikinn áhuga á náminu, sköpun, fótbolta eða 

búskap. Ég hef reynt að mæta nemendum mínum eftir minni bestu getu, reynslu, 

þekkingu og skilningi.  

Í gegnum reynslu mína af ólíkum nemendum hef ég áttað mig á hversu mikilvægt er 

að nemendur búi yfir málþekkingu og hafi góðan orðaforða til að geta rætt um ólíka 

reynslu sína, áhuga og tilfinningar. Orðaforði er þáttur sem þarf að hlúa að til að hann 

megi dafna með nemendum og stækka. Mikilvægi orðaforða varð mér enn hugleiknari 

eftir að ég hóf meistaranám haustið 2012 á námsleiðinni mál og læsi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í gegnum tíðina hef ég sem kennari verið meðvituð 

um mikilvægi orðaforða en þekkti kannski ekki nógu vel ólíkar leiðir sem nýta má til að 

efla hann. Ennfremur hafði ég ekki sérstaklega velt fyrir mér að það væru til mikil fræði 

um orðaforða og orðaforðakennslu ásamt því að það gefast ólík sjónarhorn á hvernig 

hægt er að vinna með og efla orðaforða. Áður hafði ég hugsað mest um að nemendur 

þyrftu góðan orðaforða til að eiga auðveldara með að skilja það sem þeir væru að lesa og 

einnig við ritun texta. Ég hef fengið staðfestingu í meistaranáminu á því að ýmislegt sem 

ég hef verið að gera í mínu starfi var rétt. Má þar til dæmis nefna mikilvægi þess að segja 

börnum sögur og lesa fyrir þau. Annað hefur verið meira á huldu. Má þar nefna mikilvægi 

þess að hlusta eftir orðaforða nemenda og finna leiðir til auka hann út frá þeirri reynslu 

og þekkingu sem nemendur búa yfir.  
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Áhugi minn á að efla orðaforða nemenda hefur aukist í gegnum árin. Ég ákvað því í 

þessari starfendarannsókn að einbeita mér að því að skoða eigin vinnubrögð í starfi mínu 

með nemendum. Ég ákvað að skoða hvernig ég hlusta eftir orðaforða nemenda og 

reynslu, hvernig þeir nota málið og þróa. Ég fylgist með hvernig ég veiti orðaforða 

nemenda athygli og hvernig ég aðstoða við að þróa og auka hann. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Nemendur hafa ólíkan orðaforða. Sumir koma í grunnskólann með mikinn orðaforða, 

aðrir hafa lítinn orðaforða. Rannsóknir á borð við PISA gefa til kynna að lesskilningur 

íslenskra ungmenna hafi hrakað. Ein af orsökum þess er rakin til minni orðaforði þeirra 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). Mikilvægt er að 

bregðast við þessari þróun með því að mæta hverjum og einum miðað við þeirra 

forsendur, finna leiðir sem henta og stuðla þannig að framförum þeirra. Tilgangur 

þessarar starfendarannsóknar er að skoða hvaða leiðir ég nýti til að fylgjast með og efla 

orðaforða nemenda í kennslu minni á miðstigi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að efla mig sem kennara og auka fagþekkingu mína 

á hvernig megi efla orðaforða nemenda út frá þekkingu þeirra og reynslu. Annað 

markmið er að finna leiðir til að auka áhuga nemenda á íslensku máli. Ég vil vera betur í 

stakk búin til að mæta hinum ólíku nemendum og þeirra mismunandi reynslu, þekkingu 

og getu. Til að ná þessum markmiðum skoða ég hvernig ég nota virka hlustun og 

samræður til að hlusta eftir orðaforða nemenda og byggja ofan á það sem þeir hafa nú 

þegar. Það er mikilvægt að ég sem kennari búi yfir góðri þekkingu á orðaforðakennslu til 

að aðstoða nemendur á markvissan hátt í að efla orðaforða þeirra með það fyrir augum 

að auka bæði lesskilning þeirra og skilning á töluðu máli. Þetta er mikilvægt til að þeir 

geti orðið þátttakendur í hinum ýmsu orðræðum sem er að finna í samfélaginu og þeirra 

nánasta umhverfi eins og orðræðu um fótbolta, náttúru, sauðburð, geimverur, risaeðlur, 

bíla o.s.frv.  

Ég hef áhuga á að finna leiðir til að búa til þörf hjá nemendum, að þeir verði forvitnir 

um mál sitt, ólík umræðuefni og önnur tungumál. Ég vil efla forvitni og löngun nemenda 

til að skilja það sem þeir eru að lesa og hlusta á hverju sinni ásamt því að nýta fjölbreyttan 

orðaforða til að tjá sig um sínar upplifanir og reynslu. Ég vil gera þá óhrædda við að spyrja 

um heiti á hinum ýmsu fyrirbærum í umhverfi þeirra og eins að þekkja hvernig þeir sjálfir 

geti aukið skilning sinn og þá orðaforðann í leiðinni.  

Rannsóknarspurningarnar mínar eru:  
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Hvaða leiðir nýti ég sem kennari á miðstigi til að hlusta og efla orðaforða 

nemenda? 

Hvernig nýti ég virka hlustun og samræður til að hlusta og efla orðaforða 

nemenda út frá þeirri þekkingu og reynslu sem þeir búa yfir? 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin er í sex meginköflum. Verkefnið hefst á inngangi þar sem ég kynni mig og minn 

bakgrunn ásamt því að lýsa áhuga mínum á orðaforða og ástæðu þess að verkefni sem 

þetta hafi verið valið. Kafli tvö fjallar um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins þar sem 

vísað er í rannsóknir um orðaforða, lesskilning og aðferðir við að efla orðaforða. Einnig 

er fjallað um fagmennsku kennarans. Í þriðja kafla er greint frá aðferðarfræði 

rannsóknarinnar, starfendarannsóknum, og fjallað um þátttakendur, gagnaöflun, gögn, 

greiningu gagna og siðferðileg atriði. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar, 

hvernig til tókst að efla orðaforða nemenda á miðstigi. Hvernig til tókst að hlusta eftir 

orðaforðanum og hver upplifun rannsakanda var að rýna í eigin starfshætti og sjá hvort 

árangur næðist. Fimmti kaflinn inniheldur umræður þar sem dregnar eru saman 

niðurstöður rannsóknar og fræðilegar áherslur. Þá eru rannsóknarspurningar reifaðar að 

nýju með það fyrir augum að skoða hvaða lærdóma ég hef dregið af þessu 

rannsóknarferðalagi og hvort rannsóknin skili áframhaldandi vinnu. Ég mun einnig draga 

fram þau skilaboð sem ég tel að geti nýst þeim sem hafa áhuga á orðaforðavinnu. 

Lokakaflinn eru lokaorð þar sem höfundur lítur aðeins um öxl og horfir svo fram á veginn, 

hvaða lærdóm megi draga af vinnunni og hvað megi taka með sem veganesti inn í 

framtíðina. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Orðaforði einstaklinga mótast og þróast alla ævi, þó með ákveðnum gróskutímabilum 

sem er að finna á yngri árum. Góður orðaforði er bæði mikilvægur í hinu daglega lífi sem 

og við sérhæfða vinnu. Kennarar verja miklum tíma með nemendum og gegna þar með 

mikilvægu hlutverki í að efla orðaforða þeirra. Kennarar þurfa því að vera vakandi fyrir 

þeim orðaforða sem nemendur búa yfir og nota sem flestar leiðir til að hlúa að honum 

og efla. Í þessum kafla verður reifað það fræðilega efni sem tengist rannsókninni. Þar er 

að finna umfjöllun um orðaforða, raddir barna, mikilvægi ímyndunaraflsins og 

umræðunnar í skólastarfi, lesskilning og að lokum kafla um kennsluaðferðir. Þessi fræði 

eru síðan notuð í umræðukaflanum þar sem ég nota fræðin til að tengja við og varpa ljósi 

á niðurstöðurnar. 

2.1 Orðaforði 

Orðaforði fer strax að þróast í frumbernsku. Talið er að löngun ungbarna til samskipta 

geri það að verkum að þau læri tungumálið. Þau átta sig betur og betur á að tungumálið 

dugar best til að þau nái markmiðum sínum hverjum sinni sem í upphafi snýst um að fá 

ýmist leikföng sem eru í sjónmáli eða mat. Samskipti þeirra við aðra og eigin reynsla 

veldur því að þau öðlast stöðugt meiri skilning á tungumálinu. Hugurinn hjálpar börnum 

í samskiptum eins og að átta sig á markmiðum, óskum og skoðunum annarra (Bloom, 

2000). Börn fara yfirleitt að mynda fyrstu orðin sín kringum 10-15 mánaða aldurinn 

(Snow, Burns og Griffins, 1998) og orðaforðinn þróast hratt frá 18 -24 mánaða aldrinum. 

Munur getur verulegur milli jafngamalla einstaklinga á hversu auðveldlega þeir tileinka 

sér ný orð (Phythian-Sence og Wagner, 2007). 

Orðaforði er sá orðafjöldi sem hver einstaklingur skilur og getur notað þegar er 

hlustað, talað, lesið og skrifað (Snow, Burns og Griffins, 1998). Orðaforði eflist með 

óbeinum hætti í gegnum dagleg samskipti og reynslu, hlustun og lestur. En einnig er hægt 

að auka orðaforða með beinum hætti í kennslu þar sem leitað er markvisst að merkingu 

orða. Tankersley (2003) talar um mikilvægi meðvitundar um orð og að börn nái að þróa 

það með sér og meðvitundin fæli í sér áhuga, forvitni og löngun á að þekkja merkingu 

þeirra.  

Orðaforði er talinn sá þáttur sem hefur mest áhrif á lesskilning því lesskilningur byggir 

á góðum málskilningi (Cain og Oakhill, 2007; Scarborough, 2003; Storch og Whitehurst, 

2002) og er því einn besti forspárþátturinn fyrir seinni tíma árangur í lestri. Í skrifum 

Bergljótar V. Jónsdóttur (2010) vísar hún í fræðimennina Mervis og Bertrand, og Reznik 
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og Goldfield þar sem fram kemur að alla ævi sé orðaforði að lærast en á aldrinum fjögurra 

til átta ára er þó mikil gróskutíð hvað orðaforða varðar og nær allt upp í 12 ára aldur 

(Bergljót V. Jónsdóttir, 2010). Samkvæmt Farrall (2012) er kjörtíminn til að efla 

orðaforðann leikskólaaldurinn og fyrstu ár grunnskólans. Þá eru börn móttækileg ásamt 

því að dvelja mikið við leik. Leikinn er einmitt tilvalið að nota til að efla orðaforða, hefja 

umræður og hlusta á samtal milli nemenda meðan á leik stendur. Eftir því sem fleiri orð 

bætast í orðasafnið því færari verða einstaklingar í að læra ný orð ásamt því að öðlast 

meiri færni í að skilja heiminn og færa reynslu sína í orð (Cain, 2010; Cain og Oakhill, 

2007). Sú færni hjálpar einstaklingum enn frekar að læra ný orð. Rannsóknir af þessu tagi 

renna stoðum undir mikilvægi þess að hefja markvisst orðaforðanám hjá ungum börnum 

og viðhalda því á grunnskólaárunum. Samkvæmt skýrslu Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur 

og Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur (2011) er unnið öflugt og metnaðarfullt starf á 

leikskólum á sviði málörvunar og læsis og skólarnir farnir að vinna eftir þróuðum leiðum 

til að efla orðaforða. Þetta eru leiðir eins og samræðulestur (e. dialogic reading) og 

orðaspjall (e. text talk). Samræðulestur er byggður upp sem ferli sem felur í sér að 

spyrja/hvetja, meta, útvíkka og endurtaka. Skammstöfun SMÚE og á ensku PEER. Með 

samræðulestri eru börn á markvissan hátt fengin til að tjá sig um bækur og það sem í 

þeim gerist. Markmiðið er að efla málhæfni og auka orðaforða. Fullorðinn einstaklingur 

er fyrirmynd barnanna og sýnir hvernig nota á tungumálið. Hann spyr spurninga, veitir 

endurgjöf og leitar leiða sem eiga að efla börnin í að lýsa á sífellt fullorðinslegri hátt 

innihaldi bókarinnar. Í Orðaspjallsaðferðinni er lesin bók með börnunum. Nokkur orð eru 

valin úr bókinni til að kenna. Kennt er samkvæmt ákveðnu ferli þar sem lögð er áhersla á 

orðakennslu, eflingu málskilnings og máltjáningu barnanna. Það er gert með samræðum 

um þær sögur sem lesnar eru. Opinna spurninga er spurt og það gerir að verkum að 

börnin ígrunda vel söguþráðinn og hvetur börnin til að leggja sitt af mörkum í 

umræðunni. Samkvæmt þeim rannsóknum sem dregnar eru fram að ofan er æskilegt að 

vera með góða orðaforðavinnu í leikskólum og á yngstu stigum grunnskóla. Það er m.a. 

hægt að gera með markvissum samræðum um það sem fyrir augu ber og nemendur hefja 

máls á. Þá er mikilvægt að tala saman og spyrja spurninga þegar nemendur eru að vinna 

því þá eru þeir í tengslum við efnið og fá orðaforða yfir það sem þeir eru að gera í gegnum 

reynsluna. Lestur er líka góður, nemendur spyrja, eru spurðir og þeir fá að segja frá eigin 

reynslu tengdu því sem er að gerast í sögunni. Nemendur yrða eigin reynslu og öðlast 

einnig ný orð í samræðunum við félagana. Með því að öðlast meiri orðaforða eykst 

ályktunarhæfni á því sem lesið er og þeim málefnum sem rætt er um (Cain, 2010).  
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Á meðan nemandi lærir að lesa bætir hann yfirleitt ekki miklum orðaforða við sig með 

lestrinum því bækurnar innihalda yfirleitt orð sem nemandinn hefur nú þegar í orðasafni 

sínu. Því er mikilvægt að leggja áherslu á innihaldsríkar umræður og upplestur samhliða 

lestrarkennslunnni og leitast þannig við að kynnast og efla orðaforða nemenda. Þó 

lesskilningur sé ekki kominn á skrið þegar lestrarnám hefst benda rannsóknir sterklega til 

mikilvægi þess að hlúa að þeim þáttum sem tengjast lesskilningi strax í upphafi, þar með 

talið orðaforða nemenda (Biemiller og Boote, 2006 í Freyja Birgisdóttir, 2011). Það er 

mikilvægt að vinna með almennan skilning, skilning á orðum og náttúrulegum 

fyrirbærum. Það hjálpar nemendum þegar þeir hafa náð tökum á lestarfærninni og fara 

að reyna að setja merkingu í þá texta sem þeir lesa (Cain, 2010).  

Bakgrunnsþekking nemenda og reynsla hefur áhrif á orðaforða nemenda (Cain, 2010; 

Cain og Oakhill, 2007). Hafi nemandi notið ríkulegs málumhverfis á heimili sínu, í 

samfélaginu, í leikskólanum og grunnskólanum hefur mikið verið lagt inn hjá viðkomandi 

einstaklingi og hann líklegri til að hafa víðari og öflugri orðaforða til að tjá hugmyndir 

sínar og skilning á ólíkum viðfangsefnum en sá sem hefur ekki alist upp við ofantaldar 

aðstæður.  

Orðaforða hefur verið skipt í þrjú lög (Beck, McKeown og Kucan, 2002, 2013). Fyrsta 

lagið einkennist af algengustu orðum tungumálsins. Þetta eru orð hins daglega talmáls, 

hinum munnlega orðaforða, dæmi; bíll, diskur, bolti, stelpa. Annað lagið inniheldur orð 

sem lögð er áhersla á að kenna í grunnskólunum og eru sérhæfðari orð en í fyrsta lagi 

orðaforðans. Þetta eru orð sem eru algengari í ritmáli en almennum samræðum, dæmi; 

stórkostlegur, þrautseigja, hrifnæmur, skjóla, ályktun og ljúfmenni. Þriðja og síðasta lagið 

inniheldur enn sérhæfðari orð eins og fagorð ýmiskonar og önnur sérhæfð orð. Þessi orð 

birtast gjarnan í tenglsum við ákveðið námsefni eða fag, dæmi; landfræðilegur, innræn 

öfl, náttúrufar, víxlregla (Beck, McKeown og Kucan, 2002, 2013). Mikilvægt er að 

faggreinakennarar og kennarar yngri barna byrji strax að byggja upp reynslu sem snýr að 

fagorðum og hugtökum og leyfi þeim að skoða efni sem inniheldur orð eins og oddatala, 

þrívídd, reglulegur og orðtök eins og „grunaði ekki Gvend“ og „þarna mátti litlu muna“. 

Hefja samtal sem gefur þessum fagorðum og hugtökum merkingu. Erfitt er að ákveða 

nákvæmlega hvaða orð eigi að kenna hverju sinni og ekki er til neinn listi yfir hvaða orð 

eigi að kenna börnum á ákveðnum aldri. Einstaklingsmunurinn er það mikill og aðstæður 

einstaklinga það ólíkur að þetta er ógerlegt (Beck, McKeown, Kucan, 2002).  

Cain (2010) talar um breidd og dýpt orðaforða. Með breidd orðaforða er átt við 

hversu mörg orð einstaklingurinn þekkir en með dýpt er átt við þekkingu á 

merkingarlegum tengslum á milli orða eins og atorkusamur og duglegur sem hafa svipaða 
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merkingu og gráta og skæla hafa merkingarleg tengsl einnig. Dýpt orðaforða er talin 

mikilvægari. Það eru ekki einungis skýr tengsl milli orðaforða og leskilnings heldur einnig 

á milli dýptar orðaforða og lesskilnings (Farrall, 2012). Samkvæmt Cain (2010) er lestur 

ein áhrifaríkasta leiðin til að efla orðaforða og lesskilning en góður orðaforði leiðir til betri 

lesskilnings. Þegar lestur er kominn vel af stað hjá einstaklingi þá virðist vera að lestur sé 

að öllum líkindum besta tækið til að auka þekkingu og orðaforða (Heimir Pálsson, 2000; 

Cain, 2010, Perfetti og fl., 2005). 

Ein varanlegasta leiðin til að þróa með sér góðan orðaforða er að læra hann í gegnum 

reynslu eða af reynslunni. Mikilvægt er að nýta tækifærið í verklegri vinnu eða í gegnum 

áhugamálið til að vinna með og auka orðaforða. Dæmi; þegar verið er að læra að sauma 

þá lærir nemandinn orð eins og nál, þráður, mynstur o.s.frv. Þegar spilaður er fótbolti 

lærast heilmörg ný orð sem eru fótboltatengd og einnig ný merking á orðum sem 

nemandi hefur jafnvel fyrir í orðasafninu. Dæmi um þetta er þegar sagt er í fótbolta, 

„þetta er horn“ þá þýðir það að boltinn hefur farið aftur fyrir endalínu og taka á 

hornspyrnu sem er tekin á horni vallarins. Horn er þarna í annarri merkingu en þegar 

verið er að tala um horn á t.d. borði eða dýri. Fái nemandi tækifæri til að læra ólíka 

merkingu orða í gegnum reynslu líkt og hér að ofan er líst er hann að taka þátt í að efla 

eigin orðaforða (Blachowicz, 2003). Blachowicz (2003) talar einnig um umræður sem leið 

í að byggja upp orðaforða einstaklinga. Í gegnum umræður gefst færi á að svara 

spurningum og þá einnig að útskýra svarið eða ákveðið orð í svarinu sem er 

þýðingarmikið. Það getur hjálpað nemendum að einbeita sér við að finna merkingu 

ákveðins orðs. Dæmi; Nemandi vinnur með texta um kýr, fjölda þeirra og útbreiðslu. Í 

gegnum vinnu með textann vakna spurningar. Tækifæri gefst einnig fyrir kennarann að 

spyrja spurninga úr textanum í tengslum við spurningar nemandans. Kennari gæti spurt; 

„getum við sagt að kýr séu í útrýmingarhættu?“ Nemandi svarar; „nei, þær eru ekki í 

útrýmingarhættu því þær lifa víðsvegar í heiminum og fjölga sér, en það gætu ákveðin 

kúakyn verið í útrýmingarhættu.“ Með samræðum sem þessum fær kennari vitneskju um 

skilning nemanda á orðinu útrýmingarhætta því nemandinn getur komið með annað 

dæmi þar sem orðið útrýmingarhætta er notað og þá er ljóst að hann skilur samhengi 

textans og hvað orðið þýðir. 

2.2 Raddir barna 

Þegar ég hugsa til baka til áranna þegar ég var að læra að verða grunnskólakennari þá 

minnist ég ekki mikillar umræðu um orðin samtal og hlustun með nemendum. Vissulega 

var lagt upp úr góðri líðan, félagslegri stöðu, námsefni við hæfi og fleiri atriðum. Þessi 
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atriði, samtal og hlustun, varð ég þó vör við í vettvangsnáminu. Sumir viðtökukennararnir 

töluðu um þetta við okkur og þá sá maður stundum hlustun sem átti sér stað og samtalið 

sem var tekið. Dæmi; Einn af viðtökukennurum mínum var áberandi flinkur í að hlusta og 

lofa nemendum að tala og láta skoðanir sínar í ljós. Í meistaranámi mínu varð ég hins 

vegar vör við mun meiri áherslu á orðaforða, samtal við nemendur og umræðu um 

mikilvægi hlustunar. Núna enda ég mitt meistaranám á að velta þessu hlutum um 

orðaforða, umræðu, samtal og hlustun, fyrir mér og þá út frá eigin kennsluháttum og 

samskiptum við nemendur.  

Karen Gallas er upphaflega náttúrufræðikennari og hefur unnið bæði í grunnskóla og 

háskóla þar sem hún kenndi kennaranemum. Eftir að hafa unnið í dágóðan tíma við 

kennaramenntun ákvað hún að snúa aftur til kennslu í grunnskóla þar sem hún kenndi 1. 

bekk. Hún er starfendarannsakandi og hefur unnið rannsóknir og gefið út bækur og 

skrifað greinar um eigin starfshætti. Karen Gallas leggur ríka áherslu á samtalið sem 

kennslutæki í skólastofunni og mikilvægi þess að kennarinn hlusti á nemendur. Eftir alla 

þá vinnu með börnum og hrifningu á samskiptum og samræðum í skólastofunni rifjar 

Gallas (1994) upp reynslu sína af eigin grunnskólagöngu. Hún segir að hún sjálf hefði þurft 

á því að halda að kennarinn hennar hefði heyrt hennar rödd, hugmyndir hennar og þau 

orð sem voru ósögð en voru samt til staðar. Kennara sem hefði gefið henni stuðning, 

öryggi og rými til að koma rödd sinni á framfæri. Kennara sem vildi heyra hana orða 

hugmyndir sínar upphátt. Kennara sem bæði hana að tala án ótta við að vera dæmd fyrir 

orð sín og tala upphátt vegna þess að þetta var hennar rödd en ekki vegna þess að röddin 

gaf rétt svar (Gallas, 1994). Gallas (1994) vildi meina að sem barn hefði hún ekkert vitað 

hvað það væri að hugsa upphátt og hvað þá að það væri hægt með öðrum. Hefði hún 

fengið þann stuðning sem barn að lofa rödd sinni að hljóma hefði hún orðið sjálfsöruggari 

mun fyrr í framkomu og skoðunum. 

Hohti og Karlson (2013) eru meðal rannsakenda sem leggja áherslu á mikilvægi þess 

að börn séu þátttakendur í samfélaginu og eigi þar rödd. Þetta hefur leitt til margvíslegrar 

aðferðafræðilegar þróunar á sviði bernskurannsókna á síðustu tveimur áratugum. 

Margar þessara nútímarannsókna fjalla um að raddir barnanna eigi að heyrast og vera 

gefið rými í samfélaginu (Hohti og Karlson, 2013). Ný þekking um líf barna í mismunandi 

umhverfi hefur verið dregið fram í dagsljósið og það er orðið mögulegt að skoða 

sjónarhorn barna á ólíkum samfélagslegum málefnum eins og velferð. Börn hafa eignast 

sína fulltrúa í vísindum, stjórnmálum og hinu daglega lífi. Þrátt fyrir þessa auknu þátttöku 

barna þá virðist samt vera erfitt að breyta sumu. Hohti og Karlson (2013) segja rannsóknir 

sýna að skólar séu sumir hverjir ónæmir fyrir þessum breytingum því enn sjást einkenni 
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af mikilli stjórnun frá kennara og að rödd hans sé ríkjandi og upp á vanti að auka sjálfstæði 

nemenda. 

Í grein þeirra Hohti og Karlson (2013) kemur einnig fram að á síðustu tíu árum hefur 

verið endurskoðað hvernig við nálgumst raddir barna. Áhuginn á því að öðlast skilning á 

lífi, reynslu og námi barna, innan og utan skóla hefur aukist. Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna er stór áhrifavaldur í þessum efnum því hann fjallar um 

réttindi barna og borgararétt. Eins liggja fræðilegar ástæður að baki auknum áhuga á að 

hlusta á börn því nýjar kenningar og ný þekking um nám og þroska barna gerir það að 

verkum að farið er að veita styrkleikum þeirra og hæfni til að vera virk í eigin lífi meiri 

athygli (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2012). 

Í kennslu er mikilvægt að taka mið af röddum barna. Þau eru stór hluti af samfélaginu 

og mikilvægt að við kennarar og annað fullorðið fólk sýnum þá ábyrgð að hvetja þau til 

þátttöku og að bjóða þau velkomin. Mikilvægt er að taka eftir hverjir það eru sem láta í 

sér heyra og eins að taka eftir hver eigi röddina sem talar af þekkingu. Við eigum að lofa 

röddum nemenda að hljóma og gefa samtalinu og hlustuninni pláss og tíma. Gæta verður 

að hlusta ekki bara á raddir þeirra sterkustu í hópnum heldur leita eftir eftir sjónarmiðum 

allra barna í hópnum, sjónarmiðum þeirra sterkustu í hópnum og þeirra sem minna mega 

sín (Hohti og Karlson, 2013; Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2012).  

Hohti og Karlson (2013) tala um að röddum barna þurfi að veita rými. Þau þurfi að fá 

tækifæri til að segja frá og það er ábyrgð okkar fullorðna fólksins að gefa þeim tækifæri. 

Þær stöllur tala um í grein sinni að vakningu þurfi meðal menntastofnana á þessari stefnu 

um að gefa röddum barna rými því gegnum tíðina hafa raddir barna hafi ekki fengið að 

hljóma og þær frekar verið þaggaðar niður. Ýmislegt bendir þó til að við séum að verða 

æ meðvitaðri um þetta og má þá t.d. nefna áherslu á þennan þátt í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Það má þó alltaf gera betur og mikilvægt að standa vaktina í þessum efnum. 

Mikilvægt er að skapa aðstæður til samtals og hlustunar í skólunum þannig að 

fjölbreyttar raddir barna fái að njóta sín. Þessi áherslubreyting getur reynst sumum snúin 

því hún er talsvert frá þeirri hefð þar sem rödd kennarans var ráðandi og hann stjórnar 

umræðunni (Hohti og Karlson, 2013). Það barn sem venst á að láta skoðanir sínar í ljós 

og er hlustað á er líklegra til að styrkja sjálfsmynd sína og þar í kjölfarið aukið hæfni sína 

í mannlegum samskiptum (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2012). Mér 

finnst mikilvægt að hlusta eftir röddum nemenda og von mín er að í gegnum þessa 

rannsókn öðlist ég meiri skilning á hvernig ég get skapað nemendum mínum 

margbreytileg rými þar sem raddir þeirra, hugmyndir þeirra og skilningur, eru sett í 

öndvegi.  
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Starfendarannsakandinn Karen Gallas (1994) hefur unnið mikið með börnum og skráð 

atburði í skólastofunni. Í skrifum sínum vísar hún í Mercer og félaga og segir að gegnum 

rannsóknir sínar komist hún að sömu niðurstöðu og í rannsóknum þeirra. Það er að margt 

spennandi sem gerðist í kennslu var ekki endilega það sem hún hafði skipulagt en hún 

hefði leyft að gerast. Sumt af þessu gerðist á hópfundum þar sem takmark hennar var 

einfaldlega að tala við börnin. Sumt gerðist í tengslum við vinnu barna með efni. Í flestum 

tilfellum voru áhrif hennar á atburðarrásina mjög takmörkuð og hún uppgötvaði að í 

samtölunum fóru börnin oft út fyrir mörk aldurs síns og félagslegra aðstæðna og gáfu þar 

með ekki bara innsýn í eigin hugarheim heldur einnig annarra og þeirra sem ekki væru í 

sömu aðstæðum. Þessi uppgötvun markaði tímamót í kennslu Karenar Gallas. Hún brást 

við með því að hætta að setja takmörk á hugmyndir sínar um hvað börn gætu og gætu 

ekki skilið. Hún fór að trúa því að öll börn gætu brugðist við erfiðum hugmyndum og 

fjölbreyttum viðfangsefnum (Gallas, 1994). Að fenginni þessari niðurstöðu að lofa 

umræðunum að „þróast“ taldi Gallas að hún hefði orðið færari í að tala við börnin og þau 

saman að velta hlutunum upphátt fyrir sér því tungumál þeirra væri það sama, hennar 

og barnanna. 

Frásögn er stór liður í að lofa röddum barna að hljóma. Með frásögn koma börn á 

framfæri eigin skoðunum, upplifunum og þekkingu (Gallas, 2003; Hohti og Karlson, 2013; 

Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2010). Að segja sögu, flytja ljóð eða leika 

er áhrifaríkt og barnið er að taka áhættu, má segja, því það er að opinbera sig. Barnið 

kemur fram á eigin forsendum og að eigin vilja. Það er mikilvægt að sá sem segir frá hafi 

trú á verkefninu og eigin frammistöðu ásamt því að hafa einhverja hugmynd um viðbrögð 

áheyrenda. Börn eru ekki alltaf þægilegir áheyrendur því þau geta verið heiðarleg og 

einlæg og birtingarmyndin verður oft grimm fyrir þá sem eru að flytja (Gallas, 2003). 

Gallas (2003) talar um að á ákveðnum aldri sé áberandi að börn vilji verða þátttakendur 

í sögunum, sínum eigin og annarra og er sá aldur helst elsta stig leikskóla og fyrstu fimm 

til sex árin í grunnskóla. Sú tilhugsun að texti þeirra geti haft áhrif á aðra og jafnvel valdið 

skemmtun gefur góða tilfinningu. Í starfi mínu hef ég oft séð þessa birtingamynd sem 

Gallas talar um hér að ofan. Nemendur eru flestir spenntir að fá að lesa söguna sína, deila 

einhverju sem þeir hafa lent í með félögunum og finnst vera fyndið. Þetta er meira 

áberandi þykir mér á yngsta stigi, á miðstigi er viðkvæmnin orðin meiri fyrir því að gert 

verði grín eða háðslegar glósur heyrist um söguna eða flutninginn. Í skólunum er 

mikilvægt að vinna með einmitt það. Hvernig skoðunum er komið á framfæri í orði og 

tjáningu svo þær séu uppbyggjandi en ekki niðurbrjótandi. Einnig að hlusta eigi af 
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virðingu, skapa traust í hópnum þannig að nemendur telji öruggt að deila eigin reynslu 

og sköpun.  

2.3 Ímyndunaraflið og umræðan 

Hvað er ímyndunarafl? Hvaðan kemur það eða öllu heldur á hverju byggir það? Sprettur 

það upp af sjálfu sér eða þurfum við ákveðna reynslu eða þekkingu til að hugmyndir 

kvikni. Eftir að hafa lesið greinar og bókakafla sem tengjast ímyndunaraflinu þá aðhyllist 

ég að ímyndunaraflið byggist líklega á þeirri reynslu, þekkingu og upplifun sem sérhver 

einstaklingur hefur. Ímyndunaraflið er verkfæri sem ég sem kennari má nota mun meira 

og lestur bóka Gallas (1994) The Languages of learning og (2003) Imagination and 

Literacy hefur ýtt við mér faglega séð og hvernig maður geti mögulega veitt 

ímyndunaraflinu meiri athygli.  

Gallas (2003) skrifaði um ímyndunarafl og læsi og leit sína sem kennari að hjarta 

námsins. Hún skrifar um rannsóknir sem hún gerði á kennslu sinni og skráði hjá sér 

hennar viðbrögð og túlkanir á því sem fór fram í hennar kennslustofu. Hún talar um þessa 

ómælanlegu þætti í námi nemenda eins og ímyndunaraflið og vísar í Carini þar sem Carini 

fjallar um ferlið „lærum og hugsum“ og hvernig við sem kennarar höfum tilhneigingu til 

að sleppa þessum ómælanlegu þáttum og hvernig við gleymum að sjá þá (Gallas, 2003). 

Þegar þetta ómælanlega er ekki þekkt eða mælt þá hefur það þá tilhneigingu að renna 

fram hjá manni. Gallas hefur verið að reyna að sjá þetta „ómælanlega“ frá árinu 1995 

með því að rannsaka virkni ímyndunaraflsins í kennslustofunni. Gallas (1994) vísar í orð 

Corbins þar sem hann leggur til að heimur ímyndunaraflsins sé staður þar sem djúp 

þekking er fengin með skapandi aðerðum (Gallas, 1994). Ímyndunaraflið notum við til að 

lesa í orð og það sem gerist í kringum okkur. Þegar bók er lesin þá erum við stöðugt að 

reyna að sjá fyrir okkur það sem við erum að lesa, alltaf að reyna að tengja við fyrri 

þekkingu og reynslu. Atburði í textanum reynum við að sjá fyrir okkur tengt okkar reynslu, 

komi nýtt orð fyrir þá lesum við í kring um það sem við skiljum og reynum að sjá 

samhengið og hvað orðið gæti mögulega þýtt. Upplifanir okkar af atburðum eins og 

fótboltaleik, verslunarferð eða utanlandsferð rifjast upp þegar við lesum um slíkt í texta 

og við mátum okkur ósjálfrátt við það sem við höfum upplifað og höfum reynslu af. 

Umræður eru nauðsynlegar og þær notum við til að deila þekkingu, ræða um málin, 

segja frá og til samskipta (Cain, 2010; Beck, McKeown og Kucan, 2002). Gallas (2003) talar 

um að val á umræðuefni sé áskorun í skólastarfinu, þ.e. hvert umræðuefnið sé og hvert 

það leiði. Menntun eigi sér stað í umræðunum og þannig verði maður virkur þátttakandi 

í eigin námi. Því fleiri leiðir sem notaðar eru til umræðna og upplifunar leiði til meira 
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náms. Þá eigi umræður einnig þátt í að auðvelda okkur að fara í gegnum þau mismunandi 

ferli í samfélaginu og lífinu. Ég tek undir orð Gallas að val á umræðuefni í skólastarfi geti 

verið mikil áskorun. Í starfi mínu undanfarið og sem hluta af rannsókn minni hef ég veitt 

umræðum og samtölum meiri athygli og séð hvað umræðurnar skipta máli fyrir 

nemandann m.a. til að koma rödd sinni á framfæri og hugsunum sínum í orð. Eins skipta 

umræður máli fyrir kennarann að svo hann fái vitneskju hver þekking nemanda er og 

hans túlkun á umræðuefninu. En stundum verður að ganga inn í umræður og stoppa þær 

eða leiða á farsælli braut. Þátttaka í þeim aðstæðum sem maður er staddur hverju sinni 

er krefjandi.  

Kennsla snýst ekki bara um það sem gerist í kennslustofunni og viðfangsefnum 

námskrárinnar þó umræður um það sem gerist í skólastofunni líti út fyrir að svo sé. 

Kennsla og nám eru óhjákvæmilega tengd heiminum utan skólans. Börn taka með sér 

ólíka hluti þess heims með sér í skólann og það gerir kennarinn líka. Í skólastofunni 

sameinast heimar nemenda og kennara, nýjar umræður verða til og leiðirnar sem eru 

farnar til að upplifa heiminn eru ólíkar milli einstaklinga (Gallas, 1994). Í skólastarfi er 

mikilvægt að skapa rými til umræðna, umræðna sem ná vítt og breitt. Við, nemendur og 

kennarar, komum með ólíkan bakgrunn og þekkingu með okkur inn í skólann og 

mikilvægt að umræðurnar séu á þeim grundvellli að virðing sé fyrir ólíkri reynslu og 

þekkingu. Eitt af hlutverkum kennarans er að hlúa að umræðunni og fylgjast með að 

virðing sé borin fyrir þekkingu, reynslu og skoðunum annarra og að hlustun verði gagnvirk 

í hópnum. 

Með umræðum er hægt að koma mörgu til leiðar námslega og einnig félagslega. 

Mikilvægt er að leiða nemanda áfram í leit að þekkingu eða réttu svari. Með því að gefa 

nemandanum tíma til að hugsa og síðan spyrja eða biðja um útskýringar komust við nær 

hans þekkingu og getum aðstoðað nemandann við að byggja ofan á fyrri þekkingu. Þetta 

þarf ekki að vera vandasamt verk en það tekur tíma og við verðum að gefa okkur hann 

með nemendum. En gerum við það? Hafþór Guðjónsson (1991), talar um að kennarar 

tali, útskýri, skrifi, tali og útskýri og nemendur hlusti og hlusti og reyni að muna hvað 

kennarinn hafi sagt um hvað aðrir hugsuðu. Hafþór talar einnig um að nemandinn sjálfur 

gleymist í öllu þessu ferli, hans hugsun og hans eigin hugmyndir. Í greininni Samræður í 

skólastarfi vísar Hafþór Guðjónsson (2017) í rannsóknir Mercer og félaga þar sem þeir 

fylgdust með mexíkönskum grunnskólakennurum og þeir greindu samkenni hjá þeim 

kennurum sem náðu árangri í stærðfræði og lesskilningi. Í góðum árangri felst að 

nemendur náðu framförum í að tala saman, hugsa röklega og hafa skilning á því sem 

kennt var. Kennarar þessara nemenda notuðu spurningar og svör til að styðja við skilning 
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nemenda og notuðu „hvers vegna“ spurningar og hvöttu nemendur til að ígrunda hlutina 

og að færa rök fyrir máli sínu. Þessir kennarar kenndu nemendum að „hugsa upphátt“ og 

tjá reynslu sína og eins að deila hugmyndum sínum hver með öðrum og þannig aðstoða 

hvern annan til skilnings (Hafþór Guðjónsson, 2017). Mikilvægt er að í kennslu séu 

kennarar að leggja sig fram um að athuga hvaða grunn- og forhugmyndir nemendur hafi 

um það viðfangsefni sem tekið er fyrir hverju sinni til að geta byggt ofan á fyrri þekkingu 

(Hafþór Guðjónsson, 1991). Til að eitthvert nám geti átt sér stað er mikilvægt að nálgast 

nemendur með spurningum og hlusta á útskýringar þeirra. Við verðum að gefa 

nemendum þá tilfinningu að þeirra hugmyndir séu einhvers virði því þannig vakni áhugi 

og sjálfstraust eykst (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

Hlutverk skólans felst ekki einvörðungu í að fræða nemendur, heldur einnig að efla 

þá og aðstoða við að auka vitsmunaþroska og félagslega færni þannig að þeim verði 

auðveldara að skilja það samfélag sem þeir búa í og svo þeir hafi betri forsendur til að 

læra nýja hluti, bæði innan og utan skólans. Nemendur verða að læra að hugsa saman og 

tala saman á árangursríkan hátt. Þetta er ekki öllum meðfætt og því þarf að kenna þetta 

og þjálfa og samtalið er mikilvægt verkfæri til að efla þessa þætti, þ.e. samtalið notað til 

að læra (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

Ólafur J. Proppé (1992) talar um að kennsla sé lífsstarf þar sem takast þarf á við mörg 

verkefni sem stöðugt eru að breytast í takt við nýja tíma og samfélagið sem við búum í. 

Hver skólastofa er einstakt lifandi samfélag. Þar mæta kennarar og nemendur með sínar 

venjur og viðhorf um skólastarf og þau verkefni sem unnin verða. Kennarar og nemendur 

eiga að vinna saman og starfshættir og viðhorf að sameinast og þróast. Þar sem gefið er 

rými fyrir hugmyndaríkar umræður og aðgerðir er verið að gefa nemendum tækifæri, 

tækifæri til að hugsa, skapa og þroskast á eigin verðleikum en með stuðningi og aðhaldi 

(Gallas, 2003; Hafþór Guðjónsson, 2010). Með því að skapa umhverfi þar sem 

ímyndunaraflið og umræður eru aðal verkfærin erum við að fylla skólastofur af gleði og 

tækifærum þar sem læsi byrjar í líkamanum með von og löngun til að vita. Umræðurnar 

verða eftirsóttar og það samfélag sem við erum þátttakendur í að skapa einkennist af 

nýrri og betri sýn á umheiminn (Gallas, 2003).  

2.4 Lesskilningur 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

skilgreinir lesskilning (lesleikni) á eftirfarandi hátt 
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Hæfnin til að skilja og nota ritmál tungunnar í samræmi við kröfur 

samfélagsins og óskir einstaklings. Ungir lesendur geta tileinkað sér ýmis 

konar texta og lagt í hann merkingu. Þeir lesa til að læra, til að taka þátt í 

samfélagi lesenda í skóla og daglegu lífi og þeir lesa sér til ánægju. (Brynhildur 

Scheving Thorsteinsson og Júlíus Björnsson, 2007) 

Til að raunverulegur skilningur verði að veruleika þarf lesandinn bæði að skilja og geta 

nýtt sér það sem hann les og það á við í bæði leik og starfi (Cain, 2010). Lesskilningur á 

sér stað þegar lesandi sér fyrir sér mynd af því sem hann les. Þessi huglæga mynd byggist 

á bakgrunnsþekkingu lesandans.  

Orðaforðinn er sá málþáttur sem talinn er hafa einna mestu áhrifin á lesskilning 

(Nation, 2005; 2006; Cain og Oakhill, 2007). Að lesa til skilnings er flókið ferli. Það felur í 

sér hvernig hugurinn vinnur úr tungumálinu, á túlkun á merkingu orða, setningum og 

heildartexta og tenginu við bakgrunnsþekkingu og fyrri reynslu. Lesandinn þarf því að 

samþætta þessi flóknu ferli meðan á lestri stendur. Til að túlka texta þarf lesandinn að 

beita ályktunarhæfni sinni, þ.e. hann þarf að tengja saman það sem fram kemur í 

textanum, allar staðreyndir og hugmyndir ásamt því að fylla í eyðurnar þegar upp á 

vantar. Færir lesarar gera þetta sjálfkrafa og án fyrirhafnar meðan þeir lesa og byggja 

skilning sinn á þeim ályktunum sem þeir draga út frá innihaldi textans (Cain, 2010). 

Reynsla nemenda hefur einnig áhrif við lestur t.d. hvort nemandi geti sett sig inn í 

aðstæður. Þegar nemendur koma í 3. – 4. bekk tekur texti í bókum þeirra almennt að 

aukast og efnið að þyngjast. Meira reynir á lesskilning og þá er nauðsynlegt að búa að 

góðum orðaforða (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Fyrir börn sem ekki eru farin að lesa 

sér til skilnings er umræðan og reynslan þeirra verkfæri til að auka orðaforða sinn, að fá 

tækifæri til að hlusta og tjá sig. Mikilvægt er að efla orðaforðann í tíma svo nemendur 

séu vel undirbúnir þegar kemur að því að lesa lengri og erfiðari texta. 

Lesskilning viljum við sjá þróast og dafna með ári hverju hjá nemendum og að þeir nái 

að byggja ofan á orðaforðann með umræðum, lestri og skoðanaskiptum svo eitthvað sé 

nefnt. Cain (2010) talar um að lesskilningur og orðaforði haldist í hendur. Það er þó 

augljóst að nái einstaklingur snemma tökum á góðum lesskilningi þá séu tengsl milli þess 

og að lesskilningur haldist góður áfram. Þess vegna skiptir orðaforðinn miklu máli í þróun 

lesskilnings. Með því að orðaforði aukist er átt við að orð bætast við orðasafn lesandans, 

verið er að endurbæta og styrkja merkingu þekktra orða ásamt því að koma á og styrkja 

tengsl við orð sem tengjast skilningi.  
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Í upphafi lestrarnámsins skiptir máli að ná tökum á svokallaðri umskráningu þ.e. að 

færa táknin (bókstafina) yfir í hljóð (Cain, 2010). Nemandi lærir síðan orð og orðmyndir 

og þetta þróast síðar út í að lesandinn skilur hverja setningu fyrir sig og uppbyggingu 

þeirra og síðan tengir hann setningarnar saman og nær innihaldinu með því t.d. að sjá 

hverjir eru að tala saman og nær þar af leiðandi að meta textann í heild sinni (Cain, 2010; 

Biemiller, 2003). Í fyrstu eru textarnir einfaldir og hjá þeim sem eru á grunnstigi lestrar 

eru nánast öll orðin í textanum í orðasafni hans. Góð þróun á sér stað þegar textarnir 

taka að þyngjast og lesandi nær innihaldinu út frá samhenginu í textanum. Komi fyrir orð 

sem hann þekkir ekki, þá getur hann náð merkingu þess út frá samhenginu í textanum. 

Lesandi notar bakgrunnsþekkingu sína og reynslu og getur í áframhaldinu ályktað um 

merkingu orðsins (Cain, 2010). Mikilvægri færni, í þróun lesskilnings, er náð þegar lesari 

er farinn að leiðrétta sig (e. comprehension monitoring). Þá áttar hann sig út frá 

samhengi textans að það orð sem hann las passar ekki merkingarlega séð og því leiðréttir 

hann sig með því að lesa aftur. Það skiptir miklu máli að ungir lesendur nái að þróa þessa 

færni (Cain, 2010). Til að ná innihaldi texta og skilja hann þarf viðkomandi að skilja 95 – 

98% af honum (Biemiller, 2003). 

Ályktunarhæfni og umskráningarfærni skipta miklu máli hvað lesskilning varðar. Það 

hefur jákvæð áhrif á lesskilning þegar kennslu er beint að því að auka ályktunarhæfni 

nemenda (Hoover og Gough, 1990; Cain og Oakhill, 2007). Sá er orðinn fær lesandi sem 

beitir innsæi sínu við lesturinn og les milli línanna. Viðkomandi tengir saman það sem 

fram kemur í textanum með því að draga ályktanir út frá beinum og óbeinum 

upplýsingum úr textanum. Sótt er í bakgrunnsþekkingu og forspárhæfni er nýtt. Þannig 

öðlast nemandi samhengi og dýpri skilning á efninu (Cain og Oakhill, 2007; Perfetti, Landi 

og Oakhill, 2005). Nái lesandi ekki að tengja fyrri þekkingu við efni textans á lítið nám sér 

stað. Með aldrinum eykst þekking og ályktunarfærni en forsenda lesskilnings er í raun hin 

almenn þekking (Cain og Oakhill, 2007). Ályktunarhæfni kemur ekki af sjálfu sér hjá 

ungum börnum en hana má styrkja og efla með spurningum og samræðum um efnið. 

Börnum sem eiga sér annað móðurmál en íslensku hefur á síðustu árum fjölgað í 

íslenska skólakerfinu. Tvítyngd börn hafa, samkvæmt rannsóknum, slakari lesskilning en 

eintyngd börn. Þetta kemur því miður oft ekki í ljós fyrr en í 3. – 4. bekk. Mörgum börnum 

gengur „vel“ fram að þeim aldri en þá virðist byrja að halla undan fæti. Helsta ástæða 

þess að lesskilningur er slakur er lítill orðaforði. Nemendur ná ekki samhengi í textanum 

og of mikið er einnig af tækniorðum sem þeir skilja ekki. Því er mikilvægt að texti 

tvítyngdra barna sem eru með slakan orðaforða sé innihaldsríkur af algengum orðunum 

eins og hestur, ekki, þegar, hann, bíll o.þ.h. og með hæfilegt magn af tækniorðum 
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(August, Carlo, Dressler and Snow, 2005). Í norskri rannsókn kom sterkt fram að slök 

frammistaða tvítyngdra barna í lesskilningi var vegna slaks orðaforða. Eins kom fram að 

gapið milli þróunar í lesskilningi stækkaði með auknum aldri (Lervåg og Aukrust, 2010). 

Samkvæmt íslenskri rannsókn þá er sama niðurstaða, tvítyngd börn, í 1. - 4. bekk, hafa 

gjarnan minni orðaforða en eintyngd börn í 1. bekk. Eins kom fram að gapið milli 

eintyngdra og tvítyngdra stækkaði með auknum aldri (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2010). Sérstaklega þarf að huga að því að byggja upp orðaforða tvítyngdra 

barna. Skapa umræður með þeim og meðal þeirra. Lesa fyrir þau og hvetja til tjáningar. 

Gott getur verið að merkja hluti í stofunni með heiti þeirra til að auka líkur á að nemendur 

læri orðmyndina og tengi orðið við hlutinn. 

2.5 Kennsluaðferðir 

Í kaflanum hér á undan hef ég dregið fram rannsóknir og skrif fræðimanna sem sýna fram 

á mikilvægi orðaforða þegar kemur að lestri og lesskilningi. Í framhaldinu skoða ég 

hvernig kenna megi orðaforða á árangursríkan hátt. Á hvað er mikilvægt að horfa eða 

hlusta eftir þegar kennarar vilja efla orðaforða nemenda. 

Kennsluaðferðir orðaforða eru mikilvægur þáttur í að stuðla að góðri orðaforðavinnu 

og mikilvægt að þekkja til margvíslegra aðferða í orðaforðakennslu. Aðferða sem nýtast 

nemandanum til að byggja ofan á fyrri þekkingu og þróa mál sitt áfram. Dæmi um 

aðferðir eru samræðulestur (e. dialogic reading) og orðaspjall (e. text talk). Ásamt því að 

kunna að vinna með fjölbreyttar aðferðir í kennslu þar sem nemandi les og veltir fyrir sér 

texta er einnig mikilvægt að eiga gagnvirkt samtal við börnin, lofa þeim að segja frá. Þá 

er mikilvægt að hlusta á þau segja frá sínum helstu hugarefnum og áhugamálum eins og 

ferðalagi með fjölskyldunni, Unglingalandsmóti með fjölskyldunni, hestaferð, veikindum, 

bók sem þau lásu, sögu sem afi sagði þeim eða hverju sem á þeim brennur, þannig 

kynnumst við orðaforða þeirra og hugarefnum. Nemendur koma með frásagnir eða ritun 

af sinni reynslu og hafa sín orð um hana, hafa orð um heiminn sem þeir lifa og hrærast í 

utan skólans. 

Talsvert er til af kennsluaðferðum tengdum orðaforða og tengjast þær oft vinnu með 

texta á einn eða annan hátt (Beck, McKeown og Kucan, 2013; Graves, 2006). Beck, 

McKeown og Kucan (2002, 2013) nefna eina aðferð sem notuð er til að efla orðaforða 

ungra barna. Þær kalla aðferðina Text Talk (orðatal). Þessi aðferð hefur verið aðlöguð að 

íslenskum leikskólabörnum og kallast Orðaspjall (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013). Í stuttu 

máli byggir þessi aðferð á því að lesin er bók eða stutt saga og nokkur orð valin úr sögunni 

til að vinna með. Myndir eru sýndar á meðan á lestri stendur og staldrað er við orðin sem 
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voru valin og þau útskýrð betur. Rætt er um söguna og gjarnan farið örlítið út fyrir hana 

með spurningum og umræðum, t.d. af hverju heldur þú að Sigga hafi gefið skessunni 

matinn sinn? Hvað hefði Jón getað gert þegar Siggi bað hann að koma og stríða 

krökkunum í rólunni? Hvað er að vera stórmerkilegur, tignarlegur, fjallmyndarlegur, 

ótukt o.s.frv. Með þessu móti gefst tækifæri til að beina athygli nemenda að ákveðnum 

orðum, hugtökum eða atvikum í sögunni á meðan lestrinum stendur og þannig reyna að 

efla orðaforða þeirra. 

Nemendur eru ólíkir og þurfa mislangan tíma til að vinna með og tileinka sér ný orð. 

Þeir vilja einnig nota mismunandi aðferðir þegar þeir eru að vinna og mikilvægt er að taka 

tillit til þess (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Einnig finnast aðferðir sem kenna 

orðaforða ætlaðar þeim sem þurfa sérstakan stuðning í námi. Aðferðirnar miðast allar að 

framförum í lestri og að hann verði sem sjálfvirkastur og að lesfimi og lesskilningur aukist 

þegar kemur að orðaforða (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). Þegar 

börn eru ekki farin að lesa eða eru að læra að lesa er unnið mikið með sjónrænan 

orðaforða. Ehri (2002) hefur sett fram kenningar um sjónrænan orðaforða sem felst í því 

að þekkja mynd orðanna (ritháttarmynd) og viðkomandi hefur ekki fyrir því að hljóða sig 

gegnum orðið eða lesa því hann hefur það í sjónminninu og það tengist sjálfkrafa 

ákveðinni merkingu. Sá sem hefur góðan sjónrænan orðaforða les hratt og 

fyrirhafnarlaust og nær að öllum líkindum góðum lesskilningi. Fyrir börn sem eru ólæs 

eða á byrjunareit er lesið fyrir þau því þeirra lestur er hvorki orðinn það hraður eða 

sjálfvirkur að þau geti sjálf nýtt sér það að læra orð út frá samhengi textans. Þess í stað 

er virkjuð hin munnlega hæfni og hlustunarfærni.  

Ritun er ein leiðin til að vinna með orðaforða. Mikilvægt er að nemendur skrifi um 

efni sem þeir hafa áhuga á. Það þarf að vera tilgangur með skrifunum og þau þarf að lesa 

upphátt. Með skrifum á þennan hátt eru meiri líkur á betra málfari og fjölbreyttari 

orðaforða því nemandinn vandar sig meira en þegar lítill áhugi er á því sem á að skrifa 

um. Mikilvægast er að nemandinn átti sig á að orðin sem hann notar skipta miklu máli 

(Graves, 2006).Hér á landi hefur í allnokkur ár verið stuðst við kennsluaðferðir í ritun sem 

hafa það að markmiði að auka læsisfærni nemenda í víðum skilningi og þar með talið 

lesskilning og orðaforða. Þetta eru kennsluaðferðir á við Byrjendalæsi, orð af orði og læsi 

til náms. 
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3 Starfendarannsóknir 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningar og 

markmið eru kynnt, þá starfendarannsóknir, þátttakendur, gögn og siðfræðileg atriði. 

3.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Meistaraverkefni þetta er unnið sem starfendarannsókn og byggist á athugunum mínum 

á hvernig ég starfa sem kennari. Athuganirnar snéru að faglegu starfi mínu með 

nemendum þar sem tilgangurinn var að skoða hvernig ég sem kennari á miðstigi ynni 

með orðaforða og hvernig ég fylgdist með orðaforða í kennslu á miðstigi. Markmiðið með 

rannsókninni var styrkja mig sem fagmann og að hafa þau áhrif að áhugi og vilji nemenda 

til að læra meira um íslenska tungu örvist og þeir njóti tungumálsins í alla staði. 

Rannsóknarspurningar mínar voru:  

Hvaða leiðir nýti ég sem kennari á miðstigi til að hlusta eftir og efla orðaforða 

nemenda? 

Hvernig nýti ég virka hlustun og samræður til að hlusta og efla orðaforða 

nemenda út frá þeirri þekkingu og reynslu sem þeir búa yfir? 

Starfendarannsóknir eru rannsóknir sem gerðar eru á eigin starfi til að skilja það betur og 

þróa eigin starfshætti (Hafþór Guðjónsson, 2008). Starfendarannsókn hefur orðið fyrir 

valinu í verkefni mínu því ég tel að í gegnum hana geti ég eflt mig sem fagmanneskju og 

í kjölfarið haft jákvæð áhrif á starf þess skóla sem ég vinn í. Með því að leiða hugann að 

eigin starfi og rýna í hvað gengur vel og hvers vegna ætla ég að þróa starf mitt til betri 

vegar. Í minni rannsókn ætla ég að skoða hvað ég geri til að vinna með og efla orðaforða 

nemenda á miðstigi grunnskóla. 

Að vera kennari og vera rannsakandi á eigin starfi á sömu stundu vafðist aðeins fyrir 

mér í upphafi. Ég var helst óörugg með það hvenær ég væri kennari og hvenær ég væri 

rannsakandi. Gallas (1994) talar um að mörkin milli kennslu og rannsóknar væru oft 

óskýr. Einnig að hún hafi farið að taka eftir atriðum sem hún ætlaði ekki að skoða en þau 

væru ekkert minna mikilvæg fyrir rannsóknina. Á þennan hátt eru mörkin óskýr milli 

hlutverkanna. Það sem við skynjum í hvoru hlutverki fyrir sig hefur áhrif á hvernig við 

byggum upp bæði þessi störf okkar (Gallas, 1994). 

Sem starfendarannsakandi er mikilvægt að skoða eigin viðhorf og spyrja sjálfan sig 

hvers vegna maður geri hlutina eins og maður geri þá og hvers vegna maður sé eins og 

maður er. Rannsakandinn mótar stöðugt sitt ferli. Hann skoðar ferli sitt til að ná betri 
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skilning á sjálfum sér og markmiðið með rannsókn er að þróa sjálfan sig og vinnu sína. 

(McNiff, 2010). Ég ígrunda starf mitt og skoða starfshætti mína en lít líka inn á við, skoða 

eigin viðhorf til starfsins og hvernig ég get þróað þau með hliðsjón að því sem ég læri í 

starfi (McNiff, 2010). Ég tel að starfendarannsókn muni efla mig sem fagmanneskju. Ég 

vil vera sérfræðingur í mínu starfi, geta rökstutt það sem ég geri og verða fyrir vikið 

fagmanneskja sem aðrir bera traust til. Edda Kjartansdóttir (2010) telur mikilvægt fyrir 

kennara að þeir starfi sem fagmenn og þurfi ekki að fara stöðugt eftir fyrirmælum frá 

öðrum. Minn skilningur á orðum Eddu er sá að þá eigi hún við að kennurum sé treyst fyrir 

nemendum og þeir finni út með nemendum hvað eigi að gera og hvernig. Mikilvægt er 

að kynnast nemendum, vita hvað þeir eru að hugsa og hver séu þeirra áhugamál svo hægt 

sé að leiðbeina þeim enn frekar þaðan sem þeir eru staddir. Með því að skoða starf mitt, 

hlusta eftir orðaforða nemenda og reynslu ásamt upplifun þeirra af þeim 

kennsluaðferðum sem ég beiti vil ég efla mig í vinnu minni í orðaforðakennslu. Ég tel að 

með því geti ég aukið fræðilega þekkingu á því sem ég geri og þannig geti ég rökstutt af 

hverju ég fer þessa eða hina leiðina í kennslu og geti einnig deilt reynslu minni meðal 

samstarfsfólks. Kennarar þurfi að hafa góða faglega þekkingu á fræðilegum hugmyndum 

í námi, kennslu og bekkjarstjórnun (Edda Kjartansdóttir, 2010). Kennari sem hefur þessa 

þætti á takteinunum á auðveldara með að styðja við þekkingarsköpun nemenda þar sem 

hann er faglega sterkur (Edda Kjartansdóttir, 2010). Hér finnst mér Edda eiga við að sá 

kennari sem veit á hvaða fræðum og kenningum hann byggir kennsluna sína sé faglegur. 

Sá kennari getur mögulega nýtt eigin reynslu og upplifanir á því sem hann er að fara að 

leggja fyrir nemendur. Hann ætti því auðveldara með að setja sig í spor nemenda sinna 

og þar með verið í sama umræðuheimi. Sá sem er faglega sterkur þarf ekki að stóla á 

sérþekkingu annarra og það er von mín að ég geti orðið sá fagmaður að ég geti rökstutt 

fyrir mér og öðrum af hverju ég vinn eins og ég vinn. Ég vil frekar geta fundið sjálf út með 

nemendum mínum og samstarfsfólki hvað henti hverjum og einum best og hvernig vinna 

eigi hlutina svo sem bestum árangri sé náð. Þetta geri ég með því að hlusta, eiga 

samræður við nemendur og samstarfsfólk, beita margvíslegum kennsluaðferðum og 

halda vel utan um allar skráningar líkt og starfendarannsóknir byggja mikið á.  

Hafdís Guðjónsdóttur (2004) segir að helsta áskorun kennara felist í „að draga fram í 

dagsljósið þann fræðilega bakgrunn sem daglegar framkvæmdir þeirra byggja á“ (bls. 29). 

Ég vil að samstarfsfólk, foreldrar og nemendur beri traust til mín og skólans og í gegnum 

starfendarannsókn verð ég meðvitaðari um þann fræðilega bakgrunn sem ég byggi 

kennsluna mína á sem síðar hjálpi mér að þróa starfhætti mína út frá nemendum hverju 

sinni. 
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3.2.1  Leiðin er löng, strembin og ströng 

„Leiðin er löng strembin og ströng“ segir í ljóði Haraldar Reynissonar Leiðin er löng og 

hefur oft komið í huga mér síðustu mánuði. Ég sat námskeið um starfendarannsóknir á 

vorönn 2013 og fannst mjög áhugavert. Þegar kom að því að velja hvaða leið ætti að fara 

í vinnu við verkefni til fullnaðar meistaraprófs þá kom í raun ekkert annað til greina en 

starfendarannsókn. Samningar náðust við leiðbeinanda og vinna að rannsóknaráætlun 

hófst á vorönn 2015 og fundarseta í leiðbeinendahópi SvaKaHaf. Ég var full tilhlökkunar, 

hugmynda og almennrar kæti með það sem til stóð. Rannsóknaráætlun var skilað um 

vorið og allt leit vel út.  

Það kom haust, haustið 2015, ég var að fara að klára meistaranámið mitt, rannsóknir 

og skrif, þetta leit allt vel út. Í október sendi ég leiðbeinanda eftirfarandi tölvupóst. 

Skriftir í rannsóknardagbók þó nokkrar og skemmtilegar nálganir við 

nemendur. Áhugavert að heyra hvernig sumir hugsa og pæla þegar maður 

t.d. les fyrir þá og velta fyrir sér textanum. Í haust hef ég lesið þó nokkuð fyrir 

þau, ég spyr útí textann og ákveðin orð. Með hverri vikunni eru þau duglegri 

að spyrja ef þau skilja ekki orð eða ná ekki samhengi. (Rannsóknardagbók, 19. 

október 2015) 

Ég fær svar um hæl frá leiðbeinanda sem er bæði hvetjandi og ráðgefandi. 

Gott að heyra að þú sért byrjuð að skrifa í rannsóknardagbókina, því meira 

sem þú skrifar þeim mun betra. Mikilvægt að þú skráir hjá þér þessar 

skemmtilegu nálganir, hugsanir þeirra og pælingar um orð. Skráningar af því 

tagi gefa þér betra tækifæri til að greina hugsanamynstur yfir lengri tíma.  

Þetta ætlaði bara að vera gaman var ég viss um en svo fór að halla undan fæti. Þessi vetur 

leið öðruvísi en ég ætlaði mér og vinnan að verkefninu varð þrautin þyngri. 

Rannsóknardagbókin var handfjötluð af og til en lá mestmegnis rykfallin á borðinu mínu. 

Hugur minn hékk samt stöðugt við verkefnið og ég náði að tengjast þannig af og til en 

skráningar voru ekki reglulegar. Þegar líða fór á veturinn fór samviskubitið að troða sér 

inn hjá mér. Samviskubit yfir athafnaleysinu og ég varð stöðugt fyrir vonbrigðum með 

sjálfa mig og úrtölurödd tók sér bólfestu í huga mér. Rannsóknardagbókarfærsla frá 

desember.  
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Er í raun ekki viss hvernig þetta fer hjá mér. Er ég að fara að klára þetta? Er 

ég ekki bara að hangsa í SvaKaHafs hópnum og taka pláss frá öðrum? Það 

gerist ekki neitt hjá mér og ég er á flótta og fjarlægist verkefnið STÖÐUGT  

Það versta er að mér þykir þetta ekki leiðinlegt en skrásetning bara gleymist 

og ég gleymi stöðugt að halda mér í ferlinu. (Rannsóknardagbók, 14. 

desember 2015) 

Skólaárið leið, ég var alltaf að hugsa um verkefnið, fylgdist með í stofunni og varð vör 

við ýmislegt. En lítið gerðist í söfnun gagnanna. Svartholið yfirtók mig, ég efaðist margoft 

um getu mína, samviskubitið óx og ég var að sligast undan því að vera ekki að gera neitt. 

Þegar leið að vori tók ég ákvörðun með leiðbeinanda mínum að fresta útskrift um ár, því 

ljóst væri að það væri lítið eða ekkert að gerast. Það var ákveðinn léttir. 

Aftur er komið haust, haustið 2016, taka tvö á rannsóknarvinnu og ritgerðarsmíð. Ég 

lagði á brattann, það fór fljótlega að skila sér því ýmislegt fór að koma í 

rannsóknardagbókina. Ég fann að ég var farin að fylgjast öðruvísi með í stofunni og jafnvel 

haga mér öðruvísi. Ég gerði mér far um að spyrja nemendur oftar í hverju verkefni þeirra 

væri fólgið, ég stóð og hlustaði, ég fór að spyrja oftar „hvers vegna“ eða „getur þú útskýrt 

betur“ í samtölum mínum við nemendur. Stemmingin í mér var betri og í október stendur 

í dagbókarfærslu; 

Fyrst núna í marga mánuði finn ég virkilega fyrir því að ég „sé mögulega 

tilbúin til að vinna að alvöru í lokaverkefninu.“ 

Álag í vinnu og heima var hreinlega of mikið í fyrravetur. Samviskubitið yfir 

því að vera ekki að gera „neitt“ í verkefninu var líka mikið álag. Það sé ég 

betur í dag. 

Hvað maður getur sett sig út í horn, verið óréttlátur gagnvart sjálfum sér. 

(Rannsóknardagbók, 18. október, 2016) 

Ég var þarna komin inn á rétta braut og þokaðist í rétta átt en ég þurfti að takast á við 

nokkrar brekkur á leiðinni. Ég var í góðu sambandi við leiðbeinandann, sendi tölvupóst, 

af og til, með upplýsingum um stöðu mála. Yfirleitt jákvæða en stundum var hljóðið í mér 

þyngra. Svör leiðbeinanda voru uppbyggjandi, hvetjandi og skilningsrík. Ég var við það að 

stoppa í einni brekkunni í febrúar og sendi tölvupóst á leiðbeinanda.  

....Ég bara er á þeim stað núna að ég á greinilega erfitt með að skoða sjálfa 

mig og horfast í augu við mína vinnu og tilveru þar. Gallarnar eru einhvern 

veginn fyrirferðarmeiri þessa stundina. Jæja, er samt að fylgjast með 
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nemendum mínum ennþá og skrái niður, þannig er nú það. (Tölvupóstur 14. 

febrúar 2017) 

Fæ til baka degi síðar skilningríkan tölvupóst sem akkúrat orðar hugsanir mínar. 

Sæl 

...Það er ekki auðvelt ferðalag að rýna í eigin starfshætti. Manni hættir til að 

einblína á neikvæðu þættina og kemur ekki auga á það sem er til staðar. Það 

er svo erfitt að byrja að horfa á það sem við fystu sýn virðist ofur 

hversdagslegt, verkefnin sem maður leggur fyrir, samskiptin við nemendur. 

Er þetta eitthvað merkilegt, bara ég í skólastofunni að sinna starfinu mínu? 

Þetta er spurning sem læðist oft aftan að manni í starfendarannsóknum 

þegar maður byrjar að skoða gögnin sín. Þetta er ekki óalgeng tilfinning... 

(brot úr tölvupósti 15. febrúar 2017) 

Þurfti ekki meira, komst brekkuna og hélt áfram og áfram þar til verkefnið kláraðist. 

Eftirsjáin er engin við að hafa valið rannsókn sem þessa en margoft hef ég hugsað 

hvernig mér hafi yfir höfuð dottið í hug að ég gæti lokið meistaraprófi þar sem slíkrar 

vinnu og tíma væri til kostað. Ég vissi að lokaverkefni til meistaraprófs væru ekki hrist 

fram úr erminni en ég virtist ekki raunverulega gera mér grein fyrir út í hvað ég væri að 

fara.  

Ég tel nokkuð víst að vera mín í SvaKaHafs hópnum hafi átt stóran, ef ekki allan, þátt 

í að ég klára þetta verkefni. Þrátt fyrir brattar brekkur og langt ferli þá reyndi ég að mæta 

á fundina sem voru yfirleitt á þriggja vikna fresti yfir skólaárið. Fundirnir einkenndust af 

góðu andrúmslofti, heiðarlegum samskiptum, uppbyggingu og fræðslu. Það að mæta 

stöðugum skilningi þegar skrifin reyndust erfið, gögnin voru óskýr og erfitt að sjá fram á 

veginn var ómetanlegt. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í verkefninu var ég sjálf, þar sem ég skoðaði mig sjálfa og starfið mitt 

ítarlega. Ég er uppalin í sveit, hef unnið ýmis störf eins og í búð, sjoppu, kjötvinnslu, 

frjálsíþróttaþjálfun, við tamningar og þjálfun hrossa og aðhlynningu geðfatlaðra. Ýmis 

nefndarstörf fyrir samfélagið hef ég einnig unnið. Ég er móðir, eiginkona, ferðaþjónustu- 

og sauðfjárbóndi og kennari. Lauk stúdentsprófi 1994, búfræðprófi 1995 og B.Ed. prófi 

2000. Hóf meistaranám haustið 2012 og er að ljúka því til fullnaðar með lokum á þessu 

verkefni. 



 

33 

Aðrir þátttakendur voru nemendur mínir því án þeirra hefði ég tæpast getað skoðað 

starf mitt. Nemendur mínir voru á miðstigi rúmlega 20 talsins og höfðu strákarnir heldur 

forskotið í fjölda á stúlkurnar. Samstarfsfólk mitt kom að verkefninu þar sem ég fékk þá 

til samstarfs við að fylgjast með kennslu hjá mér og ræða við mig um upplifun þeirra af 

því sem fram fór í kennslustundinni. Eins bar ég ýmislegt undir þá sem unnu náið með 

mér, t.d. teymisfélaga. 

3.4  Gögn 

Starfendarannsókn verður ekki gerð án rannsóknargagna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 

Hafþór Guðjónsson, 2008). Þau eru vísbendingar um það sem er að breytast og þróast í 

starfinu. Gögn geta sýnt það sem gerist og út frá rannsóknarspurningu, markmiði 

rannsóknar og fræðiramma eru þau skoðuð og greind. Áreiðanleiki rannsóknar er 

byggður á þeim aðferðum og gögnum sem notuð eru í rannsókninni ásamt vönduðum 

vinnubrögðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rannsóknargögn liggja víða og mikilvægt er 

að átta sig á hvað hægt er að nýta til að varpa ljósi á starfið og halda vel utan um þau 

gögn. Þá er mikilvægt að koma sér upp góðu skipulagi til að halda utan um gögnin.  

Samkvæmt Hubbard og Power (1999) þá verður sá sem gerist kennararannsakandi 

mikilvægasta verkfærið í rannsóknarferlinu. Upplifun kennara sem gerir starfenda-

rannsókn er sú að það þarf alltaf að vera viðbúinn og vopnaður verkfærum sem henta 

aðstæðum hverju sinni, þetta geta verið verkfæri eins og glósubók, upptökutæki, 

spurningar vegna viðtala og þess háttar.  

Sem kennari í starfendarannsókn skoðaði ég mína vinnuhætti og hvaða áhrif þeir 

höfðu á nemendur. Lykilatriðið í starfendarannsókn er alltaf skráning og gagnasöfnun 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Í minni rannsókn leitaðist ég við að nota rannsóknardagbók, 

vettvangsathuganir, ritunarverkefni, ljósmyndir, frásagnir nemenda og samræður og 

hlustun. 

3.4.1  Rannsóknardagbók 

Í þessari rannsókn var rannsóknardagbókin eitt helsta verkfærið, verkfæri sem ég notaði 

til að skrásetja það sem gerðist í starfi mínu. Hún inniheldur upplifanir mínar, brot af 

samræðum við nemendur, skoðanir og vonbrigði. Það sem ég skráði reyndi ég að skrá 

eins ítarlega og mögulegt var. Í hana skráði ég allar vangaveltur og það sem eftir stóð í 

samræðum við nemendur og samstarfsfólk. Ég lagði mig fram um að skrá niður upplifun 

mína og athuganir á öllu því sem tengdist vinnu minni með orðaforða og 

kennsluaðferðum. Ég hlustaði eftir spurningum, málfari og málhæfni nemenda og skráði 



 

34 

hjá mér í dagbókina. Einnig skráði ég hjá mér athugasemdir nemenda um upplifun þeirra 

af hinum og þessum verkefnum. Einnig skráði ég upplifanir mínar og spurningar sem 

komu upp.  

Ég skoðaði meðvitað það sem ég gerði, skráði hjá mér atvik og atburði úr kennslunni 

jafnóðum eða í lok dags. Einnig fékk ég aðstoð við skráningu á kennslunni frá manneskju 

sem ég treysti vel því ég taldi mikilvægt að hafa einhvern sem var gagnrýninn á 

uppbyggilegan og heiðarlegan hátt. Ég vildi fá skráningu á því hvort viðkomandi upplifði 

að ég væri að hlusta eftir orðaforða eða gefa nemendum tækifæri til að auka orðaforðann 

og þá hvernig tækifæri. Ég reyndi að draga fram aðstæður og augnablik þar sem gekk vel 

að vinna með orðaforða og reyndi að skilja af hverju svo væri. Eins horfði ég á aðstæður 

sem gengu ekki eins vel og reyndi þá að draga fram af hverju svo væri. Ég átti nokkrar 

umræður við samkennara minn um vinnu mína í tímum, um upplifun hans og fékk ég 

heiðarleg svör.  

Hvað gögnin í starfendarannsókn minni varðar var mikilvægt að standa vel að 

öfluninni. Ég þurfti að vera dugleg að skrá í rannsóknardagbókina hinar ýmsu dæmisögur, 

vangaveltur og upplifanir úr kennslunni og í samtölum. Fram þurfti að koma upplifanir 

mínar og einnig nemenda þegar þeir gáfu þær í ljós. Í ljósi þess að ég var að skoða mig 

sjálfa, kennara sem vildi efla orðaforða nemenda, þá var mikilvægt að vera heiðarlegur á 

allan hátt og draga fram það sem vel gekk og það sem betur mátti fara og þá af hverju 

svo væri. Einnig var mikilvægt að halda vel utan um gögnin og vanda vinnubrögð á allan 

hátt. Heimildir verða að vera traustar og sýna að unnið hefur verið af heiðarleika.  

Með því að lesa gegnum færslurnar í rannsóknardagbókinni fór ég að sjá tenginu við 

rannsóknarspurningarnar. Ég skráði hjá mér orðafar nemenda og spurningar um orð og 

hugtök. Eins skráði ég hjá mér samtöl mín við nemendur eða milli nemenda. Þetta 

hjálpaði mér að ná tengingu við rannsóknarspurningarnar og að ég væri á réttri leið. 

3.4.2 Þátttökuathuganir 

Í þessari starfendarannsókn var ég bæði í hlutverki kennara og rannsakanda og því voru 

vettvangsathuganir framkvæmdar með því að horfa, hlusta og nota aðra skynjun til að 

safna upplýsingum. Á vettvangi tók ég þátt í þeim athöfnum sem þar áttu sér stað. Þegar 

tækifæri gafst settist ég niður og skráði það sem ég sá og heyrði. Ég beindi sérstaklega 

athygli að orðaforða nemenda í bæði töluðu og rituðu máli. Ég lagði við hlustir, vandaði 

mig við samtölin og reyndi að kynnast nemendum, þekkingu þeirra og áhugamálum. 

Einnig var upplýsingum safnað á óformlegan hátt þar sem gögnin voru skráningar á 

upplifun á því sem var að gerast í skólastofunni.  



 

35 

Meðan nemendur voru að vinna og færi gafst til þá var dýrmætt að geta gengið um 

meðal nemenda eða sest niður og hlustað á þá vinna, spjalla saman, fylgjast með hvaða 

umræður áttu sér stað og hvernig hlutirnir voru orðaðir og skrá það hjá sér. Í gegnum 

þessar athuganir reyndi ég að hlusta eftir litlu atriðunum sem geta skipt svo miklu máli í 

stóra samhenginu og verið áhrifavaldar (Hubbard og Power, 1999). 

Mikilvægt er að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og nýta m.a. áhugasvið nemenda 

til að byggja upp orðaforða en þá er áríðandi að hlusta eftir orðaforða þeirra og skrá niður 

þegar þeir eru að útskýra hin ýmsu fyrirbæri og þær upplifanir sem þeir hafa gengið í 

gegnum. Ég þurfti að taka eftir og skrá hjá mér hvernig orð nemendur notuðu og hvernig 

þeir prófuðu sig áfram í að nota þau, í hvaða tilgangi og við hvaða aðstæður. Reynt var 

að skapa sem fjölbreyttasta kennslu og kennsluaðstæður til að geta safnað upplýsingum 

á sem flestan máta. 

Með því að skoða gögn úr þátttökuathugun fannst mér ég vera að sjá hlutina út frá 

rannsóknarspurningu minni um hvernig orðaforði nemenda birtist eftir því hver 

bakgrunnur þeirra og þekking væri. Ég sá hvernig umræðu ég átti við nemendur og þeir 

sín á milli. 

3.4.3 Samræður/hljóðupptökur  

Samræður geta gefið góða sýn á reynsluheim nemenda og þeirra áhugamál ásamt því að 

skýra þeirra málnotkun. Með samræðum (viðtölum) fær maður hugmyndir um hvað 

nemendur eru að hugsa og meiri vitneskju um þeirra áhugamál. Maður nálgast á þann 

hátt upplýsingar sem ekki er alltaf hægt að sjá með athugunum einum. Til dæmis 

varðandi orðaforða þá eru nemendur beðnir í gegnum samtal um að útskýra orð eða 

hugtök. Nemandinn getur þá kannski útskýrt orð eða hugtök en rannsakandinn hefur ekki 

heyrt viðkomandi nota það orð. Rannsakandi hefur þá komist að því að nemandinn þekkir 

orðin og getur beitt þeim af kunnáttu (Hubbard og Power, 1999).  

Með því að hlusta á hljóðupptökurnar heyrði ég hvernig ég bæði næ að grípa 

spurningar nemenda og vinna áfram með þær og eins hvernig aðrar spurningar nemenda 

virðast stundum fara fram hjá mér.  

3.4.4  Verkefni nemenda 

Verkefni nemenda geta verið mikilvæg gögn í starfendarannsóknum. Þessi gögn eru 

áþreifanleg og með því að safna þeim er hægt að skoða þau reglulega og greina í þeim 

styrkleika, orðaforða, hugarheim og framfarir hjá nemendum (Hubbard og Power, 1999). 

Þau verkefni sem ég notaði sem gögn í vinnu minni voru aðallega ritunarverkefni þar sem 

unnið var með einstaka orð og sögugerð.  
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Verkefnum nemenda sem sýndu orðaforða var haldið til haga og þau borin saman 

aðallega til að skoða hvaða orðaforða nemendur notuðu til að koma hugmyndum sínum 

og skilningi á hinum ýmsu fyrirbærum á framfæri. Ég reyndi að greina hvort málnotkun 

breyttist, hvernig orðaforði var notaður og hvort ritunin hefði breyst á einhvern hátt. 

3.4.5. Ljósmyndir 

Ljósmyndir gefa oft góða mynd af skólastarfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) og hjálpar 

kennurum að skilja hvað fram fer í skólastofunni því þær geta fangað augnablik í 

skólastofunni sem annars gætu gleymst (Hubbard og Power, 1999). Ég tók ljósmyndir af 

verkefnum nemenda og einnig af nemendum við vinnu. Með því að skoða myndirnar var 

auðvelt að ferðast aftur í tímann og kalla fram minningar um þessa vinnu og þá 

stemmingu sem oft myndaðist. 

3.5  Gagnagreining 

Í upphafi gagnagreiningar, þar sem ég stóð frammi fyrir og frumlas þau gögn sem safnað 

var í þessari rannsókn átti ég í erfiðleikum með að koma auga á einhver ákveðin mynstur 

og trúa því að þau yrðu að einhverju merkingarbæru. Gögn þarf að lesa aftur og aftur, 

veita athygli hvaða hugmyndir og vangaveltur koma til manns í því ferli. Þetta er 

þolinmæðisvinna og gott er að skrifa um það sem kemur í ljós við endurlesturinn hverju 

sinni (MacLean og Mohr, 1999). 

Við greiningu gagna var nauðsynlegt að leita ráða og svara hjá samstarfsfólki og 

nemendum til að fá sjónarhorn annarra á það sem ég var að fást við. 

MacLean og Mohr (1999) nefna að kennararannsakendur byrji fljótlega að greina 

gögn eftir að gagnaöflun hefst. Þeir rýna í gögnin og reyna m.a. að sjá mynstur í 

gögnunum eða eitthvað sem kemur á óvart. Með því að nota gögnin og greininguna á 

þeim við að finna út næstu skref er rannsakandi að auka skilning sinn á því sem skapar 

uppbygginguna á rannsókninni.  

Þegar kom að greiningu gagna las ég yfir þau gögn sem ég hafði safnað; 

rannsóknardagbókina, verkefni nemenda, ljósmyndir, vettvangsathuganir og hljóð-

upptökur. Þetta skoðaði ég vel og ígrundaði. Ég byrjaði á að skrá hjá mér þemu og 

lykilhugtök sem ég sá birtast í tengslum við orðaforðavinnu hjá mér. Fljótlega fór ég að 

sjá að samtal var oft notað í tengslum við orðaforðavinnuna, svo fór að bóla á hlustuninni. 

Ég ræddi gögnin við samstarfsfólk mitt því ég taldi það geta gefið nýtt sjónarhorn og 

hugmyndir. Eins skoðaði ég gögnin út frá þeim fræðum sem ég var búin að lesa og nýtti 

við þessa rannsókn. Samræður við samstarfsfók gáfu í ljós að ég talaði mikið við 
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nemendur og gæti hlustað á þá. Þetta var aðstoð við að sjá hlustunina í gögnunum og að 

ég fór að veita henni meiri athygli. 

Ég las gögnin aftur og aftur. Ég velti fyrir mér hvaða orðaforða nemendur notuðu og 

hvernig nemendur komu upplifunum sínum og reynslu á framfæri bæði í máli og ritun. 

Ég skráði hjá mér hugleiðingar og hugmyndir sem vöknuðu hjá mér við lestur gagnanna. 

Ég dró fram það sem virtist ganga vel í kennslunni og kveikti áhuga nemenda; augnablik 

þar sem góðar aðstæður til umræðna höfðu skapast, hvenær hlustun virtist gefa góða 

raun til að vinna með orðaforða nemenda og hvar ég greindi styrkleika og veikleika hjá 

nemendum. Ég skráði einnig hjá mér augnablik þar sem mér fannst ganga vel í kennslu 

sem og augnablik þar sem ég upplifði ákveðna togstreitu. Í gegnum þessa vinnu dró ég 

fram eftirfarandi þemu; samtal við nemendur, ritun og hlustun sem ég fjalla um í 

niðurstöðukaflanum. 

3.6 Gagnrýninn vinur 

Ég sendi samkennara mínum nokkrar spurningar undir lok rannsóknarinnar og bað hann 

að svara. Ein spurningin sneri að því hvernig honum finndist ég tala við nemendur, hvort 

hann upplifði að ég væri að leiða þá að svarinu með „hvers vegna“ og „af hverju“ 

spurningum eða gefa svörin strax. Hans svar var í samræmi við þá upplifun sem ég hafði 

síðustu vikurnar af skólaárinu. Það að ég væri að hlusta og veita eftirtekt samanber 

eftirfarandi svar: 

Oftar finnst mér eins og þú sért að tala við þá og lokka þá að svarinu. 

Stundum koma nemendur með annað gilt svar heldur en þú varst að fiska 

eftir og þú ert opin fyrir „inputti“ frá krökkunum við öðruvísi nálgun en þú 

ætlaðir þér. 

Eins spurði ég hvort hann tæki eftir hvort ég hlusti á nemendur og aðstoði þau við að 

útvíkka orðaforða sinn? 

Já þú hlustar, betur en ég!, og ég hef oft heyrt þig endurtaka og grípa eitthvað 

sem nemendur segja og umorða það og leggja þannig inn ný orð. 

Þessi orð félaga míns hjálpuðu mér mikið við að trúa því að ég væri á réttri leið og að 

hlustun og samræður væru stór þáttur í mínu starfi með nemendum. 
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3.7 Siðfræðileg atriði 

Í rannsókn minni koma nemendur óhjákvæmilega við sögu. Til að draga fram hvernig ég 

vann með orðaforða út frá reynslu og þekkingu nemenda koma þeirra upplifanir, reynsla 

og orð fram í rannsókninni. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar. Skólastjóri 

grunnskólans veitti skriflega samstarfsheimild (Viðauki A). Foreldrar fengu tölvupóst þar 

sem rannsóknin var kynnt og fengu í framhaldi af því bréf þar sem þeir gátu lesið betur 

um rannsóknina. Bréfið sendu foreldrar til baka með skriflegu samþykki um þátttöku 

barna þeirra. Einnig gátu þeir merkt við að þeir vildu ekki að barnið þeirra tæki þátt í 

rannsókninni (viðauki Á). Í bréfinu kom fram að nafnleyndar yrði gætt þegar tekin væru 

dæmi frá nemendum. Eins greindi ég frá því að ég væri eingöngu að rannsaka mitt starf 

og myndi nýta samtöl við nemendur og verkefni þeirra til þess að varpa ljósi á mína 

kennslu og kennsluhætti. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég sem kennari get eflt orðaforða og íslenskt mál 

nemenda á miðstigi með það að markmiði að bæta mig sem kennara og að efla 

fagþekkingu mína. Niðurstöður eru flokkaðar eftir þemum sem fram komu í gögnum 

mínum sem rannsakanda. Þegar ég fór að lesa yfir rannsóknardagbókina mína, rýna í 

hana og blása út fannst mér ég lesa úr henni mikið um spurningar nemenda og 

vangaveltur ásamt vangaveltum mínum um hvað þau spyrja og ræða um ásamt því hvað 

ég heyrði. Ákvað ég því að greina í þrjú þemu, samtal, ritun og hlustun. Með 

rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar reyni ég eftir bestu getu að gefa innsýn í starf mitt 

með nemendum og upplifun mína. Ég mun í þessum kafla fjalla um skólann minn, mig 

bekkjarkennarann og tengsl við nærsamfélagið. Í kjölfarið koma svo þemakaflarnir 

samtal, hlustun og ritun. Í köflunum reyni ég að draga fram hvernig til tókst og hvernig 

ég bregst við spurningum og vinnu nemenda ásamt því hvað hefur vakið mig til 

umhugsunar.  

4.1 Skólinn minn 

Skólinn minn, Auðarskóli, er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarkóli og hefur verið 

starfræktur sem slíkur frá haustinu 2009. Skólinn er staðsettur í Búðardal og hann sækja 

búðdælsk börn og börn úr nærliggjandi sveitum. Nemendur eru tæplega 100 í 

grunnskóladeildinni. Síðasta áratug hefur margt breyst í skólanum okkar. Tónlistarskóli 

Dalasýslu, leikskólinn Vinabær, Grunnskólinn í Búðardal og Grunnskólinn Tjarnarlundi í 

Saurbæ voru sameinaðir í einn skóla, Auðarskóla, árið 2009. Samrekinn skóli var ekki til 

víða á Íslandi þegar ráðist var í það verkefni á sínum tíma og því nýjung á því sviði ef svo 

má segja.  

Í kjölfar þessarar sameiningar var hafist handa við innleiðingu á leiðsagnarmati í 

skólanum. Það hefur tekið sinn tíma í aðlögun fyrir nemendur, kennara og foreldra og er 

alltaf í þróun. Leiðsagnarmatið er hugsað til að halda betur utan um hvern nemanda. 

Einnig að hann fái strax leiðsögn og leiðbeiningu við þau verkefni sem hann vinnur. Farið 

yfir það sem vel er gert og hvernig megi vinna annað betur. Leiðsagnarmat er skipulagt 

sem hluti af námi hvers nemanda og á að vera fyrir nemandann til að læra af. 

Leiðsagnarmat á að nýtast kennurum jafnt og nemendum. Það er lagt fyrir allt námsárið, 

jafnt og þétt. Markmiðið er að nýta niðurstöður til að bæta kennslu og námsárangur. 

Mikilvægt er að námsmatið sé sem fjölbreyttast. 
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(http://grunnskolanamskra.weebly.com/leiethsagnarmat.html). Góða samvinnu hefur 

þurft við heimilin í gegnum þennan umbreytingatíma. Við kynntum fyrirkomulagið fyrir 

foreldrasamfélaginu og síðan höfum við þurft að vera tilbúin í að kynna það fyrirkomulag 

reglulega. Það hefur sýnt sig að margt hefur þurft að útskýra og það oftar en einu sinni. Í 

upphafi hvers skólárs er tekin umræða á foreldrafundi um námsefni og námsmat. Síðustu 

ár hefur mikil vinna verið lögð í innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár. Það hafa verið haldnir 

kynningarfundir, við unnið í starfshópum með grunnþættina sex. Vinna við 

leiðsagnarmatið hefur óhjákvæmilega tengst Aðalnámskránni. Það sem unnið er að núna 

er að tengja hæfniviðmiðin skýrt og skilmerkilega við allt okkar mat, er það gert í gegnum 

Mentor. Einkunnarorð skólans í öllu hans starfi eru: Ábyrgð, Ánægja, Árangur. 

4.2 Kennarinn ég 

Ég lauk kennsluréttindum með B.Ed. gráðu vorið 2000. Hóf kennslu haustið 2001 og hef 

starfað nánast óslitið síðan við kennslu. Með lokum á þessu verkefni lýk ég meistaragráðu 

í kennslufræðum eftir að hafa sinnt námi með vinnu síðan 2012 að undanskildu 

skólaárinu 2014 - 2015 þegar ég var í námsleyfi. Lengst af hef ég starfað sem yngri barna 

kennari. Skólastofan mín hefur í gegnum tíðina verið frekar lífleg að því leyti að mikið 

hefur verið af verkefnum nemenda á veggjum og gólfi. Á veggjum hafa aðallega verið 

teikningar og ritun nemenda. Má þar nefna verkefni eins og húsdýraverkefni í máli og 

myndum og heimabyggðin okkar. Á gólfum hafa verið tölustafir í réttri talnaröð og eins 

tugatölurnar og stundum notað við námið og eins leik. Sem hluti af verkefnavinnu var 

lengd steypireyðar mæld á ganginn við stofuna og merkt inn lengd fullorðins dýrs og 

kálfsins. Tímalínur í sögu hafa einnig endað sem gólfskraut og þar m.a. merkt inn ártöl og 

viðburðir. Nemendur sjá verkefni sín og annarra á veggjum og gólfi og hafa notið þess að 

ganga um og sýna foreldrum sínum þau á foreldradögum. 

Síðustu tvö ár hef ég verið að kenna á miðstigi. Yfirfærsla mín yfir á miðstig hefur haft 

í för með sér að verkefni nemenda minna prýða ekki eins mikið veggi kennslustofunnar 

og þegar ég kenndi yngri nemendum. Hvað veldur, veit ég ekki. Það stendur eflaust allt á 

mér með það. Námsefni og verkefni eru öðruvísi en á yngsta stiginu og oft stend ég mig 

að því að vera of bókamiðuð. Einnig tek ég eftir að viðkvæmni nemenda fyrir verkum 

sínum virðist meiri á miðstigi en því yngsta. Flestir miðstigsnemendur vilja þó sitt verkefni 

á vegg, en ekki allir. Þessi munur sést þegar komið er inn í stofuna mína í dag. Þar má sjá 

málfræðivegg (hugmynd af unglingastiginu) og hafa nemendur þar fyrir augum sér það 

helsta um íslenska málfræði sem ég sé þau nýta sér reglulega. Nemendur standa þá 

gjarnan upp og leita t.d. að upplýsingum um nafnorð, mun á sérnöfnum og samnöfnum, 

http://grunnskolanamskra.weebly.com/leiethsagnarmat.html
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flokkum fornafna og hvernig eigi að finna stofn lýsingarorða. Hugtakakort, unnin af 

nemendum, um ákveðin íslensk orð hanga einnig uppi og landafræðiverkefni í máli og 

myndum. Einkunnaorð skólans, skólareglur, skóladagatal og bekkjarreglur prýða einn 

stað stofunnar. Einn veggur stofunnar er þakinn hillum þar sem ýmis gögn nemenda og 

kennara ásamt áhöldum eru geymd. 

Uppröðun í stofunni er misjöfn eftir dögum og vikum. Ýmist er borðum raðað upp 

þannig að nemendur sitja einir, í hópi eða lengjum. Uppröðunin fer eftir því hvernig á 

stendur og hver viðfangsefnin eru. Reglulega er sætauppröðuninni breytt. Nemendur 

geta valið að sitja einir telji þeir að það henti þeim betur. 

4.2.1 Meira af mér 

Störf kennara og sauðfjárbónda á býsna vel saman. Sjái ég tækifæri til að nýta þessi tengsl 

mín og reynslu úr búskapnum í kennslunni þá geri ég það hiklaust. Umræður við 

nemendur mína snúast oft um hið daglega líf og hefur þekking mín á litum sauðfjárins 

komið að góðum notum og heiti líkamshluta sauðkindarinnar eins og malir, bógur og síða. 

Það að vera alin upp við sveitastörf og búa með sauðfé nýtist oft við kennsluna og þá 

mikið í tengslum við málið okkar. Því ófá eru þau hugtökin og orðtökin sem við notum 

daglega og lesum sem tengjast landbúnaði. Orðtök eins og „að koma eins og skrattinn úr 

sauðaleggnum“, sem oft er vitlaust farið með og sagt „að koma eins og skrattinn úr 

sauðalæknum“ og það þarfnast leiðréttingar og úrskýringar. Einnig orðtakið „að heltast 

úr lestinni“ sem hefur haft þá tilheigingu að breytast í „að hellast úr lestinni“.  

Ég bý á söguslóðum Eiríks rauða og Eiríksstaðir því hér í næsta nágrenni. Hafa sum 

örnefni hér á jörðinni tengsl við þá sögu t.d. Skeiðsbrekkur þar sem þrælar Eiríks voru 

drepnir. Tel ég víst að við séum þó heldur friðsamari en hinn forni sveitungi okkar. Tengsl 

mín við söguslóðir hafa líklega ekki mótað mig neitt meira en aðra Dalamenn en mér 

þykir þó mikilvægt að nemendur mínir þekki til helstu sagna Dalanna og eru þær nú ófáar; 

Eiríksstaga, Sturlunga og Laxdæla svo eitthvað sé nefnt. Svo eru skáldin okkar; Jóhannes 

úr Kötlum, Stefán frá Hvítadal, Sturla Þórðarson o.fl. Við kennslu um Eirík rauða og son 

hans, Leif heppna, koma þessi tengsl mín óhjákvæmilega við sögu og ég segi þeim frá því 

sem ég þekki af örnefnum tengdum sögunni þegar við sækjum Eiríksstaði heim og fáum 

söguna í æð í tilgátubænum.  

Það sem ég vil standa fyrir í starfi mínu er heiðarleiki, virðing og vellíðan. Mér þykir 

þetta vera atriði sem skipta máli í lífinu og takist mér að koma þannig fram við nemendum 

mína og annað samferðafólk er líklegra að nemendur mínir öðlist hæfni á þessum sviðum. 

Gott skipulag gerir mína vinnu skilvirkari og árangursríkari. Með góðu skipulagi á ég m.a. 
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við að allt sé í góðum farvegi, bækur og blöð á sínum stað sem og áhöld og verkfæri. Þá 

er allt tilbúið í tölvunni þ.e. það sem á að vinna með nemendum er opið og aðgengilegt 

strax. 

Ég er nokkuð sveigjanleg, reyndar það sveigjanleg að ég á jafnvel til að gera eitthvað 

allt annað í upphafi tímans en til stóð og breyta jafnvel verkefninu á leiðinni upp ganginn 

í stofuna. Þetta gerir það að verkum að mér finnst ég ekki alltaf vera eins skipulögð og ég 

myndi vilja vera. En þegar ég rýni í þessa útúrdúra sé ég að ég er að reyna að leita leiða 

til mæta áhuga og styrkleikum nemenda. Dæmi um þetta er einstaklings ritunarverkefnið 

um Harry Potter sem ég var búin að undirbúa var orðið að hópverkefni þar sem 

nemendur eiga að semja nýjan endi á söguna. Hugmyndin ekki svo slæm, en setti mig 

aðeins út af sporinu því ég þurfti aðeins að endurhugsa og það heldur snögglega en þetta 

slapp allt saman. Nemendur áttu að setja sig í spor Harrys og skrifa frásögn um hvernig 

honum leið í skóginum, hvað hann væri í raun og veru að hugsa og hvað hann væri miklu 

frekar vera til í að gera. En ég fékk einhverjar efasemdir um að þetta gengi nógu vel svo 

ég breytti yfir í hópverkefni þar sem þrír unnu saman að endi á sögukafla. 

Ég hef verið svo heppin í minni kennslutíð að vinna í sveigjanlegu umhverfi. Með því 

á ég við að stjórnendur skólans treysta því sem ég geri og að ég sé að vinna faglega og 

með hagsmuni nemenda minna að leiðarljósi. Sveigjanleikinn er einnig sá að ég má t.d. 

nota alla tíma dagsins í ákveðið verkefni án þess að bera það undir stjórnendur ef ég sé 

svo til þess að bæta nemendum síðar upp það sem tíminn átti að fara í. Vegna þessa get 

ég tekið U- beygju með nemendum mínum. Áætlun vikunnar segir eitt en ef það snjóar 

þá notum við okkur það í verkefnavinnu okkar t.d. í náttúrufræði þá er unnið með 

snjóinn. Í stærðfræði búum við til snjókarla og mælum þá t.d. á ýmsan hátt, hæð, breidd, 

rúmmál o.fl. Á meðan snjókarlagerðinni stendur verða umræður líflegar og kapp hjá 

mörgum að búa til stærstu snjókarlana. Við ræðum um stærð kúlanna og mikilvægi þess 

að neðsta kúlan sé stærst og þurfi að þola það sem ofan á kemur. Í íslensku verður ritunin 

tengd snjónum og nemendur búa til sögu um sinn snjókarl. Í ferlinu sem tekur að búa til 

snjókarl er heilmikil lífsleikni því nemendur vinna saman að snjórkarlagerðinni og þau 

þurftu í einhverjum tilvikum að hjálpast að við að lyfta kúlunum. Í samvinnu sem slíkri og 

leik er þetta hin besta lífsleikni.  

Ég vil vellíðan í kringum mig og finnst nauðsynlegt að nemendum líði vel. Ég reyni mitt 

besta í að nemendur hugi að líðan sinni og að þeir finni að þau skipti máli þegar að því 

kemur. Eins að þeir skipti máli í þeim hópi sem þeir tilheyra. Hver og einn ber ábyrgð á 

eigin líðan að því leytinu að hann velti fyrir sér líðan sinni. Af hverju er ég leiður, fúll eða 

glaður. Ég spyr nemendur spurninga sem þau þurfa að velta fyrir sér og þau svara í 
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mörgum tilvikum. Hvernig varst þú búin/n að koma fram, var það eitthvað svipað og 

framkoma hins aðilans? Ætlar þú að láta þetta litla atvik í frímínútunum eyðileggja fyrir 

þér daginn, var það þess eðlis? Hefðir þú getað gert eitthvað öðruvísi en þú gerðir? Hefðir 

þú getað sagt eitthvað annað þarna, ef þú hugsar til baka? Markmiðið með þessu er að 

fá nemendur til að hugsa um og velta fyrir sér að það er ekki alltaf öðrum að kenna 

hvernig manni líður. Svör sem ég hef fengið er t.d, „jú, ég hefði ekki átt að verða svona 

fúl þegar boltinn fór í hausinn á mér, það var alveg óvart,“ „æi, já ætli það hafi ekki bara 

verið einhver gelgja í mér.“ Að fá þau til að sjá að framkoma þeirra skiptir miklu máli, 

bros gefur bros til baka, jákvæðni gefur til baka jákvæðni, umburðarlyndi gefur 

umburðarlyndi til baka o.s.frv. Maður er sinn eiginn spegill, segir einhvers staðar. 

Umræður og samtöl eru þær leiðir sem ég nota mest í kennslu en einnig nota ég sögur 

og myndir. Við umræður finnst mér gott, ef andrúmsloftið er afslappað, að láta hlut 

ganga á milli og við sitjum saman. Sá sem heldur á hlutnum á orðið og hinir eiga að hlusta 

á þann sem hefur hlutinn og það sem hann hefur að segja. Þessi aðferð auðveldar 

mörgum nemandanum bæði að segja sína skoðun en líka leggja við hlustir þegar aðrir í 

hópnum eru að tala. Þegar ég nota myndir í umræðum þá tengi ég gjarnan klípusögu 

atvikinu sem umræðan beinist að. Ætlunin er að nemendur segi sína skoðun án truflunar 

og hvaða leið viðkomandi í sögunni gæti farið. Við ræðum oftast saman sem hópur. Ég 

ræði einnig einslega við nemendur þegar þarf og þeir ræða saman. Með þessu reyni ég 

að fá nemendur til að tjá sig og sjá að það sem þeir gera og segja skiptir máli og að þeir 

beri ábyrgð. Það er mín trú að með betri líðan gangi nemendum betur að einbeita sér í 

námi, að mynda félagsleg tengsl og eins myndast jákvæðari skólabragur. Þetta finnst mér 

mikilvægt í minni kennslu og eins að traust sé til staðar milli nemanda og kennara og 

heimilis og skóla.  

Ég vil hafa fjölbreytni í starfinu og trúi því að fjölbreytt verkefni og vinnubrögð kveiki 

sköpunarkraftinn innra með nemendum. Vinnubækur, samtöl, samvinna, teikningar, 

leikræn tjáning, upptökur, ritun eru til að mynda þær leiðir sem ég vil og reyni að nýta. 

Stundum er það bara nokkuð flókið því nemendur vilja margir hverjir halda í t.d. 

vinnubækur og það heldur fast. Ég hallast helst að því að tíðarandinn í skólasamfélaginu 

er enn aðeins þannig að námið telji í unnum blaðsíðum. Ég aðhyllist fjölbreytt verkefni 

og vinnubrögð en það má vera að ég sé einnig fastari í hefðinni en mig grunar og hafi því 

ekki tekist að losa nægilega um í framkvæmd þó hugmyndirnar heilli. Ég legg mig fram 

um að tala mikið við nemendur mína, ekki bara um námið sem slíkt heldur líka daginn og 

veginn. Til dæmis tala ég reglulega um fótbolta og gengi uppáhaldsliðanna í ensku 

knattspyrnunni. Það var leikur daginn áður hjá Man. United móti Arsenal og ég reyni að 
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afla mér aðeins upplýsinga um það hjá aðdáendum. Skoraði Imbrahimovic? Af hverju 

segir þú að Giroud hafi verið lélegur? Þannig rúlla dagarnir yfirleitt og ég nýt samveru við 

nemendur og samstarfsfólk. 

4.3 Tengsl og samvinna við nærsamfélagið 

Tengsl grunnskólans við samfélagið eru talsverð. Fyrirtæki á svæðinu eins og 

mjólkursamlagið, bifreiðaverkstæðið og matvörubúðin hafa tekið vel í að taka á móti 

nemendum, fræða þá um starfsemi fyrirtækjanna og lofa þeim að vinna verkefni tengd 

þeim. Í þessum verkefnum fá nemendur að njóta leiðsagnar fagmanna, fólksins með 

þekkinguna. Þar komast nemendur í kynni við það sem er einkennandi fyrir fyrirtækið og 

starf þess. Í gegnum þetta samstarf komast nemendur í bein kynni við þann orðaforða 

sem notaður er á viðkomandi vinnustöðum.  

Foreldrasamfélagið er stór hluti af skólasamfélaginu. Foreldar eru ávallt velkomnir í 

skólann og við leggjum okkur fram um að hlusta eftir röddum þeirra. Þegar foreldrar 

koma að máli við okkur þá tengist það oftast námi barna þeirra eða félagslegri stöðu. Það 

á sérstaklega við þegar nemendur þurfa á hægari eða hraðari yfirferð að halda, vinna 

með annað námsefni en samnemendur eru að takast á við eða þegar foreldrar og skóli 

þurfa að vinna saman vegna félagslegrar stöðu nemenda. Virkt foreldrafélag er við 

skólann og hefur það staðið fyrir viðburðum og fræðslu eins og leikritum, fundum um 

skólamál, stuðningi við menningarferðir, grill á síðasta skóladegi grunnskólans og 

vorferðalag leikskólans. Þau tækifæri sem foreldrar hafa til að koma að viðburðum 

tengdum skólanum eða koma í heimsókn eru námsefniskynningar sem haldnar eru að 

hausti, kynningar nemenda á sögu eða landafræði verkefnum, þemadagar, árshátíð og 

að sjálfsögðu foreldraviðtölin. Miðstig skólans hefur verið að prófa sig áfram með opinn 

dag á stiginu. Þar geta foreldrar og forráðamenn komið í heimsókn og tekið þátt í því 

starfi sem er í gangi eða fylgst með. Foreldrar gátu dvalið eins lengi og þeir vildu eða 

komið oftar en einu sinni. Mjög góð mæting var, annað foreldri flestra nemenda komu, 

stundum bæði og nokkar ömmur kíktu í heimsókn. Sumir dvöldu lengi við og aðstoðuðu 

við úrvinnslu verkefna hjá sínum börnum og öðrum þegar hópavinna var í gangi. Hefur 

þetta mælst vel fyrir. Ljóst er að við munum halda þessum viðburði inni og gera okkar 

besta til að festa í sessi. Þessi tengsl þykir okkur mikilvæg, að foreldrar geti komið og séð 

hefðbundinn skóladag. Úr foreldrahópi hvers stigs eru kosnir eða valdir á 

námsefniskynningum tengiliðir að hausti. Mikilvægt er að þessir tengiliðir séu kosnir því 

þetta eflir tengingu við foreldrasamfélagið enn frekar og þeir eru einnig mikilvægir 

tengiliðir við foreldrafélagið. Þeir standa fyrir tveimur til þremur viðburðum á ári fyrir 
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nemendahópinn. Þetta geta verið viðburðir eins og partý, allir hittast í sundi eða fara 

saman í gönguferð. Í Búðardal er einnig leikskóli og dvalarheimili. Tengsl hafa myndast 

við þessa staði gegnum árin þegar nemendur grunnskólans heimksækja þá og lesa fyrir 

leikskólabörnin og eldra fólkið. Tónlistarflutningur nemenda tónlistardeildar Auðarskóla 

er einnig í leikskóla og á dvalarheimili.  

Í nemendahópnum er að finna marga bændasyni og dætur og eins hafa mörg 

þorpsbörnin sterka tengingu í sveitina því frændfólk eða ömmur og afar búa þar. 

Haustfagnaður sauðfjárbænda í Dalasýslu er árlegur viðburður. Þetta er fjölsóttur 

viðburður sem fleiri en heimamenn sækja. Hrútasýning er einn af viðburðum 

haustfagnaðarins. Ég veit að margir nemendur hafa áhuga á hrútasýningunni og ég ræði 

við þau hvort eigi að fara á sýninguna, hvort þau eigi sjálf hrút til að fara með, hvort eigi 

að mæta með marga hrúta, hvort þeir eigi hrút/a með mörg stig. Á hrútasýningu mæta 

bændur með sína bestu lambhrúta til sýningar, hámark þrír í hverjum flokki. Flokkarnir 

eru þrír; flokkur hvítra hyrnda, hvíta kollótta og flokkur mislitra. Verðlaun eru svo veitt 

fyrir fimm efstu í hverjum flokki en fagaðilar dæma. Áður en haldið er á aðal 

hrútasýninguna er búið að stiga hrútana heima fyrir, t.d. háls og herðar, malir, læri og 

samræmi svo eitthvað sé nefnt ásamt því að mæla þykkt bakvöðva og þykkt fitu á 

bakvöðva. Dómarar hafa skala sem þeir fara eftir við dómana og stigin eru reiknuð eftir 

þeim. Hér hafa margir eitthvað til málanna að leggja, varðandi gæði og hver gæti 

mögulega unnið. Spenningur er þó nokkur. Það er kannski til á þeirra bæ hrútur með 88 

stig sem er nokkuð gott. Eins vita einhverjir af hátt stiguðum hrútum á öðrum bæjum. En 

það eru líka nokkrir sem hafa ekki þessa tengingu við sauðféð og því er mikilvægt að svara 

þeirra spurningum þegar samnemendur þeirra ræða undirbúning þessarar sýningar og 

gæta þess einnig að láta ekki umræðurnar taka of mikinn tíma. Við höfum ekki unnið 

verkefni sem slík í tengslum við viðburðinn en þetta fléttast af og til í ritun hjá 

nemendum. Sumir nemendur hafa enn meiri áhuga á dráttarvélum en sauðfé en á 

áðurnefndum haustfagnaði er yfirleitt dráttarvélasýning. Umræður um bestu 

dráttarvélina eru oft harðar og miklar, John Deere, New Holland, Deutsch eða Valtra. 

Nemendur ræða hestöfl, ámoksturtækin, dekkjastærð o.fl. Það er gaman að ræða þessi 

mál við nemendur og að þau þurfi að bera virðingu fyrir skoðunum annarra þegar kemur 

að hvaða dráttarvélategund sé best.  

4.4 Samtal við nemendur 

Í skólastarfi koma upp margvíslegar samræður og umræður og er mikilvægur þáttur í 

námi nemenda. Með umræðum tengist og kynnist maður nemendum. Umræður eru 
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lærdómsríkar nemendum því þeir fá tækifæri til að koma sínum sögum og skoðunum á 

framfæri og vera þátttakendur í lífinu og því sem fram fer í kringum þá. Umræður eru 

kjörið verkfæri til að kynnast ímyndunarafli nemenda og kynda um leið undir 

ímyndunaraflið. Yfirleitt er auðvelt að hefja umræður því allir hafa sögu að segja og finna 

til sín með að geta komið með dæmi um það sem rætt er. Með umræðum getur maður 

gefið sér tíma til að hlusta eftir hvað nemendur vilja ræða og þannig tengt viðfangsefnið 

ýmist áhuga eða reynslu nemenda. Með samtalinu finnst mér nemendur einnig hjálpa 

hvor öðrum við verkefnavinnuna og að auka skilning sinn, þeir deila eigin reynslu eða 

þekkingu sem svo nýtist öðrum nemendum. Ég heyrði á tal nemenda minna þar sem 

annar var að úrskýra hvernig nafnorðið hestur væri sett inn í stað fleirtöluorðsins bækur 

til að finna í hvaða falli orðið væri í setningunni hann átti skemmtilegar bækur. „Sko, ef 

þú setur hestar í staðinn fyrir bækur, hann átti skemmtilega hesta. Hér eru hestar, um 

hesta, frá hestum. Þá er hesta þolfall og því eru bækur þarna þolfall, skiluru.“ Hinn 

nemandinn áttaði sig nokkurn veginn á þessu og þeir fóru yfir þetta aftur saman og þá 

var skrifað á blað um leið. 

Með því að hefja samtal fæ ég sem kennari þá tilfinningu að ég sýni nemanda og 

viðfangsefnum hans áhuga og nemandinn græði á því. Á sama tíma og mikilvægt er að 

leyfa samræðunum að þróast með sínum útúrdúrum er jafn mikilvægt að halda vel utan 

um samræðurnar og grípa inn í ef þarf. Í samræðum við nemendur er auðvelt að gleyma 

sér því flestir nemendur hafa gaman af því að segja frá eigin reynslu og koma því oft með 

sögur. Þá er auðvelt að lofa nemendum að tjá sig takmarkalaust og fyrr en varir er komin 

saga inn í sögu, jafnvel inn í enn annarri sögu. Umhugsunarlaust er umræðan farin að 

snúast um allt annað en í upphafi var. Þá er mikilvægt að geta bakkað og lokið því sem 

upphaflega var rætt um. Engu að síður getur þessi umræða hafa verið afar gagnleg.  

Stundum ræði ég einslega við nemendur. Dæmi um slík samtöl gerast oft í tengslum 

við sögur sem nemendur lesa. Eitt sinn kallaði nemandi mig til sín og spurði mig hvað 

lokrekkja væri. Út frá spurningu nemandans fer ég í samtal við hann. Ég spyr hvort orðið 

segi honum eitthvað eða hvort hann finni út úr merkingu ef hann les orðið aftur eða 

textann í kringum það og finni merkinguna út frá samhenginu. Í þessu tilviki átti 

nemandinn ekki svar við spurningum mínum. Ég brá þá á það ráð að spyrja nemendur 

sem sátu í nálægð við hann hvort þeir vissu hvað lokrekkja væri. Svarið kom og með því 

frásögn um ömmu sem bjó í torfbæ. Næsti byrjaði að tala um hvað þetta hafi verið lítil 

rúm og ábyggilega óþægileg. Þessi pæling leiddi til þess að nemandi fór að segja frá 

rúminu sínu og hvernig það væri. Þegar þarna var komið sögu fannst mér spjallið vera 

komið út af brautinni og mikilvægt að rekja sig til baka gegnum sögurnar og að því sem 
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var upphafið og hvort nemandi hafi áttað sig á hvað lokrekkja væri. Hann hafði skilið það. 

Ég reyni einnig að hvetja nemendur til að fletta upp orðinu í bók eða á rafrænu formi og 

eru margir orðnir nokkuð sjálfstæðir í þeim vinnubrögðum. 

Í skólastarfi eru margvíslegar faggreinar og orðaforði í tengslum við þær víðtækur. 

Nemendur þurfa að ná tengingu við þennan fjölbreytta orðaforða til að nám geti átt sér 

stað. Má þar nefna orðræðuheim íslenskunnar, ýmissa fagreina og lífsleikninnar. Að hefja 

samtal kringum ákveðin viðfangsefni er spennandi en um leið krefjandi oft á tíðum. Þar 

sem ég er að vinna með íslenskan orðaforða, málfræði og orðræðu nemenda þá snúast 

skráningar mínar í rannsóknardagbók mikið um umræðurnar, spurningar og frásagnir. 

Orðaforðinn sem ég er helst að skoða og vil efla hjá nemendum er mest almennur og 

tengist gjarnan reynslu nemenda. Eins vil ég leggja áherslu á orðaforða ritmáls því hann 

er talsvert stærri en orðaforði talaðs máls. Í faggreinum eins og sögu og landafræði legg 

ég mikið upp úr því að þau skilji viðfangsefnið og geti nýtt orðaforða viðkomandi 

faggreinar til að ræða það. Umræða í þessum greinum snýst því gjarnan um orð, hugtök 

og orðtök, merkingu orða, stafsetningu orða og þess háttar efni. „Hvað þýðir þetta orð?“ 

Er ein algengasta spurningin frá nemendum mínum ásamt spurningum á við „hvernig á 

að skrifa kettlingur, slátur, setja o.s.fv.?“, „er eitt eða tvö n í banna, morgun?“ eða „er 

eitt eða tvö t í orðinu hattur, kátur, háttur?“ Þegar spurningarnar snúast um tvöfaldan 

samhljóða þá byrja ég á að spyrja hvernig sérhljóðið á undan sé, langt eða stutt. „Manstu 

ef sérhljóðið er langt þá er einfaldur samhljóði á eftir og tvöfaldur ef sérhljóðið er stutt. 

Eins og Hanna. Hvernig segir þú a-ið þar á undan -n, langt eða stutt?“ Nemandi svarar; 

„stutt.“ „Einmitt“ svara ég „og ef a-ið væri langt þá kæmi hvaða orð?“ „Hana“ svarar 

nemandinn. Spurningar nemenda sýna að þegar þeir vinna texta í kringum ólík 

viðfangsefni þá velta þeir ýmsum þáttum fyrir sér. Þeir eru ekki bara að skrifa eitthvað. 

Að spyrja mig eða þann sem situr við hliðina er ein leið sem nemendur geta farið í að leita 

svara við spurningum sínum og þeir virðast treysta því að þeir muni fá rétt svar eða 

leiðbeiningu að réttu svari.  

Þau eru óteljandi þessi samtöl við nemendur og ég passa mig á að svara þeim ekki 

með því að segja rétta svarið strax. Það er eitt af þeim atriðum sem ég hef opnað mikið 

augun fyrir í rannsóknarvinnu minni. Þegar ég hugsa til baka um kennsluna þá finnst mér 

eins og ég hafi oft bara sagt nemendum hvernig eigi að skrifa orðin. Núna kenni ég á 

miðstigi en áður á yngsta stigi og hvort eitthvað hafi breyst við að færast upp á miðstig 

er möguleiki því maður ræðir öðruvísi við nemendur þar. Kröfurnar eru aðrar. Vissulega 

segi ég stundum orðið eða svara þegar nemandi spyr t.d. hvort eigi að vera eitt aða tvö -
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n í hesturinn. „Það eru tvö, hesturinn minn.“ Ég geri mitt besta til að leiða þau áfram að 

rétta svarinu eða að betri skilningi á viðfangasefninu. Dæmi um það er eftirfarandi:  

„Hanna Sigga, hvað þýðir í dauðans angist?“ 

„Í hvaða samhengi er það,“ spyr ég, „ um hvað ertu að lesa?“  

„Ég er að lesa Harry Potter og hann segir þetta,“ svarar nemandinn.  

„Má ég sjá, skoðum þetta,“ segi ég og fæ nemandinn til að sýna mér hvar í 

textanum orðið er. „Já, einmitt. Hann engist og er svo í dauðans angist, já 

ok. Í hvernig aðstæðum er Harry,“ spyr ég. 

„Hann er hræddur,“ svarar nemandinn. 

„Já, og hvað er það sem gerir hann svona hræddan,“ spyr ég. 

„Tröllið, og að hann…“ nemandinn hikar. „... muni deyja“ Það er 

spurnartónn í röddinni.  

„Er það ekki málið,“ spyr ég. 

„Jú, ég hélt það en var bara ekki alveg viss,“ svarar hann. 

„Jú jú, þú varst alveg með þetta en gott hjá þér að spyrja, þannig lærir 

maður,“ segi ég áður en hann heldur áfram með lesturinn. (Hljóðupptaka 

24. apríl 2017) 

Þegar ég horfi á þetta samtal sé ég hversu mikilvægt það getur verið að leiða 

nemandann áfram í stað þess að segja svarið strax. Í þessu tilviki vissi nemandinn innst 

inn hvað orðasambandið merkti og þurfti aðeins fullvissu um að hans skilningur væri 

réttur. Með því að hjálpa honum að líta inn á við og draga fram þann skilning sem hann 

taldi liggja í orðunum, er ég að senda honum þau skilaboð að hann veit meira en hann 

telur sig vita og að hann megi treysta eigin þekkingu og skilningi. Þetta er ein af þeim 

leiðum sem ég nota til að leiðbeina nemendum. Þannig finnst mér ég núorðið oft tala við 

nemendur og hafa alveg gert eitthvað í gegnum tíðina en núna síðustu misseri er ég mun 

meðvitaðri um það og ég gef mér meiri tíma en áður í að ræða hlutina, hlusta eftir því 

hvað nemendur séu að spyrja um. Þau gögn sem ég hef aflað gefa mér staðfestingu á 

þessu og mat mitt er því ekki eingöngu huglægt. Í gegnum samræður sé ég tækifæri til 

að vinna með og auka hæfni nemenda til að geta útskýrt hugsanir sínar og vangaveltur. 

Við lifum í samfélagi sem byggir á því að við tjáum okkur og samræður er ein leiðin til 

þess. 

Mörgum þykir skemmtilegt þegar einhver í hópnum er að glíma við orð eða hugtak 

að viðfangsefninu sé „hent“ út í nemendahópinn þ.e. að lofa þeim sem mögulega þekkja 



 

49 

orðið eða hugtakið að deila visku sinni. Þeir gera það þá annað hvort með því að segja 

hvað það þýðir eða koma með sína hugmynd um rétta merkingu.  

Orðtakinu „eins og kálfar á vori“ var hent út í hópinn þegar einn nemandi var 

strand með það. Nokkir töldu sig vita hvað það þýddi en voru í brasi með að 

útskýra. En það hefði eitthvað með það að gera þegar kálfar færu út í fyrsta 

sinn. Ég spurði þá hópinn; „hvernig láta kálfar þegar þeir eru settir út á 

vorin?“ Ekki stóð á svari enda kúabændur í hópnum. „Þeir hlaupa um, hoppa 

og setja afturfæturnar upp í loftið.“ „Já, það kallast að skvetta sér“ segi ég. 

„Áttið þið ykkur núna á hvað verið er að tala um þegar sagt er að einhverjir 

séu eins og kálfar á vori?“ Nemendur töldu svo vera og einn sagði að það væri 

eins og þegar þau færu út í frímínútur með látum og hamagangi. Annar sagði 

að þegar þau töluðu mikið þá væri stundum erfitt að fá vinnufrið í stofunni. 

Þessi umræða var lífleg í hópnum og nemendum fannst þetta ansi fyndið 

sérstaklega þegar ég sagði þeim að þau væru stundum eins og kálfar á vori. 

„Ertu að segja að við séum kálfar?“ (Rannsóknardagbók, 4. maí 2017)  

Þetta krafðist útskýringa um að þeir væru vissulega ekki kálfar en þegar þeir væru glaðir, 

kátir eða ættu stundum erfitt með að hafa stjórn á öllu fjörinu þá minntu þeir mig á kálfa 

á vori. Þeim fylgir bara gleði og stuð, en þeir hafa ekki alltaf stjórn og mikill ærslagangur 

verður. Í gegnum þetta samtal tel ég að nemendur hafi náð að tengja orðatiltakið lífinu í 

sveitinni og þar með hafi skilningur á þessu orðtaki fests í sessi hjá einhverjum 

nemendum. Stundum finna nemendur orð sem þeim finnst mjög fyndin og þeir hafa mjög 

gaman að því að deila orðunum og reyna stundum að finna þau allra skrýtnustu.  

„Hanna Sigga, veistu hvað skyrrass er“? spyr nemandi og hlær mikið. „Nei, ég 

þekki ekki það orð, í hvaða samhengi ertu að vinna með það“ segi ég 

hálfhlæjandi líka því gleðin var svo smitandi. „Nei, eða sko, ég var að leita að 

hvað orðið skjóla þýðir og fann þá þetta“ segir nemandinn. „Hvað þýðir þetta 

eiginlega“ spyr ég. „Þetta er lyfjakúla, þéljakúla, í skyri stendur inn í sviga“ 

segir nemandinn. (Rannsóknardagbók, 24. febrúar 2017) 

Nemandinn spyr mig þarna spurningar sem ég í raun heyri oft, „Hanna Sigga, hvað þýðir“ 

og nemendur eru oft að reyna mig með þessum spurningum því þeim finnst ég stundum 

tala gamaldags og nota orð sem þau ekki þekkja. Í þetta sinn fannst nemandanum hins 

vegar þetta orð ótrúlega fyndið og skemmtilegt og það var meiri ástæða fyrir 

spurningunni held ég en að hann héldi að ég vissi hvað orðið þýddi. Annað dæmi eru 
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nemendur sem eru að vinna saman og við erum öll að spjalla um íslenskt mál. Þá spyr 

einn nemandinn. 

„Hanna Sigga, af hverju kallar þú okkur skruddur? Er það ekki bók sem er 

gömul eða illa farin?“ Nemandinn vildi meina að þetta væri neikvætt. Ég segi; 

„Þetta er nú stundum notað yfir stelpuskottur en á þá ekki að vera endilega 

neikvætt, alla vega meina ég það ekki þannig. Hvað segir orðabókin?“ 

Nemendur kíkja. Skrudda hefur fimm merkingar: 1 slitin gömul bók, 2 lint og 

stórt júgur, 3 Óstýrilát eða fyrirferðarmikil stúlka. 4 dyntur, della og 5 stór alda 

(Mörður Árnason, 2007). „Þar hafið þið það“ segi ég. „En munið ég er ekki að 

meina þetta neikvætt en segi þetta við ykkur þegar þið eruð aðeins að hafa 

gaman og gleymið ykkur smá í fjörinu.“ (Rannsóknardagbók, 17. nóvember 

2015) 

Þetta samtal ber vott um forvitni nemenda og að þeir þori að spyrja mig. Þeir höfðu þá 

vitnesku að skrudda væri bók sem ekki væri vel farin. Hvernig orðið skrudda tengdist 

þeim var þeim aðeins hulin ráðgáta. Með þessu samtali fræddumst við frekar um orðið 

skrudda og líklegt að einhverjir nemendur hafi náð skilningi á mismunandi merkingu 

orðsins og hafi það nú í sínum banka. 

Orðaforði faggreina býr ekki allur í skólabókunum. Mér finnst að með umræðunni og 

samtalinu verði nemendur meðvitaðri um tungumálið og ekki má gleyma að í gegnum 

samtalið verð ég vitni að því hvernig nemendur tengja eigin reynslu við þau orð sem þeir 

eru að vinna með eða hlusta á reynslu annarra. Þeir eru sjálfir að leita að lausninni eða 

fá aðstoð við úrvinnslu viðfangsefnisins eins og að finna út hvað orðið þýðir, hvað er átt 

við með ákveðinni málsgrein, hvernig eigi að fallbeygja orð og hvort eigi að vera tvöfaldur 

eða einfaldur samhljóði. Gott dæmi um hvernig nemandi nýtti eigin reynslu til að átta sig 

á stafsetningu orða átti sér stað þegar nemandi vann að málfræðikönnun. Verkefnið var 

að útskýra hvers vegna mánaðamót væri skrifað þannig en ekki mánaðarmót. Þegar hann 

leitaði eftir aðstoð reyndi ég að að leiða hann að lausninni. Við ræddum eintölu og 

fleirtölu orðsins ásamt því að fallbeygja það og finna hvort fyrri hluti orðsins væri í eintölu 

eða fleirtölu. Hann var þögull, virtist hugsi. Allt í einu segir hann; „það er mánaðamót, því 

mamma segir stundum; við skulum sjá til um mánaðamótin þegar ég er búin að fá 

útborgað.“ Þarna nýtti hann sér minningar af umræðum þar sem orðið hafði komið fyrir 

og gat notað það til að átta sig á stafsetningu þess. Í framhaldinu ræddum við um að 

þetta væru tveir mánuðir að mætast og því væri orðið í fleirtölu og í eignarfalli. Þar með 

virtist hann skilja nokkuð vel af hverju orðið var stafsett eins og það var stafsett og ég gat 
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ekki séð annað en hann væri ánægður með hvernig hann hafði nýtt eigin reynslu til að 

komast að niðurstöðu í þessu máli. Ég hrósaði honum fyrir það og ítrekaði hvað það væri 

mikilvægt að gefa sér smá tíma til að hugsa, brjóta heilann. 

Samtalið er dýrmætt og gefandi. Með því að spjalla og ræða um alla mögulega hluti 

er maður ekki bara að útvíkka og efla orðaforða nemenda. Samtalið gefur einnig tækifæri 

til að kynnast nemendum betur, þeirra hugmyndum og áhugamálum sem er svo 

mikilvægt að geta vísað til í starfi kennarans til að skapa nemendum merkingarbært 

námsumhverfi. 

4.5 Ritun 

Ritun og orðaforði ritunar er nokkuð ólíkur þeim orðaforða sem nemendur nota í daglegu 

tali. Helsti munurinn liggur ef til vill í að í rituðu máli er notaður mun sértækari orðaforði 

og formlegri setningargerð en í talmálinu. Sá orðaforði sem börn geta nýtt sér í tali helst 

í hendur við það hversu ríkulegu málumhverfi börn alast upp í. Þá skiptir máli hvort talað 

er við börnin, lesið fyrir þau og þau hvött til að tjá sig. Orðaforði ritunar er sá orðaforði 

sem einstaklingur nýtir til ritunar.  

Ein leið til að átta mig á orðaforða 

nemenda er að vinna með og skoða 

ritun þeirra. Áður en ég hóf 

meistaranám hugsa ég að nemendur 

mínir hafi fengið minni og fátæklegri 

fyrirmæli þegar að ritunarvinnu kom 

en þeir fá í dag. Nemendur voru 

beðnir um að skrifa sögu, stundum 

átti hún að vera um ákveðið efni en 

stundum frjáls. Algengast var að 

maður rifjaði upp með þeim þetta klassíska að gefa sögunni eða rituninni nafn og að hún 

skiptist í upphaf, miðju og endi. Frá því ég fór að vera meira meðvituð um að vinna 

markvissar með orðaforða hef ég reynt að nálgast ritunarvinnu nemenda á annan hátt. 

Ég er kannski forvitnari núna um orðin sem þau nota. Ég fór að prófa að undirbúa 

nemendur betur og öðruvísi fyrir skrifin. Ég lagði mig fram um að draga fram þann 

orðaforða sem nemendur bjuggu yfir í tengslum við ólík viðfangsefni áður en þeir tókust 

á við að skrifa um þau. Á mynd 1 sjáum við til dæmis hugstormun sem átti sér stað áður 

Mynd 1 Orð til draugasögugerðar 
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en nemendur skrifuðu draugasögu. Í gegnum hugstormunina drógu nemendur fram orð 

sem þeim fannst eiga heima í draugasögu. Þetta voru orð á borð við; spúkí, glóandi augu, 

dauður, Lúsifer, drungalegt, 

Móri, öskur o.s.frv. Á mynd 2 

má sjá sögu þar sem nokkur af 

þeim orðum á töflunni eru 

notuð. Ekki get ég fullyrt að 

þessi orð hafi verið notuð af 

því að þau voru sett upp á 

töflu áður því ég spurði ekki 

nemandann að því, en kannski 

er það ástæðan.  

Í gegnum markvissari 

athuganir á ritun nemenda hef 

ég komist að því að sumir hafa 

ríkulegri orðaforða en ég hafði 

gert mér grein fyrir, eins og 

dagbókarfærslan hér á eftir 

ber vitni um.  

Skoðaði ritun nemenda, draugasögur frá því fyrir jól. Nemendur sem ég hef 

haft áhyggjur af hvað varðar orðaforða komu mér á óvart. Ritunin hjá sumum 

þeirra var mun ríkulegri af orðum en ég lét mig dreyma um og gat að líta orðin 

dauðskelkaður, að mæta örlögunum, losna úr hlekkjum og andvaka. Eins þeir 

sem ég hélt að notuðu mikið af orðum sem talað er um í orðahjóli tvö í 

bókinni Bringing Words To Life. Þeir voru ekkert frekar með líflegri eða 

ríkulegri orðaforða. Merkilegt, þarf að skella í aðra ritun fljótlega.  

(Rannsóknardagbók, 20.janúar 2016)  

Dagbókarfærslan að ofan sýnir að þegar ég fór að skoða þann orðaforða sem 

nemendur nýttu í skrifum sínum þá voru forhugmyndir mínar um nemendur ekki alltaf á 

rökum reistar. Nemendur sem ég taldi ekki búa yfir nægilega ríkum orðaforða höfðu oft 

orð á færi sínu sem mér hafði ekki dottið í hug. Að sama skapi sýndu nemendur sem ég 

hafði talið búa yfir ríkulegum orðaforða ekki þá færni sem ég hafði búist við. Þetta kennir 

mér að ég hef ekki alltaf sanngjarnar eða réttar væntingar til nemenda. Eins kennir þetta 

Mynd 2 Draugasaga 
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mér að ég eigi að láta reyna oftar á verkefni sem þessi, til þess að sjá enn betur hvar 

nemendur mínir standa. 

Í haust hóf ég að nota nýjar bækur í íslenskukennslunni, Orðspor 1 og 2, lesbók og 

vinnubók. Mörg verkefni í bókunum tengjast ritun, vinnu með orð og lesskilningi. 

Hugarkort eru þar kynnt til sögunnar. Þá eiga nemendur að skoða hvað orðið þýðir, 

hvernig það gæti litið út í málsgrein, velta fyrir sér hvort það eigi sér samnafn og hvernig 

myndskýring orðsins gæti verið en þá er teiknuð mynd sem er skýrandi fyrir orðið. Dæmi; 

orðið hugmynd, þá má teikna mann með peru fyrir ofan sem hefur kviknað á. Nemendur 

eiga að grúska í textum og m.a. skoða orðin sem þau ekki kannast við og semja spurningar 

tengdar textanum. Höfundar hafa litamerkt sum orð í textum sem þeir telja að nemendur 

gætu mögulega ekki þekkt. Nemendur eru m.a. beðnir að lesa textann í kringum orðin og 

hvort þau nái þannig skilningi á orðinu. Í sumum verkefnum eru þeir beðnir að kíkja í 

orðabók og oft eiga þeir að skrifa eigin ágiskun áður en þeir leita að merkingu orðsins í 

orðabók eða vefmiðli. Í lesbók eru skýringar á orðinu á viðkomandi síðu. Þeir eiga einnig 

að finna lykilorð og umorða texta. Í þessum vinnubókum er lögð margvísleg áhersla á 

vinnu með texta og finnst mér hún auka líkur á að orðaforði víkki út, að nemendur verði 

sjálfstæðari í vinnubrögðum og álykti frekar hvað ókunn orð gætu þýtt. Þegar ég fór að 

nota þessar bækur í kennslu fannst mér ég fá kennsluefni sem gaf mér bæði ramma til 

að vinna eftir en bauð jafnframt upp á ákveðið sjálfstæði og sveigjanleika í 

kennsluháttum eins og dagbókarfærslan að neðan gefur til kynna.  

Ég er sátt með að nota þetta nýja kennsluefni því áður fannst mér oft vanta 

eitthvað og var að tína saman efni héðan og þaðan til að bæta upp. Með 

þessu efni hefur maður margt í hendi og getur einnig unnið út frá því sjálfur 

ýmis verkefni og nemendur hafa meira að segja komið með uppástungur um 

útvíkkun á efni. T.d. búa til spurningar, búa til tungubrjóta, skrifa framhald af 

sögu sem er í bókinni o.s.frv. (Rannsóknardagbók, 5. apríl, 2017)  

Nemendur virðast flestir sáttir með þessar kennslubækur. Þeim virðist finnast gaman 

að lesa þær og leysa verkefnin sem beðið er um. Í samtali sem ég átti við nemendur sem 

höfðu samanburð við efnið frá árinu áður þá kom sterkt í ljós að þeim fannst bækurnar 

mun áhugaverðari og skemmtilegri, þetta væri efni sem tengdist frekar þeirra 

áhugamálum eða væri þeim nærtækt. Í bókinni var til að mynda að finna kafla um Harry 

Potter, Skúla skelfi, eldgos og risaeðlur. „Þetta eru ekki bara þjóðsögur og eitthvað 

gamalt“ eins og einn nemandi sagði. Nemendur virðast einnig áhugasamari og 

vinnusamari þegar þeir vinna í þessar bækur. Þau segja sum upphátt að þeim þyki 
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ákveðin verkefni skemmtileg og að textinn sé skemmtilegur og fróðlegur. Ég spyr þau líka 

hvernig gangi að vinna og hvað þeim finnist þau vera að læra. Þau eru alveg heiðarleg og 

segja ef eitthvað er erfitt og hvað er gaman að gera og það eru gjarnan verkefni um 

eitthvað sem þau kannast við eins og Skúla skelfi og jarðskjálfta. Verkefnin eru fjölbreytt 

enda um heildstætt námsefni að ræða. Ég er ánægð með aukinn áhuga nemenda og að 

sjá hvernig þau eflast í orðaforðavinnu gegnum m.a. lesskilningsverkefni og ritun. Ein af 

glímunum við lesskilning eru Guttavísur og þær vísur þekkja margir nemendur og syngja 

jafnvel. En það reyndist sumum þrautin þyngri að kryfja textann og finna út hvað öll þessi 

orð þýddu; moldarflag, mædd, mælir, ræfillinn, að þræta og mæða. „Hanna Sigga, hvað 

þýðir moldarflag, ég bara fatta þetta ekki“ spyr nemandi. „Þú þekkir mold“ spyr ég. „já“ 

segir nemandinn með vonleysi í málrómnum. „Þegar verið er að búa til nýtt tún, þá fer 

grasið niður og jarðvegurinn sem var undir kemur upp og það er yfirleitt mest mold. Hefur 

þú séð svoleiðis“ segi ég. „Já, er bara verið að meina það“ spyr nemandinn. „Já en hvernig 

er moldarflag þegar það er rennblautt“ spyr ég. „Drulla“ segir nemandinn. „Hvernig lítur 

þá Gutti út ef hann er eins og rennblautt moldarflag í framan“ spyr ég. „Drullugur“ segir 

nemandinn. „Ertu þá búinn að átta þig á þessu“ spyr ég. Nemandinn var þarna búinn að 

ná skilningnum og hélt áfram með verkefnið. Eftirfarandi dagbókarfærsla úr 

rannsóknardagbók gefur til kynna ánægju mína með hvernig kennsluefnið höfðar til 

nemenda. 

„Ég er svo sátt við þetta nýja kennsluefni sem ég tók inn, orðsporsbækurnar. 

Það sem ég er fegin að hafa valið þær. Nemendur eru í meiri tengslum við 

þetta efni og þau eru fjölbreytt. Ekki endalausar eyðufyllingar sem þó geta 

verið ágætar að ákveðnu marki.“ (Rannsóknardagbók 5. apríl 2017) 

Vinnan í tengslum við íslenskt mál síðasta skólaár hefur verið lífleg og gefið mörg tækifæri 

til umræðna. Það er ekki ólíklegt að rannsókn mín hafi líka áhrif á vinnuna þar sem ég er 

meira á tánum en áður ef svo má segja. Kennsluefnið býður upp á meiri samræður og 

vangaveltur um efnið og nemendur tengja við eigin reynlsu og þekkingu. Tíðarandi 

bókanna er sá sami og nemendur hafa alist upp í. Efnið er þeim ekki eins fjarlægt og t.d. 

þjóðsögur og Íslendingasögurnar og efnið ekki einsleitt. Ekki má þó misskilja mig og halda 

að ég vilji ekki að nemendur lesi þjóðsögur og Íslendingasögur. Þær finnst mér gott að 

lesa með hópnum og að við grúskum saman í textanum. Mikilvægt er að nemendur geti 

lesið ólíka texta og skilið þá. Með þessu kennsluefni finnst mér betur takast að fylgjast 

með hvernig þau standa í ritun, lesskilningi, orðaforða, hugtakaskilningi og fleiru. 

Kennsluefnið hefur gefið mér ákveðinn ramma sem ég þurfti á að halda. Ramminn nýtist 
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mér best í að hafa yfirsýn á hvað nemendur hafa gert og geta. Allir vinna sama efnið í 

raun, eftir sinni áætlun. Þó nemanda vanti í tíma þá gengur hann að sínum verkefnum 

líkt og hinir þegar hann kemur aftur. Þetta er spennandi efni sem ég fagna að takast á við 

með nemendum mínum. 

Gott dæmi um nemanda sem er sjálfstæður og útvíkkar efni er eftirfarandi. Ég hafði 

tekið eftir að nemandinn var 

niðursokkinn í vinnu í kennslu-

stundinni. Ég gaf mig að 

nemandanum og spurði hvað hann 

væri að gera.  

„Ég er að nota orð sem ég 

fann í orðabókinni eftir því 

hvað það þýðir.“ Ég spyr hvort 

viðkomandi sé þá að nota 

orðið í mörgum merkingum? 

Það stóð heima, ég varð 

forvitin um hvaða orð væri 

notað. Sagnorðið krymta 

hafði orðið fyrir valinu og var 

mér ókunnugt og ég varð 

áhugasöm um merkingu 

orðsins og vinnu nemandans. 

Nemandinn var búinn að búa 

til nokkrar málsgreinar í 

stílabókina sína með 

mismunandi merkingu orðsins. Kaflaskipt saga blasti við (mynd 3) og var 

orðið krymta notað í tveimur merkingum. Að einhver væri að krymta hjá 

hurðinni og að það væri krymt yfir allri stofunni. Samkvæmt íslenskri orða 

bók þýðir orðið krymta; 1gefa frá sér (lágt) hljóð, (láta ekki á sér krymta) láta 

ekki á sér bæra, 2 kinoka sér við, sneiða hjá og krymta í e-m (Mörður Árnason, 

2007). Ég innti nemandann eftir því af hverju hann væri að vinna þetta 

verkefni hvort þetta væri úr bókinni? Nei, ekki var það nú beint heldur 

hugmynd sem nemandinn fékk við vinnu við annað orðaverkefni þar sem átti 

að finna út hvað málshættir þýða og skrifa átti dæmi um merkingu þeirra 

 Mynd 3 Nemandi útvíkkar verkefni sitt 
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einnig. Nemandinn bað mig þá um staðfestingu á að verið væri að nota orðið 

rétt sem ég gat ekki betur séð en að væri. (Rannsóknardagbók 13 mars, 2017) 

Ég er glöð að hafa tekið eftir þessari vinnu nemandans því ekki er víst að hann hefði sýnt 

mér verkið annars. Þetta kenndi mér enn frekar um mikilvægi þess að veita öllum 

nemendum athygli í hverri kennslustund.  

Ég nota ritun í kennslu, stuttar ritanir helst. Finnst ekki veita af og ég þarf að gera 

betur og meira af þessu. Ritanirnar geta verið á nokkra vegu, frjálsar, stundum sköpum 

við saman sögusviðið og persónurnar, jafnvel atburði sem eiga að gerast í sögunni og 

nemendur vinna stundum saman að skrifunum. Hugstormun á orðum sem gætu átt 

heima í ákveðinni sögu hjálpar sumum nemendum. En jafnframt þarf maður að gæta að 

því að binda nemendur ekki við þessi orð heldur hvetja þau til að nota ímyndunaraflið og 

sköpunargleðina. Eitt þykir flestum nemendum gaman að gera, það eru bullsögur svo 

kallaðar. Einhver byrjar söguna og skrifar fyrstu málsgreinina svo er brett niður á blaðinu 

svo næsti sjái bara síðustu setninguna sem var skrifuð. Úr þessu koma oft ótrúlegar sögur, 

saga um hana upp á hól sem er orðinn að grís í lokin og grísinn sem hefur gert órtúlegustu 

hluti.  

Þegar ég horfi til baka yfir veturinn þá sé ég að ritunin er þáttur sem mér finnst ég 

eiga hvað erfiðast með að vinna markvisst með í kennslu og ég bæði þarf og langar að 

gera betur á því sviði. Nú er um að gera að setja sér það markmið að taka eigin áskorun 

um að bæta ritunarþáttinn. Horfa ekki bara um öxl, heldur áfram veginn, einbeitt. Ég hef 

lært að væntingar mínar í ritun hafa ekki alltaf verið réttar, ýmist vanmat eða ofmat. 

Ritun gefur góða sýn á orðaforða og skipulag nemenda og því verður spýtt í lófana og 

ritun gert meira undir höfði.  

4.6 Hlustun 

Hlustun hefur verið mér hugleikin síðustu misseri. Ég taldi mig hlusta á nemendur en velti 

því nú fyrir mér hvort ég hafi verið að hlusta. Ef svo, eftir hverju hlustaði ég? Hvað voru 

nemendur að segja? Hvað heyrði ég þá segja?  

Frá því ég hóf meistaranámið hefur áhugi minn á orðaforða og orðaforðakennslu 

aukist. Ég hef prófað ýmsar aðferðir og hafið skráningar á ýmsu tengdu orðaforða en það 

er eitthvað sem ég hafði áður gert en heldur ómarkvisst. Þegar ég fór að veita orðaforða 

nemenda athygli og því sem við vorum að læra og lesa kom það mér skemmtilega á óvart 

hversu fljótt og auðveldlega nemendur fengu áhuga á orðum. Flestir urðu upprifnir af því 

sem við vorum að ræða og leituðu stöðugt að orðum, komu með orð að heiman sem þeir 
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höfðu verið að læra eða reyndu að finna „ný“ orð í orðabókum. „Ég veit hvað í 

útrýmingarhættu þýðir“ sagði einn nemandi minn og útskýrði það fyrir samnemendum 

sínum. „Það var töggur í honum“ sagði annar nemandi þegar hann var að segja frá fyrstu 

ferð sinni með afa sínum í nýjum jeppa og var að lýsa kraftinum í jeppanum og svona 

mætti áfram telja.  

Í gegnum þessa rannsóknarvinnu hef ég byrjað að hlusta öðruvísi á nemendur mína í 

gegnum umræður mínar við þá. Ég hef bæði farið að veita því meiri athygli á hvað ég 

hlusta, hverju ég hlusta eftir, hverju ég vil ná fram hjá nemendum í gegnum umræður 

sem og hvernig ég ýti undir forvitni þeirra á tungumálinu og frumkvæði til að spyrja 

spurninga í tengslum við það. 

Nemandi spyr mig um merkingu orðs, ég heyri ekki fyrst hvað hann segir og 

hvái. Þá fer nemandinn í smá baklás líkt og hann skammist sín fyrir að hafa 

spurt og segir „æi, þetta skiptir ekki máli“. „Ertu viss“ spyr ég „ég heyrði ekki 

hvað þú sagðir, hvað orð ertu að vandræðast með?“ „Ég skil þetta ekki, ég 

fatta ekki hvað er verið að tala um“ segir nemandinn og bendir mér á orðið 

og verkefnið sem hann er að vinna og tjáningin ber vott um vonleysi. Í 

verkefninu er beðið um að finna persónugervingu og það reyndist 

nemandanum erfitt. Við fórum í lesbókina og fundum frekari útskýringar og 

fórum yfir og nemandinn virtist ná aðalatriðinu þarna sem var að dauðir hlutir 

eru gæddir lífi. (Rannsóknardagbók, 15. maí 2017) 

Í þessu dæmi úr gögnunum má sjá staðfestingu á að ég veiti nemandanum athygli og gef 

honum færi á að endurtaka í stað þess að segja bara allt í lagi. Ég ákvað að hlusta betur 

sérstaklega af því að hann varð svo vonleysislegur og eins og honum liði illa með þetta. 

Ég settist hjá nemandanum og við gátum rætt saman um hvað persónugerving væri og 

hann tjáði sig um að hann héldi að hann skildi þetta núna. Ég hefði getað snúið mér annað 

þegar nemandinn sagði að þetta skipti ekki máli en þá hefðum við ekki átt þetta góða 

samtal þar sem ég er viss um að ég veitti nemandanum styrk með athygli minni og 

hlustun. 

Gegnum tíðina hef ég lesið reglulega fyrir nemendur og hvatt þau til að spyrja ef þau 

skilja ekki orð eða samhengið í textanum. Í byrjun skólaárs las ég Snorra sögu með 

nemendum. Lestur sögunnar stóð yfir í nokkrar vikur í ákveðnum kennslustundum. Áður 

en lestur sögunnar hófst, sagði ég þeim að vera dugleg að spyrja. Í fyrstu voru nemendur 

ekki með margar spurningar en þegar á leið fór spurningunum fjölgandi. Í upphafi voru 

það sömu nemendur sem spurðu mest en er á leið fóru fleiri og fleiri að setja fram 
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spurningar. Spurningarnar þeirra snérust mest um orð sem þeir ekki þekktu, eins og hvað 

þýðir; lokrekkja, brekán, goðorð, griðkona, kufl, hindurvitni o.fl. Einnig spurðu þau um 

orðtök eins og „að drekka í sig skáldskapinn með móðurmjólkinni“ og „babb í bátinn“? Í 

gegnum þessar spurningar reyndi ég að skapa nemendum rými til að tjá sig sem mest. Ég 

hvatti þá til að koma með ágiskanir og gerði mitt besta til að hlusta.  

Í gegnum fyrri samræður um orð og orðaforða höfðum við áður rætt að algengt væri 

að ýmsir málshættir og orðtök væru upphaflega tengd sjómennsku og landbúnaði. Þótt 

enginn þeirra þekkti hugtakið „babb í bátinn“ alveg, voru uppi ágiskanir um að það 

tengdist sjómennsku á einhvern hátt. Hugmyndum eins og að gat hefði komið á bátinn 

eða að eitthvað hefði komið fyrir bátinn var varpað fram. Að lokum stakk nemandi upp á 

að leita að merkingu orðsins í orðabók eftir að ég spurði hópinn hvar eða hvort við gætum 

fengið einhverjar upplýsingar um þetta. Flett var upp í orðabók og í ljós kom að babb í 

bátinn þýðir einhvers konar hindrun eða truflun, (Mörður Árnason, 2007) 

(nútímamerking frá miðri 19. öld). Út frá þessari skilgreiningu áttuðu nemendur sig á, 

með aðstoð minni, að babb í bátinn í þessu tilviki tengdist þeirri hindrun sem átti sér stað 

þegar átti að finna Snorra Sturlusyni kvonfang. Því þá kom í ljós að Snorri var eignalaus 

maður og frekar verðlítill á hjúskaparmarkaði höfðingjaættanna. Í kjölfarið ræddum við 

nokkuð um yfirfærsluna á þessu orðtaki úr sjómannamálinu yfir í söguna. Að fylgjast með 

og hlusta á nemendur ræða saman um þetta orðtak og glíma við að greina það var 

fróðlegt og upplýsandi fyrir mig. Þá á ég við hvernig þau fóru að, hvernig þau hlustuðu á 

hvort annað og hjálpuðust að. 

Þegar ég lít til baka og hugsa um hlustun mína og samræður mínar við nemendur 

síðustu mánuði þá greini ég að umræður okkar snúast oft um orðatiltæki og málshætti. 

Nemendur virðast almennt eiga í erfiðleikum með að skilja orðatiltækin og málshættina 

og ég velti fyrir mér af hverju svo sé. Ég hef velt fyrir mér hvort við séum komin svo langt 

frá upprunanum varðandi sjómennskuna og landbúnaðinn að þessi orðatiltæki og 

málshættir séu hreinlega orðnir úreltir. Ég velti ennfremur fyrir mér hvort mögulega séu 

komin ný orðatiltæki eða eigi eftir að þróast sem muni tengjast nýrri tækni og menningu. 

Þegar ég fór að hlusta betur á það sem var að gerast í kringum mig fór ég stundum að 

sjá hlutina á annan hátt en ég hafði áður gert. Ég fór til að mynda að taka betur eftir því 

að það eru ekki allir nemendur sem spyrja. Sumir spyrja hér um bil aldrei. Ég hef haft 

aðeins áhyggjur af þessu og velt fyrir mér af hverju ákveðnir nemendur spyrja aldrei, 

hvort viðkomandi tengi ekki við innihald umræðanna eða eigi jafnvel í erfiðleikum með 

að ná utan um hin ólíku viðfangsefni sem eru til umfjöllunar. Um þetta skrifa ég 

eftirfarandi í rannsóknardagbókina mína: 
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„… Mér finnst vanta að þeir nemendur sem lesa minnst og ég tel að þyrftu 

meiri orðaforða spyrji spurninga. Ég má samt ekki horfa fram hjá þeirri 

staðreynd að þeir geta verið að safna heilmiklum orðaforða þó þeir séu ekki 

að tjá sig sjálfir, það veltur á því hvort þau séu að hlusta“. 

(Rannsóknardagbók, 28. október 2015) 

Sem kennara er mér umhugað um að nemendur séu virkir þátttakendur og þarna í 

október 2015 hef ég skráð hjá mér áhyggjur mínar. Þegar ég fór að velta fyrir mér námi 

þeirra sem virtust ekki nýta umræður til að spyrja spurninga lagði ég mig betur fram um 

að ná til þeirra og hlusta eftir þeirra rödd. Í umræðum sem ég taldi að þau væru vel heima 

í þá reyndi ég að ná þeim með í umræðurnar og hlusta vel hvað þeir hefðu til málanna 

að leggja. Eftir því sem á leið í rannsóknarvinnunni tel ég að ég reyni að ná flestum með 

í umræður. Ekki bara þeim sem eru alltaf tilbúnir og með upprétta hendina. Ég reyni að 

beina athyglinni líka að hinum og spyrja „hvað finnst þér um þetta, hefur þú skoðun á 

málinu, vilt þú koma með þína hugmynd að því hvað orðtakið þýðir?“ Stundum fæ ég 

svör en ekki alltaf. Í sumum tilfellum sest ég hjá þeim síðar í kennslustundinni og gef mér 

tíma til að ræða við þau og hlusta. Ég tel mig alltaf hafa talað mikið við nemendur og 

spurt þau um efnið sem unnið er með. Eftir að ég hóf rannsóknarvinnuna geri ég meira í 

því að spyrja og þá m.a. með það að markmiði að nemendur sjálfir tækju svo við að spyrja 

spurninga og leiða umræður í tengslum við hin margvíslegu viðfangsefni. Það sem meira 

er að ég hlusta betur á nemendur, þ.e. veiti betur athygli hvernig þeir spyrja og um hvað 

þeir spyrja. Þann 22. október 2015 skrifa ég í rannsóknardagbókina „sumir nemendur eru 

farnir að spyrja um orð áður en ég spyr þau.“ Þegar nemendur voru farnir að spyrja mig 

um orð eða orðasambönd, úr texta sem ég var að lesa, áður en ég spurði þau þá fann ég 

góða tilfinningu og ég naut þess að hlusta á þá spyrja um efnið sem vinnan snerist um. 

Mér fannst ég sjá vísbendingar um að vinna mín væri að skila árangri. 

Sum verkefni krefjast þess að leita að upplýsingum á netinu og tveir nemendur vinna 

saman að því að finna upplýsingar um eldgos og verkefnið snýst um leitarvélar og 

áreiðanleika upplýsinga. Nemendurnir spyrja mig hvað ógrynni upplýsinga þýði og 

áreiðanlegar. Ég útskýri það fyrir þeim þetta með fjölda upplýsinga og að sumar 

upplýsingar séu réttar og aðrar ekki. Upplýsingar sem séu réttar séu áreiðanlegar og eins 

að miðlar séu mis áreiðanlegir. Ég heyri síðar á tal þeirra og þeir eru þá farnir að ræða 

um hvort upplýsingarnar, sem eru myndir í þessu tilviki, eigi við gosið í Holuhrauni eða 

Eyjafjallajökli og hvort þetta séu örugglega myndir úr þeim gosum. Ég smelli mér inn í 

samtalið og spyr „er dagsetning við myndirnar?“ Þeir skoða betur myndirnar og finna 

dagsetningu og ég heyri þá segja að þeir geti fundið út úr hvoru gosinu myndirnar eru 
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með því að finna hvenær gaus í Holuhrauni og hvenær í Eyjafjallajökli. Þegar ég skoða 

þetta brot úr rannsóknardagbókinni sé ég mér til ánægju að efnið er að höfða til þessara 

nemenda og þeir eru í góðri samvinnu. Þeir vita að þessi eldgos hafa átt sér stað og þau 

eru þeim því raunveruleg. 

Að hlusta hvernig nemendur tjá sig gefur manni oft til kynna hversu vel þeir eru að 

sér í hlutunum eða hvort þeir hafa náð ákveðnum skilningi. Í íslensku vinnum við mikið 

með hugtök og nemendur þurfa að öðlast hæfni í notkun ákveðinna reglna sem eru 

rifjaðar upp reglulega. Í vetur hóf ég þá nýbreytni að varpa upp á tjald þremur til fjórum 

málsgreinum. Eftir á að hyggja þá var þetta frábær leið til að hlusta á nemendur, hvernig 

þeir útskýra og hugsa leiðina að rétta svarinu. Hver málsgrein innihélt tvær villur, 

málfarslega eða málfræðilega. Verkefni nemenda var að finna villurnar og skrifa hjá sér 

eins og þeir töldu vera rétt. Að því loknu fórum við yfir villurnar og ræddum.  

Dæmi: Strákurin vaknaði snemma um morgunninn. „Hver vill byrja á fyrstu 

villu í málsgrein eitt“ spyr ég. Nokkir rétta upp hönd og ég bið einn nemanda 

að útskýra. „Það eiga að vera tvö -n í strákurinn“ segir hann. „Hvers vegna?“ 

spyr ég. „Þetta er strákurinn minn og þá eru tvö -n“. „Eruð þið sammála“ spyr 

ég hina nemendurna og þeir eru það. „Gott“ segi ég og bæti við að þetta sé 

karlkynsorð í nefnifalli og bæti við sig greini með tveimur -n -um. „Næsta villa, 

hver vill taka villu númer tvö í fyrstu málsgrein?“ Aftur rétta nokkir upp hönd 

þó ekki eins margir, enda villan erfiðari. „Hver er villan“ spyr ég. „Morguninn, 

Það er fyrst eitt n og svo tvö“. „Af hverju?“ spyr ég, „ústkýrðu.“ „Orðið 

morguninn er í þolfalli, get sagt snemma um hestinn, og því er það þolfall og 

þá er bara eitt n á undan svo tvö því þetta er morguninn minn“ segir 

nemandinn. „Er þetta ekki Steins-reglan?“ segir annar nemandi. „Einmitt, 

þetta er rétt hjá ykkur“, segi ég. (Rannsóknardagbók, 10. maí 2017) 

Í þessum umræðum hlustaði ég vel á nemendur mína, hvernig orðuðu þeir hlutina, 

voru þeir með reglurnar á hreinu og hver voru viðbrögð hinna nemendanna. Það má vel 

heyra á orðfæri hver þekking og skilningur þeirra er á reglunum og málfræðinni. 

Nemendur voru stundum að skjóta inn í eigin þekkingu og útskýringu og aðstoða þar 

með. Hlustun er því afar mikilvæg finnst mér þegar við vorum í þessum æfingum.  

Í gegnum hlustun finnst mér ég ná að tengja við nemendur. Mér finnst ekki aðeins 

mikilvægt að hlusta á hvað nemendur segja í tengslum við námið heldur legg ég mig líka 

fram um að hlusta á þau segja frá afrekum sínum, vangaveltum, lífsreynslu og 

áhugamálum. Þetta finnst mér mikilvægt því þannig finnst mér ég veita hverjum 
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einstaklingi athygli og að hann finni að hann skipti máli. Það tel ég að bæti líðan og 

sjálfsöryggi. Líði nemanda vel í skólastofunni eru meiri líkur á góðri þátttöku í verkefnum 

og daglegu lífi í skólanum. Í sumum tilvikum náum við að tengja þetta inn í námið og nýta. 

„Hanna Sigga, það erum komin átta lömb.“ Þá notar maður tækifærið og spyr um kyn og 

lit og mörk ásamt fleiru. „Hanna Sigga, við vorum að kaupa nýjan traktor, veistu hvernig?“ 

Ég geri mitt besta að giska á rétta tegund og gaman er að hlusta á og fylgjast með 

nemendum á meðan því þau hafa mörg, sérstaklega drengirnir, sterkar skoðanir á því 

hvaða tegund dráttarvéla sé best. „Það er svo hátt húddið á þeirri vél, alveg ómöguleg  

það sést svo illa út, ámoksturstækin eru ekki nógu góð á þessari dráttarvél.“ Skoðanir og 

reynsla foreldra koma gjarnan í gegn þegar þessar umræður eiga sér stað. Þá heyrir 

maður líka hvernig er talað við börnin heima og hvort þau séu þátttakendur í því sem 

gerist þar. Í gegnum þessar umræður birtast gjarnan sértæk orð sem tengjast lífi 

nemenda utan skólans og því nýti ég gjarnan tækifærið og ræði orðið eða málefnið með 

viðkomandi og jafnvel hópnum öllum. Áður en ég veit af líður tíminn, það eru komin orð 

á töfluna, jafnvel myndir og einhverjir hafa vonandi fengið á tilfinninguna að á þá sé 

hlustað og þeir fengið athygli. Af og til kemur fyrir að einhver skilur ekki eitthvað orð eða 

heiti í þessum umræðum okkar og mikilvægt er að hlusta eftir því og leiðbeina. Þannig 

verður lífið utan veggja skólans að viðfangefni í námi nemenda. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla mun ég draga fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem ég hef greint 

frá að framan og tengja við fræðin. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig ég 

ynni og fylgdist með orðaforða í kennslu á miðstigi. Markmið rannsóknarinnar var að efla 

mig sem kennara og auka fagþekkingu mína á hvernig megi útvíkka orðaforða nemenda. 

Einnig vildi ég sjá þau áhrif að nemendur mínir yrðu áhugasamari fyrir íslensku máli og 

vildu læra meira og njóta tungumálsins. Ég taldi að með því að ná þessum markmiðum 

yrði ég hæfari í að mæta nemendum mínum, hversu ólíkir sem þeir eru að getu, þekkingu 

og reynslu. Hér að neðan dreg ég fram þá þætti sem mér finnst lýsandi fyrir þetta ferli 

mitt og kenndu mér margt. 

Rannsóknarspurningarnar mínar voru: Hvaða leiðir nýti ég sem kennari á miðstigi til að 

hlusta eftir og efla orðaforða nemenda? 

Hvernig nýti ég virka hlustun og samræður til að hlusta og efla orðaforða nemenda út frá 

þeirri þekkingu og reynslu sem þeir búa yfir? 

5.1 Hvað heyrði ég og sá? 

Að vinna með grunnskólabörnum hefur orðið einn af mínum grunnþráðum í lífinu. Ólafur 

J. Proppé (1992) hefur haldið því fram að kennsla sé lífsstarf og lít ég á mig sem 

starfsmann í stöðugri þróun. Verkefnin sem þjálfast skal til eru mýmörg og eru alltaf að 

breytast í takt við samfélagið og nýja tíma (Ólafur J. Proppé, 1992). Í gegnum tíðina tel ég 

mig hafa náð að þróa ýmsa þætti sem tengjast kennarastarfinu nokkuð vel og eru þeir 

orðnir að styrkleikum sem ég næ stundum að deila með öðrum.  

Hohti og Karlson (2013) segja mikilvægt að allir nemendur fái rými til hlustunar, að 

þeir fái allir tækifæri til að láta rödd sína heyrast. Barn sem venst því að geta látið 

skoðanir sínar í ljós og að á það sé hlustað er líklegra til að styrkja sjálfsmynd sína og þar 

með auka hæfni sína í mannlegum samskiptum (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2012). Hafþór Guðjónsson (1991) segir mikilvægt að nálgast nemendur 

með spurningum og hlusta á útskýringar þeirra til að eitthvert nám geti átt sér stað. 

„Hvers vegna“ spurningar eru góðar spurningar til að nálgast þekkingu nemenda (Hafþór 

Guðjónsson, 2017). Með því að gefa nemendum þá tilfinningu að hugmyndir þeirra séu 

einhvers virði vakni frekar áhugi og sjálftraust eykst. Í þessu verkefni þróaðist athygli mín 

að því að einbeita mér að því að hlusta meira á nemendur, ræða við þá og skoða 

orðaforða þeirra út frá máli og ritun. Með því að hlusta á nemendur og það sem þeir 
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höfðu fram að færa vildi ég ná að auka orðaforða þeirra og efla skilning á mæltu og rituðu 

máli. Hlustunin gaf mér tækifæri til að kynnast nemendum nánar. Í gegnun hlustunina 

lærði ég um þeirra áhugasvið. Nemendur höfðu áhuga á fótbolta, dráttarvélum, lestri, 

sauðfé og tölvum svo eitthvað sé nefnt. Ennfremur fór ég að koma betur auga á styrkeika 

og veikleika sem ég hafði ekki áður tekið eftir. Ég tók betur eftir þeim sem voru óhræddir 

við að spyrja um þýðingu orða og svara spurningum sem og þeim sem höfðu sig lítið í 

frammi í tímum. Að taka eftir þessum smávægilegu atriðum sem ég nefni að ofan hjálpaði 

mér að sjá hver fyrri þekking nemanda væri og hvernig best væri að byggja ofan á hana. 

Með rannsókninni hef ég aukið hæfni mína sem hlustandi og er farin að sinna virkri 

hlustun betur. Dæmi um virka hlustun er vinna nemenda um eldgosið. Í gegnum þá vinnu 

töluðu þau mikið saman. Ég hlustaði og gaf ábendingar á mikilvægum stöðum. Ég lagði 

mig fram við að hlusta á nemendur og með því komst ég nær þeim orðaforða sem þeir 

búa yfir og dæmi um orð er; síbreytilegur, fagur og útrýmingarhætta. Í kjölfarið var ég 

betur í stakk búin til að byggja ofan á þeirra fyrri þekkingu með því ýmist að ræða um 

efnið eða vinna út frá efninu og þá í tengslum við fyrri reynslu.  

Orðaforði lærist alla ævi þótt gróskutíðin sé upp til 12 ára aldurs (Mervis og Bertrand, 

Beznik og Goldfield, í Bergljót V. Jónsdóttir, 2010)). Orðaforði og máltilfinning eflist í 

gegnum dagleg samskipti og reynslu ásamt hlustun og lestri (Tankersley, 2003). Gallas 

(1994) leggur áherslu á að kennsla og nám tengist þeim heimi sem er fyrir utan skólann 

og að nemendur og kennarar taki sína reynslu og upplifanir þaðan með sér í skólann. Í 

skólanum sameinist ólík reynsla og þekking í gegnum umræður og skoðanaskipti þar sem 

mismunandi bakgrunnur einstaklings hefur áhrif á þann skilning sem mótast í hópnum á 

mismunandi viðfangsefni (Gallas, 1994). Í gegnum rannsókn mína undanfarin tvö ár hef 

ég tekið betur eftir því hvernig orðaforði nemenda mótast og eflist í gegnum umræður í 

tengslum við hin ýmsu viðfangsefni. Umræður skapast um kennsluefnið og oft um hið 

daglega líf; helgarfrí, veðrið og Haustfagnað Sauðfjárbænda þar sem rætt er aðallega um 

hrúta og dráttarvélar. Nemendur segja frá hvað á daga þeirra hafi drifið í þeirra lífi utan 

skólans. Hvaða dráttarvélar séu bestar og af hverju. Hvaða hrútur hafi verið flottastur á 

sýningunni, vonbrigðin með leik í enska boltanum o.þ.h. Þegar umræður sem þessar ber 

á góma er mikilvægt að hlusta vel á nemendur, gefa þeim tækifæri til segja hvað þeim 

býr í brjósti og hlusta á hvernig orð þeir nota til að lýsa hlutunum og tilfinningum sínum. 

Á þann hátt nýta tækifærið til að vinna með orðaforða nemenda út frá reynslu og 

þekkingu.  

Mikilvægt er að kennari hlusti og skapi umræður meðal nemenda. Virkni nemenda í 

umræðum geri þau að þátttakendum í eigin námi (Gallas, 2003). Hafþór Guðjónsson 
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(2010) talar um að fá nemendur til að hugsa saman og á árangursríkan hátt. Með 

rannsókninni fór ég að taka betur eftir hvað nemendur eru tilbúnir að leggja orð í belg og 

tjá skoðanir sínar um hin ýmsu málefni eins og dráttarvélar. Umræður um hið daglega líf 

og hugarefni nemenda finnst mér vera leið til að sýna þeim og þeirra heimi áhuga. Þessi 

aukna vitund mín um mikilvægi umræðunnar og hvernig hún eflir nemendur í að nýta 

þann orðaforða sem þeir búa yfir hefur orðið til þess að ég reyni meira en áður að grípa 

tækifærið þegar það gefst og skapa umræður meðal nemenda. Dæmi um það er þegar 

nemandi fór að segja mér frá hvað það voru komin mörg lömb. Svörin við spurningunni 

um hvernig hafi verið hjá nemendum í fríinu er allt frá því að vera „það var bara fínt“ í að 

vera nákvæm lýsing hvernig var á leiksýningu sem þau fóru á eða reiðtúr þar sem var lýst 

nákvæmlega hverjir voru með, leiðinni sem var farin og hvað var gert. Seinni part vetrar 

voru nemendur farnir að spyrja mig, „en hjá þér Hanna Sigga, hvernig hafðir þú það um 

helgina, í fríinu, á Tenerife“ o.s.frv. Í gegnum spurningar nemenda sé ég að þau voru 

einnig farin að sýna öðrum áhuga, í þessu tilviki mér og minni reynslu. Sú staðreynd gaf 

mér ákveðna vísbendingu um að samtöl okkar væru orðin gagnvirk þ.e. nemendur voru 

líka farnir að hlusta og brydda upp á umræðum. Mikilvægt er að skapa rými fyrir 

óformlega umræðu með nemendahópnum því með umræðunni er hægt að ná svo mörgu 

fram og eins fær kennari gott tækifæri til að kynnast nemendum sínum. Umræðurnar 

skila miklu meiru en virðist við fystu sýn og ég segi eins og Gallas (1994) að með því að 

lofa umræðu að þróast hef ég orðið færari í að tala við nemendur og við saman að velta 

hlutunum fyrir okkur. Nemendur kynnast betur og verða færari í að hlusta á hugmyndir 

annarra og skilning annarra á ólíkum viðfangsefnum. Nemendur verða einnig færari í að 

koma hugsunum sínum og sjónarmiðum á framfæri ásamt því að verða einnig færari í að 

virða skoðanir annarra og hugmyndir. Þeim tíma sem er varið í umræður um hið daglega 

líf og reynslu er vel varið. Þetta gefur afslappandi og oft heimilislegt andrúmsloft. Þéttir 

hópinn og eykur líkur á betri vinnu í kjölfarið. 

Þótt óformlegar umræður séu mikilvægar í að efla orðaforða nemenda þá er ekki 

síður mikilvægt að vinna með orðaforða með beinum hætti (Beck, McKeown og Kucan, 

2002, 2013). Þetta á einkum við um sérhæfðari orðaforða sem einstaklingar nota ekki 

mikið í umræðum, en er algengur í rituðu máli. Þetta eru orð eins og ályktun, skjóla, 

framandi og dauðans angist (Beck, McKeown og Kucan, 2002, 2013). Þessi orð koma fyrir 

í lestextum námsefnisins sem nemendur eru að vinna og gjarnan þarf að vinna með þessi 

orð með beinum hætti til að nemendur nái góðum tökum á innihaldi textans. Í gegnum 

rannsókn mína varð ég mikið vör við þetta. Dæmi um það eru spurningar nemanda sem 

spyr um þýðingu orða eins og lokrekkja og hindurvitni. Niðurstöður leiða einnig í ljós að 
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umræður milli mín og nemenda verða oft um samskonar orð og fræðimenn segja að 

kenna þurfi í grunnskólanum. 

Cain og Oakhill (2007) tala um að almenn þekking sé í raun forsenda lesskilnings. 

Ímyndunaraflið er einnig veigamikill þáttur sem þarf að virkja og þróa út frá þeirri reynslu 

og þekkingu sem fyrir er hjá nemendum (Gallas, 2003). Í gegnum greiningu gagna kom 

ég auga á að ég reyni ítrekað að efla hina almennu þekkingu nemenda. Dæmin um 

umræðuna um lokrekkjuna og hugtakið „eins og kálfar á vori“ eru gott dæmi um það. 

Það er umræðunnar virði að ræða hugtök og merkingu orða með nemanda og einnig 

öllum hópnum. Hér gefst gott færi á að kynnast nemendum og hvar þekking þeirra liggur. 

Áhersla á mikilvægi þess að hlusta eftir röddum barna hefur aukist (Hohti og Karlson, 

2013). Þróun á sviði nútímarannsókna á bernsku barna sýna að raddir þeirra hafa öðlast 

meira vægi í samfélaginu og þau eru víða teknir gildir meðlimir í því þó enn megi gera 

betur í sumum samfélögum (Hohti og Karlson, 2013). Gallas (1994) talar um mikilvægi 

þess að lofa börnum að setja eigin hugmyndir í orð. Þannig eignist þau rödd og þjálfast í 

að koma hugmyndum sínum og skoðunum á framfæri. Í gegnum það að yrða eigin reynslu 

og þekkingu styrkist sjálfsmynd nemenda og þau verða öruggari með sig (Jóhanna 

Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2010). Í gegnum rannsóknina lagði ég mig fram um 

að hlusta eftir því hverjir nemendur mínir væru, hvaða hugmyndir þeir höfðu og hver 

væru áhugamál þeirra. Með því að veita þessu athygli og flétta inn í kennsluna vildi ég 

gera þá meðvitaða um að þeir búa yfir hugmyndum og þekkingu sem mikilvægt er að þeir 

komi á framfæri. Með því að skapa nemendum rými í kennslu til að átta sig á hverjir þeir 

eru og hvað þeim er kært, vona ég að þeir verði færari í að skapa sér rými í framtíðinni. 

Í tengslum við eflingu orðaforða er mikilvægt að börn þrói með sér meðvitund um 

orð almennt (Tankersley, 2003) og hvað orð skipti miklu máli. Þá er einnig mikilvægt að 

kveikja áhuga, forvitni og löngun barna á að skilja merkingu orða (Beck, McKeown og 

Kucan, 2002, 2013). Dæmið um nemandann sem ákvað að vinna með orðið krymta í 

framhaldi af vinnu sinni með málshætti túlka ég sem nemanda með námsefni við hæfi og 

nemandinn hefur áhugann, forvitnina, rýmið og tækifærið að útfæra á sinn hátt. 

Nemandinn útvíkkaði verkefni sem hann var að vinna að alveg upp á eigin spýtur og án 

ráðalags við mig þar til verkefninu var nær lokið. Ég blessunarlega tók eftir þessari vinnu 

og hreifst af ásamt því að fá enn frekari staðfestingu á hvað það er mikilvægt að veita 

öllum nemendum athygli og sýna áhuga á verkefnum þeirra  

Að nemendur tjái sig um það sem þeir eru sterkir í og geti spurt um það sem þeir eru 

óöruggir með eða þekkja ekki er mikilvægt. Þegar kemur að námi er engin spurning röng 

(Gallas, 1994). Til að nemendur geti tjáð hug sinn og hjarta lagði ég mig fram um að skapa 
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þeim umhverfi, tíma og rými. Í gegnum greiningu gagna fór ég að merkja að spurningum 

um námsefnið, málfræði og merkingu orða fjölgaði er á leið rannsóknartímabilið. Á þeim 

tíma sem rannsóknin stóð merki ég breytingar á spurningum nemenda. Þeir voru farnir 

að spyrja meira um námsefnið og um ýmislegt í tengslum við málfræði og þeir nýttu 

ýmsar leiðir til að pæla í henni. Dæmi um slíka vinnu er nemandi minn sem átti í basli 

með orðið mánaðamót, þar sem hann átti að úrskýra af hverju það væri skrifað á 

mánaðamót með -a í lok fyrri hluta samsetta orðsins en ekki mánaðarmót með -r í lok 

fyrri hluta orðsins. Við fórum í gegnum fallbeyginguna og eintölu og fleirtölu þar sem ég 

reyndi að leiða hann áfram en gaf honum jafnframt tíma til að melta og hugsa. Hann var 

svo hugsi í svolítinn tíma en segir svo „það er mánaðamót“. Lausnina sótti hann í samtal 

sem hann hafði átt við móður sína sem sagði að þau ætluðu að skoða málin um 

mánaðamótin því þá fengi hún útborgað. Þarna var fyrri reynsla honum dýrmæt við 

úrlausn verkefnis. Það sem ég lærði á þessu er að gefa mér tíma til að tala við nemendur 

um það sem þeir eru að takast á við og finna leiðir til að hjálpa nemendum að finna tengsl 

milli þess sem þeir eru að fást við og þeirrar reynslu og þekkingar sem þeir búa yfir. 

Ennfremur fóru nemendur að spyrja meira um hvernig orð væru skrifuð og hvað þau 

þýddu ásamt því að láta reyna á hvað ég vissi eins og dæmið þar sem nemandinn spyr 

mig hvort ég viti hvað skyrrass þýði.  

Ritun er kjörið tækifæri til að auka orðaforða hjá nemendum. Frjáls ritun, ritun sem 

unnin er með öðrum nemendum, ritun þar sem ákveðinn orðaforði er tilgreindur og svo 

framvegis. Með því að gefa nemendum tíma til að skrifa er einnig verið að gefa þeim 

tækifæri til að nýta þann orðaforða sem þeir búa yfir. Með því að skoða ritun nemenda 

má sjá orðaforða nemenda, hversu auðugur hann er. Í gegnum greiningu gagna fór ég að 

átta mig á því að ég vanmat stundum orðaforða nemenda í tengslum við þau viðfangsefni 

sem við vorum að takast á við. Með því að skoða ritunarverkefni nemenda fór ég að sjá 

að sumir þeirra nemenda sem ég hafði áhyggjur af að hefðu ekki sterkan orðaforða 

reyndust bara býsna lunknir því með blýantinn að vopni birtust fullt af orðum sem ég 

greindi ekki í gegnum umræður, þ.e. orðaforða sem tilheyrir orðalagi tvö (Beck, 

McKeown og Kucan. 2002; 2013). Orðaforði ritunar er mun ítarlegri en orðaforði talaðs 

máls. Til að efla orðaforða nemenda, sérstaklega sérhæfðari orðaforða er kjörið að nýta 

ritun á markvissan hátt bæði í íslenskunáminu sem og samfélagsgreinum. 

5.2  Hvað tek ég með mér? 

Auðveldast hefði verið að geta svarað rannsóknarspurningunum mínum með já eða nei 

svari. Þannig er það nú ekki, sem betur fer, því þá hefði öll mín ígrundun um starf mitt 
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ekki átt sér stað með þeim hætti sem var og ég hefði ekki þjálfast í að skoða mig í starfi 

og áttað mig á stöðu mála. Vegna þessa hef ég orðið virkari hlustandi, meðvitaðri um að 

bakgrunnur og reynsla nemenda skiptir máli þegar unnið er með orðaforða og að 

umræður eru gulls ígildi. Raddir nemenda eiga að fá að hljóma. Ég varð meðvitaðri um 

að hlusta eftir orðaforða nemenda með því að sitja hjá þeim, fylgjast með umræðum 

þeirra bæði með því að ræða við þau og fylgjast með úr fjarlægð, skoða ritun og vera 

tilbúin til ráðalags. Þetta gerði ég með því að þjálfa mig í að tileinka mér virka hlustun, 

með að lesa úr ritun nemenda, gefa þeim tækifæri til að segja sína skoðun og tjá sig á 

sama tíma og ég punktaði niður það helsta sem fram kom í umræðum þeirra. Að hlusta, 

ræða saman og skoða ritun varð ein helsta aðferðin í rannsókninnni og þetta blandaðist 

allt inn í vinnu námsefnisins eða umræðu hins daglega lífs.  

Þegar ég lít til baka yfir ferlið sem spannar rúm tvö ár frá árinu 2015 til 2017 þá er 

ekki tóm sæla í kortunum, aldeilis ekki. Allt fyrsta árið einkennist talsvert af vonbrigðum 

með sjálfa mig og samviskubiti, aðallega hvað varðar framgang við skráningu og öflun 

gagna. Þegar ég lít til baka átta ég mig á því að ég átti í vandræðum með að fóta mig í 

þessu tvöfalda hlutverki sem fylgir því að gera starfendarannsókn, þ.e. að vera bæði 

kennari og rannsakandi, þannig að þessi tvö hlutverk spili saman. Svo fór að sjá til sólar 

og við upphaf ársins 2017 var farið að glaðna talsvert til. Tölvupóstur til leiðbeinanda 

þann 17. janúar 2017 gefur tóninn með það. 

 

Halú. Jæja, ég læt vaða „saga“ í viðhengi. Nú bara ætla ég - Get, Ætla, Skal.  

 

Með rannsókninni og þeim hugsanagangi sem fylgdi því að fara í vinnu við verkefni 

sem þetta breytti mér og starfsháttum mínum hægt og bítandi. Ég varð smám saman að 

kennara og rannsakanda. Þessi tvö hlutverk eru óhjákvæmilega samtvinnuð (Gallas, 

1994) og þau eiga að vera það til að rannsóknin hafi bein áhrif á kennsluhættina og 

kennslan áhrif á hvernig rannsóknin þróast. Þegar ég loksins fór að ná tökum á því að 

samtvinna þessi tvö hlutverk fór ég að fá annað sjónarhorn á starfshætti mína. Ég fór að 

horfa með öðrum augum á það sem fram fór og að hlusta á annan hátt en áður. Þó ég 

hafi talið mig vera nokkuð umræðuglaða og hlustandi í vinnu minni þá var þessi reynsla 

frábrugðin þeirri sem ég bjó yfir. Þetta rannsóknarferðalag tók vissulega sinn tíma, 

gerðist ekki á einni nóttu. Ég finn að í dag tala ég öðruvísi við nemendur og hlusta betur 

á það sem þeir eru að segja, oftar og á annan hátt. Í gegnum þessa rannsókn tel ég mig 

einnig sterkari í að styrkja samræður milli nemenda (Gallas, 2003). Í stað þess að stökkva 

inn í samtalið stöðugt með ábendinum og afskiptasemi þá er ég farin að standa meira til 
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hliðar og leyfa nemendum að ræða meira einum saman. Ég er meira farin að skjóta inn 

einni og einni spurningu og ábendingum til að leiða þau áfram í umræðunum. Nemendur 

þurfa hins vegar að öðlast meiri hæfni í að tala og hugsa saman og verður það 

áframhaldandi áskorun fyrir mig að vinna að. 

Í gegnum þessa rannsóknarvinnu hef ég lært heilmikið á sjálfa mig og mitt hlutverk 

sem kennara og því tel ég að tilgangnum með rannsókninni hafi verið náð. Umræður og 

hlustun eru samofin því góðu samtali fylgir góð hlustun. Ég lærði einnig að kennarinn þarf 

ekki alltaf að bera uppi samtalið, það er jafn mikilvægt að hlusta vel, styrkja umræðuna 

með jákvæðum viðbrögðum og spyrja spurninga sem gefa ábendingar eða nýtt 

sjónarhorn (Gallas, 1994).  

Það er hollt að horfa innávið, rýna í hlutina og ígrunda starf sitt og þetta ættu allir að 

gera af og til. Ég ætla mér að gera þetta markvisst héðan í frá og hvetja samstarfskennara 

mína til þess sama. Rannsóknin hefur skilað mér árangri fram á við og hefur nú þegar haft 

áhrif á mig sem kennara og mun líklega hafa það áfram. Skráningar á því starfi sem fram 

fer í stofunni gefur miklar vísbendingar um það sem er að gerast í skólastofunni. 

Vísbendingarnar geta leitt mann áfram veginn til betri fagmennsku og opnari huga og 

nemendur njóta þessarar afurðar í beinu framhaldi.  

5.3  Samantekt 

Með umræðum öðlumst við betri sýn á fleiri atriði en það sem við sjálf höfum áhuga á og 

það styrkir orðaforðann og eflir umræðu á mörgum sviðum. Að tala við og hlusta á 

nemendur gefur tækifæri til að skoða þann orðaforða, þá þekkingu og áhuga sem 

nemendur búa yfir og hjálpa þeim byggja upp þann orðaforða enn betur. 

Góður orðaforði er dýrmætur fyrir ýmsar sakir. Fyrir lesskilning, ritun, talað mál og 

ályktunarhæfni. Kennari sem hvetur til virðingar, umræðna og frásagna ásamt því að sýna 

virka hlustun er að skapa aðstæður til örvandi námsumhverfis. Samkvæmt fræðunum er 

bakgrunnur og fyrri reynsla mikilvægt bakland ímyndunaraflsins og ímyndunaraflið 

kemur með samræðum og að beita huganum við fjölbreytt verkefni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að stigið hefur verið skrefið í þá átt að hvetja til öflugra 

málumhverfis og að rödd nemandans fær að hljóma með skoðunum og álitum. Betur má 

ef duga skal og því verður þeirri vinnu áfram haldið sem unnið hefur verið að síðustu 

misseri í að efla og útvíkka orðaforða nemenda. 
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6 Lokaorð 

Ég hugsa til uppvaxta ára minna og samferðafólksins; foreldranna, afa, fullorðna fólksins 

í sveitinni og jafnaldra minna. Fólksins sem talaði við mig, svaraði spurningum mínum og 

sagði mér hvers kyns sögur. Fólk sem leyfði minni rödd að hljóma. Með þessu fólki og af 

þeim mótaðist minn orðaforði. Orðaforði hins daglega lífs úr búskapnum, heyskapnum, 

leitunum, samvinnunni o.fl.  

Megintilgangur minnar rannsóknar var að fylgjast með hvernig ég ynni með orðaforða 

nemenda minna. Meginmarkmið mín voru að efla mig sem fagmann og efla orðaforða 

nemenda minna og vekja áhuga á tungumálinu. Ég ákvað að vinna starfendarannsókn því 

mér fannst það áhugaverð aðferð og ég taldi að hún myndi geta nýst mér vel. Ég lagði í 

verkefnið og það stóð í tvö ár. Ég átti í nokkurri glímu við að vera bæði sá sem rannsakar 

og vera sá sem er rannsakaður ásamt því að ná tökum á að hefja ferlið. 

Rannsóknardagbók varð aðal gagnaöflunin og það tók mig talsverðan tíma að læra hvað 

ætti heima í bókinni og eins að setjast niður og skrá. Ferli mitt sem rannsakanda var 

brekka. Samviskubit yfir litlum skráningum og skrifum fyrstu mánuðina varð yfirráðandi 

og ég stóð frammi fyrir vanmætti gagnvart verkefninu ítrekað og uppsafnað samviskubit. 

Hvað voru gögn tók mig talsverðan tíma að sjá. Þótti allir hlutir svo hversdagslegir að ég 

veitti ekki athygli hvað var að gerast fyrir framan nefið á mér.  

Að grúska í fræðum og kynnast áherslum fræðimanna er þroskandi. Þegar næst að 

staðsetja sig í fræðunum vekur það með manni góðar tilfinningar. Í upphafi verkefnisins 

ætlaði ég að vinna markvisst með kennsluaðferðir í lesskilningi og fleiru sem myndi auka 

orðaforða nemenda. En í ferlinu varð óvænt áherslubreyting og ég fór meira þá leið að 

hlusta á nemendur og huga að því hvernig ég talaði við nemendur og hvernig þeir töluðu 

sín á milli. Ég komst þarna í verkfæri sem mér líkaði vel að vinna með og tel mig núna 

betur í stakk búna til að sinni fjölbreyttari leiðum í orðaforðakennslu en áður.  

Rannsóknin kennir mér ýmsilegt varðandi nemendur og mest þó varðandi mig sjálfa. 

Það tók mig dálítinn tíma að ná tökum á hvernig ég ætlaði að gera hlutina. Því leið svolítill 

tími þar til upplifunin kom þ.e. að ég lærði að hlusta og eiga samtalið með nemendum og 

átta mig þar með á að þarna væri ég að upplifa þeirra orðaforða, þeirra þekkingu og 

reynslu. Tilfinningin „ég hitti á það“, ef svo má segja, var ólýsanleg. Sérstaklega af því að 

ég hafði verið búin að lenda í svo mörgum ógöngum fram að þessu. Ég fann fyrir öryggi 

þegar ég fann „leiðina mína“. Þá fyrst fannst mér takast að sameina rannsakandann og 

viðfangsefnið, mig sjálfa. 
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Þátttaka í daglegu lífi og uppeldi barna krefst ábyrgðar. Það krefst einnig vilja til 

umbóta, framfara, samvinnu og sköpunar. Það þarf umburðarlyndi, virðingu, þolinmæði 

og umfram allt skilning. Reynsla hvers og eins er dýrmæt og að geta yfirfært reynslu og 

fyrri þekkingu þegar verið er að læra eitthvað nýtt og auka við orðaforðann. Góður 

orðaforði er mikilvægur og nauðsynlegt að efla hann alla ævi.  

Hinar mýmörgu spurningar og vangaveltur nemenda minna hafa átt stóran þátt í að 

starf mitt hafi þróast í ákveðna átt á þessu rannsóknartímabili sem spinnur rúm tvö ár. 

Átt sem mér hugnast því ég upplifi mig jákvæðari, móttækilegri og sterkari fagmann en 

áður.  

Ég hvet alla sem starfa með börnum að skrá hjá sér hugleiðingar og dæmi úr kennslu. 

Það sem gengur vel og eins það sem gengur illa og þá af hverju.  

Fyrr í verkefninu vísaði ég í ljóð Haraldar Reynissonar og geri það hér með aftur og 

betur. Mér finnst eftirfarandi ljóðlína vera lýsandi fyrir vegferð mína á meðan 

ritgerðarsmíð stóð og nú þegar ég hef lokið verkefni mínu til fullnaðar meistaraprófs. 

„Leiðin er löng strembin og ströng, en hann er yndislegur dagurinn í dag.“ 
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Viðauki A: Skrifleg samstarfsheimild skólastjóra og 
rannsakanda 

Skólastjóri Auðarskóla 

Eyjólfur Sturlaugsson 

Stóra-Vatnshorni 23. október 2015 

Vegna meistararannsóknar minnar sem er starfendarannsókn, mun ég ígrunda kennslu 

mína m.a. varðandi orðaforða nemenda á miðstigi. Aðalleiðbeinandi minn er Karen Rut 

Gísladóttir Lektor við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. 

Í rannsókninni mun ég einbeita mér að því að fylgjast með orðaforða nemenda, kenna 

orðaforða og hlusta eftir orðaforða nemenda. Rannsóknardagbók er helsta 

rannsóknartækið mitt, ásamt því að taka ritunarsýni frá nemendum, rannsóknarvinur 

fylgist með í kennslu, teknar verða myndir, upptaka á upplestri og umræðum um 

ákveðið efni og einhver viðtöl verða tekin við foreldra. 

Bréf um rannsóknina verða send viðkomandi foreldrum/forráðamönnum og beðið um 

leyfi þeirra þar sem trúnaði og nafnleynd er heitið og að myndir sem óskað er að fá að 

taka verði ekki notaðar til birtingar nema með leyfi nemenda og 

foreldra/forráðamanna. Tekið verður fram að það sem nemendur segja og skrifa varpi 

einungis ljósi á starf mitt sem kennara. 

Í rannsókninni verður farið með upplýsingar sem trúnaðarmál og það sem notað verður 

til birtingar verður ekki hægt að rekja til ákveðinna persóna og nafn skólans eingöngu 

birt ef skólinn (stjórnendur) telur sig hafa hag af því. Rannsóknin verður tilkynnt til 

persónuverndar. 

 

Skólastjóri Auðarskóla 

 

Jóhanna Sigrún Árnadóttir meistaranemi í kennslufræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands 
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Viðauki Á: Heiti viðauka 

Stóra-Vatnshorni nóv 2015 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn 

 

Ásamt því að vera íslensku kennari barnsins þíns í vetur mun ég einnig að safna gögnum fyrir 

meistaraverkefni mitt í náms- og kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsókn mín er starfendarannsókn og miðar að því að skoða hvernig ég sem kennari vinn að því 

að efla orðaforða nemenda á miðstigi.  

Lítil áhætta er fólgin í þátttöku nemenda í þessari rannsókn. Skólinn okkar er vissulega lítill og 

þeir sem til þekkja vita í hvaða skóla ég kenni og því kannski auðvelt að vita að nemendur mínir 

eru á miðstigi. Ég reyni eftir fremsta megni að leyna því hverjir þátttakendur mínir eru og noti ég 

dæmi frá nemenda þá verður ekki getið nafns heldur rætt um nemanda og dæmið mun einungis 

varpa ljósi á kennsluhætti mína. Ég tel þó ekki neina áhættu fyrir barnið þitt ef einhver áttar sig 

á því um hvern ræðir þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða kennsluhætti mína. Það er 

einnig von mín að þessi starfendarannsókn leiði af sér betri skilning og hæfni hjá mér sem 

fagmanneskju á hvernig orðaforði lærist, hverju eigi að hlusta eftir og hvernig velja eigi heppilegar 

kennsluaðferðir. 

Sú gagnasöfnunaraðferð sem ég mun nota mest er rannsóknardagbók en þar skrifa ég 

hugleiðingar mínar um kennsluhætti mína og reynslu af því að hlusta eftir og vinna með 

orðaforða nemenda. Einnig mun ég taka afrit af ritunarverkefnum nemenda, taka viðtöl, safna 

myndbandsupptökum úr kennslustund þar sem unnið er með orðaforða og við erum t.d. að ræða 

um ákveðnar bækur, ákveðið efni eða vinna eftir ákveðinni kennsluaðferð. Með 

myndbandsupptöku er ég að horfa eftir kennsluháttum mínum, hvort ég sé að efla orðaforða og 

þá hvernig. Ég leita einnig til samstarfsfólks míns sem upplifir mína kennsluhætti. Megintilgangur 

rannsóknarinnar er skoða hvernig ég get þróað kennsluhætti mína í orðaforðakennslu. Á 

einhverjum tímapunkti gæti ég leitað eftir aðstoð ykkar og beðið ykkur um að fylla út 

spurningalista eða taka þátt í viðtali um barnið ykkar og orðaforða. 

Samkvæmt rannsóknum er orðaforði sá þáttur sem hefur mest áhrif á lesskilning og er orðaforði 

að lærast alla ævi. Með auknum forða í orðasafninu verður einstaklingurinn færari í að læra ný 
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orð og skilja heiminn í kringum sig. Samræður eru kjörinn vettvangur til að auka orðaforða og 

skilning á orðum og það er lestur einnig. Með auknum orðaforða eykst ályktunarhæfni bæði á því 

sem lesið er og þeim málefnum sem rætt er um hverju sinni. 

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og nafnleyndar. Þess ber að geta að rannsóknin verður tilkynnt til 

Persónuverndar. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Karen Rut Gísladóttir 

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina þá hvet ég þig til að setja þig í samband 

við mig, Hönnu Siggu, í síma 434 1342 eða 847 9598.  

Þú ræður því hvort barnið þitt tekur þátt í rannsókninni eða ekki. Ef þú ákveður að láta barnið 

þitt ekki taka þátt eða hætta þátttöku á einhverjum tímapunkti þá mun það ekki hafa nein áhrif 

á nám barnsins þíns eða samskipti okkar. 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú/þið hafið ákveðið að taka þátt í rannsókninni eftir að hafa 

kynnt þér/ykkur innihald þessa bréfs og haft tækifæri til að spyrja út í rannsóknina. Ég mun láta 

ykkur hafa afrit af þessu bréfi. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku ykkar 

Jóhanna Sigrún Árnadóttir 

Meistaranemi  

Menntavísindasvið  

Háskóli Íslands 
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Samþykki foreldra 

 

____________________________________________ undirskrift 
___________________dagsetning 

____________________________________________ undirskrift 
___________________dagsetning 

 

___   Ég SAMÞYKKI að tekin séu upp viðtal/viðtöl við mig í tengslum við þessa rannsókn. 

___   Ég SAMÞYKKI EKKI að tekin séu upp viðtal/viðtöl við mig í tengslum við þessa rannsókn. 

_________________________________Undirskrift 

_________________________________Undirskrift 

 

___   Ég SAMÞYKKI að tekin séu upp viðtal/viðtöl við barnið mitt í tengslum við þessa rannsókn. 

___   Ég SAMÞYKKI EKKI að tekin séu upp viðtal/viðtöl við barnið mitt í tengslum við þessa 

rannsókn. 

_________________________________Undirskrift 

_________________________________Undirskrift 

 

___   Ég SAMÞYKKI að hægt verði að vitna beint til þess sem ég segi í viðtölum við mig. 

___   Ég SAMÞYKKI EKKI að hægt verði að vitna beint til þess sem ég segi í viðtölum við mig. 

_________________________________Undirskrift 

_________________________________Undirskrift 

 

___   Ég SAMÞYKKI að hægt verði að vitna beint til þess sem barnið mitt segir í skólastofunni 

eða í viðtölum við það. 

___   Ég SAMÞYKKI EKKI að hægt verði að vitna beint til þess sem barnið mitt segir í 

skólastofunni eða í viðtölum við það. 

_________________________________Undirskrift 

_________________________________Undirskrift 
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___   Ég SAMÞYKKI að myndbandsupptökur verði notaðar sem gagnaöflun. 

___   Ég SAMÞYKKI EKKI að myndbandsupptökur verði notaðar sem gagnaöflun. 

_________________________________Undirskrift 

_________________________________Undirskrift 

 

 

 

 


