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Ágrip 
 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn (e. Action research) en sú 

rannsóknaraðferð hefur notið vaxandi athygli á undanförnum árum. Í 

starfendarannsókn er hlutverk rannsakanda að skoða og rannsaka ákveðið 

viðfangsefni eða vera jafnframt sjálfur viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru auk rannsakanda nemendur í þriðja bekk 

tveggja skóla í tveimur landshlutum á Íslandi, samtals 41 nemandi. Rannsóknin 

fór fram á tímabilinu janúar til desember 2017. 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvað ég gæti gert til að 

bæta kennsluhætti mína með tilliti til nemenda með íslensku sem annað 

tungumál, ásamt því að skoða kennsluaðferðina Byrjendalæsi og hvernig 

aðferðir innan hennar hentuðu nemendum með íslensku sem annað tungumál.  

Þar sem hlutverk starfendarannsókna er að rannsaka eigið starf skoðaði ég 

hvernig ég gæti notað Byrjendalæsi til að auka þátttöku nemenda með íslensku 

sem annað tungumál í verkefnum bekkjarins. Gögnum var safnað með skrifum 

í rannsóknardagbók, viðtali við kennara, óformlegum samtölum skráðum í 

rannsóknardagbók, vettvangsathugunum, samtölum við nemendur, verkefnum 

nemenda og ljósmyndum.  

Helstu niðurstöður voru þær að með því að ræða um ólík móðurmál 

nemenda innan bekkjarsins tókst mér að svipta hulunni af bakgrunni þeirra. 

Nemendur völdu sér í meira mæli bækur á eigin móðurmáli til að lesa í 

yndislestrarstundum eða jafnvel upphátt fyrir samnemendur. Ég fór að hlusta 

á nemendur í stað þess að heyra aðeins í þeim og áttaði mig á mikilvægi þess 

að rödd nemenda heyrist og hafi raunverulegt vægi. Ég varð sátt við þær leiðir 

sem ég fann til að virkja umræddan nemendahóp frekar í námi og áttaði mig á 

því að nemendur geta mun meira en talið er, þeir vilja krefjandi verkefni en 

einnig þyrstir þá í að læra ný orð. Undir lok rannsóknartímabilsins var ég 

komin með ákveðið jafnvægi þar sem ég náði að tryggja nám allra nemenda 

innan veggja kennslustofunnar óháð móðurmáli þeirra.  

Starfendarannsóknin hjálpaði mér að ígrunda starf mitt og mótaði mína 

starfskenningu sem verðandi grunnskólakennari. Ég mun ávallt búa að öllu 

sem ég lærði í rannsóknarferlinu og þekkingin sem ég aflaði mun vonandi 

nýtast öðrum kennurum sem starfa eftir kennsluaðferðinni Byrjendalæsi og eru 

með nemendur með íslensku sem annað tungumál í sínum námshópum.  

 





 

Abstract 

 

This study is an Action Research which is a research method that has gained 

increased attention in recent years. In Action Research, the investigator's role 

is to examine and investigate a specific subject or to be the subject of the 

research itself. Participants in my study were students in the 3rd grade of two 

schools in two different parts of Iceland, in a total of 41 students. The study 

took place from January to December of 2017. 

The main subject of the study was looking into what I could do to 

improve my teaching approach regarding students whose Icelandic is a second 

language, as well as to study the teaching method Byrjendalæsi, (e. Beginning 

literacy) and how its methods suited students whose Icelandic is their second 

language. 

Since the role of Action research is researching my own actions as a 

teacher, I examined how I could use the Beginning literacy teaching method to 

increase participation in class assignments of those students whose Icelandic 

is a second language. Data was collected by writing in a research journal, 

formal interview, informal conversations recorded in a research journal, forum 

examinations, conversations with students, student projects and photographs.  

The main results were that by discussing different mother tongue of 

students within the class, I managed to unveil their background. Students more 

often chosed to read books in silent reading time in their native language and 

even read aloud for fellow students. I started listening to students instead of 

only hearing them and realized the importance of the student’s voice. I became 

comfortable with the ways I found to get students whose Icelandic is a second 

language more engaged in the classroom work and realized that students can 

achieve more than expected, they want challenging assignments but are also 

eager to learn new words. By the end of the research period, I had a definite 

balance, as I managed to ensure that all students in the classroom are learning, 

regardless of their mother tongue. 

The action research helped me reflect upon my work and shaped my job 

as a future elementary school teacher. I will always cherish what I learned 

through the research process and the knowledge I gained will hopefully benefit 

other teachers who adopt the Beginning Literacy teaching method and have 

students whose Icelandic is a second language in their teaching contexts. 

 

  





 

 

 

 

 

Þessa starfendarannsókn tileinka ég öllum nemendum mínum með 

íslensku sem annað tungumál. Þið eruð mér innblástur í starfi og glæðið 

skólastarfið þeim fjölbreytileika sem nútíma samfélag þarfnast.  

Þið eruð fjársjóður – þið eruð ofurhetjur! 

 

 





 

Formáli 
 

Verkefni þetta er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni til M.Ed-prófs í 

menntunarfræðum við kennaradeild Háskólans á Akureyri.  

 Verkefnið er starfendarannsókn þar sem ég rannsakaði eigin störf í 

tengslum við Byrjendalæsi og nemendur með íslensku sem annað tungumál. 

Undirbúningur að verkefninu hófst á haustdögum 2016 en rannsókn var 

framkvæmd á tímabilinu janúar til desember 2017.  

Leiðbeinandi við verkið var Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, sérfræðingur 

við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og vil ég færa henni mínar 

allra bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hlýtt viðmót og að leiða mig áfram í 

fagmennsku og ígrundun. Rúnar Sigþórsson, prófessor í menntunarfræðum, 

veitti ómetanlega ráðgjöf við gerð rannsóknarinnar sem seint verður full 

þakkað. Björn Ingólfsson sá um yfirlestur ritgerðar og gerði það af mikilli 

kostgæfni. Þakka ég honum kærlega fyrir allar athugasemdirnar.  

Bestu þakkir fá nemendur mínir og foreldrar þeirra sem gerðu mér kleift að 

framkvæma þessa starfendarannsókn. Þakkir færi ég einnig þeim fjölmörgu 

kennurum, sérkennurum, leiðtogum í Byrjendalæsi og öðru starfsfólki 

skólanna fyrir fræðandi og gefandi samtöl. Án þeirra hefði efniviður í 

rannsóknina verið takmarkaður. Ég vil líka þakka stjórnendum og 

samstarfsfólki mínu við skólana tvo sem opnuðu dyrnar fyrir mig og studdu 

mig í einu og öllu. Velvild og vinsemd þeirra sem ég ræddi við á 

rannsóknartímabilinu er ólýsanleg og færi ég öllum mínum viðmælendum 

bestu þakkir fyrir. Að lokum þakka ég fjölskyldu minni og þá sérstaklega 

manninum mínum og börnum sem gáfu mér tækifæri til að eltast við 

hugmyndir mínar og veittu mér svigrúm til vinnu. Því verð ég ævinlega 

þakklát.  
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1. Inngangur 

 
Skýrt kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 42) að á Íslandi sé starfað eftir 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar, áhersla er lögð á að allir 

nemendur hafi ólíkar þarfir og á nám hvers og eins nemanda að vera á hans 

forsendum. Enn fremur kemur fram að fjölbreytt vinnubrögð og 

kennsluaðferðir eigi að vera ríkjandi í skóla án aðgreiningar og er það á ábyrgð 

kennara að velja árangursríkustu leiðirnar svo að sem flestir nái sem bestum 

árangri. Nauðsynlegt sé fyrir kennara að taka tillit til aldurs, þroska og getu 

nemenda sinna (Mennta-og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 49).  Við 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (e.d.) var þróuð 

kennsluaðferðin Byrjendalæsi (hér eftir BL) sem ætluð er til læsiskennslu á 

yngsta stigi grunnskólans. Samkvæmt henni er gert ráð fyrir að börn með ólíka 

færni geti unnið hlið við hlið og vegna þessa er lögð rík áhersla á samvinnu frá 

byrjun. Í nýrri rannsókn á BL kemur í ljós að ríflega 80% kennara nemenda í 

1. og 2. bekk sem kenna eftir aðferðum BL eru meðvitaðir um mikilvægi 

námsaðlögunar og mikill meirihluti skrifar einstaklingsmiðun inn í áætlanir 

sínar. Þegar kemur að nemendum með íslensku sem annað tungmál (hér eftir 

ÍSAT nemendur) telja um 70% kennara nemenda í 1. og 2. bekk að BL henti 

flestum eða mörgum í þeim hópi  (Rúnar Sigþórsson, Gretar L. Marinósson og 

Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 201−202). Í sömu rannsókn má sjá að 7−10% 

kennara telja að BL henti fáum eða fæstum ÍSAT nemendum. Því er áhugavert 

að skoða hvað hægt sé að gera til að hjálpa kennurum að ná til þessa 

nemendahóps og aðlaga BL að þörfum ÍSAT nemenda.   

Heimaskóli minn hóf innleiðingu á BL haustið 2014 en á sama tíma hóf 

ég kennsluferil minn sem leiðbeinandi með umsjón í 1. bekk þar sem 40% 

nemenda voru ÍSAT nemendur. Ég hellti mér á kaf í BL og fannst það frá fyrstu 

stundu vera álitlegur kostur í læsiskennslu ungra barna sökum fjölbreytileika 

verkefna, heildarnálgunar á lestur, hlustun, ritun og tal ásamt því að ég taldi 

mig geta notað það til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Þegar 

nemendahópur minn var kominn í 3ja bekk átti ég sífellt erfiðara með að ná 

tökum á BL og kennslu ÍSAT nemenda. Ég vildi skoða nánar hvað ég gæti gert 

til að mæta þörfum þeirra betur innan veggja kennslustofunnar og takmarka 

þannig sérkennslustundir því oft var maður ekki viss hvort að nemandi væri að 

koma eða fara úr kennslustundum því sífellt var verið að taka nemendur út. Ég 

ákvað því að skrá hjá mér hvað ég væri að gera nú þegar, hvernig ég gerði það, 

hvað ég væri ósátt við og hvað ég vildi skoða nánar.  

Ég var verulega ósátt við þá staðreynd að hjá mér virtust ÍSAT nemendur 

fljóta auðveldlega með, þeir gátu margt en ekki allt, voru til friðs og ég átti það 
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til að hreinlega gleyma þeim. Oftar en ekki setti ég þá í einhvers konar 

afþreyingarverkefni sem höfðu í raun engin námsmarkmið, ef verkefni hópsins 

reyndust þeim of erfið. Oft fór mikill tími hjá þeim í að bíða eftir aðstoð, vinna 

aukaverkefni eða einfaldlega horfa út í loftið því þeir skildu ekki framgang 

kennslustundarinnar. Þessu vildi ég breyta og þá kviknaði hugmyndin um að 

framkvæma starfendarannsókn sem lokaverkefni í meistaranámi mínu við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég ákvað að leita til einstaklings sem hefði 

tengsl við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (hér eftir MSHA) 

og þekkti BL sem kennsluaðferð mjög vel. Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir 

sérfræðingur hjá MSHA tók vel í erindið mitt um að skoða BL og ÍSAT 

nemendur á fundi í lok september 2016. Við ræddum saman um þær hugmyndir 

sem ég hafði og svo tóku við næstu skref, að þrengja viðfangsefnið og 

skipuleggja hvernig starfendarannsóknin færi fram.  
Þegar ég lagði af stað í vegferð starfendarannsóknarinnar var ég með tvö 

markmið að leiðarljósi. Annars vegar var markmiðið að skoða hvernig mér 

hefur gengið að bæta kennsluhætti mína sem snúa að ÍSAT nemendum og hins 

vegar kanna hvaða verkfæri innan BL eru helst til þess fallin að auka virkni og 

þátttöku ÍSAT nemenda í allri vinnu innan veggja kennslustofunnar. Lagði ég 

því upp með neðangreindar spurningar í rannsóknarferli mínu þar sem fyrsta 

spurningin var aðalspurning en jafnframt lagði ég fram þrjár undirspurningar.  

Hvernig má bæta læsiskennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál 

með aðferðum Byrjendalæsis?    

• Hvernig hefur mér gengið að kenna nemendum með íslensku sem 

annað tungumál með aðferðum Byrjendalæsis? 

• Hvar ég get bætt mig? 

• Hvaða bjargir hefur Byrjendalæsi fyrir kennara slíkra nemenda?  

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að geta nýst grunnskólakennurum sem starfa 

eftir hugmyndafræði BL. Þær gætu verið notaðar sem ákveðinn leiðarvísir við 

kennslu ÍSAT nemenda með að það markmiði að virkja þá frekar í námi og að 

auka sjálfstæði þeirra og frumkvæði. Ég tel mikla þörf á því að skoða þetta 

viðfangsefni nánar þar sem engar rannsóknir eru til sem beina kastljósinu að 

samspili BL og ÍSAT nemenda. 
 

Hluti af M.Ed. námi í menntunarfræðum felst í vettvangsnámi og 

æfingakennslu sem nær yfir heila önn. Ég ákvað að venda kvæði mínu í kross, 

segja skilið við heimaskólann minn um hríð og færa mig í annan landshluta og 

annan skóla fyrir þessa áfanga. Skólinn sem ég valdi sem mótttökuskóla í 

æfingakennslu er rótgróinn BL-skóli en eins og fram kom á heimasíðu skólans 

þá er BL kennt í 1.−3. bekk skólans en einnig er hann með áhugaverða 

fjölmenningarstefnu sem ég taldi að væri gott fyrir mig að kynnast og myndi 
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nýtast mér í starfendarannsókn minni. Það er fátt sem maður lærir betur af en 

að sjá aðra kennara í starfi og ræða við þá um kennsluna. 

 Uppbygging verkefnis 

Hér verður gerð grein fyrir uppbyggingu verkefnis. Verkefnið hefst á 

inngangsorðum í fyrsta kafla þar sem viðfangsefnið er kynnt og ástæður fyrir 

því að það varð fyrir valinu. Einnig er fjallað um tilgang og markmið 

verkefnisins ásamt því að rannsóknarspurningar eru lagðar fram. Því næst 

skiptist verkefnið í sex kafla sem allir hafa ólík viðfangsefni. 

 Í öðrum kafla er að finna fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Þar er 

fjallað stuttlega um menntastefnuna Skóli án aðgreiningar, bakgrunn hennar 

og útfærslu í íslensku menntakerfi. Einnig er fjallað almennt um BL,  tilurð 

þess og framkvæmd í kennslu, því næst er fjallað um BL og kennslu á 

orðaforða en þar er hugtakið orðaforði einnig skilgreint og svo er fjallað um 

BL og nemendur með ólíkar námsþarfir. Sjónum er síðan beint að ÍSAT 

nemendum í skólasamfélaginu en þar eru meðal annars skilgreind hugtökin 

móðurmál, annað mál, tvítyngi og innflytjandi. Því næst er fjallað um 

orðaforðanám ÍSAT nemenda og að lokum er fjallað um námsþarfir þessa 

nemendahóps. Að lokum er stiklað á stóru um raddir nemenda og þau áhrif 

sem nemendur hafa á eigið nám. 

Þriðji kafli verkefnisins fjallar um aðferðarfræði rannsóknarinnar þar 

sem farið er yfir starfendarannsóknir, þátttakendur rannsóknarinnar og 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Einnig er fjallað um réttmæti rannsóknar og 

siðferðilegar kröfur í starfendarannsóknum.  

 Fjórði kafli snýr að niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

skólastarf og ÍSAT nemendur en síðan er farið yfir niðurstöður eftir 

þrepaskiptingu BL þar sem fyrst er fjallað um niðurstöður er snúa að inntaki 

texta, því næst að niðurstöðum tengdum sundurgreindandi vinnu og síðast er 

fjallað um niðurstöður er snúa að enduruppbyggingu. Saman við þetta fléttast 

umræða um samvinnu við heimili nemenda. Að lokum er fjallað um raddir 

nemenda og áhrif þeirra á námið. 

Fimmti kafli er umræðukafli þar sem dregnar eru saman helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar, þær tengdar við fræðilega umfjöllun um málefnin 

og ályktanir dregnar.  

Sjötti og síðasti kafli eru lokaorð ritgerðar þar sem niðurstöður eru 

dregnar saman og komið er með ábendingar um frekari rannsóknarefni á 

sviðinu. 

 

  

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru: Byrjendalæsi, kennsluaðferðir, íslenska 

sem annað tungumál og starfendarannsóknir. 
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 Fræðilegt baksvið 
 

Fræðilegu baksviði er hér skipt í fjóra kafla. Í upphafi er fjallað stuttlega um 

þann hluta íslensku menntastefnuna er kallast skóli án aðgreiningar, sögu 

hennar og kennslufræðileg sjónarhorn. Í öðrum kafla er rætt almennt um BL, 

því næst er fjallað um BL og orðaforða nemenda, og að lokum er fjallað um 

hvernig BL mætir ólíkum námsþörfum nemenda. Þriðji kafli fjallar um ÍSAT 

nemendur og er honum á sama hátt skipt upp í almenna umræðu um ÍSAT 

nemendur í íslensku skólasamfélagi, því næst er fjallað um orðaforða þessa 

nemendahóps og að lokum námsþarfir ÍSAT nemenda. Í fjórða og síðasta 

kaflanum vendi ég kvæði mínu í kross og tek fyrir raddir nemenda og þau áhrif 

sem nemendur geta haft á nám sitt.  

 Skóli án aðgreiningar 

Það var með lögum um fræðslu barna sem sett voru árið 1946 að fyrst var rætt 

um að skólinn skyldi skipuleggja starf sitt í samræmi við þarfir og eðli 

nemenda. Fram að því var hlutverk skólanna einfaldlega að kenna tilteknar 

námsgreinar. Í lögum um grunnskóla sem sett voru árið 1974 var skerpt á fyrri 

lögum og skólum gert skylt að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Í kjölfar 

þessara laga var yfirstjórn grunnskólanna færð til sveitarfélaga, landinu skipt 

niður í fræðsluumdæmi og embætti fræðslustjóra urðu til. Hlutverk 

fræðslustjóra var að hafa umsjón með kennslu og skólahaldi, hafa eftirlit með 

framkvæmd laganna og veita skólum sérfræðiþjónustu. Hugtakið skóli án 

aðgreiningar (e. inclusive education) lítur fyrst dagsins ljós í íslensku máli 

þegar Salamanca-yfirlýsingin var þýdd yfir á íslensku. Salamanca-yfirlýsingin 

var samþykkt af Sameinuðu þjóðunum árið 1994 en í henni kemur fram að 

skólar eigi að taka við öllum börnum sama hvernig á stendur um atgervi þeirra, 

hvort sem um er að ræða líkamlegt, andlegt, félagslegt og tilfinningalegt 

ásigkomulag eða málþroska (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2015, bls. 

9).  Segja má að skóli án aðgreiningar sé skóli sem kappkostar að mæta náms- 

og félagsþörfum allra barna sem við hann stunda nám. Í skóla án aðgreiningar 

eiga fjölbreyttir kennsluhættir, sveigjanleiki og hvetjandi námsumhverfi að 

vera í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160).   

Nauðsynlegt er í skóla án aðgreiningar að kennarar hafi skilning og 

þekkingu á því hvernig nám á sér stað og þeir þurfa að vera í stakk búnir að 
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kenna fjölbreyttum nemendahópi, en á sama tíma vera tilbúnir að vinna með 

öðrum kennurum og sérfræðingum, að ógleymdum heimilum nemenda. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um skyldur og ábyrgð foreldra á námi barna 

sinna og þar er tíundað mikilvægi samráðs milli heimilis og skóla ásamt því að 

foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna og styðji við skólagöngu 

þeirra. Gott samstarf milli heimilis og skóla getur reynst mikill áhrifavaldur á 

nám nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 167). Nauðsynlegt er fyrir 

kennara að hafa í huga að foreldrar ÍSAT nemenda koma oft úr öðruvísi 

málumhverfi og menningu að ógleymdu skólaumhverfi og því þarf að koma til 

móts við þarfir þeirra sem foreldrar, ekki síður en þarfir nemenda (Hermína 

Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 2017, bls. 31−33). 

 Byrjendalæsi 

BL er nafn á samvirkri kennsluaðferð í læsi fyrir börn í 1. og 2. bekk 

grunnskólans sem byggð er á traustum fræðilegum grunni, á kenningum 

erlendra fræðimanna um árangursrík vinnubrögð í læsiskennslu (Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 35).  Samvirk nálgun í læsiskennslu gengur út á vinnu 

með alla þætti málsins á sama tíma, það er að segja lestur, hlustun, ritun og tal. 

Samvirkt nám fellur mitt á milli heildar- og eindaraðferðar í læsiskennslu (Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 35 og Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og 

Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 26). BL var þróað hjá Miðstöð skólaþróunar 

við Háskólann á Akureyri (hér eftir MSHA) á árunum 2004−2006 (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007a, bls. 19) og skólaárið 2016−2017 höfðu 85 skólar í öllum 

landshlutum farið í gegnum tveggja ára innleiðingu á BL (Rúnar Sigþórsson 

og Gretar L. Marinósson, 2017, bls. 7). Samkvæmt hugmyndafræði BL er gert 

ráð fyrir að börn með ólíka færni geti unnið hlið við hlið og þess vegna er lögð 

rík áhersla á samvinnnám allt frá upphafi grunnskólagöngu. Það þarf góðan 

stuðning við innleiðingu BL þar sem aðferðin krefst mikillar ígrundunar og 

víðtækari vinnubragða en flestir kennarar hafa vanist. Þess vegna fylgir BL 

ákveðið starfsþróunarlíkan sem lýsir hvernig fræðsla og stuðningur er við 

innleiðingu aðferðarinnar í formi námskeiða, námssmiðja, sameiginlegs 

gagnabanka og samræðna á lokuðu svæði á Facebook (Miðstöð skólaþróunar 

við Háskólann á Akureyri, e.d.).  

BL skiptir skipulagi kennslunnar í þrjú þrep. Fyrsta þrep felur í sér inntak 

texta þar sem kennari velur gæðatexta til að lesa fyrir nemendur (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007a, bls. 17). Textinn getur verið ævintýri, ljóð, saga eða 

fróðleikstexti. Kennari velur textann út frá markmiðum kennslunnar og 



7 

 

áhugasviði nemenda. Því næst útbýr hann kennsluáætlun þar sem hann tiltekur 

markmið og leiðir að þeim. Í upphafi námslotu les kennari fyrir nemendur 

textann sem er grunnur að allri vinnu nemenda í tengslum við læsisnám þeirra 

í lotunni. Í kjölfar þess gefast ríkuleg tækifæri til að ræða textann og kryfja 

hann með tilliti til orðaforða, skilnings og annarra þátta, þar sem nemendur 

hafa fengið sameiginlega upplifun af honum. Þetta er hægt að gera óháð 

lestrarfærni einstakra nemenda (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, 

Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 26). 

Annað þrep snýr að hinum tæknilegu þáttum lestrarnámsins svo sem 

sundurgreiningu og hljóðvitund  (Rósa Eggertsdóttir, 2007a, bls. 19). Á þessu 

þrepi leitar kennarinn sérstaklega leiða til að gera námið athafnamiðað þannig 

að fjölbreyttar námsaðstæður bjóði upp á samskipti og hreyfingu (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 27). 

Stökkpallur frá fyrsta þrepi yfir í annað þrep er svokölluð lykilorðavinna þar 

sem valið er orð úr textanum, svokallað lykilorð, sem skoða á nánar með tilliti 

til námsmarkmiða. Þetta orð er notað sem innlögn á þeim tæknilegum þáttum 

lestrarnámsins sem taka á fyrir (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 39−40). Þriðja 

og síðasta þrepið kallast enduruppbygging þar sem nemendur vinna fjölbreytt 

verkefni tengd viðfangsefninu þar sem byggt er á vinnu í fyrri þrepum. Hér 

gefst þeim tækifæri til að skapa nýtt, miðla, álykta, endurgera o.s.frv. Segja má 

með vissu að aðferðin bjóði upp á rík tækifæri fyrir kennara til að skipuleggja 

fjölbreytta vinnu nemenda hvort heldur sem unnið er með lesskilningsaðferðir, 

sjálfstæð vinnubrögð, orðaforða, skilning, tjáningu eða sköpun. Þarna á sér stað 

fjölbreytt vinna með ritmálið í heild (Rósa Eggertsdóttir, 2007a, bls. 17–20). 

Fyrrnefnd þrískipting er einkennandi fyrir kennsluaðferðina en auk hennar eru 

helstu sérkenni að unnið er með merkingarbær viðfangsefni, markvissa eflingu 

orðaforða, samvinnunám og stigskiptan stuðning kennara (Rósa Eggertsdóttir, 

2007a, bls. 17–20). Vert er að hafa í huga að þar sem BL er byggt á samvirku 

kennslulíkani er ekki óalgengt að þrepin renni að einhverju leyti saman. Þannig 

getur kennari farið á fyrri þrep til að tengja, rifja upp og dýpka nám sem þegar 

hefur átt sér stað (Anna Guðmundsdóttir og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 

74). Skýrt kemur fram í grein Rósu Eggertsdóttur, Jennýjar Gunnbjörnsdóttur 

og Þóru Rósu Geirsdóttur (2010, bls 26) að aðferðin gerir ráð fyrir því að mæta 

þörfum nemenda án aðgreiningar með einstaklingsmiðaðri kennslu og 

námsaðstæðum. Skipulagið á að virka hvetjandi til samvinnu og athafnamiðaðs 

náms. Lögð er áhersla á samvinnu í öllum þremur þrepum BL og verkefni 

byggð upp á þann hátt að árangur byggist á sameiginlegri þátttöku nemenda 

(Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, 

bls 27). Þessi áhersla á samvinnunám er í takti við niðurstöður rannsókna sem 
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sýnt hafa fram á að samvinnunám hentar einstaklega vel þegar saman koma 

börn með ólíkan menningarlegan bakgrunn (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 27).  

Byrjendalæsi og kennsla á orðaforða 

Í BL er mikið lagt upp úr kennslu orðaforða. Orðaforði er efldur á markvissan 

máta í tengslum við þann merkingarbæra texta sem nemendur vinna með 

hverju sinni. Orð sem nemendur ekki þekkja í texta vikunnar eru skýrð og rædd 

um leið og textinn er lesinn upp fyrir þá lágmark tvisvar sinnum í upphafi 

námslotu. Til að tryggja endurtekningu á orðunum eru þau sýnileg í 

skólastofunni auk þess sem þau birtast í verkefnum af tæknilegum toga, svo 

sem í skrift og réttritun, í verkefnum sem tengjast sambandi stafs og hljóðs, í 

orðaforðaverkefnum og í vinnu með hljóðvitund (Rósa Eggertsdóttir, Jenný 

Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 28). Orðaforði er grunnur 

að öllu námi barna. Börn sem hafa ríkan orðaforða geta með honum notið 

fegurðar tungumálsins, séð gleðina í orðaleikjum, tjáð skoðanir sínar og 

langanir bæði munnlega og skriflega en einnig getur ríkulegur orðaforði lagt 

línurnar fyrir menntun einstaklingsins og verið nemandanum haukur í horni 

alla hans skólagöngu (Beck, McKeown og Kucan, 2013, bls 2). Graves (2006, 

bls. 3) er sama sinnis og telur upp nokkrar ástæður fyrir mikilvægi orðaforða 

og þar á meðal það hversu jákvæð áhrif það hefur á lesskilning nemenda ef þeir 

fá markvissa kennslu í orðaforða.  

Orðaforða má skipta í tvennt, annars vegar er það virkur orðaforði og hins 

vegar óvirkur orðaforði. Virkur orðaforði er sá orðaforði sem einstaklingur 

notar þegar hann skrifar eða talar. Þetta eru þau orð sem einstaklingurinn þekkir 

vel, notar oft og skilur vel. Óvirkur orðaforði er hins vegar orðaforði sem 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir eða les, án þess þó að orðin séu endilega 

notuð í daglegu tali (Kamil og Hiebert, 2005, bls. 14 og Rósa Eggertsdóttir, 

2009, bls. 36). Þegar unnið er með orðaforða er mikilvægt að huga að samhengi 

orðanna. Hérna getur orðið „samhengi“ haft tvenns konar þýðingu; annars 

vegar mætti kalla það kennslu-samhengi þar sem orðaforðinn er einfaldlega 

kenndur með því að tengja saman orð og orðskýringu. Hin leiðin er að setja 

orðaforðann í samhengi við eitthvað annað, til dæmis gæðatexta (Beck, 

McKeown og Kucan, 2013, bls 2) en gæðatexti, sem hefur merkingu fyrir 

nemendur, er ávallt undirstaða allrar kennslu í BL (Rósa Eggertsdóttir, 2007a, 

bls. 18−19, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2018). Í drögum að lestrarfræði eftir Rósu Eggertsdóttur (2009, 

bls. 36−42) er fjallað sérstaklega um orðaforða. Þar eru taldar upp nokkrar 
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aðferðir til að vinna með orðaforða nemenda á fjölbreyttan máta, eins og til 

dæmis í gegnum orðaforðaspil, orðaforðaleiki og gerð orðavefja eða 

hugtakakorta. Sú aðferð sem kennari kýs að nota við kennslu orðaforða skiptir 

miklu máli og þar, líkt og í öðru námi nemenda, á fjölbreytni að vera í 

fyrirrúmi. Markmið með orðaforðakennslunni þurfa að vera skýr. Það er 

misjafnt hvaða leiðir eru farnar í kennslunni til að ná settu marki, hvort um er 

að ræða orð sem kennarinn vill einfaldlega kynna fyrir nemendum svo þeir 

hnjóti ekki um þau við lestur eða orð sem kennari vill að nemendur tileinki sér 

og öðlist dýpri skilning á í fjölbreyttum aðstæðum (Graves, 2006, bls. 60).   

Byrjendalæsi og nemendur með ólíkar námsþarfir 

Líkt og fyrr hefur komið fram er rík áhersla í aðalnámskrá grunnskóla 2013 

(mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 12) á að nám í grunnskólum 

landsins sé fyrir alla og ætlast er til þess að skólar komi til móts við 

mismunandi námsþarfir nemenda með fjölbreyttum viðfangsefnum og 

starfsháttum. Segja má með sanni að nemendur séu jafn ólíkir og þeir eru 

margir. Þannig koma þeir með mismunandi reynslu og þekkingu inn í 

læsisnámið. Í BL er gengið út frá því að hægt sé að mæta námsþörfum allra 

nemenda í almennri kennslu en einstaklingsmiðun í námshópnum þarf að 

undirbúa vandlega í kennsluáætlun með samskipti og samvinnu nemenda í 

huga (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 36). 

BL felur í sér fjölbreytt verkefni sem hægt á að vera að aðlaga að þörfum 

hvers og eins. Kennslan er skipulögð á þá vegu að nemendur vinna að ólíkum 

verkefnum byggðum á sama grunni sem tryggja á að allir fái verkefni við hæfi 

(Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, 2014).  Þegar kennarar hefja 

innleiðingu á BL fá þeir afhentan svokallaðan Handraða sem hluta af 

námskeiðsgögnum. Handraðinn er uppflettirit sem í er að finna fjölda 

hugmynda að verkefnum sem kennarar geta notfært sér við hina ýmsa þætti 

læsiskennslunnar (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður 

Lilja Bjarnadóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2015, bls 14–20). Niðurstöður 

rannsóknar sýna að kennarar í BL eru almennt meðvitaðir um mikilvægi þess 

að ná til fjölbreytts nemendahóps með námsaðlögun og eru virkir við að finna 

leiðir til þess í daglegu skipulagi kennslunnar (Rúnar Sigþórsson, Gretar L. 

Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 211).  
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 Nemendur með íslensku sem annað tungumál 
 

Með aukinni hnattvæðingu hafa ÍSAT nemendur aldrei verið fleiri á Íslandi og 

gera má ráð fyrir að þeim hópi nemenda muni fjölga ört á næstu árum.  Árið 

1997 sóttu 377 börn af erlendum uppruna nám í íslenskum grunnskólum  (Ari 

Klængur Jónsson og Elsa Arnardóttir, 2011, bls. 22) en samkvæmt Hagstofu 

Íslands (2017) voru 3.543 ÍSAT nemendur í grunnskólum hér á landi árið 2015. 

ÍSAT nemandi er skilgreindur sem nemandi með þann bakgrunn að foreldri 

eða foreldrar eru af erlendum uppruna og þá í flestum tilfellum innflytjendur. 

Hagstofa Íslands (2015) skilgreinir innflytjanda sem einstakling sem fæddur er 

erlendis og flytur til Íslands en báðir foreldrar eru fæddir erlendis sem og 

ömmur og afar. Annarrar kynslóðar innflytjandi er aftur barn sem fæðist á 

Íslandi en á foreldra af erlendum uppruna. Barn er talið af erlendum uppruna 

ef annað foreldrið er innflytjandi.  Með tilliti til þessa er áhugavert að skoða þá 

þróun sem hefur átt sér stað í íslensku skólakerfi. Í dag eiga allir nemendur rétt 

á því að skólinn komi til móts við sértækar námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar. Enn fremur eiga nemendur rétt á sérstökum 

stuðningi við nám ef þeir eiga erfitt með námið í samræmi við metnar sérþarfir. 

Samkvæmt 16. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 kemur fram að nemendur sem 

hafa annað móðurmál en íslensku eiga rétt á sérstakri kennslu í íslensku. 

Úthlutað er frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til sveitarfélaga um land allt vegna 

sérstakrar nýbúafræðslu (Félagsmálaráðuneyti, 2012) en samkvæmt skýrslu 

Menntamálastofnunar (Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland, 2018, 

bls. 8) um stöðu ÍSAT nemenda frá árinu 2018 vantar alla eftirfylgni á því 

hvernig og hvort þessum fjármunum er varið í kennslu ÍSAT nemenda. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (1992) var fullgildur á Íslandi árið 1992 en 

lögfestur hér á landi 20. febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf. Einn 

af grunnþáttum Barnasáttmálans er sá að öll börn eigi að njóta réttinda 

Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, trúar, ætternis, stöðu eða athafna 

foreldra svo fátt eitt sé nefnt. Sérstaklega er tekið fram í Barnasáttmálanum að 

öll börn eigi rétt á því að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu.  

Mikilvægt er að kennarar hafi þetta í huga við undirbúning náms og kennslu 

þannig að markmið þeirra sé ávallt að koma til móts við alla nemendur, einnig 

þá sem teljast til jaðarhópa innan skólastofunnar. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43) skal ávallt bera virðingu fyrir 

fjölbreytileika nemenda og mismunandi þörfum þeirra, hæfileikum hvers 

einstaklings og sérkennum hans. Einnig á að leggja áherslu á það að útrýma 

allri mismunun og aðgreiningu. Í skóla án aðgreiningar er allri einsleitni hafnað 
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en margbreytileikanum tekið fagnandi (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 8). Mikilvægt er í námi ÍSAT 

nemenda að skapa aðstæður sem auka gagnkvæman skilning þeirra á menningu 

hver annars og tryggja að aðstæður séu á þá vegu að samvinna aukist. Þannig 

sé lögð áhersla á að nemendur læri hver af öðrum frekar en hver um annan. Á 

þann hátt getur kennari ýtt undir fjölmenningarlega færni nemenda (Hafdís 

Ingvarsdóttir, Eyrún M. Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005, bls. 

708–709; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 40). Í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 37) kemur skýrt fram að 

þjálfa beri nemendur í íslensku í öllu námi og að þetta gildi jafnt um þá sem 

eru með íslensku sem móðurmál og íslensku sem annað mál.  

Í ljósi þeirra upplýsinga sem fram koma hér að ofan um fjölda nemenda af 

erlendum uppruna í skólum á Íslandi er óhjákvæmilegt að fjalla um hugtakið 

fjölmenning. Þegar hugtakið fjölmenning er skoðað er mikilvægt að horfa á 

skilgreiningar á því. Árið 1999 skilgreindi Guðrún Pétursdóttir (bls. 8) 

hugtakið fjölmenningu á þá vegu að það væri samfélagsform þar sem fólk af 

mismunandi þjóðerni byggi saman í sameiginlegu samfélagi. Nú tæpum 

tuttugu árum síðar telur Guðrún (munnleg heimild, 15. ágúst 2017) að 

skilgreining á hugtakinu sé of þröng. Fjölmenning eigi í raun ekki bara við um 

mismunandi þjóðerni og uppruna nemenda, heldur á fjölmenning sér einnig 

stað innan hóps Íslendinga, þar sem við höfum öll mismunandi bakgrunn, 

komum frá ólíkum fjölskyldugerðum og þannig eru allir bekkir 

fjölmenningabekkir þrátt fyrir að í þeim séu engir nemendur af erlendu bergi 

brotnir eða með íslensku sem annað tungumál Þessu eru Björk Helle Lassen, 

Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl. (2007, bls. 162) sammála og segja 

að skilgreining á fjölmenningu hafi breyst hægt og rólega í gegnum tíðina og 

er í dag ekki lengur notast við þrönga skilgreiningu sem horfir aðallega á 

uppruna og þjóðerni, heldur er nú víðtækari skilningur á hugtakinu sem nær til 

allra nemenda.   

Hvað hugtakanotkun varðar er einnig mikilvægt að útskýra hvað felst í 

hugtökunum móðurmál, annað mál og tvítyngi því oft er á reiki hvað átt er við 

með hverju þeirra. Hugtökin móðurmál og annað mál eru að mörgu leyti lík en 

að sama skapi frábrugðin hvert öðru. Móðurmál læra börn af foreldrum eða 

öðrum sem annast þau. Eiginlegri máltöku lýkur þegar barn er á aldrinum 4−6 

ára en það heldur áfram að læra móðurmál sitt út lífið. Hægt er að hafa tvö 

móðurmál en sjaldgæft er að þau séu fleiri en tvö. Annað mál lærir 

einstaklingur yfirleitt utan heimilisins og yfirleitt nokkru síðar en móðurmálið. 

Samskipti í skóla og á vinnustað skipta miklu máli og þróun annars máls er 

yfirleitt þannig að einstaklingurinn lærir að beita því á sífellt fleiri sviðum. Það 
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sem móðurmál og annað mál eiga hins vegar sameiginlegt er að það er 

nauðsynlegt til að eiga í samskiptum við aðra málnotendur. Þegar fólk lærir 

annað mál hefur það yfirleitt einhvers konar grunn í móðurmáli sínu og þess 

vegna er mikilvægt að byggja annað mál á móðurmálinu (Sigurður 

Konráðsson, 2007, bls. 135−136). Elín Þöll Þórðardóttir (2007, bls. 118) 

imprar á mikilvægi þess að nýja málið ýti ekki móðurmálinu til hliðar heldur 

að málin styrkist samhliða og styðji hvort annað. Hún nefnir einnig að 

fjölmargar rannsóknir hafi sýnt fram á að ef barn er með góðan grunn í 

móðurmálinu og hljóti örvun í því, eigi það auðveldara með að tileinka sér 

annað mál. Þessu er Birna Arnbjörnsdóttir (2008, bls 18−19) sammála og 

bendir jafnfram á fræðimennina Thomas og Collier sem segja að ef nemendur 

læra annað mál á eftir móðurmáli, en móðurmáli er ekki haldið við, hefur það 

neikvæð áhrif á málþroska og læsi. Barn verður tvítyngt en nær einfaldlega 

ekki nægilega góðum tökum á seinna málinu til að byggja undir læsi. Þannig 

má segja að þessir nemendur hafi skipt um tungumál og á þetta sérstaklega við 

um þá nemendur sem skipta um tungumál á aldrinum 5−8 ára, en það er einmitt 

á þeim tíma sem nemendur eru að byrja að læra að lesa. Þetta gerir nemendum 

erfiðara um vik með að skilja flókna texta, hvort sem um er að ræða á 

móðurmáli eða öðru máli. Skilgreiningar á tvítyngi eru hins vegar mjög á reiki 

en segja má að tvítyngdur einstaklingur sé sá sem hefur tvö tungumál á valdi 

sínu en þó getur færnin verið misjöfn eftir málum. Ef barninu er gefið tækifæri 

til að nota tungumálin reglulega og nægileg örvun fæst úr málumhverfi 

barnsins (til að örva máltöku þess), getur barnið öðlast það sem er kallað virkt 

tvítyngi. Þannig opnast gluggi fyrir börnin inn í tvo ólíka menningaheima og 

þannig geta þau skilið betur eðli tungumála og áhrif menningar á hegðun og 

viðhorf fólks. Það er dýrmæt auðlind í heimi sem fer sífellt minnkandi (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11).    

Víða um heim er tvítyngi barna ekki talið mikið tiltökumál og í raun talið 

sjálfsagt í mörgum menningarheimum. Ef við áætlum að börn séu þannig gerð 

að þeim sé að mestu leyti ætlað að búa í eintyngdu umhverfi og læra aðeins eitt 

mál er eðlilegt að við lítum á tvítyngi sem frávik frá eðlilegu og dæmigerðu 

þroskamynstri. Ef við hins vegar breytum viðhorfum okkar og snúum þessu 

við þannig að við teljum að tvítyngi sé eðlilegur hluti af menningunni og 

horfum á það sem ákveðna grunnstillingu í málþroska barna, minnkar þörfin á 

sérsniðnum aðgerðum þeim til handa (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101). 

Mikilvægt er að muna að íslenska sem annað mál er ekki léleg íslenska heldur 

er þetta nokkurs konar yfirhugtak til að lýsa aðstæðum frekar en máli, því sá 

sem talar íslensku sem annað mál hefur að öllum líkindum eigið móðurmál 

sem hann lærir á hefðbundin hátt á sínu máltökuskeiði (Sigurður Konráðsson, 
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2007, bls 134). Íslenskunám er þannig mikilvægur hlekkur í aðlögunarferli 

innflytjenda að samfélaginu. Þannig er það hlutverk skólans að aðstoða börn 

frá öðrum menningarsvæðum að læra íslensku, aðlagast íslensku samfélagi og 

verða virkir þátttakendur í því (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13).  

Orðaforði nemenda með íslensku sem annað tungumál 

Orðaforði skipar stóran sess í námi ÍSAT nemenda sem og almennt í 

lestrarnámi barna, því umskráning frá stöfum í hljóð gagnast aðeins ef 

nemandinn skilur orðið sem hann er að lesa (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 37). 

Staðan er hins vegar þannig að ÍSAT nemendur skortir alla jafna breidd (fjölda 

orða) og dýpt í orðaforðann; þeir átta sig ekki á mismunandi merkingu orða 

eftir aðstæðum (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 

Ragnheiður Gunnbjörnssdóttir, 2007, bls. 147). Annað sem ÍSAT nemendur 

geta lent í vandræðum með eru orðatiltæki og málshættir. Það tekur tíma að 

læra slíkt en nauðsynlegt er að kenna þeim þó algengustu orðatiltækin þannig 

að þau geti áttað sig á merkingu þeirra (Graves, 2006, bls. 87). Í 

langtímarannsókn Sigríðar Ólafsdóttur, Freyju Birgisdóttur, Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur og Sigurgríms Skúlasonar (2015) þar sem skoðaður var 

orðaforði og lesskilningur hjá ríflega 80 ÍSAT nemendum og samanburðarhópi 

með ríflega 80 nemendum með íslensku að móðurmáli, kom í ljós að ÍSAT 

nemendur drógust jafnt og þétt aftur úr í orðaforða á þriggja ára tímabili (frá 

4.−7. bekk eða 5.−8. bekk) og þar af leiðandi voru þeir einnig slakari en 

íslensku nemendurnir í lesskilningi. Greinilegur munur var á nemendum sem 

áttu evrópskt móðurmál og  nemendum með móðurmál sem ekki var evrópskt, 

fyrri hópnum í hag. Töldu rannsakendur þetta sýna að íslenskur orðaforði sé í 

raun lykillinn að árangri ÍSAT nemenda í námi í íslenskum skólum og að 

jafnvel þeir sem hafa dvalið hér lengst þurfi stuðning. Þá bendir hún á að það 

eigi sérstaklega við um nemendur með móðurmál sem ekki er evrópskt. Í sama 

streng taka Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir (2007, bls. 144) en þau telja að leggja þurfi sérstaka áherslu 

á tungumál nemenda sem ekki hafa náð tökum á opinberu tungumáli. 

Í PISA (e. Programme for international student assessment) könnun ársins 

2015, sem framkvæmd er í 72 OECD löndum á þriggja ára fresti, voru 

þátttakendur 540.000 nemendur á 15. aldursári. Þar kom í ljós gríðarlegur 

munur á frammistöðu innfæddra annars vegar og fyrstu kynslóðar innflytjenda 

hins vegar, en 23% munaði á einkunnum, innfæddum í hag. Bilið er hvergi 

stærra en á Íslandi. Vert er þó að taka fram að þetta bil minnkar með hverri 

kynslóð innflytjenda (Gunfelder, Rispling og Norlén, 2018, bls. 88−90) en þó 



14 

 

er þetta eitthvað sem nauðsynlegt er að hafa í huga og bregðast við á viðeigandi 

hátt. Líta má að þessar niðurstöður sem enn frekari rökstuðning fyrir því hve 

mikilvægt er að leggja áherslu á markvissa orðaforðakennslu ÍSAT nemenda 

ekki síður en innfæddra, líkt og áherslur BL kveða á um.  

Árið 2017 var gefinn út orðaforðalisti á vegum Menntamálastofnunar. Þessi 

listi er ætlaður kennurum og foreldrum barna á leikskólaaldri, en á sama tíma 

nýtist hann einnig þeim sem kenna ÍSAT nemendum á grunnskólaaldri. Í 

listanum er að finna 26 orðflokka sem talið er að séu góð undirstaða í orðaforða 

barna annars vegar fram að þriggja ára aldri og hins vegar fram að sex ára aldri. 

Hægt er að afrita hvern orðflokk fyrir sig og vinna sérstaklega með hann, nota 

myndir sem fylgja með listanum til að efla orðaforða, nýta hann til að dýpka 

samræður við börn, búa til fjölbreytta leiki þar sem orðaforðinn er notaður, 

afhenda foreldrum til frekari dýpkunar á orðaforða en einnig er hægt að nota 

hann sem skráningarblað fyrir einstök börn og til að fá hugmyndir að 

þematengdri vinnu. Listinn er ekki tæmandi en hann inniheldur þó mikilvægan 

grunnorðaforða sem er undirstaða í námi barna (Elsa Pálsdóttir, 2017a, bls. 2). 

Listann geta kennarar nálgast á heimasíðu Menntamálastofnunar. Listinn er 

bæði aðgengilegur og einfaldur í notkun. Útbúið hefur verið myndband sem 

fylgir listanum og er þar gerð ítarlegri útlistun á því hvernig nýta má hann í 

kennslu og er myndbandið einnig aðgengilegt á heimaíðu 

Menntamálastofnunar (Menntamálastofnun, 2017).  

Einn er þó sá þáttur sem ekki má gleyma þegar kemur að íslenskunámi 

ÍSAT nemenda, en það er mikilvægi samræðna milli fullorðinna og barna. Börn 

sem eru umvafin fullorðnum einstaklingum sem gefa sér tíma til að tala við 

þau, ýta undir samræður og hvetja til svara, eru fljótari að tileinka sér málið en 

börn umkringd fullorðnum sem ekki gefa sér tíma til að ræða málin (Martlew 

og Ellis, 2010, bls. 3). Mikilvægt er að ÍSAT nemendur þrói áfram með sér 

orðaforða bæði á íslensku og eigin tungumáli, það þarf að aðstoða þá við að 

læra algengustu orðmyndirnar í íslensku máli, vinna þarf markvisst að því að 

fjölga orðum sem nemendur þekkja, skilja og nota og síðast en ekki síst þurfa 

nemendur að læra að bjarga sér í íslenskum orðaflaum, það er að segja að kunna 

þær bjargir sem í boði eru til að átta sig á orðum. Það þýðir að markvisst þarf 

að kenna þeim að nota aðferðir eins og að taka orð í sundur til að átta sig á 

merkingu þeirra, draga ályktanir út frá texta eða samræðum að ógleymdu því 

að kenna þeim að nýta orðabækur. Að sama skapi þarf að kenna þeim að tengja 

saman eigin móðurmál og íslensku því sum orð hafa líkan ritunarhátt á milli 

landa. Að miklu leyti er um sömu kennsluaðferðir að ræða og þegar rætt er um 

ÍSAT nemendur, en þeir þurfa kraftmeiri leiðbeiningar, það þarf að kenna þeim 
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fleiri orð og tryggja það að þau kunni aðferðir til að hjálpa sér sjálf (Graves, 

2006, bls 33−36).  

Námsþarfir nemenda með íslensku sem annað tungumál  

Þegar kemur að ÍSAT nemendum er mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um 

þá stefnumörkun sem birtist í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls 31, 37 og 106) svo sem hvernig hægt sé 

að virkja alla nemendur til þátttöku á sínum forsendum, hvernig kennarinn geti 

stuðlað að áframhaldandi virkni nemenda og hvernig kennari ætli að ræða 

málefni bekkjarins til að passa upp á að allir nemendur upplifi sig sem virka 

þátttakendur í bekkjarmenningunni (Bartolo, 2007, bls. 20 og Tomlinson, 

2001, bls. 22). Samkvæmt niðurstöðum Kristínar Aðalsteinsdóttur, 

Guðmundar Engilbertssonar og Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur (2007, bls. 

144−146), fannst kennurum nauðsynlegt að stuðlað væri að því að öll börn 

gætu verið stolt af uppruna sínum og að kennarar væru meðvitaðir um ólíka 

menningaheima nemenda sinna. Kennararnir voru einnig á því að skólinn 

þyrfti að gera ráðstafanir til að mæta þörfum allra barna, óháð uppruna þeirra. 

Þrátt fyrir þessar skoðanir kom í ljós að kennarar á Íslandi og í Noregi horfðu 

frekar til þess að nemendur aðlöguðu sig að starfsháttum skólans og 

samfélagsins í stað þess að mæta þeirra menningarheimi, og ákveðið 

aðgerðarleysi ríki gagnvart stöðu þeirra. Meginforsenda þess að nemendur 

verði að virkum þátttakendum í lýðræðissamfélagi og geti stundað almennt 

nám í íslenskum skólum er einfaldlega hæfni þeirra í íslensku. Það er krefjandi 

verkefni að kenna ÍSAT nemendum og er móðurmálið góður stuðningur í 

kennslu og mikilvægt að notfæra sér skírskotun í móðurmál nemenda við 

íslenskukennslu (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 106). Þegar 

kemur að menntun ÍSAT nemenda vega þungt viðhorf og gildi kennara og 

starfsmanna til fjölbreyttra nemendahópa og mismunandi þarfa þeirra. 

Viðhorfin og gildin geta haft afgerandi áhrif á skólastarfið í heild. Allir 

nemendur þurfa að upplifa sig velkomna og mikilvægt að sýna þeim þá 

virðingu að þeir hafi margt fram að færa sem vekur áhuga bekkjarfélaga þrátt 

fyrir ólík tungumál (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160 og Árdís Ívarsdóttir, 

Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 53). Ekki má 

gleyma mikilvægi þess fyrir sjálfsmynd ÍSAT nemenda, að tekið sé tillit til 

færni þeirra og þekkingar á eigin móðurmáli. Nauðsynlegt er að nemendur 

viðhaldi því enda er ávinningur mikill fyrir hvern þann mann sem hefur vald á 

fleiri en einu tungumáli og að sama skapi er slík þekking dýrmæt fyrir 

samfélagið (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 106). Ein leið til 
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að efla nemendur bæði félagslega og námslega er að notast við kennsluaðferðir 

í anda samvinnunáms. Samvinnunám er talið henta fjölbreyttum nemendahópi 

vel enda er nemendum þar kennt markvisst að vinna saman og taka tillit hver 

til annars. Þessi kennsluaðferð gefur aukna möguleika til tjáskipta og gefur 

nemendum tækifæri til umræðna og útskýringa á jafningjagrundvelli. Markmið 

með samvinnunámi er að nemendur nái góðum árangri í námi sínu, njóti þess 

að læra, axli ábyrgð á eigin námi og skili góðu verki  (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2008, bls. 164 og Birna Arnbjörnsdóttir, 2008 bls. 18).   

 Raddir nemenda og viðhorf kennara 

Í menntarannsóknum hefur verið fjallað um raddir nemenda út frá ólíkum 

skilgreiningum en Guðmundur Heiðar Frímannsson (2013, bls. 93) segir að 

hugmyndin á bakvið orðin „raddir nemenda“ sé sú að skólastarfið sé þannig 

uppbyggt að tekið sé mark á skoðunum og vilja nemenda. Þannig séu 

hagsmunir þeirra í fyrirrúmi og að þeir hagsmunir stýri skipulagi og 

uppbyggingu skólastarfsins frekar en hefðin. Þegar barn er á grunnskólaaldri 

er það einnig á mikilvægu mótunarskeiði sem einstaklingur og þjóðfélagsþegn. 

Grunnskólanum er ætlað að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og meðal annars efla vitund þeirra um íslenska menningu 

og virðingu fyrir menningu annarra þjóða (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 31). Skólamenning hefur mikið að segja 

um líðan nemenda og þar skipar stóran sess að hlustað sé á raddir nemenda. 

Allir njóti góðs af því þegar samráð er haft, hvort sem um er að ræða nemendur, 

kennara eða skólann sjálfan (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 21). Hins vegar er 

staðan sú samkvæmt Kinney og Barron (2018) að kennarar eru oft uppteknir 

við að fylgja námsmarkmiðum aðalnámskrár, fara yfir heimanám, fylla út skjöl 

og pappíra, fylgja eftir stöðluðum prófum og sjá til þess að allir séu að sinna 

sínu. Í amstri daglegs skólastarf gleymist oft að hlusta á nemendur, að gefa sér 

tíma til að heyra skoðanir þeirra og langanir. Ef skoðað er hvað nemendur hafa 

að segja er yfirleitt rauður þráður í því; þörfin fyrir því að tilheyra, að vera 

samþykktur, að vita hver þau eru, hvað þau geta gert og hvað þau geta orðið. 

Þátttaka í skólasamfélaginu er börnum mikilvæg, þar sem þau auka þroska 

sinn, styrkja sjálfsmynd sína og búa sig jafnframt undir þær kröfur sem fylgja 

fullorðinsárunum. Samkvæmt Snæfríði Þóru Egilsson (2008, bls. 169) eru 

fjölmargar neikvæðar hliðar á því ef nemendum er ekki gert kleift að taka 

virkan þátt í viðfangsefnum; þeir geta fundið fyrir vanmætti og vanlíðan, sem 

líklegt er til að ýta undir óöryggi eða félagslega einangrun. Þetta getur hæglega 
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orðið að einhvers konar vítahring fyrir nemendur og því er mikilvægt að 

kennarar séu meðvitaðir um þátttöku ÍSAT nemenda í daglegu starfi skólans 

og viðfangsefnum bekkjarins. Í ljósi þessa er mikilvægt að kennarar spyrji sig 

að því hvaða nemendur það séu sem hafa raddir og hlustað er á. Samkvæmt 

Rudduck (e.d.) segja nemendur oft að hlustað sé á suma nemendur, sérstaklega 

þessa sem taldir eru vera góðir nemendur. Nemendur sem hafa góð tök á 

ráðandi tungumáli skólans og eru félagslega sterkir leitast oft við að stýra 

umræðunni en meðvitund um slíkt hjálpar til við að draga fram nemendur sem 

annars væru raddlausir. Þarna er hætta á að ÍSAT nemendur séu í veikri stöðu, 

þar sem slök færni í öðru máli nemenda reynist þeim oft hindrun bæði þegar 

horft er til námsfærni sem og félagslegra samskipta. Jafnframt er það þekkt að 

börn af erlendum uppruna sækjast eftir félagsskap barna af sama uppruna og 

einangrast þannig frá öðrum (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur 

Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsóttir, 2007, bls. 145). Cook-Sather 

(2007, bls. 351) telur það vera til mikils að vinna að nemendur finni að á þá sé 

hlustað og mark tekið á þeirra sjónarhornum. Þannig öðlast þeir til dæmis 

innsýn í starf kennarans og hlutverk hans, átta sig á því hvað er í gangi í 

bekknum hverju sinni, sjálfstraust þeirra eykst og þegar allir þessir þættir spila 

saman, hjálpar það nemendum að verða betri námsmenn. Það sem kennarar 

græða á því að hlusta á nemendur er til dæmis það, að átta sig á því hvað skiptir 

þá máli og hvað hefur áhrif á þá. Rannsóknir á íslensku skólasamfélagi sýna 

að nemendum í grunnskólum finnst þeir hafa lítið að segja um eigið nám og 

telja sig sjaldan fá val um viðfangsefni eða aðferðir til að ná markmiðum 

námsins. Sama gildir þá um nemendur sem læra eftir aðferðum BL (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdótir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 179, 

Ingibjörg V. Kaldalóns, 2015, bls. 152−153, Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 

25, Rúnar Sigþórsson, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 

209). Í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) kemur fram að ef 

barn er fært um að mynda sér skoðanir eigi aðildarríki barnasáttmálans að 

tryggja það að barnið geti látið skoðanir sínar frjálslega í ljós í öllum málum 

sem það varðar og ber að taka tillit til þeirra í samræmi við þroska barnsins og 

aldur þess.  
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 Aðferð 

 

Þessum kafla er ætlað að gera grein fyrir sniði rannsóknarinnar og hvað liggur 

að baki þegar starfendarannsóknir verða fyrir valinu. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru kynntir, sagt frá því hvernig gögnum var safnað í 

rannsóknarferlinu og með hvaða hætti þau voru greind. Að lokum er farið yfir 

þau siðferðilegu atriði sem upp geta komið í rannsóknum sem þessari ásamt 

því að fjalla um réttmæti hennar. 

 Starfendarannsóknir 

Rannsóknin var starfendarannsókn, en í slíkum rannsóknum er 

rannsóknarferlið í höndum rannsakandans sjálfs sem tengir saman rannsóknir 

og störf. Þessi rannsóknaraðferð felur í sér að rannsakandi ígrundar og myndar 

skoðanir á eigin störfum og aðstæðum, gerir áætlun um breytingar, skipuleggur 

aðgerðir til að hrinda áætluninni í framkvæmd og rannsakar ferlið þannig að 

hagur verði af (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016, bls. 347).  Í 

þeim starfendarannsóknum þar sem kennari er rannsakandi, beinir hann 

sjónum að eigin kennslu og áhrifum hennar á nemendur.  Hann prófar nýjar 

kennsluaðferðir og kannar svo hvernig til tókst, til dæmis með því að leggja 

spurningar fyrir nemendur.  Höfuðmáli skiptir að kennarinn sem rannsakandi 

skrái alltaf hjá sér það sem gerist en þannig aflar hann sér gagna um 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3). 

Rannsóknarferlinu var skipt í tvennt. Fyrst kom undirbúningstímabil frá janúar 

fram í ágúst 2017 þar sem ég  skoðaði hvað ég hefði gert hingað til, til að koma 

til móts við ÍSAT nemendur. Ég safnaði að mér upplýsingum, tók viðtal við 

kennara í svipaðri stöðu og ég, til að átta mig betur á því hvort að það væri 

eingöngu ég sem ætti í vandræðum eða hvort að það væru fleiri í minni stöðu. 

Ég ræddi við kennara í sama skóla og ég starfaði við en einnig í öðrum skólum 

í mínum landshluta. Ég áttaði mig á því að flestir þeir kennarar sem ég ræddi 

við voru að velta fyrir sér sama hlutnum; hvernig getum við gert ÍSAT 

nemendur að virkari þátttakendum í BL vinnunni og hvaða verkefni henta 

þessum nemendahópi? Þessar vangaveltur urðu endanlega til þess að ég ákvað 

að spyrja sjálfa mig þessara spurninga, leita svara við þeim og þróa þannig 

kennsluáætlun sem myndi nýtast fyrir kennara þegar nýr ÍSAT nemandi bætist 
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í hópinn, ásamt því að skoða hvaða bækur væru til staðar á íslensku sem og 

fleiri tungumálum.  Síðari hluti rannsóknarinnar hófst í september og lauk í 

desember sama ár. Þá prófaði ég mig áfram með mismunandi aðferðir í þremur 

þrepum BL; Inntak texta, sundurgreinandi vinna og enduruppbygging. Einnig 

bættist við að skoða heimanám, orðaforðavinnu og raddir nemenda. 

Hafa ber í huga að rannsóknir kennara á eigin starfi geta ekki nema að 

takmörkuðu leyti fylgt þeirri forskrift 

sem fylgir akademískum rannsóknum. 

Þeirra rannsóknir byggjast á starfi 

þeirra sem kennarar og í þeim tilgangi 

umfram allt, að þróa starfshætti sína.  

Þar af leiðandi hljóti rannsóknir þeirra 

að markast af þessari staðreynd 

(Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Mikilvægt er að rannsóknir séu ekki 

aðeins í höndum fræðimanna sem 

kunna aðferðarfræði rannsókna, 

heldur að kennarar sjálfir séu 

rannsakendur og skrái kerfisbundið 

niður hvað gerist í kennslustofunni. 

Skortur á slíkum rannsóknum verður 

til þess að þegar reynslumiklir 

kennarar hverfa á braut fer 

starfsþekking þeirra með þeim. 

Starfendarannsóknir eru ein leið til að bæta úr þessu og þannig flétta saman 

markvissa gagnaöflun og skráningu við faglega ígrundun (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Í grein sinni um starfendarannsóknir birtir Jóhanna Einarsdóttir (2009, 

bls. 6.) mynd sem lýsir ferli starfendarannsókna og sjá má hér til hliðar.  Í 

rannsóknarferli mínu fylgdi ég ofangreindum hringferli.  

 Þátttakendur 

Þar sem ferli starfendarannsókna er iðulega útskýrt sem ákveðinn spírall eða 

starfshringir sem endurtaka sig eftir þörfum (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2016, bls. 353) má segja að upphaf hringferilsins hafi verið það að 

skilgreina viðfangefni rannsóknarinnar, greina þarfir og setja fram tilgátu. 

Þátttakendur í þessum fyrstu skrefum mínum voru nemendur í umsjónarbekk 

mínum til þriggja ára, en fjöldi þeirra á þessum þremur árum fór frá 8 og upp í 

Mynd 1 Ferli starfendarannsókna 
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13 nemendur á aldrinum 6 – 8 ára. Þessi nemendahópur var fjölbreyttur, í 

honum var töluverður munur á færni nemenda og þar voru að meðaltali 40% 

nemenda í bekknum ÍSAT nemendur. Það var með þeim sem ég áttaði mig á 

því að sameiginlegt áhyggjuefni BL kennara væru ÍSAT nemendur,  virkni 

þeirra í tímum og hversu vel BL hentaði þeim í raun og veru. Ég undirbjó 

rannsóknaráætlun og hrinti henni framkvæmd með nýjum hópi þátttakenda, en 

það voru nemendur í skólanum þar sem ég var við æfingakennslu. Nemendur 

voru 29 talsins í tveimur kennslustofum, með tvo kennara auk mín sem kenndi 

mest öðrum hópnum, 15 nemendum, en ég sá um skipulag kennslu í báðum 

hópum ásamt teymisfélögum. Þeir sem komu að nemendahópnum auk mín 

voru tveir kennarar, einn þroskaþjálfi og einn stuðningsfulltrúi. Af þeim 15 

nemendum sem ég sinnti helst, voru fimm þeirra ÍSAT nemendur en samtals 

voru átta ÍSAT nemendur í 3.bekk.  

Óbeinir þátttakendur í rannsókninni voru aðrir kennarar sem unnu við 

báða skólana ásamt kennurum sem sóttu smiðjur BL á vegum MSHA. Sumir 

kennarar höfðu lokið 2ja ára þróunarstarfi í BL, aðrir voru á fyrsta ári í 

þróunarstarfinu, sumir voru að stíga sín fyrstu skref við hlið reyndra kennara 

og enn aðrir höfðu aldrei unnið samkvæmt BL. Ég átti einnig samtöl við 

fagfólk úr ýmsum áttum um viðfangsefni rannsóknarinnar og skrifaði ég hjá 

mér áhugaverð sjónarhorn og hugmyndir sem ég fékk eftir slík samtöl. Til að 

virða nafnleynd þátttakenda og skólanna sem tóku þátt í rannsókninni fær fyrri 

skólinn dulnefnið Flesjaskóli og seinni skólinn dulnefnið Ekruskóli.  

 Rannsóknargögn 

Segja má að rannsóknargögn séu forsenda þess að rannsókn eigi sér stað 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3) og er starfendarannsókn alls ekki 

undanskilin því. Með því að safna gögnum á fjölbreyttan máta og skoða 

kennsluna frá ýmsum hliðum, varpar það mismunandi ljósi á starf mitt sem 

kennari. Gögnin voru skoðuð út frá rannsóknarspurningu, markmiði 

rannsóknarinnar og fræðilegum bakgrunni hennar. Gagnasöfnun hófst með 

ritun rannsóknardagbókar þann 2. janúar 2017. Upp frá því fór ég að lesa mér 

til um viðfangsefni rannsóknarinnar, ÍSAT nemendur og BL. Ég skráði hjá mér 

samtöl og hugleiðingar sem ég átti við aðra kennara og á BL smiðjum þar sem 

ég var á fyrra ári í leiðtoganámi hjá MSHA. Ég tók viðtal við kennara í apríl 

2017 sem sannfærði mig enn frekar um nauðsyn rannsóknarinnar. Ég gerði 

rannsóknaráætlun í maí 2017 og fylgdi henni eftir að mestu í ágúst 2017 þegar  
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ég hóf æfingakennslu mína og meginhluta rannsóknarinnar. Gögnum frá 

nemendum var aflað á tímabilinu september-nóvember 2017.  

Fyrstu gögn 

Þegar ég hafði ákveðið að gera starfendarannsókn um málefnið, byrjaði ég á 

því að skoða hvernig ég væri að kenna ÍSAT nemendum og hvernig það gengi 

að samræma BL kennsluna við þarfir þeirra. Ég var ötul við að skrá 

hugleiðingar í rannsóknardagbók meðan ég fikraði mig áfram með þrepin þrjú 

í BL og ígrundaði hvað myndi henta ÍSAT nemendum á hverju þrepi í 

kennsluáætluninni. Ég fór að lesa mér til um ÍSAT nemendur í tengslum við 

læsisnám, skráði mig á póstlistann hjá Fræðsluskoti og fékk reglulegar 

póstsendingar um nám ÍSAT nemenda sem ég mátaði við hugleiðingar mínar 

og skráði í rannsóknardagbókina.  

Rannsóknardagbók 

Skráning í rannsóknardagbók er oft einkenni þess sem stundar rannsóknir. 

Sumir skrifa hjá sér minnispunkta, nota söguform eða segja frá í 

dagbókarskrifastíl (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 5). Ég lagði mikla áherslu 

á að skrifa stanslaust niður í rannsóknardagbók allar hugmyndir, samræður eða 

hugleiðingar um niðurstöður um leið og þær áttu sér stað og bætti svo inn í 

vangaveltum eða dró ályktanir eftir því sem gögnin fengu að gerjast innra með 

mér og ég átti jafnvel samtöl sem gáfu mér fjölbreyttari sjónarhorn á þau. Ég 

byrjaði á því að halda rannsóknardagbók í janúar 2017 þar sem ég skrifaði 

hugmyndir mínar varðandi kennslu ÍSAT nemenda og BL. Rannsóknarbókin 

gaf mér tækifæri til að koma frá mér hugmyndum og vangaveltum, ígrunda 

þær, fara til baka og endurskoða hugmyndir mínar og að lokum framkvæma 

þær breytingar sem ég hafði velt fyrir mér. Rannsóknardagbókin gaf einnig 

góðar upplýsingar um áhrif þessara breytinga á nám nemenda og viðhorf þeirra 

til námsins. Þannig gat ég ekki aðeins fylgst með því hvernig nemendur 

þroskuðust og breyttust í sínum viðhorfum, heldur gat ég einnig séð viðhorf 

annarra kennara og mín eigin endurspeglast í rannsóknardagbókinni. 

Samkvæmt Silverman (2005, bls. 252) gefa rannsóknardagbækur rannsakanda 

tækifæri til að fylgjast með þróun hugsunar, endurspegla viðhorf sín, stýra 

vinnu sinni og leggja línurnar fyrir nýjum rannsóknarefnum.  Eitt af því sem 

skráð var í rannsóknardagbókina voru samtöl við kennara sem tengdust mér 

ekki á neinn hátt heldur áttum við það sameiginlegt að vera meðlimir í sama 
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hópnum á Facebook. Þar gat ég kastað boltanum til samkennara í svipaðri stöðu 

og ég og fengið hugmyndir og/eða ráð eftir því sem við átti.  

Samtöl við nemendur 

Samhliða kennslunni reyndi ég að vera dugleg að eiga samtöl við nemendur 

mína og skráði í kjölfarið í rannsóknardagbókina. Ég fékk fram hugmyndir 

þeirra og skoðanir, álit þeirra á kennslunni og reyndi þannig að kalla fram rödd 

nemenda og áhrif þeirra á eigin kennslu. Ég tók ekki formlegt viðtal við 

nemendur heldur ræddi ég ýmist við hópinn í heild eða í minni hópum. 

Nokkrum sinnum komu nemendur til mín að fyrra bragði og ræddu kennsluna 

og þótti mér einstaklega vænt um slík samtöl. Þau spiluðu stórt hlutverk í 

þemagreiningu rannsóknardagbókarinnar og úr varð þemað „raddir nemenda“.  

Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir geta ýmist verið formlegar, þar sem notast er við ákveðinn 

athugunarramma, eða óformlegar þar sem gögnum er safnað með því að skrá 

upplifun af því sem gerist í skólastofunni. Áhersla er lögð á það að fanga 

augnablikið, andrúmsloftið og það sem gerist á venjulegum skóladegi (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls 6).  Ég framkvæmdi á tímabilinu óformlegar 

vettvangsathuganir þar sem ég skráði jafnóðum eða strax eftir kennslu niður 

athugasemdir varðandi málefni sem tengdust rannsókninni og ég rak augun í 

meðan á kennslu stóð. Voru þetta athugasemdir varðandi vinnu nemenda, 

framkvæmd verkefna, skipulag hjá sjálfri mér eða annað sem viðkom 

kennslunni og rannsókninni.  

Rannsóknarvinir 

Þegar unnið er að starfendarannsókn getur rannsakandi átt einn eða fleiri 

rannsóknarvini sem vinna með honum í gegnum rannsóknarferlið. Eitt af 

hlutverkum rannsóknarvina er að rýna til gagns aðferðir rannsakanda og 

kennsluhætti. Það er mikilvægt að rannsakandi geti tekið gagnrýni (McNiff og 

Whitehead, 2011, bls. 163) þannig að hún nýtist í kennslu og í ígrundun þar 

sem orð og athafnir eru endurskoðaðar með það að markmiði að hámarka 

árangur nemenda. Rannsóknarvini er einnig að ætlað að hjálpa til við 

vettvangsathuganir, skoða og skrá atferli og samskipti við nemendur og getur 
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hann þannig gefið rannsakanda nýja sýn á starfið í skólastofunni. Þessi 

rannsóknarvinur hefur tækifæri til að sjá eða heyra hluti sem annars færu 

framhjá kennara/rannsakanda.  

Rannsóknarvinir mínir voru tveir meðan á rannsókn stóð. Þær voru 

partur af teymi 3. og 4. bekkjar og unnum við saman að skipulagningu 

kennslustunda. Eftir kennslustundir ræddum við málin, hvað gekk vel, hvað 

gekk ekki eins vel og hverju þyrfti að breyta til að ná betri árangri. Annar 

kennarinn kom til mín í almennar kennslustundir og skráði hjá sér vinnu 

nemenda, kennsluhætti mína og kom með hugmyndir að úrbótum í samtali sem 

við áttum eftir kennslustundirnar. Hún var að öðru leyti alltaf inni hjá mér í BL 

kennslustundum og gátum við því hæglega rætt framvindu rannsóknarinnar, 

hegðun og viðbrögð nemenda, stöðu þeirra í verkefnavinnu og annað sem 

viðkom kennslunni. Hinn kennarinn kenndi öðrum hluta þriðja bekkjar og var 

áhugavert að heyra hennar framvindu í kennslustundum að þeim loknum þar 

sem við lögðum fyrir sömu verkefnin í báðum nemendahópum. Það var 

ómetanlegt að eiga þessar samstarfskonur að, endurspegla hugmyndir mínar í 

þeim og fá mismunandi sjónarhorn á kennsluna.  

Viðtal og samræður 

Formlegum viðtölum er oftast skipt í þrennt: Opin viðtöl, 

hálfopin/hálfskipulögð viðtöl og síðan lokuð viðtöl. Það liggur í eðli 

starfendarannsókna að viðtöl séu óformleg og aðeins sé notaður í upphafi 

einhvers konar viðtalsrammi þar sem frekar er gengið út frá ákveðnu þema eða 

efnisþáttum heldur en að hafa viðtalsrammann í föstum skorðum (Jóhanna 

Einarsdótttir, 2009, bls. 9). Í apríl 2017, á fyrri hluta rannsóknartímabilsins, tók 

ég eitt viðtal við kennara sem var í svipaðri stöðu og ég. Markmiðið með 

viðtalinu var að athuga hvort ég gæti endurspeglað mig sjálfa og mína 

tilfinningu fyrir þörf á frekari skoðun á kennsluháttum BL með ÍSAT 

nemendur í huga. Við val á þátttakanda notaði ég einsleitt úrtak (e. 

homogeneous sampling) þar sem rannsakandi leitar eftir þátttakanda með 

svipaðan bakgrunn og hann sjálfur (Creswell, 2014, bls. 230). Í mínu tilviki 

þýddi það að þátttakandinn væri nýr í kennslu, jafnvel ekki með kennsluréttindi 

og þannig gæti ég speglað mig í viðhorfum viðkomandi og jafnframt borið 

saman mitt starf við starf annars kennara. Viðmælandinn var kennari á fyrsta 

ári í starfsþróunarlíkani BL og  í svipaðri stöðu og ég, með litla starfsreynslu, 

fjölbreyttan nemendahóp og nýr í BL. Við undirbúning viðtalsins var útbúinn 

viðtalsrammi þar sem ákveðið var að hafa fimm megin þemu. Fyrsta þema var 

bakgrunnur kennarans, næsta þema voru upplýsingar um ÍSAT nemendur, því 
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næst foreldrasamstarf, þá BL og að lokum sá stuðningur sem kennararinn  og 

nemendurnir fá við kennslu og nám. Viðtalinu var ætlað að varpa ljósi á stöðu 

kennara ÍSAT nemenda og hvaða gloppur það eru í kennsluaðferðinni BL sem 

þarf að aðstoða kennara við að fylla í, til að koma til móts við þennan hóp 

nemenda. Til að tryggja nafnleynd viðmælanda fær hann dulnefnið Íris.  

Í samræðum notaðist ég ekki við viðtalsramma og samtölin voru ekki 

fyrirfram ákveðin, hljóðrituð eða á annan hátt unnin eins og hefðbundin viðtöl 

og því kýs ég að kalla þau samræður í stað viðtala.  Til að fá fjölbreytt 

sjónarhorn á ýmis skólamál er nauðsynlegt að eiga góðar samræður við 

samstarfsfólk sitt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9).  

Á rannsóknartímabilinu átti ég fjölmargar góðar samræður við 

sérkennara sem sá um íslenskukennslu ÍSAT nemenda. Við ræddum saman um 

þennan nemendahóp, þarfir hans og skipulag kennslunnar. Við ræddum oft á 

göngum skólans, kaffistofunni eða í vinnurými kennara og reyndi ég að skrá 

hjá mér jafn óðum áhugaverða punkta úr samtölum okkar. Ég átti einnig margar 

góðar samræður á BL-smiðjum á vegum MSHA þar sem ég hitti leiðtoga úr 

öðrum skólum sem og kennara úr hinum ýmsum skólum á mínu landssvæði. 

Það var mjög gagnlegt og skráði ég allt í rannsóknardagbók sem upp kom. 

Samræður við aðra kennara, stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa eða aðra þá sem 

komu að nemendum var mér mikils virði og gaf mér oft góða innsýn í nám 

nemenda og skoðanir þeirra. 

Ýmis konar gögn 

Til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar var notast við fjölbreytta 

gagnasöfnun og voru ljósmyndir frá vinnu nemenda og verkefni þeirra hluti af 

gagnasöfnuninni. Ljósmyndirnar nota ég til að skrásetja vinnubrögð nemenda 

og hjálpa mér að rifja upp rannsóknartímabilið í úrvinnsluferlinu. Verkefnum 

nemenda safnaði ég til að átta mig betur á upplifun þeirra og lærdómsferli, þar 

sem verkefnin sýna oft skoðanir þeirra og nýja þekkingu. Eins fór hluti 

nemenda í lestrarkönnun hjá mér þar sem ég skoðaði hvaða áherslur væri 

nauðsynlegt að leggja fyrir hvern nemanda þegar hlustað væri á hann lesa. 

Notaðist ég við mitt eigið form sem ég nefndi Lestur að settu marki þar sem ég 

horfði eftir leshraða, lestrarnákvæmni, framburði, raddbeiting og blæbrigðum 

í lestri nemandans og vann svo með ákveðnum nemendahóp í ákveðin langan 

tíma eftir þörfum hvers og eins. Það gaf mér jafnframt tækifæri til að eiga 

samtal við nemendur um læsisnám þeirra, hlusta á skoðanir þeirra og 

framvindu í námi. Ég sendi út fjórar spurningar til foreldra að loknu 

rannsóknartímabilinu til að fá þeirra skoðanir. Þetta var ekki formlegur 
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spurningarlisti heldur fjórar opnar spurningar sem ætlað var að ná fram 

skoðunum þeirra og viðhorfum til kennslunnar meðan á rannsókninni stóð. Þar 

spurði ég hvort að nemandi hefði rætt viðfangsefni skólans heima við, hvernig 

hefði gengið að leysa heimaverkefni, hvaða skoðanir foreldrar hefðu á 

heimaverkefnum sem send voru heim en einnig hvaða skoðanir foreldrar hefðu 

á því að tekin voru fyrir mismunandi tungumál nemenda og uppruni nemenda 

ræddur. Þar sem aðeins fjórir foreldrar svöruðu spurningum mínum skráði ég 

svörin í rannsóknardagbók og vann út frá þeim samhliða öðrum gögnum.  

 Gagnagreining 

Segja má að rannsóknardagbókin vegi þyngst allra gagna og er hún rauði 

þráðurinn í rannsókninni. Langflest gögn fóru inn í rannsóknardagbókina á 

einhverjum tímapunkti og skráði ég mjög samviskusamlega öll samtöl og allar 

mínar upplifanir, vangaveltur og athugasemdir frá öðrum inn í þessa dagbók. 

Þannig var þar fjallað um öll önnur gögn á einn eða annan. Fyrstu gögnin eru 

vangaveltur mínar sem áttu sér stað á meðan ég var enn í fullri kennslu í 

Flesjaskóla og þær hugleiðingar sem ég skrifaði hjá mér í þessum fyrrihluta 

rannsóknarinnar. 

Þegar kom að því að greina gögnin fór ákveðið ferli af stað. Ég byrjaði 

á því að skoða rannsóknardagbókina og finna út ákveðin þemu sem ég síðan 

setti upp í greiningarlykli.  Þau þemu sem upp komu voru eftirfarandi: 

skólastarf og BL, orðaforði, skólastarf og ÍSAT nemendur, raddir nemenda, 

samræður við aðila tengda skólastarfi og að lokum foreldrasamskipti. Ég 

flokkaði verkefni nemenda eftir því hvort að þau féllu undir fyrsta þrep (inntak 

texta), annað þrep (sundurgreinandi vinna) eða þriðja þrep (enduruppbygging) 

BL. Ljósmyndir flokkaði ég að sama skapi eftir þremur þrepum BL. Gögnum 

frá rannsóknarvinum var safnað í rannsóknardagbók, þar sem fram komu 

athugasemdir þeirra og samræður okkar á milli. Vettvangsathuganir voru að 

sama skapi skráðar í rannsóknardagbók og unnið úr þeim um leið og unnið var 

með önnur gögn sem fram komu í þar. Segja má því að rannsóknardagbókin 

hafi haldið utan um alla gagnasöfnun í starfendarannsóknarferlinu og þannig 

hafi úrvinnsla gagna fallið í sama greiningarlykilinn út frá efnivið 

rannsóknardagbókarinnar.  Þegar ég horfði á gögnin sem eina heild lagði ég 

áherslu á að finna rauða þráðinn sem myndi leiða mig að markmiði og tilgangi 

rannsóknarinnar og hjálpa mér að svara rannsóknarspurningunum.  Viðtal við 

kennara sem tekið var í apríl 2017 var haft til hliðsjónar meðfram öðrum 
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rannsóknargögnum og notað eftir því sem tækifæri gafst til að spegla sjálfa mig 

í orðum kennara í svipuðum sporum.  

 Siðferðileg álitamál  

Þegar gengið er út frá því að rannsakandinn sé virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin og reynsla hans og þekking endurspeglast í gögnum og í 

raun öllu rannsóknarferlinu, er ekki einfalt að skilgreina réttmæti (Helga 

Jónsdóttir, 2016, bls. 149).  

Mikilvægt er að þátttakendur í rannsóknum líkt og þessari veiti 

samþykki fyrir því að taka þátt í rannsókninni. Það þýðir að þátttakendur þurfa 

að fá fullnægjandi upplýsingar um rannsóknina til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku (Webster, Lewis, og Brown, 2014, bls. 87).   Með þetta 

að leiðarljósi gætti ég þess vandlega að fá leyfi frá öllum þeim sem komu að 

rannsókninni. Þar sem um var að ræða bæði undirbúningstímabil og svo 

rannsóknartímabil í tveimur mismunandi skólum, fékk ég skriflegt leyfi frá 

skólastjóra seinni skólans við upphaf rannsóknartímabilsins. Þegar leið á sá ég 

að ég myndi vilja nýta mér þau gögn sem ég safnaði á undirbúningstíma 

rannsóknarinnar í fyrri skólanum og fékk þá einnig skriflegt leyfi frá þeim 

skólastjóra. Jafnframt sendi ég tölvupóst til allra foreldra barna í báðum 

skólum, útskýrði rannsóknina og gaf foreldrum þann kost að hafa samband ef 

þeir vildu ekki að barnið þeirra væri hluti af rannsókninni eða gögn frá því 

notuð. Ekkert foreldri var mótfallið  rannsókninni en nokkrir sendu mér 

tölvupóst þar sem mér var óskað góðs gengis og sýndu foreldrar rannsókninni 

einnig áhuga í foreldraviðtölum. Samstarfsfólk mitt var upplýst um 

rannsóknina og fékk ég skriflegt leyfi frá rannsóknarvinum mínum. Einnig 

tilkynnti ég rannsóknina til Persónuverndar og fékk staðfestingu með 

tilkynningarnúmerinu: S8462/2017.  

 Réttmæti rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn átti sér stað gagnasöfnunarsamþætting (e. Methods 

triangulation) þar sem gögnin koma úr ýmsum áttum. Þegar notast er við 

fjölbreytt gagnasöfn verða ákveðin samlegðaráhrif sem auka gæði 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 23). Í starfenda-

rannsóknum geta ýmiss konar skjöl komið til greina sem gögn svo lengi sem 

þau varpa einhverskonar ljósi á rannsóknarspurninguna. Það sem gefur góða 

mynd af skólastarfinu eru til dæmis námskrár, kennsluáætlanir, verkefni 
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nemenda og ljósmyndir. Ekki má gleyma netheimildum eins og tölvupóstum, 

bloggum, samskiptasvæðum eins og Facebook og vefsíðum, því þar geta verið 

mikilvæg gögn sem endurspegla vel samtímann (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, 

bls. 12). Vönduð vinnubrögð, áreiðanleg rannsóknargögn og góðar 

rannsóknaraðferðir tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar. Ef gögnin eru ekki 

nákvæm, byggð á skipulagðri gagnaöflun og trausti, er hætta á að efasemdir 

verði um trúverðugleika rannsóknarinnar. Séu til staðar staðhæfingar án 

sannana er hægt að líta á þær sem tilbúning sem lítið mark er tekið á (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3). Það er mikilvægt að ákveðið jafnvægi sé á 

gagnasöfnuninni. Of mikið af gögnum geta valdið ruglingi en of lítið af 

gögnum veikja rannsóknina (McNiff, J. og Whitehead, J., 2011, bls. 136). 

Þegar horft er á viðmið á gæði starfendarannsókna eru nokkrir þættir sem 

rannsóknin þarf að fylgja. Þættirnir eru eftirfarandi: 

• Rannsóknarefni er skynsamlega afmarkað, markmið og 

umbótatilgangur rannsóknar skýr. 

• Rannsóknaráætlun er til staðar og henni fylgt eftir, en þó með 

sveigjanleika ef upp koma atriði sem nauðsynlegt er að endurmeta og 

endurtaka. 

• Rannsóknin þarf að fela í sér einhverskonar samvinnu rannsakenda við 

aðra aðila tengda viðfangsefninu. 

• Íhlutun þarf að lýsa rækilega sem og áhrifum hennar og hvernig þau 

voru metin. 

• Vinnubrögð við gagnasöfnun eiga að vera öguð og margbreytilegum 

gögnum er safnað til margprófunar (e. Triangulation). 

• Hægt er að sýna fram á með rökum að framkvæmd og árangur 

íhlutunar hafi skilað árangri. 

• Að sú þekking sem þróuð hefur verið með rannsókninni sé notuð til 

breytinga. 

• Niðurstöður eru settar fram á greinargóðan og aðgengilegan máta. 

 (McNiff og Whitehead, 2010, bls 208−214) 

 

Ég tel að sú rannsókn sem hér er fjallað um standist ofangreind viðmið um 

gæði starfendarannsóknar þar sem markmið og tilgangur rannsóknar er skýr og 

skynsamlega afmarkaður. Ég fylgdi eftir rannsóknaráætlun sem þó var 

sveigjanleg þegar þess var þörf. Einnig gafst mér tækifæri til að stíga til hliðar 

og staldra við þegar kom að lestri bókar á fleiri tungumálum en íslensku og 
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eiga samræður um það við rannsóknarvini og nemendur. Á 

rannsóknartímabilinu vann ég með tveimur samstarfskennurum sem reyndust 

mér góðir rannsóknarvinir en þar gat ég endurspeglað starf mitt, fengið ólík 

sjónarhorn og gagnrýni á störf mín. Með tilliti til ofangreindra atriða tel ég að 

kröfum réttmætis þessa rannsóknarsniðs sé fullnægt.
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 Niðurstöður 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvað ég gæti gert til að bæta 

kennsluhætti mína með tilliti til ÍSAT nemenda ásamt því að skoða 

kennsluaðferðina BL og hvernig aðferðir innan hennar hentuðu ÍSAT 

nemendum. Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég rannsakaði fyrst og 

fremst eigin störf og var rannsóknardagbók þar sem ég ígrundaði störf mín, 

skráði niður samtöl við samstarfsfólk og nemendur ásamt verkefnum og 

ljósmyndum nemenda, helsta gagnasöfnunaraðferðin. Gögnin greindi ég út frá 

eftirfarandi þemum: Skólastarf og ÍSAT nemendur, en þar er komið inn á 

viðhorf starfsfólks og kennara til ÍSAT nemenda, BL og ÍSAT nemendur en 

þar er sérstaklega horft á hin þrjú þrep BL og að lokum raddir nemenda. Hér 

verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar eftir ofangreindri röð þema sem 

réðu kaflaheitum og skiptingu undirkafla. Í niðurstöðum rannsóknar voru 

skólunum tveimur sem rannsóknin fór fram í, gefin dulnefni til að tryggja 

trúnað við nemendur, foreldra og starfsfólk. Fyrri skólinn fékk dulnefnið 

Flesjaskóli og sá seinni dulnefnið Ekruskóli. Í rannsóknarferlinu tók ég 

formlegt viðtal við einn kennara þar sem markmiðið var að spegla sjálfa mig í 

skoðunum hans. Viðmælandi minn fékk dulnefnið Íris til að tryggja trúnað við 

hann. Önnur gögn komu fram í rannsóknardagbók en auk þess birtast 

ljósmyndir sem ég tók á tímabilinu máli mínu til stuðnings og skýringar.   

 

 Skólastarf og nemendur með íslensku sem 

annað tungumál 

Í ljósi fjölda ÍSAT nemenda í íslenska skólakerfinu var mjög áhugavert að 

fylgjast með umræðum um málefni þeirra, bæði innan þeirra skóla sem ég var 

í, sem og á námskeiðum sem ég sat tengdum skólasamfélaginu og ÍSAT 

nemendum. Sumir kennarar lögðu mikla áherslu á að nemendurnir yrðu 

fullgildir þátttakendur í bekkjarmenningunni. Kennarar á BL-smiðju 23. mars 

2017 voru sammála því að ef engir undirliggjandi námsörðugleikar væru til 

staðar hjá nemendum og fjölskylduaðstæður til fyrirmyndar, þá gengi þeim 

yfirleitt mjög vel og þetta væri „varla vandamál“. Hins vegar skapaðist mikil 

umræða um þá nemendur sem eiga veikara bakland eða eiga við náms- og/eða 

hegðunarvanda að stríða. Í ljós kom að hjá sumum skólum eru nemendur teknir 
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úr kennslustundum eða eru jafnvel ekkert í almennum kennslustundum til að 

byrja með heldur fara í sérkennslu og svo í heimsóknir inn í bekk, á meðan í 

öðrum skólum er nemendum skellt beint inn í bekk og vonað að þeir haldist á 

floti. Samhljómur var um að tól vantaði í verkfærakistu BL þegar kemur að 

ÍSAT nemendum, líkt og fram kom í viðtali við kennara sem sótti þessa 

fyrrnefnda BL-smiðju 

 

Mér finnst ekki, eða nú kannski er ég ekki, eða sko nú er ég að læra BL 

og fer í smiðjur og svona en miðað við hvað það er mikið af nýbúum 

hérna á Íslandi þá er einhvern veginn bara ekki tekið tillit til þeirra í BL, 

er það? Nei sko það er bara talað um það að aðlaga námsefnið að öllum 

en svo er bara rosalega mikið af verkfærum í gagnvirkum lestri og svo í 

þessu, hljóðgreiningu og þessu og þessu en einhvern veginn engin 

verkfæri fyrir börn sem eru með annað tungumál en íslensku (Munnleg 

heimild, 28. apríl 2017).  

 

Á sama tíma höfðu aðrir kennarar sem ég ræddi við minni tíma eða skilning á 

þörfum þessa nemendahóps og vísuðu einfaldlega á sérkennara sem sá um að 

taka nemendur út í sérstaka stuðningstíma í íslensku. Út frá samtölum við 

kennara og sérkennara var ljóst að þeir telja mikilvægt að skólastjórnendur 

geri ráð fyrir því að ÍSAT nemendur fái gæða kennslu og námsaðstæður við 

hæfi, að vinna þeirra sé sýnileg á veggjum og að gert séð ráð fyrir þeim í 

skólastarfinu. Sérkennari í Ekruskóla lýsti aðstæðum á heldur dapurlegan hátt 

en eftirfarandi skrifaði ég hjá mér eftir samtal við hann: 

 

Hún kvartaði svolítið undan því að hafa enga stofu til að kenna í, getur 

ekki hengt neitt upp og hefur engan almennilegan stað til að geyma dótið 

sitt. Það virðist vera sem þetta sé nokkurskonar afgangsstarf sem hún er 

í, ekki gert ráð fyrir því en samt á að sinna þessum málaflokki. Þetta taldi 

hún fleiri kennara kannast við sem eru að taka ÍSAT nemendur í 

sérkennslu. 

 

Stundum reyndist mér erfitt að stýra umræðunni í kennarahópnum að ÍSAT 

nemendum. Það var í sífellu bent á sérkennarann sem sá um ÍSAT nemendur 

og viðhorfið virtist oft vera á þá vegu að það væru ekki kennarar sem ættu að 

hafa „áhyggjur“ af „þessum“ nemendum heldur væri einfaldlega ráðin sérstök 

manneskja til að „taka þá út úr tíma“. Íris nefndi það sama í viðtali og sagði 

„Ég veit eiginlega ekki alveg hvað þeir eru að gera núna, ég fylgist kannski 

bara ekki alveg nógu vel með því“ þegar spurt var út í vinnu sérkennara með 

nemandanum. Var þetta í samræmi við það þegar kennari spurði hvort þessir 
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nemendur gætu ekki bara hlustað á íslenskuna þegar ég var að undirbúa lestur 

bókar á mörgum tungumálum. Þetta var nokkuð lýsandi viðhorf hjá 

fjölmörgum kennrunum sem ég átti stutt samtöl við. Kennarar vildu í aðra 

höndina að allt yrði gert til að aðstoða ÍSAT nemendur, en á sama tíma vörpuðu 

þeir ábyrgðinni yfir á sérkennara sem sinna átti ÍSAT nemendum. Í almennum 

bekk áttu ÍSAT nemendur því að fylgja öðrum nemendum, vinna sömu 

verkefni og námsaðlögunin afskaplega takmörkuð.  Í einni af fjölmörgum 

heimsóknum mínum inn í aðra bekki í báðum skólunum átti ég samtal við 

kennara á fyrsta ári í þróunarlíkani BL sem sagðist aðlaga námsefni að þörfum 

ÍSAT nemenda en þegar í kennslustund var komið fór þessi nemandi 

einfaldlega í verkefnabókina Ritrún meðan aðrir unnu verkefni í anda BL. 

Tengi ég þetta vel við sjálfa mig þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í BL en 

á undirbúningstíma rannsóknarinnar skrifaði ég eftirfarandi í 

rannsóknardagbók: 

 

Ég man ekki eftir því að hafa reynt að sérhæfa verkefnin eitthvað 

sérstaklega í BL, enda var ég þarna á mínu öðru ári í BL ferlinu og 

skólinn einnig á öðru ári í innleiðingarferlinu. Ég var því upptekin af því 

að hreinlega ná tökum á ferlinu í BL, samþættingu, ritun og öðru sem 

verið var að fara í. Ég man samt að ég var frekar áttavillt, vissi ekki 

hvernig ég ætti að vinna með þessa nemendur og lét þá einfaldlega fljóta 

með ef þeir gátu ekki.  

 

Það er þó ekki algilt að kennarar setji þungann af kennslu ÍSAT nemenda yfir 

á sérkennara. Íris gerði sér grein fyrir þörf nemenda fyrir að vera hluti af 

bekknum en hún nefndi að í upphafi hefði ÍSAT nemandi verið sóttur í tíma og 

tekinn í sérkennslu þar sem hann náði ekki að fylgjast mikið með því sem fram 

fór í sérkennslustundum. Síðar urðu á því breytingar þegar sérkennari fór að 

koma meira inn í kennslustund og vera með nemanda þar.  

 

Upp á síðkastið þá höfum við verið í dálítið mikið í BL vinnu og í 

paravinnu og þá hef ég beðið konuna sem kemur núna og tekur hann, 

um að vera inni í tímanum hjá okkur frekar. Hann er líka bara þú veist 

að verða ósáttur að vera tekinn út, þetta er dálítið mikil fjarvera þannig 

að já hann hefur fengið að vera aðeins meira inni í bekk núna (Munnleg 

heimild, 28. apríl 2017).  

 

Samkvæmt hugmyndum BL eiga allir nemendur að geta lært saman hlið við 

hlið og skýtur því skökku við að nemandi sé tekinn út úr íslenskutíma til að 
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kenna honum íslensku. Þessi kennari fór því að huga að því að nemandinn gæti 

lært við hlið annarra nemenda, með aðstoð fullorðins einstaklings. Þetta var þó 

ekki talið sjálfsagt og þurfti viðmælandi minn nokkuð að sannfæra 

sérkennarann um að þetta væri það besta í stöðunni fyrir nemandann. Af þessu 

má augljóslega ráða að hugarfarsbreytinga er þörf hjá kennurum sem og 

sérkennurum ásamt því að samræmi sé á milli þess sem á sér stað í orði og á 

borði. Þarna gefst því tækifæri fyrir BL að aðstoða kennara með því að draga 

fram þau verkfæri sem nú þegar eru til í BL sem henta ÍSAT nemendum. 

Þannig gætu kennarar notað BL til að koma til móts við ÍSAT nemendur inni í 

kennslustofunni. 

 Hin þrjú þrep Byrjendalæsis 

Eftir mikla kennslufræðilega ígrundun vorið 2017 þegar ég lauk kennslu hjá 

þriðja bekk í Flesjaskóla ákvað ég nokkra þætti sem ég vildi skoða sérstaklega 

í tengslum við BL og ÍSAT nemendur. Mig langaði að breyta því hvernig 

innlögnin færi fram með því að prófa að hafa viðfangsefni 

kennsluáætlunarinnar ekki aðeins á íslensku heldur einnig á móðurmáli 

nemenda. Ég byrjaði því að skoða hvaða bækur væru til á fleiri tungumálum 

en íslensku og má sjá lista í fylgiskjölum yfir þær bækur sem ég hafði upp á, 

og á hvaða tungumálum þær eru til. Ég var þá þegar farin að velta fyrir mér 

aðferðum innan BL sem hentuðu ÍSAT nemendum og hér birti ég niðurstöður 

rannsóknar minnar þar sem ég prófaði og ígrundaði aðferðir eins og 

krossorðaglímu, orð í orði og orð úr orði, orðasúpu og nýja aðferð sem heitir 

einfaldlega orðabókin mín og er sérstaklega ætluð ÍSAT nemendum. 

Markmið 

Markmiðssetning er mikilvægur þáttur í BL og hóf ég kennsluáætlun á því að 

útbúa markmið í íslensku annarsvegar og samfélagsfræði hinsvegar ásamt 

sameiginlegum markmiðum. Hér má sjá dæmi um hvernig hægt er að setja upp 

markmið í BL kennsluáætlun. 
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Bækurnar sem ég tók fyrir voru annars vegar Pönnukökutertan eftir Sven 

Nordquist (1985) og hins vegar Helgi skoðar heiminn eftir Njörð P. Njarðvík 

(2014). Fyrri kennsluáætlunin náði yfir 5 vikur þar sem sérstök áhersla var lögð 

á fjölmenningu en seinni kennsluáætlunin náði yfir þrjár vikur og þar var 

áhersla lögð á einstaklingsmiðun námsefnis ásamt samvirku námi 

nemendahópsins. 

Inntak texta 

Inntak texta er eins og fyrr sagði fyrsta þrepið af þremur í námsferli BL. 

Innlögnin í þessu fyrsta þrepi þarf að vera vönduð því lestur bókarinnar er 

upphafið að allri vinnu nemenda næstu vikuna eða jafnvel vikurnar. Ég velti 

lengi fyrir mér hvaða bók ég ætti að velja fyrst til að taka fyrir og átti ég í 

þónokkrum erfiðleikum með að ákveða mig. 

 
Ég held samt að ég þurfi að muna að það skiptir kannski ekki öllu máli 

hvaða bók ég er að fjalla um þegar kemur að ÍSAT nemendunum, heldur 

hvernig unnið er með hana og þann texta og söguþráð sem bókinni fylgir. 

Það er mikilvægt að kennslan sé fjölbreytt þannig að farið sé margar 

Íslenska 

• Kynnast einkennum nafnorða. 

• Æfa hástafi og lágstafi. 

• Forspá – æfast í að beita spákonunni 

til forspár í textavinnu og 

samræðum. 

• Þjálfast í uppbyggingu texta með 

gerð söguvegar. 

Samfélagsfræði 

• Setja sig í spor annarra. 

• Fræðast um mismunandi uppruna    

nemenda. 

• Segja frá sjálfum sér með áherslu á 

uppruna. 

                            

Sameiginleg markmið 

• Átta sig á að bækur eru til á ýmsum 

tungumálum. 

• Auka orðaforða með áherslu á 

nafnorð.  

• Þjálfast í að vinna saman í hóp. 
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ólíkar leiðir að sama markmiðinu, því þannig tel ég að maður geti tryggt 

það að allir læri. 

 

Með þetta að leiðarljósi áleit ég sem svo að til að nemendur næðu innihaldi 

bókarinnar væri þess virði að prófa að lesa fyrir þá á þeirra móðurmáli.  Í 

Ekruskóla er starfandi stuðningsfulltrúi af pólskum uppruna og fékk ég þann 

starfsmann til að lesa bókina á pólsku. Kennari í teyminu tók að sér að lesa 

bókina á ensku og ég las bókina á íslensku fyrir meirihluta nemenda. Við 

upphaf kennslustundar kynnti ég bókina fyrir öllum nemendahópnum með því 

að draga upp pólskt eintak af henni og sagði þeim að hún héti Tort urodzinowy. 

Þá sá ég andlitin á pólskum nemendum hreinlega lýsast upp og þeir göptu af 

undrun. Svo dró ég upp ensku útgáfuna og að lokum íslensku útgáfuna. 

Nemendur voru einstaklega forvitnir og las ég brot úr bókinni á pólsku og 

ensku. Einnig hafði ég fengið sænska útgáfu af bókinni en einn nemandi var 

„snúbúi“, það er íslensk stúlka sem flutt hafði til Svíþjóðar en snúið heim fyrr 

á árinu. Þýskumælandi stúlka með íslenskan föður tók það fram að þessi bók 

væri til heima hjá sér á þýsku og bauðst til að koma með hana í skólann. Þannig 

atvikaðist að ég var komin með fimm eintök af sömu bókinni, á 5 mismunandi 

tungumálum, til að vinna með næstu vikurnar. 

 

 

Mynd 2 Pönnukökutertan á fimm tungumálum 

 

Eftir þessa kennslustund áttaði ég mig á því hvað nemendur voru í raun og veru 

ánægðir með að loksins væri talað um uppruna þeirra og tungumálið sem talað 

er heima fyrir, eitthvað sem í daglegu lífi fer ekki mikið fyrir og ekki er gert 

hátt undir höfði í skólasamfélaginu. Það var ákveðið púsluspil að ná að lesa 

bókina á þremur stöðum á þremur mismunandi tungumálum á sama tíma og 

skipti þar miklu máli vilji starfsfólksins til að láta þetta ganga upp. Það er 
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nauðsynlegt að hafa góðan tíma til að finna bækur sem eru til á mörgum 

tungumálum en einnig að hafa aðgang að manneskju sem er fluglæs í 

viðkomandi tungumáli og getur lesið fyrir nemendur. Í rannsóknardagbókina 

skrifaði ég því eftirfarandi hugmynd þann 6. nóvember 2017:   

 

Því velti ég fyrir mér hvort að þetta væri sniðugt fyrirkomulag 1-2x á 

önn í hverjum nemendahóp sem samanstendur af fleiri en einu tungumáli 

– líka taka fyrir svona ef það kemur inn nemandi af erlendum uppruna á 

miðri önn – að næsta áætlun sem tekin sé fyrir, sé áætlun þar sem 

fjölmenning er í fyrirrúmi og lesið á móðurmáli nemenda. 

 

Næstu vikurnar átti ég eftir að sjá ákveðna þróun í bókavali hjá ÍSAT 

nemendum þar sem þeir fóru að velja sér bækur á eigin tungumáli og jafnvel 

lesa upp fyrir samnemendur sína í yndislestrarstundum. Þannig sýndu þeir að 

þó þeir væru ekki búnir að ná fullum tökum á íslensku væri ýmislegt annað 

sem þeir gætu gert. Með þessu móti upplifði ég það að ég hefði í raun svipt 

hulunni af bakgrunni nemenda. 

Þegar ég tók fyrir bókina Helgi skoðar heiminn gat ég útvegað mér 

nokkuð mörg eintök á íslensku en einnig keypti ég bókina á pólsku og ensku. 

Þessi bók er vinsæl „túristabók“ og því auðvelt að nálgast hana á fjölmörgum 

tungumálum. Ég hugsaði mikið til Flesjaskóla og hvað ég gæti gert þar 

varðandi lesturinn þar sem enginn starfsmaður af pólskum uppruna er starfandi 

við skólann. Þar væri samstarf við heimilið mikilvægt þar sem nemendur gætu 

tekið bókina með sér heim jafnvel vikuna áður og foreldrar lesið fyrir 

nemendur og rætt um inntak bókarinnar.  

Umræða eftir lestur bókar 

Ég tók þá ákvörðun í fyrstu kennsluáætluninni að eftir lestur bókar á þremur 

tungumálum kæmi umræða um fjölmenningu og mismunandi uppruna 

nemenda. Þannig gæti ég tengt lestur bókarinnar við samfélagsfræði og 

markmið aðalnámskrár í samfélagsgreinum, sem eru meðal annars að geta 

þekkt ákveðin gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, sáttfýsn og 

umhyggju. Nemendur eiga einnig að geta áttað sig á landakortum, til hvers þau 

eru og hvernig þau eru notuð. Að sama skapi á nemandinn að gera sér grein 

fyrir því að hann er hluti af stærra samfélagi, geta sagt frá sjálfum sér með tilliti 

til búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum. Nemendur eiga einnig að 
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geta sett sig í spor annarra, kynnst ólíkum fjölskyldumynstrum, áttað sig á 

ólíkum bakgrunni einstaklinga og bera virðingu fyrir fjölbreyttum 

lífsviðhorfum og lífsháttum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 

198−203). 

Með þessi markmið í huga horfði ég eftir því hvernig ég gæti hjálpað 

nemendum að setja sig í spor þeirra sem flytja milli landa eða búa við tvö 

mismunandi málumhverfi. Við ræddum því hvers vegna bókin var lesin á 

þremur tungumálum og hvernig það væri að flytja til nýs lands eða alast upp 

með eitt tungumál heima og annað í skólanum og í raun allstaðar annarsstaðar 

í samfélaginu. Þar var kominn grundvöllur fyrir því að horfa á myndina 

„Vegurinn heim“ (Jón Gunnar Ólafsson og Oddný Helgadóttir, 2010) sem 

gefin er út af Menntamálastofnun. Eftir tímann ræddi hinn kennarinn við mig 

og sagði að tíminn hefði gengið mjög vel, nemendur verið áhugasamir og spurt 

mikið. Með það fyrir augum ákváðum við að halda áfram með þennan 

fjölmenningartíma næsta dag þar sem allir fengu að segja frá sínum uppruna, 

hvort sem um væri að ræða annað land eða landshluta innan Íslands. Við 

notuðum til þess landakort. Ég hvatti nemendur til að setja sig í spor þeirra sem 

flytja milli landa og notfærðum við okkur umræðupunkta sem fylgja myndinni 

á vef Menntamálastofnunar. Eftir kennslustundina ræddum við þrjár saman; 

rannsóknarvinur minn, kennari og stuðningsfulltrúi, um tímann og hvað hefði 

gengið vel og hvað hefði ekki gengið eins vel. Við vorum sammála um það að 

langflestir nemendur hefðu verið áhugasamir um málefnið, miklar umræður 

hefðu skapast og ÍSAT nemendur voru duglegir að tjá sig og segja frá sinni 

upplifun. Á heildina litið var þetta mjög góð kennslustund sem kennarar voru 

ánægðir með og gátu hugsað sér að endurtaka með öðrum nemendahópi. Í 

samtali við foreldra sögðu þeir að þeim þætti mikilvægt að nemendur lærðu 

um fjölbreytileika mannlífsins því það myndi stuðla að auknu umburðarlyndi 

gagnvart einstaklingum af ólíkum uppruna og voru þeir því mjög hlynntir slíkri 

kennslu. 

Orð úr orði / Orð í orði 

Eftir að lestri bókar og umræðum um hana lauk, snérum við okkur að vinnu 

með lykilorðið sem ég hafði valið út frá námsmarkmiðum. Lykilorðið 

„kötturinn“ var kynnt til sögunnar þar sem eitt af markmiðunum var að kynnast 

betur nafnorðum. Í bókinni segir frá Pétri og kettinum Brandi. Við skoðuðum 

eintök af bókinni og þá sérstaklega nöfn aðalsöguhetjanna og komumst að því 
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að í öllum bókum nema þeirri íslensku hét kötturinn Pintus. Maðurinn hét alltaf 

Pétur eða einhvers konar útgáfa af nafninu Pétur. Varð þetta upphaf að umræðu 

um nafnorðið köttur og hvernig við getum sagt kötturINN og þá séum við búin 

að bæta við greini.  

Þegar unnið var með lykilorðið kötturinn áttu nemendur fyrst að finna 

orð í orðinu. Eftir tímann ritaði ég eftirfarandi í rannsóknardagbókina.  

 

Ég fylgdist sérstaklega með 3 nemendum sem eru af erlendum uppruna. 

Þeir áttu allir frekar erfitt með þetta svo að ég lét þá fá lykilorðarenning 

þar sem þeir klipptu út stafina. Þeir fengu svo hjálp/unnu með sessunaut 

sínum og þá gekk miklu betur. Fram að því sátu þeir frekar týndir í 

verkefninu. 

 

Ég ræddi við rannsóknarvin eftir kennslustundina og vorum við sammála um 

að til þess að geta unnið Orð í orði og Orð úr orði þurfi ákveðinn orðaforða 

sem ÍSAT nemendur hafa oft ekki. Þarna sé því mikilvægt að para nemendur 

saman út frá ólíkri námsfærni. Nauðsynlegt er að kenna ÍSAT nemendum leiðir 

til að taka þátt í úrvinnslu verkefnisins og kenna þeim leiðir sem auka sjálfstæð 

vinnubrögð, til dæmis með því að hafa orðalista til að lesa og velja úr eða veita 

þessum nemendum aðstoð í formi stuðningsfulltrúa eða kennara sem kennir 

vinnubrögðin, hjálpar þeim að finna leiðir til að vinna verkefnið sjálfstætt eða 

fer í gegnum orðaforðann með nemendum.  
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Krossorðaglíma 

Til að kynna verkefnið krossorðaglíma ræddi ég við nemendur um hvað köttur 

væri og hvernig orðið köttur væri á 

mismunandi tungumálum. Síðan ræddum við 

hvernig við gætum sagt að við værum að tala 

um einhvern ákveðinn kött og þá komu 

nemendur með orðið „kötturINN“ þar sem 

ákveðnum greini hafði verið bætt við. Það 

opnaði á fyrsta verkefnið sem ég vildi prófa 

með nemendahópnum: Krossorðaglíma. Ég 

hafði gert ráð fyrir því að nemendur kynnu 

vinnubrögð við krossorðaglímu en svo reyndist 

ekki vera og fór því nokkur tími í að kenna 

þeim vinnubrögðin. Fyrst þegar ég lagði fyrir 

þá krossorðaglímu sagði ég þeim að nota orð 

sem tengdust bókinni. Það gekk ekki nógu vel 

hjá ÍSAT nemendum og voru þeir mjög týndir 

í verkefninu þar til þau fengu eintak af bókinni 

til að lesa og finna orð. Næst þegar ég lagði fyrir krossorðaglímu lét ég alla fá 

eintak af bókinni til að finna orð og gekk það mun betur. Ég ígrundaði vel 

hvernig ég gæti gert krossorðaglímuna meira krefjandi fyrir nemendur og 

ákvað að tengja hana við eitt af markmiðunum sem var að læra um nafnorð. 

Krossorðaglímuna einstaklingsmiðaði ég síðan með því að gefa misjöfn 

fyrirmæli þannig að þeir nemendur sem voru öryggir með nafnorð fengu þeir 

fyrirmæli að finna nafnorð og setja í krossorðaglímuna en þeir nemendur sem 

voru styttra á veg komnir fundu orð í textanum. Í því felst einnig mikill lestur, 

en lesa þarf textann til að finna viðeigandi orð. Í þessu verkefni greip athygli 

mína einn ÍSAT nemandi sem heyrði flóknari fyrirmælin og vann eftir þeim. 

Hann valdi því sjálfur að fara eftir flóknari fyrirmælunum sem hann heyrði 

aðra fá og stóð sig með prýði við úrlausn verkefnisins. Eftir kennslustundina 

áttaði ég mig á því að hugsanlega hefðu fleiri ÍSAT nemendur átt að fá flóknari 

fyrirmæli eða að minnsta kosti val um það hvernig þeir leystu 

krossorðaglímuna.  

Mynd 3 Krossorðaglíma 
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Orðabókin mín 

Til að ná samhengi textans og efla 

orðaforða sinn ákvað ég að ÍSAT 

nemendur fengju sérstakt verkefni sem ég 

nefndi einfaldlega „orðabókin mín“. Í 

fyrsta skipti sem ég prófaði þessa 

orðabókavinnu var ég búin að ákveða orðin 

sem nemendur áttu að finna og samræmdi 

þau við námsmarkmið vikunnar sem var að 

kynnast nafnorðum. Ég prófaði þarna að 

hafa orðabókavinnuna undir öðru þrepi 

BL, sundurgreinandi vinnu, á meðan aðrir 

nemendur unnu annað verkefni tengt kyni 

nafnorða. Um það skrifaði ég svo 

eftirfarandi í rannsóknardagbók eftir 

tímann:  

 

...en ég áttaði mig á því að auðvitað hefði ég átt að leyfa þeim að vera 

með í hinu verkefninu [innskot: sem aðrir nemendur voru að vinna] og 

taka þátt í umræðunni þó að þeir hefðu kannski ekki mikið fram að færa 

– en þetta hefði án efa hjálpað þeim. Kannski orðabókavinnan ætti að 

koma í stað orð úr orði / orð í orði sem að reynist þeim erfitt? 

 

Mynd 4 Orðabókin mín 
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Í ljósi þessa færði ég orðabókavinnuna í fyrsta þrep BL, inntak texta, og unnu 

ÍSAT nemendur orðabókavinnuna á meðan aðrir nemendur unnu með flóknari 

þætti lykilorðsins, til dæmis með því að fara í gegnum ákveðnar umræður um 

lykilorðið sem ÍSAT nemendur áttu erfitt með – en gátu jafnframt hlustað á þó 

þeir væru að sinna öðru verkefni á meðan. Þegar 

nemendur vinna orðabókavinnu fá þeir blað með 

orðum og nota síðan rafræna orðabók í spjaldtölvu 

til að finna þýðingu á orðinu á eigin móðurmáli. 

Nemendur fengu val um að teikna myndir við 

orðin. Ég áttaði mig svo á því að þarna skorti 

samhengi við texta vikunnar og ákvað ég því, næst 

þegar ég lagði verkefnið fyrir, að finna orð fyrir 

nemendur að þýða líkt og sjá má á meðfylgjandi 

mynd, en bæta síðan við að fletta upp í bók 

vikunnar, finna orðin og lesa þau í samhengi í 

textanum. Varð þetta verkefni í raun undirstaðan 

að allri vinnu nemenda, þar sem það hjálpaði þeim 

að ná skilningi á texta vikunnar. Textinn var svo 

ræddur með nemendum og orðin þannig sett í 

samhengi. Þetta var nauðsynlegt að gera á 

kennarastýrðri stöð eða með stuðningsfulltrúa. 

Eftir vinnu við Orðabókin mín skráði ég eftirfarandi hjá mér: 

 

Þetta verkefni vakti mikla lukku og miklar umræður urðu hjá þeim 

nemendum sem eru komnir nokkuð áleiðis í íslensku. Þeir sem eru 

styttra komnir hlustuðu þó af athygli og ég efast ekki um að nám hafi 

einnig átt sér stað hjá þeim þó að þeir hafi ekki tjáð sig mikið.  

 

Orðabókin mín prófaði ég fyrst á vorönn 2017 en hugmyndin kviknaði 

einfaldlega út frá eigin glósutækni og notkun orðalista sem nemendur kynnast 

í efri bekkjum grunnskólans, en í rannsóknarferlinu sá ég glögglega mikilvægi 

þess að tengja saman móðurmál nemenda og annað mál, íslenskuna, og byggja 

þannig brú á milli tungumála.  

Orðasúpa 

Orðasúpa eru verkefni þar sem nemendur eiga að finna orð sem falin  eru í 

„súpu“ af stöfum. Þar er verið að vinna með tengingu stafs og hljóðs. Almennt 

Mynd 5 Orðabókin mín 
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ánægja var með orðasúpuverkefnið og skrifaði ég í rannsóknardagbók 

eftirfarandi klausu um orðasúpu: 
 

Orðasúpan sló í gegn og þeim fannst hún mjög skemmtileg, en þó 

nokkrir áttu aðeins erfitt með hana. ÍSAT nemendurnir rúlluðu henni upp 

enda er hún mjög sjónræn og leiðandi. Mér fannst hún henta einstaklega 

vel en þörf á því að setja auknar kröfur á nemendur með því að gera sínar 

eigin orðasúpur, finna orð í textanum og fylla inn í og fá svo 

samnemanda til að leysa orðasúpuna. Þá er þetta líka orðið verkefni í 

skrift þar sem nauðsynlegt er að skrifa læsilega svo hægt sé að leysa 

orðasúpuna. 

 

Fram kom hjá einum kennara sem ég ræddi við 

að hún notaði Orðasúpur óspart með sínum 

ÍSAT nemendum einmitt af því að þær eru svo 

leiðandi og sjónrænar. Hún var hins vegar 

efins hverju það skilaði og það tel ég stafa af 

dýpt verkefnisins. Orðasúpa sem snýst 

eingöngu um að finna fyrirfram ákveðin orð í 

súpunni er gott verkefni til sundurgreinandi 

vinnu en kafa þarf betur í vinnuna með 

orðasúpu svo hún endi ekki sem 

uppfyllingarefni og nýtist út í ystu æsar, bæði 

sem skriftarverkefni, lestrarverkefni og orðaforðaverkefni. Þar þarf að gera 

orðunum sem falin eru, hátt undir höfði, en einnig leyfa nemendum að spreyta 

sig á því að búa til sína eigin orðasúpu með áhugaverðum orðum úr textanum 

og bjóða svo félaga til að leysa orðasúpuna. Í samræðum við aðra BL kennara 

var orðasúpa iðulega nefnd sem ein af aðferðum BL sem hægt væri að vinna 

óháð uppruna eða námsfærni nemenda en í hópi kennara kom upp sú umræða 

að oft væri hún notuð einfaldlega vegna þess að kennarar vissu ekki hvað annað 

þeir ættu að láta ÍSAT nemendur gera. 

Sundurgreinandi vinna / tæknileg vinna 

Annað þrep í BL kallast sundurgreinandi vinna og þar vildi ég skoða 

sérstaklega orðaforðavinnu nemenda ásamt því hvernig ÍSAT nemendum 

tækist að leysa þau verkefni sem lögð voru fyrir bekkinn sem heild.  

Mynd 6 Orðasúpugerð 
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Orðaforði 

Þegar unnið var með orðaforða ákvað ég að vinna orðaforðann sem samstæður 

þar sem nemendur para saman orð og orðskýring. Var þetta kennarastýrð stöð 

þar sem kennari aðstoðaði nemendur að finna viðeigandi orðskýringu við orð 

sem þeir höfðu dregið, setti orðið í samhengi og ræddi orðið við þá. Orðið var 

fundið í bók vikunnar og málsgreinin/setningin sem orðið kom fyrir í var lesin 

og rædd. Í einni kennslustund las stuðningsfulltrúi með ÍSAT nemanda úr bók 

og notaði nemandinn tækifærið og spurði stuðningsfulltrúann spjörunum úr 

varðandi orðaforðann í textanum. Til dæmis spurði hann út í orð eins og „að 

hrufla sig“ „rispa“ „blóðrisa“ og svo framvegis. Nemandinn var mjög 

áhugasamur og fannst æðislegt að lesa með stuðningsfulltrúanum og fá svör 

við fjölmörgum spurningum um tungumálið. Ég dró tvær ályktanir út frá þessu 

atviki: Nemendur þurfa meiri tíma með kennaranum og nemendur vilja læra 

meira og vilja læra ný orð. Það var síðan ítrekað enn frekar þegar ég var 

stoppuð af nemanda á bílastæði skólans og hann sagði: „Veistu hvað mér fannst 

skemmtilegast í dag? – Mér fannst skemmtilegast að læra öll nýju orðin!“ – 

Það segir mér að suma nemendur hreinlega þyrstir í að auka orðaforða sinn en 

fá hugsanlega ekki nægileg 

tækifæri til þess. 

Þar sem ég vildi nota 

hvert tækifæri sem gafst til að 

vinna með orðaforða, notfærði 

ég mér einnig 

yndislestrarstundir sem voru á 

hverjum degi. Það vakti mikla 

lukku þegar ég lét nemendur fá 

litla miða til að skrifa á orð sem 

þeir skildu ekki í textanum eða 

töldu að samnemendur myndu 

ekki skilja. Síðan valdi ég úr miða, las upp og fór yfir orðskýringuna, oft með 

leikrænum tilþrifum. Í rannsóknardagbókina skrifaði ég um nemanda sem kom 

til mín eftir tímann og vildi fá útskýringu á orðunum sem ég hafði ekki tekið 

fyrir upp á töflu. Þessi tiltekni nemandi var búin að hafa sömu bókina í 

yndislestri í rúma viku.  

 
Orðin voru „Dapur, kænn og mala“ – ég útskýrði orðin fyrir 

nemandanum en um leið og útskýringin var komin, setti nemandinn 

Mynd 7 Nemendur vinna í orðaforða með aðstoð 

kennara 
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orðið í samhengi við innihald bókarinnar, tjáði mér hvar orðið kom fyrir 

í sögunni og breytti orðinu í „einföldu“ útgáfuna sem ég gaf honum og 

þannig náði hann að skilja söguna sína betur og maður sá hvernig hann 

áttaði sig á hlutunum. Þetta var þvílík ljósapera sem kviknaðin– alveg 

æðislegt að fylgjast með þessum tengingum verða til í höfðinu á honum. 

 

Eftir að ég útskýrði orðin, var nemandinn með þessa sömu bók aðra viku og 

sagði við mig þegar hann skipti loksins um bók að bókin hafi fyrst orðið 

skemmtileg þegar hann skildi orðin í henni! Orðaforði getur þó reynst 

nemendum sérstaklega erfiður þegar kemur að orðatiltækjum og málsháttum. 

Slíkt reyndi viðmælandi minn, Íris, á eigin skinni þegar hún tók fyrir 

orðatiltækið „að hrökkva í kút“ og ÍSAT nemandi hjá henni sem nýlega hafði 

flutt til landsins gat í raun ekki tekið 

þátt í þeirri umræðu né skilið hvað 

var þar verið að ræða (munnleg 

heimild, 28. apríl 2017). 

Í öðru þrepi unnum við 

einnig með orðaforða með gerð 

hugtakakorta þar sem nemendur 

lærðu orð eins og „tík“ og „rakki“ 

en einnig orð sem tengjast útliti 

sögupersóna, eins og til dæmis 

„með hringaða rófu“ og „loðinn“. 

Nemendur notuðu orðin í 

samræðum, teiknuðu mynd af 

sögupersónunni og skrifuðu þau á viðeigandi stað 

í hugtakakortið. Þannig unnum við með orðin á fjölbreyttan máta og með því 

að nota stigskiptan stuðning gekk vinnan mjög vel hjá ÍSAT nemendum.  

 

 

Mynd 8 Hugtakakort 
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Sóknarskrift 

Þegar nemendur vinna sóknarskriftarverkefni eru þeir 

með tómt blað eða línustrikað og á öðrum stað í 

kennslustofunni hangir orðalisti eða texti sem 

nemendur „sækja“ og skrifa á blaðið sitt. Hægt er að 

þyngdarskipta textanum til dæmis með því að breyta 

orðafjölda eða orðalagi. Þessi aðferð þjálfar lestur, 

stafsetningu, ritun og sjónminni. Sóknarskrift gekk 

mjög vel bæði í Flesjaskóla og Ekruskóla, nemendur 

tóku virkan þátt og ÍSAT nemendur unnu þetta 

verkefni vel. Það kom mér á óvart að þegar 

nemendum var gefið val um hvaða verkefni þeir vildu 

vinna, var sóknarskrift oftar en ekki fyrir valinu hjá 

ÍSAT nemendum og þá völdu þeir þyngri texta eða 

lengri en ég hafði gert ráð fyrir. Ég velti mikið fyrir 

mér hvort að kröfurnar sem gerðar væru til þeirra 

væru einfaldlega alltof litlar og þá hvernig ég gæti dýpkað sóknarskriftina sem 

læsisverkefni, til dæmis með upplestri nemenda eða með því að nemendur 

undirstrikuðu ákveðin orð og þar gætu ÍSAT nemendur undirstrikað til dæmis 

séríslensku stafina. Það hefði verið gaman að vinna frekar með sóknarskriftina 

og prófa fleiri leiðir til að nýta hana í læsiskennslunni.   

 

Málfræðivinna 

Á öðru þrepi BL gefst tækifæri til að vinna að fjölbreyttum verkefnum og þá 

sérstaklega sem snúa að minni einingum málsins, svo sem málfræði í þriðja 

eða fjórða bekk. Í þeirri kennsluáætlun sem fyrir lá, var m.a. unnið með 

markmiðið „að kynnast nafnorðum og að þau bæta við sig greini“ og notaði ég 

hjálparorðin minn/mín/mitt. Ég var með mörg orð útprentuðum á miða sem 

nemendur áttu að fara með á spjald sem stóð á „kk/minn“, „kvk/mín“ og 

„hk/mitt“. Nemendur unnu þetta þrír saman í hóp, hver og einn dró eitt spjald, 

ákvarðaði kynið á orðinu og fór með á réttan stað. Þegar öll spjöldin voru 

komin fóru nemendur að spjöldunum og athuguðu hvort öll orðin sem voru hjá 

KK spjaldinu væru í raun í karlkyni. Þetta gerðu þeir með umræðum og með 

því að prófa sig áfram með orðið. Þessi vinna var mjög flott hjá þeim.  Meðan 

nemendur með íslensku sem móðurmál unnu þetta verkefni voru ÍSAT 

Mynd 9 Sóknarskrift 
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nemendur að vinna verkefnið Orðabókin mín. Ég áttaði mig á því að það voru 

mikil mistök, þeir sýndu nafnorðaverkefninu mikinn áhuga og voru sífellt að 

fylgjast með því sem samnemendur voru að gera. Þeir hefðu átt fullt erindi í 

þetta verkefni þar sem það var hópverkefni og allir fengu tækifæri til að segja 

sitt. Þarna ákvað ég að færa Orðabókin mín yfir í inntak texta, fyrsta þrep BL.  

Eitt af markmiðum seinni kennsluáætlunarinnar, sem var úr bókinni 

Helgi skoðar heiminn, var að kynnast betur sagnorðum. Þarna var ég ekki viss 

um hvernig ÍSAT nemendum myndi vegna en í ljósi fyrri reynslu í 

nafnorðaverkefninu ákvað ég að hafa þau með heildinni og setja þá ekki í 

sérstakt verkefni. Raunin varð sú að þessir nemendur áttu mjög auðvelt með 

verkefnið sem var að finna sagnorð í textanum og skrá í sagnorðabelg. Mikil 

umræða skapaðist um orðin og voru þau oftar en ekki útskýrð með leikrænum 

tilþrifum. Ég sá ekki eftir því að hafa ÍSAT nemendur með en í 

rannsóknardagbók skrifaði ég eftirfarandi klausu eftir kennslustundina: 

 
Ég var svo með sagnorðastöð sem ég stýrði og þar slógu erlendu 

nemendurnir í gegn. Ég var með leikræna útskýringu á sagnorðum „að 

hlaupa“ og „að lesa“. Þeir voru ansi lunknir við að átta sig á orðunum og 

finna fleiri sagnorð. Ég var með texta upp úr bókinni og þeir áttu að nota 

yfirstrikunarpenna til að strika yfir orðin í textanum. Þeir sem voru 

lengra komin skráðu orðin svo á blað. Þeir komust misjafnlega langt í 

textanum en ég horfði eftir því að skilningur væri til staðar og þá skipti 

ekki öllu hversu langt þau komust í textanum.  

 

Eftir kennslustundina áttaði ég mig á því að ef ég hefði látið ÍSAT nemendur 

vinna annað verkefni, hefði ég jafnvel sett þá í verkefni sem gerði ekki miklar 

kröfur til þeirra, verkefni sem þeir gætu leyst sjálfstætt og þeir hefðu því misst 

af heilmiklu námi sem fram fór þarna í litlum hópum á kennarastýrðri stöð.  

1-2 og 9 

1 – 2 og 9 er annað verkefni sem einnig er oft unnið í BL. Þá eru nemendur 

með tvo teninga, kasta þeim og finna orð með 1−9 stöfum eftir því hvað kemur 

upp og skrá á viðeigandi skráningablað. Þetta verkefni prófaði ég ekki sjálf en 

viðmælandi minn, Íris, sagðist nota þetta óspart með ÍSAT nemendum þar sem 

þetta væri sjónrænt og leiðandi og þeir ættu auðvelt með að leysa. Hún efaðist 

þó um það nám sem ætti sér stað þar sem ekki væri unnið frekar með orðin 

heldur væri þetta einfaldlega kerfisbundin vinna þar sem skilning skorti 
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(munnleg heimild, 28. apríl 2017). Vorum við sammála því að þessi aðferð 

henti ÍSAT nemendum vel svo lengi sem hún er ekki ofnotuð.  

Enduruppbygging 

Síðasti fasi BL er enduruppbygging þar sem textinn er dreginn aftur saman og 

unnið með hann sem heild. Ég var með þrjú mismunandi 

enduruppbyggingarverkefni í kennsluáætlununum tveimur. Fyrst var  

enduruppbygging tengd fjölmenningu, síðan tengd bókinni Pönnukökutertan 

og þriðja enduruppbygging tengd seinni bókinni, Helgi skoðar heiminn.  

Fjölmenning 

Til að ljúka formlegri vinnu í tengslum við fjölmenningu með nemendum 

skoðuðum við þjóðfána nemenda 

sem í bekknum voru og allir fengu 

að útbúa þjóðfána. Ég gaf 

nemendum frjálsar hendur 

varðandi það hvaða þjóðfána þeir 

gerðu, þannig að nemendur af 

íslenskum uppruna gátu gert 

pólskan fána og nemendur af 

pólskum uppruna íslenska fánann 

og þar fram 

eftir götunum. Við skoðuðum muninn á fánunum, og þá 

merkingu sem litir og form fánanna hafa. Þetta var mjög 

skemmtileg vinna og tóku allir nemendur virkan þátt og 

ríkti mikil gleði meðan á þessari vinnu stóð. Fánana 

hengdum við á snúru í stofunni á áberandi stað og gátum 

þannig vísað í þá þegar umræða um ólíkan uppruna 

nemenda og fjölmenningu kom upp.  

Pönnukökutertan 

Ég ákvað að samtvinna heimanám og enduruppbyggingu 

og senda nemendur heim með blað þar sem skrifa átti að 

uppskrift af uppáhalds kökunni sinni og tengja það við 

innihaldslýsinguna á pönnukökutertu í bókinni, en þar segir 

Mynd 10 Uppskrift innan í tertu 

Mynd 11 Þjóðfánar nemenda í 3.bekk 
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frá því að ýmislegt vanti til að geta gert 

góða pönnukökutertu. Þetta var hugsað 

fyrst og fremst sem skriftaræfing þar 

sem nemendur áttu að æfa sig í há- og 

lágstöfum ásamt því að nota 

fyrirmyndarskrift1. Nemendur unnu 

flestir verkefnið af stakri prýði, en fjórir 

nemendur skiluðu uppskriftinni ekki, 

þar af voru þrír ÍSAT nemendur. Tveir 

útskýrðu að foreldrar hefðu ekki skilið 

leiðbeiningar þrátt fyrir að leiðbeiningar hefðu farið heim á móðurmáli 

nemandans en einn gaf engar útskýringar. Ég sagði nemendum að uppskriftinni 

mætti skila á eigin móðurmáli en ég komst að því að einn nemandi hefði fundið 

uppskrift á eigin móðurmáli, þýtt yfir á íslensku og skilað íslenskri útgáfu. Í 

rannsóknardagbók velti ég þessu fyrir mér og skrifaði: 
 

Þarna kemur líklegast líka inn í staða barnsins á eigin tungumáli – sum 

þeirra eru málfær en geta hvorki lesið né skrifað á eigin tungu. Kannski 

hefur það líka áhrif á nemendur að meirihluti bekkjarins skilar 

verkefninu á íslensku og því eru þeir hikandi við að skila því á 

móðurmáli sínu.  

 

Ég velti mikið fyrir mér hvernig ég gæti komið til móts við ÍSAT nemendur 

sérstaklega sem ekki eru að skila heimanámi og ákvað að bjóða nemendum upp 

á að klára heimanámið í skólanum í kennslustund. Þá prentaði ég út nokkrar 

uppskriftir sem þeir völdu um og skrifuðu svo niður. Uppskriftin var síðan 

klippt út og límd inn í köku sem krakkarnir skreyttu. Það gekk vel að vinna 

verkefnið í skólanum en samstarf við heimili ÍSAT nemenda er eitthvað sem 

ég vildi skoða nánar en ekki gafst tækifæri til að kafa djúpt í að þessu sinni. 

Þetta þekkti ég frá störfum mínum við Flesjaskóla en þar var ég með þrjá ÍSAT 

nemendur í sérkennslu í íslensku og prófaði að nota vendikennslu þar sem 

kennslustundin var tekin upp og nemendur áttu að horfa á hana aftur heima. Ég 

gafst hins vegar fljótt upp á því þar sem þetta krafðist mikils undirbúnings og 

                                                      
1 Fyrirmyndarskrift er hugtak sem ég hef notað við skriftarkennslu til að kenna 

nemendum muninn á því þegar nemandi skrifar glósur eða athugasemdir fyrir sjálfan 

sig og þegar nemendur skrifa texta sem ætlaður er öðrum til aflestrar. Þá sé nauðsynlegt 

að skrifa læsilega og notast við fyrirmyndarskrift.  

Mynd 12 Tertur með uppskriftum innan í 
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eftirvinnu en nemendur virtust ekki fá tækifæri til að horfa á þetta heima. Í 

rannsóknardagbók skrifaði ég 

 
Það var svo fúlt að heyra strákana segja að þeir horfðu ekkert á þetta 

heima, að ég hætti bara að eyða tímanum í þetta. Kannski kynnti ég þetta 

ekki nógu vel, foreldrar tóku mig ekki alvarlega, áttu í einhverjum 

tæknilegum erfiðleikum eða eða eða. Ég veit það ekki. Stundum finnst 

mér foreldrar bara fljóta með og ætlast til þess að nemandinn læri á 

heiminn í skólanum..... 

 

Þetta er í fullu samræmi við það sem kennarar á smiðju BL ræddu varðandi 

bakland nemenda, að þegar það væri veikt hjá ÍSAT nemendum yrði námið 

þeim alltaf erfiðara.  

 

Þegar unnið var með bókina Helgi skoðar heiminn prófaði ég aftur að senda 

heim verkefni þar sem nemendur áttu að skrifa inn í bakpoka lista yfir hluti 

sem þeir tækju með í ferðalag og kynna svo fyrir 

bekkjarfélögum. Allir nemendur unnu verkefnið 

á íslensku þrátt fyrir að leiðbeiningar væru um 

að leysa mætti verkefnið á móðurmáli nemenda. 

Það var áhugavert að sjá að í því heimanámi 

sem fór heim, var alltaf val um tungumál en 

nemendur völdu ávallt íslenskuna þrátt fyrir að 

foreldrar væru þá jafnvel ekki í aðstöðu til að 

aðstoða. Skil á þessu heimanámi var mun betra, 

en allir nemendur skiluðu nema ein ÍSAT 

stúlka. Seinna í vikunni birtist hún brosandi 

með útfyllt verkefni og dró ég þá ályktun að hún 

hefði horft á kynningu annarra nemenda, náð að 

velta verkefninu fyrir sér, ræða við 

samnemendur og finna út úr því hvers óskað 

hefði verið eftir. Hugsanlega hefði vandamálið verið að hún skildi ekki 

fyrirmælin. Þegar ég ræddi um stúlkuna á kennarastofu við rannsóknarvin og 

samkennara ásamt stuðningsfulltrúa kom í ljós að sérkennari sem heyrði 

umræðuna hafði aðstoðað stúlkuna við heimanámið í sérkennslutíma. 

Heimanámið hafði því verið unnið í skólanum. Um skilin skrifaði ég 

eftirfarandi klausu: 

Mynd 13 Bakpoki 
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Hún var engu að síður 

mjög ánægð að skila því 

og stolt af sjálfri sér. 

Þessir nemendur þurfa 

stuðning á svo miklu 

fleiri sviðum en maður 

gerir sér grein fyrir. 

 

Það var ánægjuleg stund 

þegar við hengdum verkefni hennar upp við hlið hinna, en það virtist vera 

ákveðinn léttir fyrir hana að hafa lokið við heimanámið og ánægjulegt að henni 

gafst tækifæri til þess með aðstoð sérkennara.  

Söguvegur 

Við lok kennsluáætlunarinnar um Helgi skoðar heiminn 

ákvað ég að kynna söguveg fyrir nemendum. Þar draga 

nemendur fram aðalatriði sögunnar í stuttar frásagnir og 

raða þeim í tímaröð og kynnast þannig uppbyggingu 

texta. Slík vinna er oft sett upp sem ákveðinn vegur sem 

hefst á upphafi sögunnar og lýkur við enda hennar. Þetta 

var mjög skemmtileg vinna  og unnu allir verkefnið í 

sameiningu.  Útbúinn var einn stór söguvegur þar sem 

nemendur ræddu í litlum hópum atburði söguna og 

skrifuðu svo frásögn með eigin orðum um atburð sem 

þeir völdu sér. Þessu fylgdi svo teiknuð mynd sem 

nemendur ýmist hjálpuðust að við að teikna eða skiptu 

með sér verkum.  Ég fylgdist sérstaklega með ÍSAT nemendum og var 

ánægjulegt að sjá 

hvernig þeir 

blómstruðu í 

þessu þrepi BL. 

Þeir sýndu 

frumkvæði, sóttu 

bókina til að 

fletta í og skoða, 

endursögðu 

ákveðinn atburð með 

Mynd 14 Bakpokar nemenda 

Mynd 15 Brot úr söguvegi 

Mynd 16 Sameiginlegur söguvegur nemenda 



52 

 

eigin  orðum, teiknuðu viðeigandi myndir og unnu verkefnið í fullu samstarfi 

við aðra nemendur. Í enduruppbyggingunni sá ég brú myndast milli nemenda 

með ólík móðurmál; allir voru jafnvígir í verkefnavinnunni hvort sem um var 

að ræða að skrifa upp uppskriftartexta, skreyta köku eða vinna að 

sameiginlegum söguvegi. Þetta var það þrep í BL sem krafðist ekki mikillar 

einstaklingsmiðunar af minni hálfu því nemendur náðu einfaldlega mjög vel 

saman á þessu þrepi BL.  

 Raddir nemenda 

Þegar vinnan hófst við rannsóknina voru raddir nemenda ekki ofarlega í huga 

mér. Ég hafði lítið velt fyrir mér áhrifum nemenda á nám sitt og vissi í raun 

fátt um málið. Hins vegar kom það í ljós strax í janúar 2017 þegar ég var við 

störf í Flesjaskóla, að nemendur hafa svo sannarlega skoðanir á námi sínu. Þar 

var ákveðið að þrír ÍSAT nemendur kæmu til mín í sérkennslu í íslensku. Ég 

ræddi við þá hvað þeir vildu að ég myndi kalla hópinn þannig að þegar ég kæmi 

að sækja þá í tíma myndi ég segja við þá til dæmis „risaeðlur, komið í íslensku“ 

eða „krókódílarnir!“. Það féll hins vegar ekki í kramið heldur komu þeir með 

sína eigin uppástungu sem hafði mikil áhrif á mig og lagði í raun línurnar fyrir 

þessa starfendarannsókn. 

 

Einn þeirra var mjög ákveðinn og sagði að hópurinn ætti að heita... 

OFURHETJURNAR! Mér fannst það frábær nafngift og þeir voru allir 

þrír sammála um að þetta væri flott nafn. Ég held að þeir geri sér ekki 

grein fyrir því hvað þessi nafngift hefur mikla þýðingu – þeir eru svo 

sannarlega ofurhetjur að flytja til nýs lands og hefja nám á nýrri tungu, 

án þess að hafa um það nokkurt val. 

 

Þetta val á nafni kom mér á óvart, þeir áttu erfitt með að segja orðið 

„ofurhetjur“ og einn útskýrði svo á móðurmáli þeirra fyrir öðrum hvað það 

þýddi og fékk um leið samþykki. Við skoðuðum myndir af ofurhetjum og þeir 

samsömuðu sig við slíkar myndir. Þetta var gríðarleg vitundavakning fyrir mig 

og í raun fæ ég enn gæsahúð þegar ég hugsa um þennan fyrsta tíma okkar 

saman í sérkennslu í íslensku. 

Í Ekruskóla lagði ég mig fram um að spyrja nemendur álits og ræddi við 

þá eftir kennslustundir um hvernig þeim þótti kennslustundin, hvað þeir hefðu 

viljað gera öðruvísi, hvað þeir vildu gera oftar og svo framvegis.  Nemendur 
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voru sammála um að vilja flóknari og meira krefjandi verkefni. ÍSAT 

nemendur sögðust vilja læra „meira“ sem ég túlka á þann hátt að þeir séu að 

sækjast eftir krefjandi verkefnum sem reyna á þá. 

Því duglegri sem ég var að spyrja, því duglegri voru nemendur einnig að 

leita til mín að fyrra bragði til að segja mér hvað þeim þótti um nám dagsins.  

Nemendur voru einnig duglegir að deila því meðal annarra kennara hvað þeir 

væru að gera í BL-kennslustundum. Þannig var það að einn hópur ræddi 

sérstaklega við heimilisfræðikennarann og sagði honum að þau væru að lesa 

um Pétur og Brand sem eru að reyna að baka pönnukökutertu. Nemendurnir 

vildu fá að búa til pönnukökutertu í heimilisfræði og úr varð að tæplega 50 

nemendur í 3.−4. bekk skólans bökuðu Pönnukökutertu í heimilisfræði. Þannig 

má segja að kennarinn hafi sýnt ákveðið frumkvæði í kjölfar þess að hlusta á 

raddir nemenda og samþætt BL og heimilisfræði. Nemendur voru einstaklega 

ánægðir með undirtektir heimilisfræðikennarans og pönnukökuterturnar voru 

glæsilegar. Hjá öðrum nemendum teygði kennsluáætlunin anga sína heim þar 

sem bökuð var pönnukökuterta. Sendi foreldri mér mynd af afrakstrinum þann 

29. október 2017 og gaf mér leyfi til að birta hana hér. 

 

 

Mynd 17 Heimabökuð pönnukökuterta 

 

Það er virkilega ánægjulegt þegar kennsluáætlun og viðfangsefni hennar vekja 

áhuga annarra kennara í öðrum faggreinum og þar voru nemendurnir sem 

höfðu bein áhrif á nám sitt með því að ræða kennsluefnið, hvetja kennara til að 

taka upp bakstur á pönnukökutertu en einnig höfðu þeir áhrif á heimilinu. 
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Þegar ég kvaddi nemendur í Ekruskóla fékk ég fjölda sendibréfa í 

kveðjugjöf en merkilegast þótti mér hversu margir nemendur nefndu námið og 

þá þætti í náminu sem þeim fannst standa upp úr.

 

Mynd 18 Bréf frá nemanda 

Öðrum ÍSAT nemanda fannst ástæða til að taka fram að verkefnin mín hefðu 

verið „frábær“. Fyrir kennara eru þetta stórkostleg meðmæli um nám nemenda. 

 

Mynd 19 Bréf frá nemanda 2 

 

Þetta eru góðar niðurstöður fyrir mig sem varða framtíð mína sem kennari, en 

starfendarannsóknin hvatti mig stanslaust til að leita inn á við. Í ferlinu 

opnuðust augu mín og eyru á nýjan máta fyrir nemendum og kennslunni. Ég 

hætti að heyra eingöngu í nemendum og fór að hlusta á þá. Ég öðlaðist djúpan 

og mikilvægan skilning á því að námið er þeirra en ekki mitt. Það er auðvelt 
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að vita það að kennslan er fyrir nemendur en það er einhvern veginn öðruvísi 

að lifa eftir því og framkvæma allt með það í huga að þetta er þeirra nám,  

okkur ber skylda til að hlusta á þá og fara eftir því (innan skynsamlegra marka) 

sem þeir óska eftir eða þrá að gera.  
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 Umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar voru tvíþætt. Annars vegar að skoða hvernig mér 

hefur gengið að bæta kennsluhætti mína sem snúa að ÍSAT nemendum og hins 

vegar kanna hvaða verkfæri innan BL eru helst til þess fallin að auka virkni og 

þátttöku ÍSAT nemenda í allri vinnu innan veggja kennslustofunnar. Lagt var 

upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig má bæta læsiskennslu 

nemenda með íslensku sem annað tungumál með aðferðum Byrjendalæsis?  

Jafnframt setti ég fram þrjár undirspurningar sem voru: 

• Hvernig hefur mér gengið að kenna nemendum með íslensku sem 

annað tungumál með aðferðum Byrjendalæsis? 

• Hvar ég get bætt mig? 

• Hvaða bjargir hefur Byrjendalæsi fyrir kennara slíkra nemenda?  

 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar í ljósi 

þeirrar fræðilegu vitneskju sem kynnt hefur verið í verkinu.  

Með rannsókninni leitaðist ég eftir því að verða sátt við mína 

kennsluhætti sem umsjónarkennari með fjölbreyttan nemendahóp og koma 

betur til móts við ÍSAT nemendur. Ég vildi rannsaka starf mitt með það að 

leiðarljósi að skilja betur þarfir ÍSAT nemenda og þróa starf mitt til betri vegar  

sem samkvæmt McNiff og Whitehead er megintilgangur starfendarannsókna 

(2011, bls. 14). Upphafið að rannsókninni var mjög einkennandi fyrir upphaf 

starfendarannsókna þar sem rannsakandi spyr sig hvað sé að valda honum 

áhyggjum og hvers vegna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4). Ég byrjaði því 

að safna gögnum strax frá upphafi til að sjá stöðuna við upphaf rannsóknar með 

því að skrá niður það sem gerðist, hugleiðingar mínar og vangaveltur sem ég 

bar undir samstarfsfólk mitt á ýmsum tímapunktum í rannsóknarferlinu. Þetta 

hjálpaði mér að skilja í hverju starf mitt fólst. Lykilatriði í starfendarannsókn 

er skráning og öflun gagna (Hafþór Guðjónsson, 2008) og varð 

rannsóknardagbókin þungamiðjan í gagnasöfnun rannsóknarinnar þar sem ég 

velti fyrir mér ýmsum þáttum sem upp komu í skólastarfinu og átti í raun 

samtöl við sjálfa mig. Ég sá skrifin þróast með tímanum og með þeim varð ég 

meðvitaðri um þarfir nemenda og hvernig ég gæti betur komið til móts við þá, 

bætt mig sem kennari og brugðist við til að auka gæði námsins. Í gegnum 

skrifin sá ég einnig hvernig starf mitt og hugsun þróaðist og breyttist ásamt því 
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að læra ýmislegt um sjálfa mig sem kennara í gegnum upplifun og nýja 

þekkingu sem varð til í lærdómsferlinu, en það er einmitt hluti af tilgangi 

rannsóknardagbókar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4). 

Helstu niðurstöður sýndu meðal annars að með því að lesa bækur á 

móðurmáli nemenda og ræða bakgrunn þeirra opnaðist nýr heimur innan 

veggja kennslustofunnar þar sem nemendur voru óhræddir við að ræða 

mismunandi móðurmál, sýna fram á þekkingu sína í móðurmáli og bæta þannig 

upp fyrir takmarkaða kunnáttu í íslensku. Með verkefninu Orðabókin mín gafst 

nemendum tækifæri til að nýta þekkingu sína í móðurmáli sínu og yfirfæra á 

nýja tungumálið, en eins og fram kom hjá Elínu Þöll Þórðardóttur (2007, bls. 

118) er mikilvægt að samtvinna tungumál nemandans og sjá til þess að nýja 

málið ýti ekki móðurmálinu til hliðar. Hún nefnir einnig að fjölmargar 

rannsóknir hafi sýnt fram á að ef barn sé með góðan grunn í móðurmálinu og 

hljóti örvun í því, eigi það auðveldara með að tileinka sér annað mál. 

Nemendur í rannsókninni þyrsti í að læra meira og læra fleiri orð og var 

niðurstaða mín sú að of litlar kröfur voru gerðar til þeirra, nokkuð sem dregur 

vafalaust úr námsárangri. Nemendum gekk mjög vel að vinna verkefni þegar 

þau voru lögð fram sem samvinnunám og stóðu þar jafnfætis öðrum 

nemendum, en í samvinnunámi er mikil áhersla lögð á það að nemendur nái 

árangri í námi og njóti þess að læra (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 70).  Nemendur vilja hafa áhrif á nám 

sitt og hafa skoðanir á því. ÍSAT nemendur vilja fleiri og meira krefjandi 

verkefni í tengslum við BL. Í gegnum ferlið tókst mér að bæta kennsluhætti 

mína sem umsjónarkennari með ÍSAT nemendur í bekkjarkennslu, ég náði að 

finna jafnvægi í kennslu nemenda með ólík móðurmál og lærði að hlusta á 

nemendur í stað þess að heyra aðeins í þeim. Kennarar sem kenna eftir 

aðferðum BL kalla eftir einhvers konar verkfærum þegar kemur að BL og 

ÍSAT nemendum en til að koma til móts við þær raddir útbjó ég verkefnið 

Orðabókin mín, ásamt því að gera bókalista með yfirliti yfir bækur sem til eru 

á fleiri tungumálum en íslensku. Þegar ég vann að gerð bókalistans hafði ég 

samband við nokkrar bókaútgáfur hér á landi en einnig fór ég inn á moodle-

svæði MSHA og fann þar kennsluáætlanir um bækur sem algengar eru í BL. 

Notaði ég svo amazon.com og google.com við leit að höfundi og fann þannig 

á hvaða tungumál bækurnar höfðu verið þýddar. Þessi listi er alls ekki tæmandi 

heldur er þetta lifandi plagg fyrir kennara að styðjast við og bæta inn á. 

Bókalistann er að finna í fylgiskjölum ritgerðar og að sama skapi fylgir með 
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rammi að kennsluáætlun sem kennarar geta notfært sér við kennslu þegar ÍSAT 

nemendur koma í bekkinn eða eru nú þegar í bekknum. Hægt er að aðlaga þetta 

form áætlunar fyrir allar kennsluáætlanir í BL þar sem ÍSAT nemendur eru 

hluti af hópnum.  

 Skólastarf og ÍSAT nemendur 

Áður en rannsóknin hófst var ég ósátt við það hvernig ég kom til móts við ÍSAT 

nemendur, eða í raun hversu lítið ég kom til móts við þá. Ég ræddi þetta við 

aðra kennara sem virtust svífa um í lausu lofti líkt og ég og ná ekki að fóta sig 

í BL með tilliti til ÍSAT nemenda. Ég lét vinnubækur oft stýra vinnu þessa 

nemendahóps og oftar en ekki voru þeir útilokaðir frá verkefnum sem 

bekkurinn vann af því að ég taldi verkefnin vera of þungt fyrir þá. Kennarar í 

rannsókn minni voru sammála um að verkfæri vantaði í verkfærakistu BL 

þegar kemur að ÍSAT nemendum. Aðrir kennarar beindu ábyrgðinni að 

sérkennurum sem taka áttu ÍSAT nemendur út úr kennslustundum og bera 

þungan af námi þeirra. Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum 

Kristínar Aðalsteinsdóttur, Guðmundar Engilbertssonar og Ragnheiðar 

Gunnbjörnsdóttur (2007, bls. 149) þar sem íslenskir kennarar virtust vísa 

erfiðleikum nemenda frá sér eða vissu oft hreinlega ekki hver úrræði fyrir  

þennan nemendahóp væru. Bókun 1 í kjarasamningi kennara sem birt var 17. 

október 2017 sýndi að kennarar upplifa sig óörugga og vanmáttuga þegar  

kemur að ÍSAT nemendum og kalla eftir úrbótum í þeim efnum, til dæmis með 

sértækum aðgerðum og stuðningi (Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda 

Skogland, 2018, bls. 8−9). Sömu sögu sögðu kennarar í rannsókn Rósu 

Guðbjartsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2010, bls. 87) en þeim kennurum 

þótti fylgja auka álag þegar ÍSAT nemandi væri í bekknum og þeir ræddu 

tímaskort þegar kom að því að sinna nemendum betur og skipuleggja starfið. 

Í gegnum rannsóknarferlið lagði ég áherslu á að finna út hvernig ég gæti 

mætt þörfum ÍSAT nemenda án þess að þeir þyrftu að yfirgefa kennslustofuna 

og fara til sérkennara. Ég reyndi að haga verkefnum þannig að allir nytu góðs 

af og prófa mig áfram í verkefnavinnunni þannig að ég sæi glögglega hvað 

hentaði nemendahópnum best. Í nýlegri rannsókn á BL kom í ljós að nemendur 

vilja ekki yfirgefa bekkjarhópinn til að fara í sérkennslu og fóru jafnvel að fela 

sig til að komast hjá því. Ástæðan sem þeir gáfu upp fyrir því að vilja ekki fara 

í sérkennslu var sú að þeir segjast missa úr og tapa samhenginu í BL vinnunni 
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(Rúnar Sigþórsson, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 206). 

Þessar niðurstöður má túlka sem svo að mikilvægt er að þessi nemendahópur 

fái kennslu inni í bekk þar sem rannsóknir í Bandaríkjunum, Kanada og 

Hollandi hafa sýnt að börn sem eru tekin út úr bekk verða á eftir í námsgreinum 

meðan þau eru að læra nýja tungumálið og ná jafnöldrum sínum jafnvel aldrei 

í námi (Birna Aðalbjörnsdóttir, 2000, bls. 16). Kennarar virtust ætla sér að 

einstaklingsmiða námið fyrir ÍSAT nemendur en raunin reyndist vera önnur 

þegar á hólminn var komið. Mikilvægt er að velta því fyrir sér af hverju 

kennarar segja eitt en gera annað líkt og kennarinn sem ég ræddi við sem 

sagðist aðlaga námsefnið en þegar ég kom í heimsókn í kennslustund sat ÍSAT 

nemandi með vinnubók meðan aðrir unnu samkvæmt hugmyndafræði BL. 

Gæti möguleg ástæða þess verið sú að þeir eru óöruggir í að aðlaga efni BL, er 

skortur á undirbúningi hugsanleg ástæða eða er einfaldlega auðveldast að grípa 

bara í vinnubók? Þarna tengdi ég skýrt við þá reynslu kennara að finnast 

aðlögun á námsefni flókin og einfaldast að setja nemandann í vinnubók, enda 

getur einstaklingsmiðun einstakra nemenda inni í bekk reynst þung í vöfum ef 

marka má niðurstöður Kristínar Aðalsteinsdóttur, Guðmundar Engilbertssonar 

og Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur (2007, bls. 146). Þegar spurt var út í 

einstaklingsmiðun í kennslu í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 126) nefndu kennarar ýmsar 

leiðir, en flestir nefndu þó sérkennslu eða ákveðin stuðningsúrræði fyrir 

nemendur sem leið til einstaklingsmiðunar og er það í samræmi við það sem 

fram kom hjá mér, að kennarar leitast oft við að velta ábyrgðinni á námi ÍSAT 

nemenda yfir á sérkennara eða þau sérkennsluúrræði sem nemendur fá.  

Kennarar sem rætt var við voru sammála því að nám ÍSAT nemenda 

gengi heilt yfir vel, en það sem stæði þeim fyrir dyrum væri helst bakland þeirra 

og stuðningur frá foreldrum, en sýnt hefur verið fram á mikilvægi foreldra 

þegar kemur að námsárangri nemenda (Hattie, J. 2009, bls. 7 og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008, bls. 167). Þetta sást skýrast í heimavinnu sem ég lagði 

fyrir nemendur sem tengt var enduruppbyggingu en þar urðu fjórir ÍSAT 

nemendur að vinna verkefnið í skólanum þar sem bakland virtist skorta til að 

aðstoða nemendur. Þarna er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að sinna 

heimanámi í skóla, með aðstoð kennara, stuðningsfulltrúa eða sérkennara. Ef 

nemendum var gefið val um tungumál sem heimanámi var skilað á, var ávallt 

valið að skila verkefnum á íslensku. Velti ég mikið fyrir mér ástæðu þess og 
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komst ég að þeirri niðurstöðu að hugsanlega tengdist hún færni nemenda í að 

skrifa á móðurmáli sínu eða áhrif þess að samnemendur skila allir verkefnum 

á íslensku.  

 Byrjendalæsi og ÍSAT nemendur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu almenna ánægju kennara, nemenda og 

foreldra með lestur bókar á móðurmáli nemenda og að bók vikunnar væri 

aðgengileg á fleiri tungumálum en íslensku, en í BL er gert ráð fyrir því að í 

upphafi námslotu lesi kennari textann fyrir nemendur og textinn er svo grunnur 

að allri vinnu nemenda í tegnslum við læsisnám þeirra (Rósa Eggertsdóttir, 

Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls 26). Í ljósi þess 

taldi ég mjög mikilvægt að nemendur hefðu góðan skilning á innihaldi textans. 

Í framhaldi af lestri bókarinnar var rætt um mismunandi móðurmál nemenda, 

nokkuð sem skapaði miklar umræður og í raun svipti það hulunni af uppruna 

nemenda. Nemendur fóru að sækjast í það að sýna öðrum nemendum færni 

sína með því að velja bækur til að lesa á eigin móðurmáli og jafnvel voru 

nemendur með upplestur á slíkum bókum fyrir samnemendur. Nemendur voru 

einstaklega ánægðir með að talað væri um uppruna þeirra og móðurmál en 

samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttur (2007, bls. 265) gefur slíkt þeim tækifæri til 

að upplifa að það sem þau hafa til brunns að bera sé metið að verðleikum og 

þau séu mikilsverð eins og önnur börn. Mikilvægt er að kennarar hafi aðgengi 

að bókum á fleiri tungumálum en íslensku og móti sér ákveðna stefnu þegar 

kemur að ÍSAT nemendum sem koma nýir í skólann, t.d. með því að ákveða 

að ávallt sé reynt að taka fyrir bók sem til er bæði á íslensku og móðurmáli 

nemandans.  

Þegar kom að ýmsum aðferðum innan BL sýndu niðurstöður að 

verkefnin orð af orði og orð í orði reyndust ÍSAT nemendum flókin þar sem 

nemendur skorti oft orðaforða til að finna ný orð. Í ljósi þessa útbjó ég 

verkefnið Orðabókin mín þar sem nemendur fengu orðalista sem þeir þýddu 

yfir á eigið móðurmál. Með þessu var ætlunin að aðstoða nemendur við að ná 

enn betur inntaki textans og tengja við móðurmál þeirra. Með þessu gat ég 

brúað bil tveggja tungumála. Samkvæmt Graves (2006, bls. 34) er þetta ein af 

þeim leiðum sem hægt er að fara til að auka á orðaforða nemenda ásamt því að 

þannig geta nemendur áttað sig á því hvaða orð eru lík í íslensku og 

móðurmálinu. ÍSAT nemendur voru mjög ánægðir með verkefnið Orðabókin 
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mín og unnu það af milli kostgæfni. Verkefnið gefur nemendum tækifæri til 

fjölbreyttrar vinnu við að tengja ný orð við eigið tungumál ásamt því að aðstoða 

þá við að kynnast nýja tungumálinu sínu og fjölbreytileika þess. Ég sé fyrir 

mér enn frekari þróun á verkefninu Orðabókin mín, til dæmis með því að bæta 

við reit þar sem nemendur skrifa málsgreinina úr bókinni með nýja orðinu sem 

þeir þýddu, ræða við kennara eða stuðningsfulltrúa um merkingu orðsins og 

jafnvel skrifa málsgreinina á eigin tungumáli. Annar möguleiki er að safna 

slíkum málsgreinum á vegg og æfa sig í að lesa þær eða nýta til frekari ritunar 

fyrir þá sem vilja. Getur þetta gefið tækfæri til þess að ræða mismunandi 

birtingarmynd orða, svo sem að orðið „Maður“ getur líka birst sem 

„manninum“ í sömu bókinni. Með því að nýta Orðabókin mín í samræður við 

nemendur getur kennari rætt margbreytileika tungumálsins og notfært sér 

verkefnið sem tók í verkfærakistu BL þegar kemur að ÍSAT nemendum. 

Orðaforðavinna þar sem parað var saman orð og orðskýring var mjög 

vinsælt verkefni þar sem unnið var með kennara eða stuðningsfulltrúa sem 

aðstoðaði nemendur. Þarna gafst tækifæri til að ræða orðin, setja þau í 

samhengi innan textans og jafnvel setja þau í annars konar samhengi ef það átti 

við. Þarna er það kennarinn sem stýrir umræðu og nemendur fá tækifæri til að 

ræða saman, velta fyrir sér orðunum og tengja við forþekkingu sína, en Harvey 

og Goudvis (2007, bls. 85) hafa dregið þetta fram sem góða leið fyrir nemendur 

því oft geta þeir komið orðum að því sem þeir vilja segja þó þeir geti ekki 

skrifað það. 

Í gegnum rannsóknarferlið áttaði ég mig á því að oftar en ekki var ég að 

ætlast til of lítils af ÍSAT nemendum en undir lokin á rannsóknartímabilinu var 

ég farin að auka kröfurnar, gefa þeim val um að vinna verkefnin á þann hátt 

sem þau kusu í staðinn fyrir að einfaldlega afhenda þeim auðveldari útgáfuna. 

Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að of litlar kröfur eru gerðar til ÍSAT 

nemenda, nokkuð sem gerir það að verkum að nemendur eru að vinna undir 

getu og ná því ekki þeim árangri sem ætlast má til að þeir annars myndu ná 

(Kristín Aðalsteinsdóttir ofl., 2007, bls. 149−150). ÍSAT nemendur sögðust 

vilja læra „meira“ sem ég túlka á þann hátt að þeir séu að sækjast eftir krefjandi 

verkefnum sem reyna á þau. Í sama streng tóku foreldrar ÍSAT nemenda í 

rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur, Bariellé og Meckl (2017, bls. 31−32) sem 

töldu að íslenskir grunnskólar settu ekki nægar kröfur á nemendur. Niðurstöður 

mínar sýndu jafnframt skýrt að nemendur vilja læra fleiri orð, þeir sækjast eftir 

tíma með einstaklingi sem getur útskýrt orð og þeir nýta orðin sem þeir læra til 
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að auðvelda sér skilning til dæmis í lestri, líkt og fram kom hjá einum nemanda 

sem stoppaði mig á bílastæði skólans í lok kennsludags: „Veistu hvað mér 

fannst skemmtilegast í dag? Mér fannst skemmtilegast að læra öll nýju orðin!“. 

Óumdeilt er að íslenskur orðaforði er forsenda þess að nemendur á Íslandi nái 

árangri í lesskilningi og þar með er orðaforðinn orðinn lykill að velgengni í 

námi í íslenskum skólum (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016, bls. 1).  Þegar ÍSAT nemendum 

gafst tækifæri til að vinna í samvinnu við aðra, sérstaklega í þriðja þrepi BL, 

gekk þeim mjög vel, tóku þátt í allri vinnu og sýndu frumkvæði og greinilegan 

skilning á framvindu sögunnar. Dreg ég þá ályktun að þar sem þeir fengu lestur 

bókar á móðurmáli í fyrsta þrepi BL náðu þeir innihaldi sögunnar betur og voru 

þannig betur í stakk búnir að takast á við öll þau verkefni sem á eftir komu. Er 

þetta í samræmi við áherslur BL á fyrsta þrepi sem eru þær að tengja lestur 

bókar og umræðuefni við fyrri þekkingu nemenda og örva þannig hugsun 

þeirra, sem og að ræða sögusvið textans, uppbyggingu hans og einkenni 

persóna, en þar kemur lestur bókar á móðurmáli nemenda að gríðarlega góðu 

gagni (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður Lilja 

Bjarnadóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2015, bls. 50). Samvinna virtist einnig 

skipta nemendur miklu máli og sýna rannsóknir að með aðstoð bekkjarfélaga 

er auðveldara fyrir ÍSAT nemendur að tileinka sér það sem fer fram í 

kennslustofunni. Þannig gefst þeim einnig tækifæri til að aðlagast 

skólamenningunni á Íslandi, auka þroska sinn og styrkja sjálfsmynd sína (Rósa 

Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 77−92; Snæfríður Þóra 

Egilsson, 2008, bls. 169).  Líkt og Hafdís Guðjónsdóttir (2008, bls 164) og 

Birna Arnbjörnsdóttir (2008, bls. 18) hafa komið inn á getur samvinnunám  

gefið ÍSAT nemendum tækifæri til aukinna tjáskipta, umræðna og útskýringa 

á jafningjagrundvelli.  

 Raddir nemenda 
 

Raddir nemenda var sjónarhorn sem fangaði athygli mína í rannsóknarferlinu 

og komst ég að því að nemendur vilja hafa meira um nám sitt að segja en þeir 

hafa vanist hingað til. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2008, bls. 25) á 20 

nemendum í fyrsta og öðrum bekk grunnskólans kom í ljós að þeirra upplifun 

var sú að hafa takmörkuð áhrif á skólastarf og lítil völd í námi sínu. Sama 
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niðurstaða birtist í rannsóknar Rúnars Sigþórssonar, Önnu-Lindar Pétursdóttur 

og Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2014, bls. 179) þar sem í ljós kom að nemendur í 

7.−10. bekk höfðu almennt ekki þá sýn að það væri þeirra hlutverk að hafa 

áhrif á nám sitt og gerðu því almennt ekki kröfur um það. Það tel ég vera mikið 

áhyggjuefni því mínar niðurstöður sýndu að nemendur hafa skoðanir á námi 

sínu og eru vel færir til að koma því í orð hvað þeim líkar við og hvað ekki 

þrátt fyrir ungan aldur. Mitra og Serriere (2012, bls. 768) gerðu rannsókn meðal 

10 ára nemenda í bandarískum skóla þar sem gerð tilraun til að virkja nemendur 

til að taka af skarið, hafa rödd og stunda lýðræðisleg vinnubrögð og var ein af 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar sú að slík íhlutun sýndi jákvæða þróun í þroska 

nemenda þrátt fyrir að þeir væru aðeins 10 ára gamlir.  

Í niðurstöðum mínum kom skýrt í ljós að því oftar sem nemendur voru 

spurðir álits, því oftar sóttust þeir eftir því að segja álit sitt af fyrra bragði. Það 

eru að mínu mati áhugaverðar og mikilvægar niðurstöður. Nemendur deildu 

því sem var að gerast í einni námsgrein yfir á þá næstu og ef kennari tók vel í 

hugmyndir þeirra jók það ánægju þeirra og styrkti þá í námi. Að sama skapi 

gátu nemendur komið orðum að náminu sjálfu þegar þeir kvöddu mig að 

rannsóknartímabili loknu og sögðu meðal annars „Mér fannst skemmtilegast 

að gera hringekjuna með þér“ og „Verkefnin þín voru frábær“. Í samtölum 

við nemendur kom einnig fram að þeir vildu flóknari og meira krefjandi 

verkefni. Með því að hlusta á raddir nemenda eykst sjálfstraust þeirra, þeir 

öðlast innsýn í starf kennarans og hlutverk hans og hjálpar það nemendum að 

verða betri námsmenn (Cook-Sather, 2007, bls. 351). Þar að auki sýndi 

rannsókn Whitton (2010, bls. 3). að þegar hlustað var á raddir nemenda urðu 

þeir þátttakendur í ákvarðatöku í tengslum við námið og þannig mótuðu þeir 

lærdóm sinn og höfðu áhrif á námsframvindu sína. Það var mikil persónuleg 

uppgvötun fyrir mig að átta mig á því að frá því að ég byrjaði að kenna hafði 

ég aðeins heyrt í nemendum en ekki hlustað á hvað þeir höfðu að segja. Í 

gegnum rannsóknarferlið áttaði ég mig á mikilvægi radda nemenda, hvernig ég 

gæti komið til móts við þarfir þeirra með því að hlusta á þá og bregðast við. Ég 

áttaði mig einnig á því að ég er ekki ein að undirbúa kennsluna, kennslan er 

fyrir nemendur og ég vil að hún höfði til þeirra, bæði hvað varðar áhuga og 

námsfærni. Að fá nemendur til mín að fyrra bragði til að segja mér hvernig 

þeim líkaði við námið, til dæmis ÍSAT nemandinn sem sagðist hafa fundist 

skemmtilegast að læra öll nýju orðin, var gríðarlega styrkjandi fyrir mig í 
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rannsóknarferlinu og hvatti mig áfram í því að hlusta hvað nemendur höfðu 

virkilega að segja um nám sitt.  

 Áhrif rannsóknarinnar á starf mitt sem 

kennari 

Oft og tíðum reynist það erfitt að horfast í augu við sjálfan sig. Í öllu 

rannsóknarferlinu kafaði ég djúpt í þá starfskenningu sem ég hafði þróað með 

mér undanfarin ár og endurskoðaði hugmyndir mínar um sjálfa mig sem 

kennara. Það er einnig ákveðin áskorun fólgin í því að skrifa um málefni sem 

manni er jafn hugleikið og BL hefur verið mér undanfarin fjögur ár. Að horfa 

hlutlausum augum á kennsluaðferðina reyndist mér oft og tíðum snúið og þar 

reyndust rannsóknarvinir mínir mér sterkt bakland til að vekja mig til 

umhugsunar og auka faglega sýn á störf mín. Rannsóknarvinir gegna 

mikilvægu hlutverki í starfendarannsóknum en þeir geta til dæmis haft augu og 

eyru fyrir því sem annars færi fram hjá kennaranum ásamt því að víkka og 

dýpka skilning hans á því sem fram fer í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011, bls. 7). Að skrifa rannsóknardagbók reyndist mér mikill haukur í horni 

og það var ómetanlegt í allri ígrundun tengdri kennsluháttum mínum að geta 

fylgst með hugsun minni og starfsháttum þróast frá degi til dags en líkt og 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011, bls. 5) bendir réttilega á þá getur 

rannsóknardagbók aðstoðað rannsakanda við að sjá þær breytingar sem orðið 

hafa á honum í rannsóknarferlinu og það veitir honum stuðning að sjá hvernig 

sjálfsmyndin styrkist í gegnum ferlið.  Ég hafði þó ætlað mér að kafa mun 

dýpra í BL og verkefni því tengd en þegar ég kom í Ekruskóla var þá þegar 

búið að ákveða námsefni haustannarinnar og fóru meðal annars þrjár 

íslenskukennslustundir á viku í PALS (Pör að læra saman) og dróst það af 

tímanum sem ég fékk í BL. Þannig fóru aðeins 180 mínútur á viku fóru í beina 

BL vinnu þar sem einn samfélagsfræðitími var settur undir BL. Mér tókst þó 

að næla mér í aukatíma með því að nýta yndislestrarstundir í orðaforðavinnu. 

Einnig voru mér nokkrar skorður settar með efnisval þar sem á áætlun skólans 

var að kenna nemendum bókina Komdu og skoðaðu eldhúsið í samfélagsfræði 

og þar sem ein BL kennslustundin var samfélagsfræðikennslustund í 

stundatöflu varð úr að ég tók bókina Pönnukökutertan og samþætti þannig 

íslensku og samfélagsfræði. Þar sem það kom skýrt fram á heimasíðu skólans 

að kennt væri eftir aðferðum BL í 1.−3. bekk gerði ég ráð fyrir því að nemendur 
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í þriðja bekk hefðu öðlast góða færni í vinnubrögðum BL. Fljótt kom í ljós að 

svo reyndist ekki vera nema að litlu leyti. Ekki reyndist nein BL kennsla vera 

hjá 3. bekk og hafði nýjum kennara í teymi 3.−4.bekkjar ekki verið boðið á 

námskeið í BL á vegum MSHA. Þannig stóð ég frammi fyrir því að þurfa 

einnig að kenna vinnubrögð BL í stað þess að prófa eingöngu mismunandi 

aðferðir ásamt því að fræða og útskýra fyrir samkennara hvers vegna verkefnin 

væru á ákveðna vegu. Það var mikil hjálp í því hversu jákvæð og tilbúin 

leiðsagnarkennari minn var til að leyfa mér að spreyta mig og ræddi opinskátt 

um skoðanir sínar á verkefnum sem ég lagði fram og árangur nemenda í þeim. 

Það hafði mikil áhrif á mig að finna stuðningin og baklandið sem 

leiðsagnarkennari minn og rannsóknarvinur veitti mér og efldi það mig í að 

prófa mig áfram og fara óhikað í að prófa ný verkefni með nemendahópnum.  

Rannsókn mín opnaði augu skólastjórnenda fyrir því hvernig komið væri 

fyrir BL í skólanum, að þörf væri fyrir endurmenntun kennara og að vekja 

hugmyndafræði BL aftur til lífsins. Samkennarar mínir voru áhugasamir um 

BL og vildu taka upp þá kennsluaðferð af fullum þunga í 3. bekk og úr varð að 

BL fundir voru haldnir, skólastjórnendur ræddu um það að þeir hefðu sofnað á 

verðinum þegar kom að því að mennta nýja kennara til starfa sem BL-kennara 

og að nauðsynlegt væri endurskoða kennsluhætti í 3.−4. bekk með BL í huga. 

Þegar starfsþróun í BL er skoðuð kemur í ljós að skólar standa sig misjafnlega 

í því að mennta nýja kennara sem BL kennara og miserfitt reynist þeim einnig 

að skipuleggja starfið eftir að tveggja ára formlegri innleiðingu lýkur (María 

Steingrímsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Sigríður Margrét Sigurðardóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2017, bls. 297). Það var því óvænt og ánægjulegt takast að vekja 

athygli á þessum starfsþróunarþætti hjá Ekruskóla og hafa þannig áhrif á 

skólasamfélagið í heild með því að draga fram kosti BL, ræða þá og virkja aðra 

til samstarfs.  

Það var ákveðin áskorun að tryggja réttmæti rannsóknarinnar en líkt og 

fram kom í aðferðarfræðikafla ritgerðarinnar tel ég mig hafa gert það með því 

að tryggja fjölbreytileika í gagnasöfnun, endurspegla mig í samvinnu við 

rannsóknarvin og nota niðurstöður rannsóknarinnar til breytinga á 

kennsluháttum mínum. Með útgáfu ritgerðarinnar, er ég að koma fram með 

niðurstöður á greinargóðan og aðgengilegan hátt sem nýtast vonandi BL-

kennurum í kennslu í fjölbreyttum nemendahópi nútíma samfélags. 

Í gegnum rannsóknarferlið allt leitaðist ég við að svara þremur spurningum 

og tel ég mig hafa náð að svara þeim. Fyrsta spurningin fjallaði um hvernig 
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mér hefur gengið að kenna ÍSAT nemendum með aðferðum BL og má segja 

sem svo að ég,  í upphafi rannsóknartímabilsins, hafi ekki fundið fótfestu í 

kennslu ÍSAT nemenda. Ég notaði of mikið af verkefnum með ÍSAT 

nemendum sem tengdust ekki BL kennsluaðferðinni og fannst ég ekki standa 

undir kröfum sem á mig voru settar. Að rannsóknartímabili loknu tel ég mig 

vera öruggari í starfi sem BL kennari þegar kemur að ÍSAT nemendum og er 

mín upplifun sú að ég hafi bætt mig í starfi með því að finna bjargir innan BL 

og útbúa verkfæri (Orðabókin mín) í tækjakistu aðferðarinnar sem efla mig í 

starfi en með því svaraði ég rannsóknarspurningu tvö sem snérist um það hvar 

ég gæti bætt mig í kennslu ÍSAT nemenda. Í spurningu þrjú vildi ég kanna 

hvaða bjargir væru til staðar í BL til að koma til móts við þarfir ÍSAT nemenda 

og tel ég niðurstöður mínar sýna að ég hafi náð að skoða vel þau verkfæri sem 

nú þegar eru til staðar í BL og áttað mig á því að nemendur geta og vilja gera 

meira en kennarar gefa þeim tækifæri til. Yfir heildina litið tel ég mig nú geta 

á öruggari máta tekið á móti ÍSAT nemendum með útbreiddan BL faðm.   
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 Lokaorð 

Í gegnum starfendarannsóknarferlið hef ég náð að breyta starfsháttum mínum 

á þá vegu að hlusta betur á raddir nemenda um hvað það er sem þeir óska eftir 

í náminu ásamt því að prófa mig áfram með kennsluaðferðina BL með ÍSAT 

nemendur í huga. Í starfi mínu sem kennari hafði ég ráfað um stefnulaus í 

kennslu ÍSAT nemenda, verið ósátt við sjálfa mig og þann árangur sem ÍSAT 

nemendur sýndu í læsiskennslunni. Ég upplifði vanmátt minn gagnvart þessum 

nemendahópi en við lok rannsóknartímabilsins hafði ég öðlast öryggi til að 

sinna þessum nemendahópi inni í almennum bekk með því að kenna 

nemendum með kennsluaðferðinni BL þar sem þær aðferðir eru opnar, bjóða 

upp á að aðlaga námsefni að námsfærni nemenda, ýta undir samvinnu nemenda 

og hvetja til umræðna. Það að hafa bækur aðgengilegar á móðurmáli nemenda 

tel ég nú skipta miklu máli til að tryggja skilning nemenda á þeim textagrunni 

sem er lagður fyrir áframhaldandi læsisvinnu og þannig fá ÍSAT nemendur 

strax forskot í náminu þegar kemur að annarri vinnu í þrepum BL.  

 Nemendur mínir lýstu yfir ánægju sinni með þau verkefni sem ég lagði 

fyrir þá, báðu um meiri og krefjandi verkefni og þyrsti sérstaklega í að læra ný 

orð. Það er nauðsynlegt að hlusta á raddir nemenda, taka mark á þeim og 

bregðast við. Mikilvægt er að hafa í huga að óhætt er að setja námskröfur á 

ÍSAT nemendur svo lengi sem þeir fá aðstoð við að ná settu marki. Með 

niðurstöðum mínum tel ég mig hafa sýnt fram á það að einstaklingsmiðun fyrir 

ÍSAT nemendur sé alls ekki óyfirstíganleg fyrir kennara heldur þurfi aðeins 

smávægilegar breytingar í kennsluáætlun BL til að mæta þörfum þeirra enn 

frekar. Í ljósi þeirra fræða sem hér hafa verið kynnt má glögglega sjá að 

nauðsynlegt verður að telja að bregðast þurfi við stöðu ÍSAT nemenda innan 

veggja kennslustofunnar og þar hafa kennarar valdið.   

Orðrómur rannsóknarinnar fór víða, en í byrjun apríl 2018 fékk ég 

tölvupóst frá Rannveigu Oddsdóttur, sérfræðing hjá MSHA þar sem hún tjáði 

mér að kennarar kölluðu eftir bókalista um bækur á fleiri tungumálum en 

íslensku og frétti hún af því að slíkur listi væri í vinnslu. Það má því segja sem 

svo að með starfendarannsókn þessari tókst mér ekki aðeins að breyta 

starfsháttum mínum með reglubundinni ígrundun, virkja samkennara og 

skólastjórnendur til að endurskoða kennsluhætti í 3. bekk heldur mun mér 
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vonandi takast að koma til móts við hóp kennara sem kenna eftir aðferðum BL 

og vilja verkfæri í tengslum við kennslu í fjölbreyttum nemendahóp.  

Ég geri mér vonir um að rannsóknin verði til þess að staða ÍSAT nemenda 

í tengslum við BL sé skoðuð með frekari og dýpri rannsóknum á námsþörfum 

þeirra og hvernig BL getur enn frekar tryggt það að allir nái sínum 

námsmarkmiðum, óháð námsfærni, í skóla án aðgreiningar. Það er þó annað 

sem situr einnig ofarlega í huga mér að rannsókn lokinni en það er samstarf  

kennara við foreldra erlendra barna. Það er mér mjög hugleikið og nauðsynlegt 

að skoða þennan þátt skólastarfsins enn frekar. Vonandi ýtir rannsóknin eftir 

því að frekari verkfæri verði þróuð innan kennsluaðferðarinnar sem nýtast 

kennurum beint í kennslu ÍSAT nemenda og aðstoði þá við að vera fullgildir 

þátttakendur í bekkjarsamfélaginu.  
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Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 – Kynning á rannsókn  

 

Kynning á rannsókn 
Á árinu 2017 gerði undirrituð starfendarannsókn þar sem eigið starf var 

ígrundað í tengslum við Byrjendalæsi og nemendur með íslensku sem annað 

mál. Starfendarannsóknin átti sér stað í tveimur skólum og fékkst leyfi fyrir 

rannsókninni frá báðum skólastjórnendnum skólanna sem og frá foreldrum 

nemenda. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar.  

Í rannsóknarferlinu var tekið formlegt viðtal, gögnum var safnað frá frá 

nemendum í formi verkefna og ljósmynda. Einnig var gögnum safnað með því 

að skrifa ítarlega rannsóknardagbók með hugleiðingum og samtölum við 

kennara og aðra starfsmenn skólanna, bæði á fundum, námskeiðum, smiðjum 

á vegum MSHA og annars staðar þar sem Byrjendalæsi og mál nemenda með 

íslensku sem annað mál voru rædd.  

Með þessu bréfi er óskað eftir leyfi fyrir því að gögn úr rannsóknardagbók 

verði nýtt í niðurstöðum rannsóknarinnar. Um trúnaðargögn er að ræða sem 

verður eytt 5 árum eftir útgáfu ritgerðar og hvergi koma fram nöfn skóla, 

nemenda eða nokkurra annarra viðmælenda. Fyllsta trúnaðar er gætt í allri 

úrvinnslu gagna.  

 

Virðingarfyllst, 

 

Jóhanna S. Reykjalín Ragnarsdóttir 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn Jóhönnu S. R. 

Ragnarsdóttur. 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og treysti því að öll gögn verði 

meðhöndluð sem trúnaðargögn.  

Ég undirrituð/aður gef hér með leyfi fyrir þátttöku minni í rannsókninni og 

staðfesti það með undirskrift. 

 

____________________________________________  
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Fylgiskjal 2 – Leyfisbréf til foreldra 

 

Kæru foreldrar og forráðamenn 

 

Líkt og mörg ykkar vita er ég kennaranemi við XXXskóla og er XXX 

leiðsagnarkennari minn við skólann. Meðfram kennslu hjá 3. og 4. bekk er ég 

einnig að vinna hörðum höndum að gerð meistararitgerðar minnar sem fjallar 

um kennsluaðferðina Byrjendalæsi og nemendur með íslensku sem annað mál. 

Rannsóknin mín er svokölluð starfendarannsókn, þar sem ég rannsaka eigin 

starf sem kennari og hvað ég get gert til að bæta mig sem kennara og auka um 

leið námsárangur nemenda. 

Mig langar að safna gögnum frá nemendum í 3.bekk við XXXskóla meðan 

við vinnum fjölbreytta vinnu með aðferðinni Byrjendalæsi og þannig styrkja 

rannsókn mína og renna stoðum undir þær kennslufræðilegu hugmyndir sem 

ég hef. Líkt og áður sagði, snýst þessi rannsókn um mig sjálfa sem kennari en 

ekki einstaka nemendur eða þeirra námsfærni.  

Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi frá ykkur til að nýta verkefni og örsamtöl 

sem ég á við nemendur, um skoðanir þeirra á verkefnum sem ég legg fyrir þá, 

við gerð rannsóknarinnar. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd verður fyllsta trúnaðar gætt í allri 

rannsóknarvinnunni og svör einstakra nemenda sem og verkefni þeirra verða 

órekjanleg. 

Ef einhver óskar eftir því að barnið þeirra sé ekki hluti af starfendarannsókn 

minni er það að sjálfsögðu tekið til greina og ég mun virða þær óskir. 

Vinsamlegast látið mig vita fyrir 5. nóvember í tölvupósti á XXX@XXX.is ef 

þið hafið einhverjar athugasemdir, viljið ekki að barnið takið þátt eða viljið 

forvitnast nánar um rannsóknina.   

 

Með fyrirfram þökk 

 

Jóhanna Reykjalín 

Nemi í M.Ed. í menntunarfræðum 
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Fylgiskjal 3 – Leyfisbréf til skólastjóra 

Bréf til skólastjóra 

Efni: Óskað eftir leyfi til rannsóknar 

 

Með þessu bréfi óska ég, undirrituð, eftir leyfi fyrir starfendarannsókn sem ég 

hef í hyggju að gera við skólann, haustönn 2017. Rannsóknin er í tengslum við 

30 eininga lokaverkefni mitt í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er sá að skoða hvaða þættir innan 

kennsluaðferðarinnar Byrjendalæsi nýtast best við að kenna nemendum af 

erlendum uppruna, íslensku, og hvernig mér vegnar við kennslu þessa 

nemenda. Tilgangur ritgerðarinnar er einnig sá að færa öðrum Byrjendalæsis 

kennurum tæki í verkfærakassann sinn og efla þá í að gera nemendum af 

erlendum uppruna kleift að vera sem mest inn í bekk, með sérhæfðari verkefni, 

og takmarka þannig þann tíma sem nemendur eru teknir út úr kennslustund 

fyrir sérkennslu.  

Þátttakendur í rannsókninni eru nemendur í 3. bekk skólans, en hann er 

jafnframt sá bekkur sem ég hef umsjón með meðan á æfingakennslutímabili 

mínu stendur. Óbeinir þátttakendur eru aðrir kennarar, stuðningsfulltrúar og 

þroskaþjálfi sem allir eiga að sameiginlegt að vinna mér við hlið. Ekki verða 

neinir þátttakendur nafngreindir og mun ég gæta persónuverndar til hiðs ítrasta 

við gerð rannsóknarinnar.  

Eftir að skriflegt leyfi hlýst frá skólastjórnendum mun ég senda sams konar 

upplýsingabréf til foreldra nemenda í 3. bekk og óska eftir því að fá að rannsaka 

eigin störf með aðstoð nemenda 3ja bekkjar. Þar verður foreldrum gefinn 

kostur á því að láta vita ef þeir vilja ekki að börn þeirra verði með í 

rannsókninni og/eða efni frá þeim nýtt í rannsóknina. Ég mun gæta fyllsta 

trúnaðar og fara vel með þær upplýsingar sem safnast í rannsókninni.  

Vinsamlegast svarið leyfisbréfinu í tölvupósti á XXX@XXX.is. 

 

Bestu kveðjur 

 

Jóhanna Reykjalín 

nemi í M.Ed. í menntunarfræðum 
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Fylgiskjal 4 – Leyfisbréf til skólastjóra 

Bréf til skólastjóra 

Efni: Óskað eftir leyfi til rannsóknar 

 

Með þessu bréfi óska ég undirrituð eftir leyfi fyrir því að nýta gögn sem safnað 

var frá janúar 2017 til júní 2017 við XXXskóla, í  starfendarannsókn sem ég 

hef unnið að síðast liðið ár. Rannsóknin er í tengslum við 30 eininga 

lokaverkefni mitt í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er sá að skoða hvaða þættir innan 

kennsluaðferðarinnar Byrjendalæsi nýtast best við að kenna nemendum með 

íslensku sem annað mál og hvernig mér vegnar við kennslu þess nemendahóps. 

Tilgangur rannsóknarinnar er einnig sá að færa öðrum Byrjendalæsiskennurum 

tæki í verkfærakassann sinn og efla þá í að gera þessum nemendum kleift að 

vera sem mest inni í bekk, með sérhæfðari verkefni, og takmarka þannig þann 

tíma sem nemendur eru teknir út úr kennslustund fyrir sérkennslu. 

Leiðbeinandi í rannsókninni er Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, M.A. og 

sérfræðingur hjá Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri.  

Þau gögn sem ég hef aflað snúa að nemendum í núverandi 4.bekk 

XXXskóla, en hann er jafnframt sá bekkur sem ég kenndi á skólaárunum 

2014−2017. Óbeinir þátttakendur er ýmist starfsfólk grunnskóla víða um land 

sem ég hef átt stutt samtöl við. Ekki verða neinir þátttakendur nafngreindir og 

mun ég gæta persónuverndar til hins ítrasta við gerð rannsóknarinnar.  

Ef að skriflegt leyfi hlýst hjá þér, mun ég senda sams konar upplýsingabréf 

til foreldra nemenda í 4. bekk og óska eftir því að fá nýta áðurnefnd gögn. Þar 

verður foreldrum gefin kostur á því að láta vita ef þeir vilja ekki að gögn tengd 

barninu þeirra verði notað í rannsókninni. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar við 

úrvinnslu þeirra gagna sem safnast í rannsókninni.  Tilkynning um rannsóknina 

hefur verið sent til Persónuverndar. 

Vinsamlegast svarið leyfisbréfinu í tölvupósti á XXX@XXX.is  

 

Virðingarfyllst, 

 

Jóhanna Reykjalín 

Nemi í M.Ed. í menntunarfræðum 
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Fylgiskjal 5 – Rammi um kennsluáætlun 

Nafn bókar 
 

MYND AF FORSÍÐU 
 

 

Höfundur:  

Kennsluáætlun fyrir X bekk að 

hausti/vori 

 

Lengd kennsluáætlunar  
 

 

 

Lykilorð: 

Markmið: 

 

Er kennsluáætlunin samþætt við aðrar námsgreinar? 
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Námsumhverfi: 

Heimakrókur að lesa í, samvinnusvæði fyrir umræður og verkefnavinnu?  

Markmið: Að nemendur læri...   (ef samþætting, látið það þá koma fram hér undir 

markmiðum í hvaða námsgreinum markmiðið er) 

...  

Leiðir að markmiðum..... 

(Hérna setjið þið inn grófa lýsingu á viðfangsefnum/verkefnum í áætluninni) 

Einnig á áætlunin að efla orðaforða nemenda með innlögn á eftirfarandi 

orðum:  

Takið fram hér orðaforða sem á að fara sérstaklega yfir fyrir ÍSAT nemendur: 

Námsmat: 

- Sjálfsmat, leiðsagnarmat, lokamat, stöðumat, jafningjamat?... 

Heimavinna: 

- Mikilvægt að heimavinna tengist markmiðum kennsluáætlunar 

- Takið fram ef heimavinnan á að fara heim á fleiri en einu tungumáli 

Tenging við aðalnámskrá 

Hér er nauðsynlegt að setja inn þau hæfniviðmið sem eiga við markmið 

kennsluáætlunar. 

Skoðið hæfniviðmið í íslensku sem annað tungumál og athugið hvar 

nemandi/nemendur ykkar standa og hvaða hæfniviðmið þið viljð sjá fyrir hann/þá.  

1. lota Hérna í fyrstu lotu þarf kennari að ákveða: 

a) á að lesa bókina á fleiri tungumálum en íslensku í 

skólanum? 

b) taka ÍSAT nemendur bókina með heim og er hún 

lesin þar? 
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Kennari sýnir bókina sem tekin verður fyrir. Forsíða 

skoðuð og baksíða lesin.  

Kennari sýnir útgáfur af bókinni á fleiri 

tungumálum en íslensku og ræðir af hverju bókin sé á 

fleiri tungumálum en íslensku. 

 Kennari hengir upp markmiðsblað og fer yfir 

markmiðin sem sett eru upp í einfalda útgáfu.  

Kennari – bekkur 

Sagan lesin í heild.. Ef ÍSAT nemendur eru búnir að 

hlusta á bókina á móðurmáli er sjálfsagt að hlusta á 

hana aftur á íslensku. Einnig væri hérna hægt að bjóða 

upp á lesturinn á móðurmáli ÍSAT nemenda á sama 

tíma og hún er lesin á íslensku.  

Mjög gott er að kennari sé búinn að taka myndir af 

hverri blaðsíðu í bókinni svo hægt sé að varpa bókinni 

upp á vegg með skjávarpa. Þannig er betra að ná til allra 

nemenda. Ef möguleiki er á, er gott að hafa 1−2 

aukaeintök af bókinni hjá völdum nemendum til að 

hjálpa þeim að fylgjast betur með. Hér geta ÍSAT 

nemendur fylgst með í bók á sínu móðurmáli leið og 

bókin er lesin á íslensku.  

2. Lota 

 

Kennari – bekkur 

Sagan lesin með frekari skoðun og umræðum 

Opna 1:  

Opna 2:  

Opna 3:  

Opna 4:  

Bekkurinn í 

heild/hluti af bekk 

/ einstaka 

nemendur? 

 

Orðaforði 

Forspá 
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Opna 5 

Opna 6:. 

Opna 7:  

Opna 8:  

Opna 9:  

Opna 10:  

Opna 11:  

Opna 12:  

Opna 13:.  

Hér fylgja ÍSAT nemendur öðrum nemendum og jafnvel 

með eintak af bókinni á sínu móðurmáli. 

Orð valin af 

kennara til að 

fara betur yfir:  

 

 

3. lota  Innlögn 

Lykilorðið ______________ 

kynnt til sögunnar. 

Lykilorðið skoðað á tungumálum ÍSAT nemenda. 

Er til sambærilegt orð, er það líkt íslenska orðinu? 

Hefur það sömu merkingu?  

Vinna með lykilorð og stafina  

Lykilorðavinna 

Orð í orði – Orð ÚR orði – krossglíma ofl. 

Orðabókin mín fyrir ÍSAT nemendur unnin hér 

Hér þarf að sérhæfa lykilorðavinnu út frá aldri og 

námsfærni nemenda. Stafainnlögn, form stafa, 

hljóðmyndun og annað fyrir yngstu bekki og þá 

nemendur sem þurfa. ÍSAT nemendur vinna Orðabókin 

mín verkefni með orðaforða vikunnar og þýða yfir á 

sitt móðurmál og teikna myndir. Umræður um orðin 

Form og útlit 

stafa 

 

Orð í orði 

Orð úr orði 

ORÐABÓKIN 

MÍN 

Umræður 
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og samhengi við texta rætt. 

 

4. lota Tæknileg vinna nemenda 

Hringekja/Stöðvavinna/paravinna 

Í tæknilegri vinnu skiptir máli að hafa nemendahópinn í 

huga og staðsetningu ÍSAT nemenda í hópunum. 

Tryggja þarf að þeir fái að taka þátt í verkefnum 

bekkjarins og aðstoð þurfi þeir á slíku að halda. 

Við upphaf hringekjunnar/stöðvavinnunnar er 

mikilvægt að kennari fari vel yfir hvað sé gert á hverju 

stoppi/hverri stöð. Hægt er að fá 1−2 nemendur til að 

hjálpa við að sýna hvað gera á og tryggja þannig að 

ÍSAT nemendur átti sig á vinnubrögðum og 

verkefnum.  Þannig eykur kennari líkurnar á því að 

hringekjan/ stöðvavinnan gangi vel og allir viti hvers 

ætlast er til af þeim. Ákveða þarf tímalengd 

hringekjunar/stöðvavinnunar. Kennari setur 

fyrirmælaspjöld á hvert stopp til að hjálpa þeim 

nemendum sem þurfa sjónrænar leiðbeiningar. 

Mikilvægt er að flóknari stopp/stöðvar séu 

kennarastýrðar.  

Stopp 1: Viðfangsefni 

Stopp 2. Kennarastýrt?: Viðfangsefni 

 Stopp 3: Viðfangsefni  

Stopp 4: Viðfangsefni   

Samvinna 

 

 

 

 

 

Ritun 

Hlustun 
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5. lota 

 

Gæðatími 

Hér gefum við okkur tíma til að ígrundar aðeins 

kennsluna. Yfirleitt má gera ráð fyrir því að eitthvað 

standi út af í kennslunni og einhverjir nemendur eigi 

eftir að klára (ef þeir vilja?) verkefni eða þurfa 

endurinnlögn til dæmis á 

stafadrætti/málfræðiatriðum/orðaforða eða kennari 

telur að þeir þurfi undirbúning fyrir enduruppbyggingu. 

Eins ef einhverjir nemendur eiga eftir að gera 

heimanámið getur kennari hjálpað þeim af stað með 

það. Þetta ætti að gefa kennara tíma til að hitta þá 

nemendur sem þurfa frekari aðstoð.  

 

Þeir nemendur sem þurfa ekki aðstoð geta til 

dæmis: Spilað aftur námsspil ef slíkt var í boði í 

hringekju/stöðvavinnu. Unnið sóknarskrift eða annað 

sjálfstætt verkefni. Búið til orðasúpur fyrir aðra að 

leysa ofl. 

Hérna er einnig upplagt að bæta við hlustun sem er 

þáttur sem oft vill falla útaf.  

 

6. lota Enduruppbygging 

Enduruppbygging dregur saman efni bókarinnar og 

gefur tækifæri fyrir nemendur að endurskapa söguna. 

Verkefni í enduruppbyggingu geta til dæmis verið: 

Leikrit – endurskrifa/segja sögu með eigin orðum – 

hugtakakortagerð – breyta endi á sögunni – búa til 

söguveg eða sögufjall – höfundastóll þar sem eigin saga 

Samvinna? 

Hlustun? 

Umræður? 

Ritun? 

Lestur? 

Myndræn 

tjáning? 
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er kynnt – framhaldssaga- hvað ef?  Sögugerð þar sem 

einhver þáttur sögunnar er endurskapaður – 

persónulýsingar – bæta við persónu í söguna -  

og svo mætti lengi telja!  

Hér skiptir hópaskipting máli fyrir ÍSAT nemendur 

og að hlutverk í samvinnunámi séu sniðin að 

þörfum/námsfærni hvers og eins ásamt því að þeim sé 

gefin möguleiki á að taka þátt í verkefnum bekkjarins.  

Leikræn 

tjáning? 

Eftir lotur Hvernig ætlar kennarinn að vinna úr námsmati – hvaða 

tilfærslur þarf hann að gera varðandi næstu 

kennsluáætlun sem unnið er með? Hvernig gekk ÍSAT 

nemendum að ná markmiðum sínum? Þarf að skoða 

eitthvað þrep BL áætlunarinnar sérstaklega með ÍSAT 

nemendur í huga? 

Starf kennarans 
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Fylgiskjal  6- Orðabókin mín 

 

Orðabókin mín 
 

Íslenska Tungumálið mitt Mynd 

Orð 1   

Orð 2   

Orð 3   

Orð 4   

Orð 5   

Orð 6   

Orð 7   

 

Finndu orðin í bókinni og lestu/skrifaðu setningarnar sem 

innihalda orðin.
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Fylgiskjal 7 – Bókalisti 

Bókalisti um bækur á fleiri tungumálum en íslensku – athugið að listinn er ekki tæmandi! 

Nafn bókar ens pól þýs fran spæ dan nor sæn fær finn eistn taí Fleiri tungumál 

Helgi skoðar heiminn X X X X  X X       

Pönnukökutertan X X X     X      

Litla lundapysjan X X X X X  X X     X 

Ástarsaga úr fjöllunum X X X X          

Blómin á þakinu X  X X          

Sagan af bláa hnettinum X   X X X  X X X X X X 

Dimmalimm X X            

Benjamín dúfa X     X  X X X    

Skrímslabækurnar X    X X X X X X   X 

Rebbi er svangur X  X           

Púkablístran X  X           

Greppikló X             

Jóladraumur Dickens X             

Búkolla X  X           
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Myrkfælna tröllið X  X           

Hófí er fædd X             

Flökkusaga X             

Rikka og töfrahringurinn X             

Nammigrísinn X             

Asnaskólinn X             

Hver er flottastur X  X X X        X 

Hver er sterkastur X  X X X        X 

Skýjað með kjötbollum á 

köflum 

X  X X          

Að temja drekann sinn X             

Allt í einu X             

Óskirnar þrjár X             

Bréf frá Felix X X X X X X X X      

Palli var einn í heiminum X    X X X       

Athugið að sígild ævintýri eins og Rauðhetta, Gullbrá og birnirnir þrír, Öskubuska o.fl. eru til á fjölda tungumála í 

mismunandi útgáfum. 


