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Ágrip 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að þróa námstæki sem leið til að hjálpa nemendum sem 

eiga íslensku sem annað mál (ísl2) í fyrsta bekk grunnskóla. Meginmarkmið námspilsins 

eru: Í fyrsta lagi að gefa ísl2 nemendum tækifæri til að efla íslenskan orðaforða sinn og 

lesskilning – og einnig hljóðkerfisvitund og umskráningu. Í öðru lagi að veita foreldrum 

stuðning við að aðstoða börnin sín í námi. Í þriðja lagi að gefa foreldrum tæki til að auka 

íslenskufærni sína. Í fjórða lagi að tengja íslensku við móðurmál ísl2 nemenda og 

foreldra þeirra. Markmiðið er einnig að gefa ísl2 nemendum tækifæri til að læra með 

foreldrum sínum og að báðir aðilar njóti góðs af, auka tengsl þeirra, styðja við nám og 

veita gleði, bæði nemendum og foreldrum.Tilgangur þessa verkefnis er að bregðast við 

þeirri brýnu þörf að veita ísl2 nemendum kennslu sem þeir eiga rétt á og að styðja þá í 

námi.  

Ef nemandi veit ekki hver merking orðanna er sem hann les eða heyrir þá nær hann 

varla merkingu textans (Erla Lind Þórisdóttir, 2017). Fyrri rannsóknir, bæði innlendar og 

erlendar hafa sýnt að orðaforði tvítyngdra nemenda er oft það slakur að þeir hvorki 

skilja eða ná inntaki námsgreina né því sem fer fram í skólanum vegna skorts á 

orðaforða (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Sigríður Ólafsdóttir 

o.fl., 2016; August, Carlo, Dressler, og Snow, 2005). Markviss orðaforðakennsla er því 

nauðsynleg til að styðja tvítyngda nemendur við að efla orðaforða sinn og dýpka 

lesskilning. 

Spilið tekur mið af niðurstöðum rannsókna sem sýnt hafa hvaða leiðir eru 

árangursríkar við að hjálpa nemendum að auka orðaforða sinn (Sigríður Ólafsdóttir, 

2010; Guðmundur B. Kristmundson, 2000). Námspilið er þróað út frá bókinni Græni 

gaukurinn (Gerður Kristný Guðjónsdóttir, 2008), sem notuð er til heimalesturs í fyrsta 

bekk og á spilið að fylgja nemanda heim með þeirri bók. Á þessu stigi hefur námspilið 

verið þróað fyrir ísl2 börn sem eiga pólsku sem móðurmál. Námspilið er mynda og 

orðabingó þar sem orð og setningar eru bæði á íslensku og pólsku. 
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Abstract 

The subject of this project is to develop a learning tool as a way to help Icelandic 

students who have Icelandic as a second language (Isl2) in 1st-grade in elementary 

school. The goals of the learning tool are: First, to give the isl2 students a opportunity 

to increase their Icelandic vocabulary and reading comprehension - and also 

phonological awareness and decoding. Secondly, provide parents with support to assist 

their children. Thirdly, give parents tools to increase their Icelandic skills. Fourthly, to 

connect Icelandic with the first language of the Isl2 students and their parents. The goal 

is also to give isl2 students the opportunity to study with their parents and they will 

both gain from it, enhance their relationships, support the isl2 student education and 

provide joy, both for the students and parents. This project is also intended to shed a 

light on the need to provide bilingual students with the teaching they are entitled to 

and to support them in their studies.  

 If a student does not know the meaning of the words he reads, he hardly 

understands the meaning of the text (Erla Lind Þórisdóttir, 2017). Previous studies, 

both domestic and foreign, have shown that the vocabulary of bilingual students is 

often weak and that they neither understand nor achieve the content of the subjects or 

what is happening at school due to lack of vocabulary (Sigríður Ólafsdóttir and 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Sigríður Ólafsdóttir et al., 2016; August, Carlo, 

Dressler, and Snow, 2005). Effective vocabulary teaching is therefore necessary for a 

bilingual student to increase vocabulary and reading comprehension. 

 The learning tool takes into account the results of research that show which 

ways are most effective in increasing student vocabulary (Sigríður Ólafsdóttir, 2010; 

Guðmundur B. Kristmundsson, 2000) with a different native language than Icelandic. 

The learning tool is developed from the book Græna Gaukurinn (Gerður Kristný 

Guðjónsdóttir, 2008), which is used for 1st-grade study home reading and the learning 

tool is to accompany the student home with that book. The learning tool is a picture 

and word bingo with words and sentences in both Icelandic and Polish. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessa verkefnis er að þróa námstæki sem leið til að styðja við nemendur í 

fyrsta bekk grunnskóla, sem eiga íslensku sem annað mál (ísl2), við að efla íslenska 

orðaforða sinn og lesskilning. Námstækinu er ætlað að nýtast foreldrum þeirra á sama 

hátt en einnig að efla færni þeirra í að aðstoða börnin við heimalestur og að tengja 

móðurmálið við íslensku. Þegar talað er um að eiga íslensku sem annað tungumál þá er 

vísað til þess tungumáls sem einstaklingur notar til viðbótar við móðurmál sitt. Það 

tungumál sem einstaklingur hefur lært frá fæðingu og er alinn upp við er skilgreint sem 

móðurmál hans (Íslensk orðabók, 1994). 

Lestur byggir á samþættingu margra þátta og er mikilvægt að börn fái kennslu sem 

tekur mið af þeim öllum. Þegar lestrarnám barna byrjar þá þarf að kenna þeim hvert 

samband stafs og hljóðs er, það er að segja hvað stafirnir heita og að hver bókstafur á 

ákveðið hljóð. Það þarf að upplýsa þau um hvernig hljóðum stafanna er raðað saman og 

mynda þannig orð og setningar, það er að umskrá en sú færni felur í sér að breyta 

stöfum í rituðu máli í orð og setningar (sjá kafla 3.2). Mikilvægt er að börn byggi stöðugt 

upp orðaforða sinn (Burns, Griffin og Snow, 1999). Það er meðal annars vegna þess að 

þegar nemendur eru komnir í fjórða bekk byrjar að reyna á orðaforða þeirra í náminu, 

þeir fara þá að nota lestur sem tól til að afla sér þekkingar eða að lesa sér til gagns 

(Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur 

Skúlason, 2016). 

 Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) komu fram þær niðurstöður að íslenskur 

orðaforði ísl2 nemenda í fjórða bekk segir til um hver hraði framfara þeirra í lesskilningi 

er yfir miðstig grunnskólans. Ungir ísl2 nemendur þurfa því stöðugt að efla orðaforða 

sinn til að vera komnir með góðan grunn, það er að segja góðan orðaforða á þeim aldri. 

Lesskilningur er undirstaða í öllu námi og í öllum námsgreinum, því er mikið í húfi. Þeim 

mun sterkari sem orðaforðinn er því betur mun þeim ganga að tileinka sér ný orð og 

skilja það sem þeir lesa (Stahl og Nagy, 2006).   

1.1 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að viðfangsefni þessu varð til þegar ég var umsjónarkennari  í fyrsta bekk í 

grunnskóla. Ég hef starfað í tveimur skólum þar sem árgangnum var skipt upp í þrjá til 
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fjóra hópa, niðurröðun í hópa réðist út frá kynjahlutfalli, niðurstöðum úr skimunum frá 

leikskólum og greiningum eins og til dæmis á athyglisbrest og ofvirkni, málþroskaröskun 

og einhvers konar þroskafrávikum.  

Í fyrri skólanum voru um 70 nemendur og höfðu fjórir kennarar sameiginlega 

umsjón með þeim hópi en í seinni skólanum höfðu þrír kennarar umsjón með yfir 60 

nemendum. Starf mitt fólst í því að skipuleggja kennslu með hinum kennurunum, ég 

kenndi ákveðnum hóp í vissan tíma eða þangað til ég fékk nýjan nemendahóp. Í þessum 

tveimur skólum byggist lestrarkennslan á Byrjendalæsis - aðferðinni (sjá kafla 3.5) (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014) sem felur í sér að 

samhliða er unnið með lestrarkennslu og málörvun (sjá kafla 3.5).  

Að mínu mati virðist lítill mál- og orðaskilningur í íslensku hjá sumum ísl2 

nemendum leiða til þess að ekki tekst að styðja þá við lestrarnámið þegar þessi aðferð 

er notuð. Reynslan mín er að Byrjendalæsi hentaði flestum nemendum vel en þessi 

kennsluaðferð hentaði ekki vel fyrir ísl2 nemendur mína. Það átti við um þá sem hafa 

lítinn sem engan mál- og orðaskilning í íslensku eða eiga erfitt með að læra stafi, hljóð 

þeirra og umskráningu. Margir þeirra juku lítið við málfærni sína, orðaforða og 

lesskilning í íslensku. Tjáningarfærni þessara ísl2 nemenda var einnig afar takmörkuð og 

skildu bæði kennarar og samnemendur þá illa, leiddi það stundum til þess að þeir vildu 

ekki taka þátt í verkefnum þar sem þeir þurftu að tjá sig munnlega. Ég tók einnig eftir 

því að sumir ísl2 nemendur virtust ekki skilja námsefnið sem verið var að miðla með 

kennsluaðferðinni. Sumir þeirra virtust heldur ekki skilja fyrirmælin sem þeir höfðu 

fengið, það varð mér ljóst þegar ég bað þá um að endurtaka eða sýna mér hvað þeir 

áttu að gera. Þeir áttu stundum til að herma eftir verkefnum hjá sessunaut og  skrifa 

niður beint orð af töflunni án þess að ná fram aukinni þekkingu. Margir ísl2 nemendur 

hafa ekki úthald í að hlusta á heila sögu vegna lítils orðskilnings og ná þá ekki að vinna 

samtengjandi og sundurgreinandi þáttinn í stigi tvö, samkvæmt Byrjendalæsis 

aðferðinni (sjá kafla 3.5). Þá eiga börn að klippa niður lykilorðið í stafaeiningar og búa til 

ný orð með því að raða stöfunum saman en áður en það er gert eiga þau að finna orð í 

lykilorðinu. Ef lykilorðið er til dæmis skólataska þá má finna orðin taska, aska, ól og 

skóli. Þetta eru orð sem fæstir ísl2 nemendur mínir báru kennsl á. Þessi vinna reynist því 

ísl2 nemendum afar erfið og þeim mun erfiðari hjá þeim sem hafa afar takmarkaðan 

mál- og orðskilning í íslensku. Þeir verða því óvirkir í samstarfi strax á fyrstu stigum 

lestrarkennslunnar. Þátttaka þeirra er líka afar takmörkuð þegar kemur að stigi þrjú því 

þá velja þeir oft að skila myndrænt og dýrmætur tími fer í það að teikna og lita mynd.  
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Margir af ísl2 nemendum mínum fæddust á Íslandi eða fluttu hingað á leikskólaaldri. 

Hljóm-2 er próftæki til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund leikskólabarna 

(Menntamálastofnun, e.d). Um það bil helmingur ísl2 nemenda minna kom illa út úr  

prófinu á síðasta ári sínu í leikskóla. Ég hef orðið vör við það hversu veika 

hljóðkerfisvitund (sjá kafla 3.2) ísl2 nemendur mínir eru með. Hugsanlega er það 

afleiðing af því að þeir hafa ekki öðlast næga kunnáttu í íslensku sem hlýtur því að koma 

niður á hljóðkerfisvitund þeirra, auk orðaforða.  Niðurstöður í meistararannsókn Kriselle 

(2017) leiddu einmitt í ljós að ísl2 leikskólabörn eru að meðaltali með lélegri 

hljóðkerfisvitund en ísl1 börn (með íslensku sem móðurmál), samkvæmt niðurstöðum 

Hljóms-2 og hærra hlutfall þeirra hefur mjög slaka hljóðkerfisvitund. Þessar niðurstöður 

samræmast því reynslu minni. Hugtakið hljóðkerfisvitund (sjá kafla 3.2) á við um færni í 

að greina og vinna með hljóð tungumálsins. Góð hljóðkerfisvitund er því mikilvæg á 

fyrstu árum grunnskólans, þegar börn eru að læra að lesa. Ég hef einnig upplifað það í 

starfi að ísl2 nemendur eiga stundum erfitt með að bera hljóð íslenska stafrófsins rétt 

fram, þau rugla saman hljóðum í íslensku og í móðurmálum sínum. Til dæmis var 

drengur með pólsku sem móðurmál hjá mér í fyrsta bekk, hann náði ekki að bera fram s 

hljóðið í íslensku, bar það oft fram sem sj. Ég átti oft erfitt með að skilja hann þar sem 

íslenskt tal hans var bjagað af pólskum hreim eða hljóðum. Mér finnst það afar sorglegt 

því tvítyngi á í raun að hafa jákvæð áhrif á hljóðkerfisvitund (sjá kafla 3.2). Jákvæðu 

áhrifin eru þau að tvítyngd börn geta þróað meiri og öflugri hljóðkerfisvitund fremur en 

eintyngd vegna þess að þau geta þróað hana út frá tveimur tungumálum í stað eins 

(Bialystok, 2007). Ef ísl2 nemendur fá ekki næga málörvun í íslensku er hætta á að þeir 

njóti ekki þessa forskots sem tvítyngi getur gefið þeim. Ég hef einnig reynslu af öðrum 

dreng sem náði vel hljóðum íslenska stafrófsins og var ekkert að rugla saman við 

tungumálið sem notað var heima hjá honum, sem var einnig pólska. 

Einn ísl2 nemandi minn af pólskum uppruna flutti til Íslands þegar hann var þriggja 

ára. Hann las hverja bókina á fætur annarri í heimalestri en skildi takmarkað af því sem 

hann las. Móður hans fannst mjög erfitt að geta ekki aðstoðað hann við lesturinn heima 

og þá aðallega vegna þess að hún gat ekki útskýrt íslensku orðin fyrir honum. Ég  má til 

með að nefna að fleiri mæður leituðu til mín í sömu stöðu. Það kom sjaldnar en ekki 

fyrir að hann náði ekki að svara almennilega þegar hann hafði rétt upp hönd eftir að ég 

varpaði fram með ýmsum spurningum um námsefnið hverju sinni. Þetta gekk illa hjá 

honum bæði vegna skorts á almennri færni í íslensku og slökum íslenskum orðaforða. 

Hann varð oft reiður þegar hann skildi ekki hvað fór fram í tímum eða þegar 

samnemendur hans áttu erfitt með að skilja hann. Takmarkaður orðaforði drengsins í 
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íslensku, bæði hvað varðar skilning og tjáningu, varð til þess að hann naut sín ekki í 

skólanum. Móðir hans varð einnig meðvituð um þetta og hafði miklar áhyggjur. Það 

kom tímabil sem drengurinn vildi ekki koma í skólann og talaði móðir hans um að 

honum leiddist mikið í kennslustundum, hann ætti enga vini og að börnin skildu hann 

illa þegar hann reyndi að leika við þau. Ég tók eftir því að hann varð hljóðari og hljóðari 

eftir því sem leið á veturinn.  

Ég kenndi eitt sinn nemanda sem átti pólska foreldra og hann hafði verið greindur 

með málþroskaröskun þar sem hann átti erfitt með að tala og skrifa íslensku. Lesturinn 

og umskráningarfærni hans fóru þó ágætlega af stað hjá honum. Það kom í ljós síðar að 

hann þurfti markvissari kennslu og þessi greining féll um sig sjálfa. Rannsóknir August 

og félaga (2005) hafa einmitt leitt í ljós að tvítyngdir nemendur eiga á hættu að vera 

greindir með sértæka námserfiðleika þegar vandinn er í raun sá að þeir þurfa 

markvissari og árangursríkari kennslu. Raunin er sú að orðaforði tvítyngdra nemenda er 

það slakur að þeir hvorki skilja né ná inntaki námsgreina eða því sem fer fram í 

skólanum vegna skorts á orðaforða.  

Reynsla mín af Byrjendalæsi er að aðferðin nýtist ekki ísl2 nemendum sem eiga í 

erfiðleikum með þá hæfni sem liggur til grundvallar góðum lesskilningi. Annars vegar 

þeim sem eiga í erfiðleikum með hljóðkerfisvitund sem er undirstaða þess að ná góðri 

lesfimi en slík færni er nauðsynleg til að geta einbeitt sér að innihaldi texta. Hins vegar 

þeim sem hafa lítinn orðaforða sem er undirstaða lesskilnings (Hoover og Gough, 1990). 

Því færri orð sem þeir skilja því takmarkaðri er lesskilningur þeirra. Ísl2 nemendur mínir 

hafa í raun glímt við hvort tveggja. Þessir annmarkar koma niður á umskráningarfærni 

þeirra, þeir fá ekki nægilega þjálfun í þeirri tækni og ná því ekki góðri lesfimi sem leiðir 

jafnframt af sér litla framför í námi. Ég upplifði að það henti ísl2 nemendum stundum 

betur að vera í litlum hópum þar sem áhersla er lögð á að kenna þeim íslensku á þeirra 

vinnuhraða og að það sé tími til að staldra við ef þess krefst. Það þarf að vinna meira 

með grunnþætti lesturs sem eru stafir og hljóð þeirra, kenna þeim að umskrá og efla 

íslenska orðaforða þeirra með árangursríkum kennsluaðferðum, á þeirra eigin 

forsendum og grunni í íslensku. Fljótlega tók ég eftir því að inni í kennslustofu var það 

alltaf ákveðinn hluti ísl2 barna sem tók lítinn eða engan þátt í náminu og athygli þeirra 

beindist fljótt að einhverju öðru. Þessir nemendur virtust lítið meðtaka af því sem ég 

var að miðla til þeirra og álít ég sem kennari að hægt sé að aðstoða þá mun betur til að 

þeir geti fylgt samnemendum sínum og náð frekari framförum í námi. Ég tók eftir því að 

munurinn varð meiri og meiri á umskráningarfærni (sjá kafla 3.2) og málþróun þeirra 

nemenda sem voru slakir og þeirra sem gekk betur með námið. Stanovich (1986) hefur 
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einmitt fjallað um hin svokölluðu Matthew Effect við slíkar kringumstæður, þar sem 

bilið breikkar á milli þeirra nemenda sem eru vel og illa staddir í námi.  

Sem kennari finn ég fyrir vanmætti mínum þegar ég verð vitni að þessu og reynsla 

mín er sú að það virðast hvorki vera til staðar úrræði né tími til að aðstoða börnin. Ég 

hef ítrekað í starfi mínu heyrt frá öðrum kennurum og fagfólki innan skólans að hvorki 

gæfist tími, ráð, rúm né fjármagn til að aðstoða alla þá sem þurftu á því að halda. Í starfi 

mínu hef ég orðið vitni að þeim erfiðleikum sem ísl2 nemendur standa frammi fyrir í 

skólanum og þeim vanmætti sem foreldrar upplifa gagnvart heimanámi barna sinna. Ég 

fann fyrir þeirri erfiðu tilfinningu að ég væri að sóa dýrmætum tíma þar sem nemendur 

sýndu litlar framfarir í náminu. Með það í huga ítreka ég að nýta megi tímann á annan 

hátt eins og til dæmis að eyða meiri tíma í að kenna nemendum stafina og hljóð þeirra, 

hvernig þeir eiga að umskrá og að byggja upp íslenskan orðaforða á grundvelli þeirrar 

færni í íslensku sem þeir þegar hafa öðlast. 

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt fram á að lítill orðaforði tvítyngdra nemenda 

er meginástæða þess að þeir hafa tilhneigingu til að eiga erfitt í námi (Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016). Ef ekki er fundin lausnamiðuð kennsluaðferð til að ýta undir 

áhuga og styðja þennan nemendahóp er hætta á að þeir dragist sífellt aftur úr í náminu. 

Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla á grunnskólinn að:  

...vera griðastaður barna þar sem þau finna til öryggis, fá tækifæri til að 

þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernsku sinnar. Bernsku- og æskuárin 

eru mikilvægt skeið í ævi hvers einstaklings. Hver skóladagur og hver 

kennslustund ber í sér þroskamöguleika sem nýta þarf til fulls (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). 

Ofangreind vandkvæði í kennslu ísl2 nemenda eru ekki í samræmi við þessi markmið 

aðalnámskrár grunnskóla um að allir nemendur eigi að geta nýtt sér möguleika á þroska 

í öllum kennslustundum. Eitt af meginmarkmiðum kennara, samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla, er að hann leggi „...áherslu á að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar 

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

skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 44). Hér á eftir (sjá kafla 2) verður fjallað um lög og reglugerðir til að 

skilgreina betur á hvaða hátt við erum að bregðast ísl2 nemendum okkar í skólakerfi 

landsins. 
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Það þarf að vinna með orðaforða nemenda á yngsta stigi grunnskólans og allra helst 

fyrr, eins og í leikskólunum og með þeim hætti er hægt að ná stöðugum framförum. Til 

að ná þessum árangri tel ég nauðsynlegt að leita leiða sem nýtast þessum 

nemendahópi vel.  

Ég sá mig knúna til að þróa námsgagn sem styður ísl2 nemendur og foreldra þeirra 

við heimalestur. Hlutverk foreldra í heimalestri er að hlusta og aðstoða barnið við 

lesturinn og að útskýra fyrir því merkingu þeirra orða sem það þekkir ei. Þá er komið að 

tilgangi þessa verkefnis og markmiðum.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að finna leið til þess að styðja við ísl2 nemendur og 

foreldra þeirra. Lítið virðist vera til af námsgögnum sem foreldrar og ísl2 nemendur 

geta notað við heimalestur. Þau námsgögn sem til eru og snúa að heimalestrarbókum 

eru til dæmis myndaspjöld sem þó fylgja ekki öllum bókum og tilgangur þeirra er meðal 

annars að skapa umræðu (Kristjana Pálsdóttir, 2008). Einnig eru verkefni á vef 

Menntamálastofnunar sem eru eingöngu á íslensku, en það gerir foreldrum ísl2 barna 

sem hafa litla íslenskufærni erfitt fyrir (Menntamálastofnun E.d). Þess vegna ákvað ég 

að þróa námspil sem tengist ákveðinni lestrarbók sem notuð er í skólanum (sjá kafla 5) 

sem ísl2 nemendur fá með sér heim. Með námspilinu fá þeir tækifæri til að auka 

orðaforða sinn og lesskilning í báðum tungumálum og  að þjálfa grunnlestrarfærni sína 

(hljóðkerfisvitund og umskráningu, sjá kafla 3.2). Um leið er verið að svara brýnni þörf 

foreldra þeirra til að geta tekið þátt og aðstoðað börnin sín við heimalestur.  

 Í námspilinu er áherslan á íslenskan orðaforða en rannsóknir hafa sýnt að hann 

hefur sterkustu og greinilegustu áhrif á þróun lesskilnings í íslensku, ekki síður hjá ísl2 

nemendum en ísl1 jafnöldrum þeirra (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016).   

Meginmarkmið námspilsins eru því: Í fyrsta lagi gefa ísl2 nemendum tækifæri til að 

efla íslenskan orðaforða sinn og lesskilning – og einnig hljóðkerfisvitund og 

umskráningu. Í öðru lagi að veita foreldrum stuðning við að aðstoða börnin sín í námi. Í 

þriðja lagi að gefa foreldrum tæki til að auka íslenskufærni sína. Í fjórða lagi að tengja 

íslensku við móðurmál ísl2 nemenda og foreldra þeirra. Það síðastnefnda næst með því 

að foreldrar geta yfirfært móðurmálsþekkingu sína yfir á íslensku og miðlað til barna 

sinna. Markmiðið er einnig að gefa ísl2 nemendum tækifæri til að læra með foreldrum 

sínum og að báðir aðilar njóti góðs af, að auka tengsl þeirra, styðja við nám og veita 

gleði, bæði nemendum og foreldrum. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram hve 

mikilvæg þátttaka foreldra er í tengslum við nám barna sinna og velferð þeirra (sjá kafla 
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2.2). Með námspilinu er gerð tilraun til þess að brúa bilið á milli heimilis og skóla (sjá 

kafla 3.3.4) hjá foreldrum af erlendum uppruna. 

Spilið tekur mið af þeim þáttum sem eru mikilvægir fyrir ísl2 nemendur við að auka 

orðaforða sinn (sjá kafla 3.3.3). Nemendur og foreldrar spila spilið og ræða um orðin og 

setningarnar áður en bókin er lesin. Námspilið styður nemandann við að ná innihaldi 

textans sem hann les þar sem hann öðlast skilning á merkingu orðanna sem hann þekkti 

ekki áður. Hann fær einnig tækifæri til að þjálfa hljóðkerfisvitund og umskráningarfærni 

sína. Námspilið er einnig hægt að nýta í kennslustund í skólanum þar sem endurtekning 

skiptir máli þegar læra á ný orð eða hugtök. Námspilið er fyrir ísl2 nemendur í fyrsta 

bekk grunnskóla sem eiga pólsku sem móðurmál. Ástæðan fyrir því að ég valdi pólsku er 

í fyrsta lagi vegna þess að hugmyndin af námspilinu kviknaði út frá samtölum mínum 

við mæður ísl2 nemenda minna sem eiga pólsku sem móðurmál, í öðru lagi þá stóð mér 

til boða að láta þýða fyrir mig af íslensku yfir á pólsku og í þriðja lagi vegna þess hversu 

ólík tungumál íslenska og pólska eru. Til dæmis þá er orðið heimsókn á íslensku 

odwiedzają  á pólsku og orðið leynigestur er niespodziewany gość á pólsku. Niðurstöður 

rannsókna hafa leitt í ljós að nemendur eiga auðveldara með að læra tungumál sem eru 

skyld móðurmáli þeirra (August o.fl., 2005). Nemandi sem hefur pólsku að móðurmáli á  

því erfitt með að tengja orðin saman en námspilinu er ætlað að styðja nemendur og 

foreldra þeirra við það ferli. Spilið er hægt að þróa áfram en einnig útbúa sams konar 

spil sem tengja íslensku við önnur tungumál.  

Áður en fjallað verður um hvernig námspilið er þróað fyrir ísl2 nemendur og foreldra 

þeirra verður gerð grein fyrir lagalegum rétti tvítyngdra nemenda, farið verður yfir 

fræðileg hugtök og hugmyndir fræðimanna varðandi það hvernig tvítyngdir nemendur 

ná góðum árangri i námi sínu. Þá verður fjallað um hvaða kennsluaðferðir henta vel 

þegar styrkja á orðaforða og hvernig farsælt samstarf heimilis og skóla getur haft 

jákvæð áhrif á nám nemenda. Horft verður til nemenda og foreldra af erlendum 

uppruna. Fjallað verður um námspil sem kennsluaðferð og að lokum kennsluaðferðina 

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

2014; Trausti Þorsteinsson, 2009; Rósa Eggertsdóttir, 2007).   
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2 Bakgrunnur – lög, reglugerðir og aðalnámskrá 
grunnskóla. 

Með námspilinu er gerð tilraun til að koma til móts við réttindi ísl2 nemenda og 

foreldra þeirra. Hér á eftir verður fjallað um ákvæði í lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá grunnskóla sem snúa að réttindum nemenda og tvítyngi. Fyrst verður 

vitnað í Samning Sameinuðu þjóðanna sem oftast er nefndur Barnasáttmálinn og 

ákvæði námskrár og laga. Greint verður frá stefnu skólavalda um að tvítyngi, 

starfsskýrslu starfshóps um móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku 

og að lokum Hvítbókina (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014).  

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur hér á landi árið 1992 og árið 2013 var 

hann lögfestur. Hann er orðinn hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.) og er markmiðið með honum að tryggja réttindi barna undir 18 ára 

aldri. Réttindi barna eru flokkuð niður í þrjá flokka, en þeir eru vernd, umönnun og 

þátttaka. Í flokknum þar sem fjallað er um umönnun barna kemur fram að aðildarríkin 

eru skuldbundin því að tryggja börnum velmegun þegar horft er til mennta-, heilbrigðis- 

og félagsmála. Ein af grundvallarreglum sáttmálans er 2. gr. samningsins en hún vísar til 

jafnræðis: 

Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, 

félagslegrar stöðu, stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða 

athafna foreldra þeirra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 2/1992). 

Í 28. gr. sáttmálans er nefnt að börn eigi að hafa tækifæri til áframhaldandi náms 

eftir grunnskóla. Í 29. gr. kemur til dæmis fram að börn eigi rétt á að fá tækifæri til að 

vaxa á sínum forsendum og að þau geti þróað hæfni sína. Einnig ber að virða 

mismunandi menningarlegar arfleiðir barna og tungumál, ásamt því að undirbúa þau 

fyrir lífið sem fullgildir einstaklingar samfélagsins.   
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2.2 Ákvæði aðalnámskrár grunnskóla, laga og reglugerða 

Í samræmi við lög og íslenska menntastefnu eiga öll börn rétt á inngöngu í grunnskóla, 

þar sem komið er til móts við getu hvers og eins þeirra. Í aðalnámskrá grunnskóla er 

fjallað um grunnþætti menntunar og markmið skóla er varða menntun barna og 

ungmenna.  

Fyrst má nefna læsi en það felur í sér að nemandi sé hæfur til að taka þátt í því að 

umbreyta heiminum með gjörðum sínum og skrifum. Það gerir hann með því að geta 

lesið og ákvarðað sína eigin merkingu út frá textanum og brugðist við honum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18). Með grunnþættinum sjálfbærni er átt við 

að börn og ungmenni fái tækifæri til að kljást við fjölbreytileg álitamál og ágreiningsefni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). Lýðræði og mannréttindi snúa að 

því að börn og ungmenni átti sig á samfélaginu eins og það er, að þau geti tekið þátt í 

að móta það og þannig fundið hugsjónir til að berjast fyrir. Jafnrétti felur í sér að allir 

eigi rétt á tækifærum til að vaxa á sínum forsendum og efla hæfileika sína og það snýr 

einnig að námsefni, námsaðferðum og námsumhverfi nemandans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21). Grunnþátturinn heilbrigði og velferð snýr að 

andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan nemenda. Það sem stuðlar að vellíðan nemenda 

er einstaklingurinn sjálfur, aðstæður og umhverfi hans. Þar sem hann ver drjúgum tíma 

í skólanum á hverjum degi er mikilvægt að allt skólastarf styðji við heilbrigði og velferð 

nemenda. Þar er einnig ritað að taka verður tillit til þarfa allra nemenda á 

einstaklingsbundinn hátt til þess að þeir nái að móta jákvæða sjálfsmynd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að 

foreldrar eigi að hafa möguleika til að geta tekið þátt í námi barna sinna og þannig stutt 

við  námsframvindu þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 70). Nám 

og farsæld nemandans er samstarfsverkefni heimilis og skóla og skulu stjórnendur og 

umsjónarkennari leggja sig fram við að veita foreldrum hlutdeild í námi barna sinna. 

Það er á ábyrgð foreldra að nemandi sinni því heimanámi sem sátt hefur orðið um á 

milli skólans og foreldra.. Þegar foreldrar fá tækifæri til þátttöku í námi barnsins þá 

stuðlar það um leið að því að góður námsárangur náist og að vellíðan barnsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013,  bls 71-72). 

Í 16. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er fjallað um réttindi þeirra sem eiga 

íslensku sem annað mál og þar kemur fram að þeir eiga rétt á kennslu í íslensku sem 

öðru tungumáli sem sérfagi. Í grunnskólalögum er einnig stefnt á virkt tvítyngi og því 

mikilvægt að börnin fái tækifæri til að rækta móðurmálið. 
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Í reglugerð nr. 584/2010 um nemendur með sérþarfir í leik- og grunnskólum kemur 

fram að sveitarfélög ábyrgjast að nemendur og skólar fái aðgang að sérfræðiþjónustu. 

Þeim ber skylda til að ákveða fyrirkomulag hennar og gæta að henni sé fylgt innan 

veggja skólanna. Einnig á starfsfólk sveitastjórna og stjórnendur skólanna að gera 

áætlun saman um það hvernig sérfræðiþjónustunni sé framfylgt og með því að ráða 

sérhæft starfsfólk til að gegna henni. Skólastjórinn ábyrgist að samsvörun sé á milli 

markmiða aðalnámskrár um sérþarfir og áætlunar. Örðugleiki með lestrarnám eða 

lestur gæti átt við nemanda með sérþarfir og því má einnig segja að ísl2 nemendur sem 

eiga í vanda með lestrarnám og jafnvel vegna lítils íslensks orðaforða og 

tungumálaerfiðleika falli þar undir. Út frá sjónarmiði reglugerðarinnar þá skulu allir 

nemendur fá nauðsynlega aðstoð og fylgjast verður með hvort framför eigi sér stað eða 

ekki og þá bregðast við ef þörf er fyrir það (Reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010). 

Samkvæmt því sem hér hefur verið bent á úr aðalnámskrá grunnskóla og lögum nr. 

91/2008 um grunnskóla ætti að vera ljóst hver skylda skólakerfisins er og í raun 

undirstrikar þetta hve nauðsynlegt er að skólarnir sinni þessum hópi nemenda eins vel 

og kostur er. Grunnþættir menntunar eiga að tvinnast inn í allt skólastarf, má þar nefna  

námsgreinar og kennsluaðferðir. Út frá reynslu minni þá næst ekki að framfylgja 

þessum tilmælum varðandi ísl2 nemendur. Mér fannst ég ekki getað náð þessum 

tilmælum í kennslu vegna tímaskorts, fjármagnsleysis og skorts á sérkennurum innan 

veggja þeirra skóla sem ég starfaði í. Ég tel að námspilið sé ákveðin leið til að bregðast 

við þeim réttindum sem ísl2 nemendur eiga í tengslum við eigið móðurmál og íslensku 

sem annað mál og rétti foreldra til að vera þátttakendur í námi barna sinna. 

Vert er að nefna að íslensk stjórnvöld hafa leitað á náðir Evrópunefndar gegn 

kynþáttafordómum og umburðarleysi (ECRI) sem í kjölfarið sendi skýrslur sem fjalla um 

úrræði og ráðleggingar um það hvernig hægt sé að bæta frammistöðu ísl2 barna í 

grunnskólum hér á landi (Hringþing, 2012). ECRI (2012) mælti með að íslensk stjórnvöld 

hlúðu betur að þessum nemendahópi. Lögð var áhersla á fagleg námsgögn, fleiri 

valmöguleika til að læra íslensku sem annað tungumál og í raun ættu tvítyngdir 

nemendur rétt á að læra tungumálið sem sérfag eða sem viðbót við hefðbundna 

íslenskukennslu. Tillögur nefndarinnar til þess að bæta stöðu ísl2 barna og foreldra 

þeirra sneru einnig að því að auka íslenskukennslu og bjóða nemendum upp á kennslu í 

eigin móðurmáli. Þannig væri komið á virku tvítyngi (sjá kafla 3.1) sem talið var 

mikilvægt fyrir áframhaldandi nám og til að tvítyngdir nemendur ættu möguleika á því 

að verða virkir samfélagsþegnar í íslensku samfélagi. ECRI (2012) hvatti íslensk 
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stjórnvöld til að halda áfram framkvæmdum sem snúa að því að ýta undir frekara nám 

eftir grunnskóla hjá ísl2 nemendum og minnka þannig brottfall þeirra úr framhaldsnámi 

(Hringþing, 2012).  

Starfshópur var stofnaður í ágúst árið 2014 af Skóla- og frístundaráði til að skila af 

sér skýrslu um móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku 

(Reykjavíkurborg, 2015). Verkefni starfshópsins var að skila áætlun um fjölbreytilega 

móðurmálskennslu og koma með tillögur um það hvernig hægt væri að vinna með það 

viðfangsefni í skólum, í samræmi við stefnu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 

um fjölmenningarlegt skólastarf. Fram kemur í skýrslunni að stuðningur við þróun 

móðurmáls nemenda af erlendum uppruna sé afar mikilvægur. Nokkrir þættir eru 

nefndir í skýrslunni því til stuðnings og einn þátturinn er skýrsla Unesco Global 

monitoring Report 2008 þar sem fjallað er um mikilvægi þess að gefa báðum 

tungumálum vægi (Ball, 2011). Einnig er fjallað um að mikilvægt sé að stuðla að virku 

tvítyngi bæði í lestrarstefnu grunnskóla Reykjavíkurborgar og í stefnu Skóla- og 

frístundaráðsins um fjölmenningarlegt skóla- og frístundarstarf. Þar stendur einnig: 

„Rannsóknir hafa sýnt fram á að virkt tvítyngi sé farsælast fyrir nám og líf 

barna. Það felur í sér málviðbót þar sem nýja málinu er bætt við 

móðurmálið en kemur ekki í stað þess. Virkt tvítyngi styrkir og hefur jákvæð 

áhrif á námsárangur á meðan málskipti hafa neikvæð áhrif. Færni í 

móðurmáli er lykill að því að læra annað mál auk þess sem hún er líklegri til 

að styðja við vitsmunalegan þroska á öðrum sviðum“ (Reykjavíkurborg: 

Skóla- og frístundasvið, 2014, bls. 12). 

 

Í skýrslu Velferðaráðuneytisins (2014) kemur fram að markmiðið sé að 75% ísl2 

nemendum standi til boða árið 2018 staðbundin kennsla eða fjarkennsla í eigin 

móðurmáli. Rannsókn sem unnin var af Lervåg og Aukrust (2010) sýndi þó afar litla 

fylgni á milli móðurmáls og annars máls tvítyngdra nemenda í öðrum og þriðja bekk í 

Noregi. Orðaforði nemenda í báðum málunum var mældur reglulega og túlkuðu 

rannsakendur niðurstöður sínar þannig að ekki væri orsakasamhengi á milli málanna 

tveggja. Fjölmargar rannsóknir hafa einmitt leitt í ljós að lítil tengsl séu á milli 

móðurmáls og annars máls hjá ungum tvítyngdum börnum (Ollier o.fl., 2007; Sigríður 

Ólafsdóttir, 2017a) (sjá kafla 3.3.2). Þó er það verðugt markmið að tvítyngd börn fái 

tækifæri til að mynda tengsl á milli tungumála sinna og rækta þau bæði. Það að öðlast 

færni og ná reglulegum framförum í tveimur tungumálum hefur sannarlega jákvæð 
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áhrif á vitsmuni, víðsýni þeirra og þekkingu (Peal & Lambert, 1962; Cummins, 1979), og 

gefur börnum færi á að rækta samband við fjölskyldu og vini í upprunalandi. Í Hvítbók 

um umbætur í menntun (2014) kom fram að styðja eigi við virkt tvítyngi hjá ísl2 

börnum. Þar er einnig ritað að árangur ísl2 nemenda í lesskilningi er mun slakari en hjá 

innfæddum jafnöldrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar lagði fyrir málkönnunarprófið Milli mála 

(2014-2015), sem unnið var í samstarfi við Elínu Þöll Þórðardóttur (Reykjavíkurborg, 

2015). Rúmlega 1400 ísl2 grunnskólanemendur þreyttu prófið veturinn 2014-2015. 

Með prófinu var ætlað að kanna hvort ísl2 nemendur hefðu nógu gott vald á íslensku til 

að geta fylgt ísl1 samnemendum sínum í náminu. Niðurstöður sýndu að meira en 

helmingur ísl2 nemenda var með svo slaka kunnáttu í íslensku að þeir ættu í raun engan 

möguleika á þátttöku í námi með jafnöldrum sínum. Verulegur stuðningur í íslensku er 

því nauðsynlegur til að veita þeim tækifæri til að fylgja samnemendum sínum eftir í 

náminu (Reykjavíkurborg, 2015).  
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3 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið tvítyngi, lesskilning ásamt hljóðkerfisvitund og 

umskráningu, orðaforða og mikilvægi hans, orðaforða tvítyngdra barna og 

orðaforðakennslu. Þar næst verður fjallað um samskipti á milli heimila og skóla og  

hvernig þau geta aukið bæði námsárangur og vellíðan nemenda. Þá verður fjallað um  

námsspil sem kennsluaðferð og að lokum verður stiklað á stóru um kennsluaðferðina 

Byrjendalæsi. 

 

3.1 Tvítyngi og skilgreiningar 

Hugtakið tvítyngi á við þegar einstaklingur notar almennt tvö tungumál (Edwards, 

2013). Önnur leið til að gera grein fyrir tvítyngi er með einhvers konar rófi, þar sem 

færni í einu tungumáli er við annan endann og við hinn endann er góð færni í tveimur 

tungumálum. Einstaklingar geta síðan verið staðsettir á misjöfnum stað á þessu rófi 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Tvítyngi virðist einnig vera skilgreint út frá alls konar 

aðstæðum barna eins og til dæmis út frá því hvernig eða hvenær börn byrja að nota tvö 

tungumál. Grosjean (2010) kom með skilgreiningu á því sem hann nefnir jafnhliða 

tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) en það á við þegar börn eru alin upp við tvö 

tungumál frá fæðingu. Börnin læra þá tungumálin á sama tíma eða alveg frá fæðingu , 

til dæmis ef barnið á íslenskan föður og pólska móður. Þegar tvítyngi er áunnið (e. 

successive eða sequential bilingualism) læra börn móðurmálið frá unga aldri og bæta 

öðru máli við síðar, en miðað hefur verið við að það sé eftir fjögurra ára aldur 

(Grosjean, 2010). Birna Arnbjörnsdóttir (2008) fjallar um að virkt tvítyngi eigi við þegar 

barn hefur tileinkað sér tvö tungumál fyrir 11 - 12 ára aldur og það geti notað bæði 

tungumálin reglulega til skiptis eftir kringumstæðum hverju sinni og forsendan sé að 

nógu mikið inntak, eða málörvun, sé úr báðum málumhverfunum. Besta málörvun og 

innihaldsríkasta tungumálið sem börn geta fengið, þar á meðal tvítyngd börn, er með 

lestri bóka. Það er vegna þess að ritað mál er mun innihaldsríkara en talað mál, það 

inniheldur mun fjölbreyttari orðaforða. 

Lestur er í raun grunnur að öllu námi, því í gegnum lestur eykst ekki aðeins 

tungumálafærni heldur einnig þekking og viska. Það er meðal annars í höndum kennara 
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að nemandi nái góðum tökum á lestrinum og því verður kennslan að vera skipulögð út 

frá þörfum hans til þess að hann eigi möguleika á að ná sínum besta árangri.   

3.2 Lesskilningur og undirstöðuþættir hans 

Lesskilningur hefur meðal annars verið skilgreindur sem kjarni lesturs og að hann sé 

tilgangurinn með lestri (Snowling og Hulme, 2005). Samkvæmt RAND Reading Study 

Group (2002) er góður lesskilningur hæfileiki til að vinna úr og að kalla fram eitthvað 

merkingarbært úr texta sem lesinn er.  

Börn upplifa lestrarnámið, það að læra að tengja saman stafi og hljóð, á ýmsan hátt. 

Á meðan sum börn hafa lítið sem ekkert fyrir því þá getur það verið afar erfitt hjá 

öðrum og tekið mikið á (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Að geta lesið er ákveðin færni sem 

börn þurfa að læra og þjálfa. Einn þátturinn er hljóðkerfisvitund, sú færni vísar til 

næmni barna á hljóðkerfi tungumálsins og hæfileika þeirra til að geta skoðað, hugsað, 

breytt og notað hljóð á meðvitaðan hátt (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Í þessu undri 

sem hljóðkerfisvitund mannsins er felst til dæmis að geta rímað, skipt orðum niður í 

atkvæði og einstök málhljóð, sett saman orð úr hljóðum og að sundurgreina setningar 

(Snow, Burns og Griffin, 1998). Vegna þess að tvítyngd börn þróa hljóðkerfisvitund út 

frá hljóðkerfislegum kröfum tveggja eða fleiri tungumála geta þau öðlast meiri og 

víðtækari hljóðkerfisvitund heldur en eintyngd börn (Bialystok, 2007). Einnig er það svo 

að hljóðkerfisvitund þeirra flyst auðveldlega á milli tungumála og þannig getur hún nýst 

við lestrarnám beggja tungumála (Wren, Hambly og Roulstone, 2012). 

Hljóðkerfisvitund er forsenda umskráningarfærni, það er að segja ef barn er með 

góða hljóðkerfisvitund þá á það auðveldara með að stafa sig í gegnum orð, að umskrá 

(Burgoyne, Kelly, Whiteley og Spoone, 2009). Umskráning er sú færni sem á sér stað við 

lestur þegar nemandi breytir stafarunum (rituðum orðum) í hljóðarunur (les/segir 

orðið), bæði upphátt og í hljóði (Helga Sigurmundsdóttir, e.d). Færni í umskráningu 

liggur því til grundvallar lesskilningi. Með þjálfun umskráningar og lestrariðkun næst 

lesfimi. Lesfimi vísar til nákvæms og sjálfvirks lesturs það er að ná eðlilegu flæði í 

lestrinum (Helga Sigurmundsdóttir, e.d).  Sú færni er nauðsynleg til að geta einbeitt sér 

að merkingu textans (Cain, 2010). Á hinn bóginn getur verið vandasamt að ná innihaldi 

textans ef umskráningarfærni lesandans er hæg og sundurslitin og þar með lesfimi hans 

slök.  

Margs konar þekking liggur til grundvallar þegar skilja á innihald texta en þar skiptir 

orðaforði einstaklinga sköpum en hann er jú undirstaða lesskilnings (RAND reading 

study group, 2002; Sigríður Ólafsdóttir, 2017a). 
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3.3 Orðaforði 

Hugtakið orðaforði á sér margar skilgreiningar. Ein er að orðaforði sé safn orða sem 

raðast saman og mynda heild í tali og riti. Orðaforði  er sundurgreindur í breidd og dýpt 

en þá er átt við að breiddin segi til um hvað einstaklingur kann mörg orð en gæði 

orðþekkingar vísa til dýptar orðaforðans (Þórhildur Oddsdóttir, 2012). Einnig er hægt er 

að skipta orðaforða í tjáningarorðaforða (e. expressive vocabulary) og viðtökuorðaforða 

(e. receptive vocabulary). Tjáningarorðaforði á við um þau orð sem einstaklingur hefur 

tök á að nýta sér bæði þegar hann skrifar og talar en viðtökuorðaforði nær yfir öll þau 

orð sem einstaklingurinn skilur þegar hann les eða heyrir þau (Saxton, 2010). 

Á hverjum degi notum við orð í samskiptum okkar við aðra og sum orð notum við 

oftar en önnur og við notum mismunandi orð í tal- og ritmáli. Orðum hefur verið skipt í 

tvo hluta eftir tíðni þeirra, það er hve oft þau birtast í tali og riti. Þessir flokkar eru 

nefndir hátíðniorð (e. high-frequence words) og lágtíðniorð (e. low-frequence words). 

Paul Nation (2001) skilgreinir hátíðniorð (e. high-frequence words) á þann hátt að það 

séu þau orð sem við rekumst oft á, beitum daglega og jafnvel ómeðvitað í 

hversdagslegum samskiptum okkar. Þessi orð teljast þó ekki vera mörg ef horft er á 

heildarfjölda orða í hverju tungumáli en þau móta grunninn í hverju tungumáli (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2017a). Hátíðniorð  ná yfir hátt hlutfall orða sem notuð eru við tal og ritun. 

Orð í þessum flokki duga oft til þess að yngstu nemendur grunnskóla séu færir um að 

iðka nám sitt fyrstu árin (Cummins, 1982). 

 Beck, McKeown og Kucan (2013) skipta há- og lágtíðniorðum í þrjá flokka. Fyrsti 

flokkurinn (e. Tier 1) inniheldur algeng orð með einfalda merkingu eins og til dæmis 

fara, gera, sofa og koma. Þetta eru orð sem hafa einfalda merkingu. Lágtíðniorð 

skiptast í hina tvo flokkana, og eru algengari í rituðum texta en í talmáli. Annar þessara 

flokka (e. Tier 2) inniheldur sjaldgæf orð en þau eru annars vegar samheiti algengra 

orða með einfalda merkingu, eins og til dæmis smár í staðinn fyrir lítill, piltur í staðinn 

fyrir strákur. Þessi orð einkenna hluti sem hægt er að benda á, snerta eða teikna. Hins 

vegar eru orð í þessum flokki huglæg og með flóknari merkingu, en það á við um orð 

eins og sjálfstraust, sjálfsmat og umhverfi. Merking þessara orða er flóknari en hægt er 

að útskýra þau með hátíðniorðum og lágtíðniorðum með einfaldri merkingu. Ef 

nemendur hafa góða orðakunnáttu í öðrum flokki (e. Tier 2) þá bætir það lesskilning 

þeirra, auk þess sem það skilar sér í aukinni færni til að nota ritmálið til túlkunar 

(Sigríður Ólafsdóttir, 2015). Umfram allt eru lágtíðniorð einkenni ritaðs máls og er því 

skilningur á þeim forsenda góðs lesskilnings. Þriðji flokkurinn (e. Tier 3) inniheldur 

lágtíðniorð sem tilheyra ákveðnum fræðasviðum, eins og til dæmis lífefnasameindir, 
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láglendi og efnahvörf, þ.e. sérhæfð orð. Þau fela í sér mikla þekkingu, þau eru 

umfangsmikil og merking þeirra er flókin. Þrískipting þessara höfunda á orðaforða hefur 

vakið réttmæta eftirtekt fræðimanna og verið umfjöllunarefni í rannsóknum (Helga 

Hilmarsdóttir, 2016; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

og Sigurgrímur Skúlason, 2016). 

Orðaforði er þekking sem byggist upp, ný orð eru lærð út frá fyrri þekkingu. 

Einstaklingur getur getið sér til um merkingu nýrra orða sem hann les eða heyrir með 

því að tengja þau við fyrri þekkingu sína (Helga Hilmarsdóttir, 2016). Shefelbine (1990) 

fékk þær niðurstöður þegar hann rannsakaði hæfni nemenda til að giska á merkingu 

orða út frá öðrum orðum í textanum að það reyndist slakari nemendum örðugra að ná 

þeirri færni. Það er vegna þess að þeir skildu ekki orðin sem áttu að aðstoða þá við að 

finna merkingu orðanna sem verið var að prófa. Góður orðaforði liggur því til 

grundvallar góðum lesskilningi. 

3.3.1 Mikilvægi orðaforðans 

Orðaforði skiptir sköpum þegar stefnt er á að ná góðum námsárangri í skóla. Ef 

nemandi veit ekki hver merking orðanna er sem hann les þá nær hann varla merkingu 

textans. Því fleiri orð þeim mun dýpri skilningur. Stahl og Nagy (2006) segja að 

grundvöllurinn fyrir því að nemandi nái ásættanlegum námsárangri sé að góður 

orðaforði sé til staðar og það sé afar mikilvægur þáttur námsins.  

Eins og kemur fram hér að ofan þá einkennir það fyrstu skólaárin að nemendur læra 

að lesa en eftir það fara nemendur að lesa sér til gagns og því er mjög mikilvægt að þeir 

séu búnir að byggja upp góðan orðaforða til þess að það sé hægt. Lestur er í raun eitt af 

mikilvægustu verkfærum sem nemandi notar til þekkingaröflunar. Þannig að ljóst er að 

nemendur með takmarkaðan orðaforða munu eiga erfiðara með að ná merkingu ýmis 

konar texta, eins og til dæmis fræðitexta námsbóka. Það reynist einnig erfitt fyrir 

nemendur að hafa takmarkaðan orðaforða þegar þeir hafa aldur til að taka þátt í 

almennum umræðum eða eru að fást við málefni líðandi stundar í samfélaginu 

(Guðmundur Kristmundsson, 2000). Önnur ástæða sem sýnir fram á mikilvægi 

orðaforðans er að rannsóknir hafa leitt í ljós að sterk tengsl eru á milli þess hve hátt 

hlutfall orða í texta nemendur skilja og skilnings þeirra á innihaldi textans. 

Erla Lind Þórisdóttir (2017) gerði rannsókn þar sem könnuð voru tengsl orð- og 

lesskilnings. Hún kannaði hversu hátt hlutfall orða í náttúrfræðitexta íslenskir 

nemendur í fimmta og sjötta bekk grunnskóla verða að skilja til að ná að minnsta kosti 



 

23 

 

70% lesskilningi. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að  nemendur þurfa að skilja 97,8% orða 

í textanum sem þeir lesa til þess að fullnægjandi lesskilningur náist.  

Niðurstöður Sigríðar Ólafsdóttur og félaga (2016) með ísl2 og ísl1 nemendum sýndu 

að íslenskur orðaforði þeirra í fjórða bekk gat sagt til um hve hratt framfarir þeirra yrðu 

í lesskilningi yfir miðstig grunnskólans. Því fleiri orð sem nemandinn þekkir í textanum 

þeim mun auðveldara er fyrir hann að ná merkingu orðanna sem hann þekkir ekki og 

þeim mun dýpri skilningur næst á textanum: lesskilningur eykst þess vegna hraðar með 

auknum orðaforða, sem veldur vaxandi mun á milli barna út frá því hversu innihalds 

ríkur orðaforði þeirra er í byrjun miðstigs.  

Í rannsókn Freyju Birgisdóttur (2016) leiddu niðurstöður í ljós að orðaforði 15 ára 

nemenda sýndi langsterkustu fylgni við frammistöðu þeirra í lesskilningshluta PISA-

könnunarinnar árið 2012. Hinar breyturnar voru færni í lestri, sjálfstjórn í námi, ánægju 

af lestri, lestrartíðni og námsaðferðir í lesskilningi. Arnbak (2012) rannsakaði hvort 

orðaforði, ánægja af lestri, fjölbreytni lesefnis og lesskilningsaðferðir hefðu áhrif á gengi 

danskra 15 ára nemenda í lesskilningshluta PISA-prófa árið 2009. Orðaforði nemenda 

sýndi langsterkustu fylgni við stigafjölda þeirra í lesskilningi.  

Niðurstöður rannsóknar Verhoeven, van Leeuwe og Vermeer (2011) sýndu einnig að 

þetta samband virkar á báða bóga vegna þess að góður lesskilningur getur aukið 

orðaforðann. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum af LaRusso, Kim, 

Selman, Uccelli, Dawson, Jones, Donovan og Snow (2016) þar sem athugað var hvaða 

færni útskýrði að nemendur í fjórða til sjöunda bekk sýndu mismunandi hæfni þegar 

kom að lausn þeirra við lesskilningsverkefni leiddu í ljós að orðaforði hafði mesta 

forspárgildið, eða nánar tiltekið þekking á lágtíðniorðum. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að orðaforði tvítyngdra nemenda er oft það slakur að þeir hvorki skilja né ná inntaki 

námsgreinanna eða því sem fer fram í skólanum vegna skorts á orðaforða (August o.fl., 

2005).  

3.3.2 Orðaforði tvítyngdra nemenda 

Nemandi sem er tvítyngdur býr yfir orðaforða í báðum tungumálum sínum. Hann getur 

þekkt orð í öðru málinu sem hann þekkir ekki í hinu en að sjálfsögðu einnig þekkt sama 

orðið í báðum tungumálunum. Það fer eftir aðstæðum hvers nemanda fyrir sig hver 

færnin verður í hvoru málinu fyrir sig og hvort tungumál þeirra nær yfirhöndinni. 

Mismunandi aðstæður tvityngdra nemenda geta til dæmis verið þær að sumir 

nemendur alast upp með bæði tungumálin heima fyrir á meðan aðrir nota eingöngu 

annað tungumálið heima og hitt í skólanum.  
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Nemendur sem eiga báða foreldra af erlendum uppruna eru líklegri til að tjá sig á 

móðurmáli sínu heldur en íslensku þegar þau koma heim (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2007) lýsir þetta sér til dæmis þannig að orðaforði 

nemandans í tungumáli skólasamfélagsins inniheldur ekki sömu orð og orðaforði hans í 

móðurmálinu þar sem nemandinn notar móðurmálið heima og hitt í skólanum. 

Rannsóknir hafa því sýnt fram á að tvítyngd börn eiga það til að auka alla jafna minna 

við orðaforða sinn í hvoru máli heldur en eintyngd börn í sínu máli (Hulda Patricia 

Haraldsdóttir, 2013; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016). 

Í íslenskri rannsókn (Sigríður Ólafsdóttir, 2010) kom í ljós að verulegur munur var á 

íslenskum orðaforða ísl2 og ísl1 nemenda í fyrsta bekk og ísl2 börnin juku íslenskan 

orðaforða sinn lítið sem ekkert frá öðrum og upp í fjórða bekk. Sigríður Ólafsdóttir 

(2017a) rannsakaði þróun orðaforða og lesskilnings hjá ísl2 nemendum í fjórða til 

áttunda bekkjar grunnskóla. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ísl2 nemendurnir í fjórða 

bekk höfðu töluvert minni orðaforða heldur en ísl1 jafnaldrar þeirra og þetta bil 

breikkaði einungis á milli þeirra alveg upp í áttunda bekk. Hjá báðum hópunum þróaðist 

lesskilningur hægt á rannsóknartímabilinu en ísl1 nemendurnir náðu að halda 

yfirburðum á tímabilinu öllu.  

Niðurstöður Elínar Þallar Þórðardóttur og Önnu Guðrúnar Júlíusdóttur hafa 

jafnframt sýnt að ísl2 nemendur bæta afar litlu við færni sína í íslensku á öllum 

grunnskólaárum sínum (2012). Niðurstöður fyrri rannsókna hafa einnig sýnt að lítill 

orðaforði hjá tvítyngdum nemendum er ein aðalástæða þess að þeir eiga erfitt með 

nám (RAND Reading Study Group, 2002). Vert er að nefna að hætta er á að tvítyngdir 

nemendur séu greindir með sértæka námserfiðleika (August ofl., 2005). Sértækir 

námserfiðleikar geta til dæmis átt við þegar nemandi er greindur með lesblindu 

(Steinvör Þöll Árnadóttir, e.d). Dæmigerður vandi tvítyngdra barna er hins vegar lítill 

orðaforði vegna þess að hann skiptist gjarnan á milli tungumála eins og áður segir. Ef 

grunnurinn er ekki nægilega sterkur í öðru eða báðum tungumálum mun það leiða til 

hægrar aukningar orðaforða, sem veldur því að erfiðara verður að skilja texta með of 

háu hlutfalli óþekktra orða (Erla Lind Þórisdóttir, 2017; Roessingh, 2008), og framfarir í 

lesskilningi verða hægar (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). 

Því er miklvægt að einblína á að efla íslenska orðaforða ísl2 nemenda með því að 

gefa þeim góðan grunn: Tryggja þarf að tvítyngd börn tileinki sér algengustu orð 

tungumálsins, bæði þau sem tilheyra fjölskyldulífi og skólastarfi, en þau eru grunnurinn 
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að því að geta bætt við sjaldgæfum orðum sem eru einkenni ritaðs máls, með einfalda 

og flókna merkingu og sértæk orð námsgreina (sjá kafla 3.3).  

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að ung tvítyngd börn læri ný orð að öllu jöfnu 

út frá fjölda orða sem þau heyra, lesa og nota sjálf í hvoru tungmáli fyrir sig. Sem leiðir 

af sér að ef barnið fær meiri örvun í öðru tungumálinu þeim mun fleiri orð bætast við í 

því máli. Það eru ekki skýr tengsl á milli þess þegar ungt tvítyngt barn eykur við 

orðaforða sinn í öðru tungumálinu og aukningar í hinu (Mori og Calder, 2013; Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016). Á meðan orðaforðinn einskorðast við orð með einfalda 

merkingu eru áhrif á milli tungumála lítil sem engin (sjá kafla 3.3) 

Fram kemur í grein Sigríðar Ólafsdóttur (2017a) að rannsóknir hafa gefið til kynna að 

það geti myndast samkeppni á milli tungumála ungra tvítyngdra barna (e. time-ontask 

competition model) (Oller, Pearson og Cobo-Lewis, 2007). Hér ber að geta að tvítyngdir 

nemendur auka færni sína að öllu jöfnu í hvoru tungumáli fyrir sig út frá þeim tíma og 

gæðum sem þeir fá í hvoru málinu fyrir sig (August o.fl., 2005). Niðurstöður í rannsókn 

Anetu Figlarska (2015) sýndu að engin tengsl voru á milli frammistöðu ísl2 

leikskólabarna, með pólsku sem móðurmál, á íslensku og pólsku orðaforðaprófi. Það 

eru ekki tengsl á milli móðurmáls og annars máls hvað varðar orð með einfalda 

merkingu heldur er það skilningur og þekking á orðum með flókna merkingu og 

sértækum orðum sem flyst á milli tungumálanna – þá eru tengsl. Þannig að því meiri 

kunnátta í móðurmáli, í slíkum orðum, þeim mun betur gengur að tileinka sér slík orð í 

hinu tungumálinu (Sigríður Ólafsdóttir, 2017a). 

Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) kom fram að því eldri sem ísl2 nemendur 

flytja til Íslands þeim mun hraðari eru framfarir þeirra í íslensku. Það stafar af því að 

þeir eldri eru líklegri til að vera komnir með nokkuð góðan orðaforða og færni í 

móðurmáli sínu. Þeir ættu að hafa öðlast þekkingu á orðum með flókna merkingu og 

sértækum orðum faggreina í móðurmáli sínu. Þá eiga þeir auðveldara með að læra 

merkingu slíkra orða í íslensku þar sem þeir skilja nú þegar og hafa öðlast þekkingu á 

merkingu þeirra og geta því fært hana yfir. Því eldri sem börn eru þegar þau hefja 

tileinkun annars máls þeim mun meiri almenna þekkingu og lífsreynslu hafa þau einnig 

sem svo sannarlega skilar sér við tileinkun nýrra mála. Út frá því sem hér hefur verið 

fjallað um má ætla að foreldrar ísl2 nemenda hafi þann orðaforða í móðurmálinu sem 

þarf til að geta yfirfært merkingu slíkra orða yfir á íslensku og síðan yfir til barnsins. 

Þannig geta þeir lagt sitt af mörkum með að styðja við barnið í að auka íslenska 

orðaforða sinn. Hér ber að geta að niðurstöður Sigríðar Ólafsdóttur og félaga (2016) 

voru alvarlegar því þær leiddu einnig í ljós að því yngri sem ísl2 börnin voru þegar þau 



26 

 

fluttu til landsins, eða voru fædd hér, þeim mun hægari var þróun íslensks orðaforða 

þeirra og lesskilnings. Af þessu má sjá að efling íslensks orðaforða ísl2 nemenda, og 

foreldra þeirra einnig, er nauðsynleg til þess að þeir fái tækifæri til þess að blómstra í 

náminu. 

3.3.3 Orðaforðakennsla 

Fram kemur í skýrslu National Institute of Child Health and Human Development (2000) 

að þegar nemendur læra ný orð sé nauðsynlegt að þeir vinni með sömu orðin oft og á 

fjölbreyttan hátt.  Það kemur sér betur fyrir nemendur ef orðin eru kennd áður en 

byrjað er að vinna með textann (Helga Hilmarsdóttir, 2016). Samkvæmt Guðmundi B. 

Kristmundssyni (2000) er það reynslan af orðinu sem er mikilvæg fyrir nemandann, hún 

bæði kennir, þjálfar og setur orðið í samhengi. Þannig hefur orðið meiri þýðingu og 

auðveldara er að muna það og hvað það merkir heldur en til dæmis að læra ný orð af 

orðalista.  

Hægt er að kenna ný orð bæði með beinum og óbeinum hætti. Með beinum hætti 

væri til dæmis hægt að skrifa orðið og teikna mynd í tengslum við það en með óbeinum 

hætti væri það til að mynda í leik. Ýmsar tilgátur hafa verið settar um hvernig eigi að 

kenna nemendum orð í skólanum sem þeir geta nýtt sér til að skilja talað og ritað mál. 

Samkvæmt ílagstilgátu (e. Input Hypothesis) Krashen (1985) er mikilvægt að einblína 

meira á innihald samtala eða texta frekar en stök orð þegar verið er að læra tungumál. 

Með þeim hætti eykur nemandi ómeðvitað við orðaforða sinn þegar hann rekst á orð 

hvort sem hann les eða hlustar og notar síðan orðin sjálfur bæði í ræðu og riti. Það næst 

þó aðeins ef það eru ný orð í málinu, töluðu eða rituðu, og að hlutfall þeirra sé ekki of 

hátt (Erla Lind Þórisdóttir, 2017; Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Í tengslum við þetta þá er 

mikilvægt að hvetja nemendur til að lesa mikið og þá aðeins lesefni sem nær aðeins yfir 

hæfni þeirra. Þetta skiptir máli þar sem þeir geta bætt nýjum orðum í orðaforða sinn 

með því að giska á merkingu orða út frá orðum í textanum sem þeir þekkja (Grabe og 

Stroller, 2002). 

 Niðurstöður rannsóknar Erlu Lindar Þórisdóttur (2017) leiddu í ljós að því meiri 

sem orðskilningur er þeim mun meiri líkur eru að ná góðum lesskilningi. Því fleiri orð 

sem nemandi þekkir eða veit merkingu á, því meiri möguleiki er fyrir hann að ná góðum 

lesskilningi og þeim mun auðveldara er fyrir hann að giska á þau orð sem hann þekkir 

ekki vegna fjölda orða sem hann skilur. Grabe og Stroller (2002) hafa fjallað um að slík 

óbein tileinkun orða sé ekki nógu góð leið til að auka orðaforða eða lesskilning 

nemenda, þar sem þeir þurfa að þekkja mörg orð til þess að ná að giska á merkingu 
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orðanna sem þeir þekkja ekki. Góðir lesarar þurfa að giska á mun færri orð þar sem þeir 

hafa þekkingu á fleiri orðum en nemandi með slakan orðaforða eða lélega 

grunnlestrarfærni. Fram kemur í grein Guðmundar B. Kristmundsonar (2000) að sex 

reglur hafa verið settar fram af Vacca, Vacca og Gove (1995) sem hægt er að styðjast 

við þegar kemur að orðaforðakennslu. Þær eru: 

1. Að orð úr texta sem lesa eða vinna á með séu fyrst valin og kynnt til sögunnar.  

2. Að orð séu kennd í tengslum við önnur orð. 

3. Nemendum sé kennt að tengja fyrri þekkingu og reynslu við nýja orðið. 

4. Að orð séu kennd áður en lestur hefst með það í huga að nemandi nýti þekkingu 

sína á orðinu til að spá fyrir um til dæmis hvað gerist í sögunni. 

5. Að orð séu kennd kerfisbundið ásamt því að fást við dýpri merkingu orðsins. 

6. Að vakinn sé áhugi á orðum (Guðmundar B. Kristmundsonar, 2000, bls. 86-88 ). 

 

Sigríður Ólafsdóttir (2010) setur fram fimm árangursríkar náms- og kennsluaðferðir í 

orðaforða sem henta vel til að kenna nemendum með annað mál en notað er í 

skólanum. Þær fela í sér þau atriði sem skipta máli og geta verið ákveðinn leiðavísir í 

kennslunni. Eftirfarandi atriði eru:  

1. Texti má ekki innihalda of mikið af ókunnugum orðum þar sem nemandinn þarf 

að geta nýtt sér orð sem hann þekkir til að giska á  merkingu orðanna sem hann 

þekkir ekki og ná þannig samhengi textans. Til að nemendur læri eitthvað af 

nýjum orðum þarf einnig að gæta að því að ekki séu heldur of fá ókunn orð í 

textanum. 

2. Nemendur þurfa að nema nákvæmlega þann orðaforða sem skiptir máli hverju 

sinni. Fyrst er það orðaforðinn sem kemur fyrir dags daglega, algengustu orðin 

og síðan orðaforði námsgreina þeirra. 

3. Mikilvægt er að nemendur vinni með orðin á fjölbreyttan hátt bæði í ræðu og 

riti. Einnig er  mikilvægt að vinna með alls konar texta til þess að þau rekist oft á 

sömu orðin og auka þannig líkurnar á að festa þau betur í huga þeirra. 

4. Mikilvægt er að nemendur læri ákveðna námstækni til að geta sér til um hvað 

orðin merkja sem þeir þekkja ekki í textanum. Til dæmis með að nota samhengi 

textans, orð sem þau þekkja eða bakgrunnþekkingu sína. 

5. Að nemendur þurfa að hafa aðgang að orðabókum á þeirra móðurmáli í 

skólanum. Einnig hafa persónulegar orðabækur reynst vel en þá býr nemandinn 

sjálfur til orðabók sem inniheldur þau orð sem hann hefur lært (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010, 41-44). 
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En hvaða orð ættum við að kenna? Samkvæmt þrískiptingu orðaforða Becks o.fl. (sjá 

kafla 3.3) þá er ljóst að til þess að börn geti lært orð úr flokki 2 (e. Tier 2) með flókna 

merkingu þurfa þau að hafa góða undirstöðu í flokki 1 (e. Tier 1), það er á algengum 

orðum og úr flokki 2 (e. Tier 2), það er sjaldgæfum orðum með einfalda merkingu. Það 

er vegna þess að slík orð eru notuð til að útskýra, eða birtast í samhengi með orðum 

með flókna merkingu og sama má segja um það þegar bætt er við orðum úr þriðja 

flokknum (e. Tier 3), orðum námsgreina. Í stuttu máli þá er flokkur 1 (e. Tier 1) og 

flokkur 2 (e. Tier 2) með einfalda merkingu undirstaða þess að börn bæti við sig orðum 

úr flokki 2 (e. Tier 2) sem eru orð með flókna merkingu og orðum úr flokki 3 sem 

tilheyra ákveðnum fræðasviðum (e. Tier 3).   

Hvort sem orð eru kennd beint eða óbeint þá er mikilvægt að kennsluaðferðir séu 

fjölbreyttar. Að kenna nemendum í gegnum leik stuðlar að þessari fjölbreytni þá er 

hægt að vinna oft með sömu orðin,  þau koma fyrir á mismunandi hátt, stök eða í 

setningum og hægt er að vinna með orð áður en þau eru lesin í texta. Kenna verður ísl2 

nemendum markvisst íslenskan orðaforða og meta þarf stöðu hvers og eins til að finna 

hvaða leið er best að fara. Á þann hátt er hægt að koma í veg fyrir þá óheillaþróun að 

þeir dragist stöðugt aftur úr jafnöldrum í náminu. Markviss efling orðaforða felur meðal 

annars í sér að stuðst sé við þrískiptingu Beck o.fl (2013) á orðaforða þegar kemur að 

því að velja hvaða orð ætti að kenna. Námspilið tekur mið af þessum áherslum og er því 

ætlað að vera viðbót við það námsefni sem kennarar nýta þegar bæta á orðaforða 

tvítyngda nemanda.   

Íslenskur orðaforði foreldra er forsenda skilnings þeirra á íslensku máli, ekki síður en 

barna þeirra og liggur til grundvallar færni þeirra til að eiga samskipti á íslensku máli. 

Þegar talað er um að auka íslenskufærni foreldra ísl2 nemenda þá er gerð tilraun til að 

stuðla að samskiptum þeirra við skólann. Hún getur haft veruleg áhrif á hversu mikil og 

hvernig samskiptin eru við skólann.  

3.3.4 Samskipti heimilis og skóla 

Foreldrar eru ólíkir eins og við öll, við höfum ekki sömu væntingar eða skoðun á 

skólastarfinu og öll höfum við ólíka reynslu af okkar eigin skólagöngu. Fyrir nemendur 

skiptir samstarf foreldra og kennara miklu máli þar sem þeir vilja flestir ef ekki allir  fá 

viðurkenningu innan skólasamfélagsins og samstarfið getur haft áhrif á það (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004a). 
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Þess er getið í lögum um grunnskóla að umsjónarkennari skuli beita sér fyrir því að 

styrkja samstarf heimilis og skóla. Þar kemur fram að tengiliður skólans við foreldra 

barns sé umsjónarkennari þess en gerð er grein fyrir starfi hans í 13. gr. laganna á 

eftirfarandi hátt: 

 „Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og 

almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur 

þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og 

heimila.“ (lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

Þar stendur jafnframt í 2. gr. laganna að grunnskóli skuli stuðla að góðu samstarfi 

heimila og skóla til þess að tryggja farsælt skólastarf, velferð og öryggi nemenda.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar Starfshættir grunnskóla (2014) þar sem meðal 

annars var skoðað mikilvægi foreldrasamstarfs í tengslum við menntun barna og 

unglinga kom fram að 99% foreldra og starfsmenn skóla telja að stuðningur foreldra við 

barnið sitt sé frekar eða afar mikilvægur fyrir góðan námsárangur nemenda (Amalía 

Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Hilmar Sigurjónsson (2008) gerði rannsókn á samstarfi við foreldra af erlendum 

uppruna í tveimur skólum á Austurlandi. Þar dró hann fram nákvæma mynd af því 

hvernig samstarfi heimilis og skóla við fjölskyldur af erlendum uppruna væri háttað. Í 

ljós kom að í skólunum tveimur voru samskiptin afar takmörkuð og frumkvæði var 

aðeins af hálfu kennara en það var að mestu í foreldraviðtölum sem voru tvisvar til 

þrisvar á skólaárinu. Í ljós kom þó að flestir foreldranna voru ánægðir með samstarfið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þörf væri á að byggja upp ákveðna stefnu í 

tengslum við foreldrasamstarf  því þannig væri hægt að efla samskipti á milli kennara og 

foreldra. 

Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 

(2007) tóku þátt í rannsókn sem var framkvæmd í Kanada, Noregi og Íslandi. Eitt af því 

sem skoðað var voru tengsl kennara við fjölskyldur nemenda af erlendum uppruna. 

Þátttakendurnir voru kennarar sem kenndu nemendum á aldrinum sex til tíu ára. Á 

Íslandi kom í ljós að margir kennarar sýndu ábyrgðarleysi í samskiptum sínum við 

foreldra af erlendum uppruna, þeir sóttust lítið eftir upplýsingum um börnin og 

skólarnir héldu nánast ekkert utan um samskipti á milli kennara og foreldranna. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að kennararnir höfðu litlar upplýsingar um hverjar 

væntingar foreldra til skólans voru, hvort foreldrar hefðu einhverjar áhyggjur af 
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skólagöngu barnsins eða hvaða upplifun foreldrarnir hefðu af líðan barna sinna í 

skólanum.  

Hanna Ragnarsdóttir (2004b) rannsakaði reynslu nítján barna af erlendum uppruna 

og kom meðal annars í ljós hvert viðhorf foreldra þeirra var. Í rannsókninni var haft í 

huga væntingar foreldra til náms og á hvaða hátt þær hafa áhrif á framgöngu barnanna 

í námi sem og einstaklingsbundin, trúarleg og menningarbundin viðhorf foreldra. 

Viðhorf þeirra til náms barna þeirra og skólastarfsins og hvaða væntingar þeir hefðu til 

menntun barna sinna var sérstaklega kannað. Flestir foreldrar voru ánægðir með 

skólastarfið en þeir sýndu sjaldan frumkvæði í að verða sér úti um upplýsingar sem 

tengjast skólanum. Þar kom einnig fram hvaða þættir voru mest áberandi í skólastarfi í 

grunnskólum þar sem börn af erlendum uppruna döfnuðu vel. Þar mátti sjá markvissa 

stefnu í málefnum þessa nemandahóps, trygga og góða kunnáttu starfsfólks á margs 

konar þáttum fjölmenningarlegs samfélags og greina mátti frumkvæði, víðsýni og 

sveigjanleika í skólastarfinu. Skoðað var á sama hátt hvaða þættir væru áberandi þar 

sem börn af erlendum uppruna döfnuðu ekki eins vel. Þar mátti til dæmis greina litla  

samheldni og samstarf kennara var ábótavant, brestur var á tengslamyndun hjá 

börnunum og lítið traust var milli heimils og skóla.  

Rannsókn Wrigley (2000) leiddi í ljós að ef markmiðið er að bæta skólastarf þá sé 

nauðsynlegt að efla nemendur, foreldra og aðra starfmenn innan skólanna í stað þess 

að vera með stjórn og yfirráð. Það þarf að eiga sér stað fag- og félagsleg samstaða og 

mikilvægt er að kennarar séu framsæknir og skapandi og tilbúnir til að leggja sig fram 

hverju sinni við að leita leiða þar sem þarfir hvers nemenda eru hafðar í huga. 

Skólamenning þar sem falsæld hvers nemanda er höfð að leiðarljósi og að hún leiði af 

sér virðingu jafningja fyrir ólíkum uppruna barna og foreldra þeirra styður við 

námsárangur nemenda (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009). 

Það sem getur í raun haft áhrif á þátttöku foreldra í skólastarfi er félags- og 

efnahagsleg staða þeirra í samfélaginu. Bág staða að þessu leyti getur leitt til þess að 

þeim finnist þeir áhrifalausir innan skólasamfélagsins (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000; 

Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009). Það veldur því að foreldrar setja traust sitt á kennara eða 

þann sem þeir telja vera fagmann varðandi menntun barna þeirra. Það gæti komið fyrir 

sjónir sem óframfærni af hálfu foreldra og valdið misskilningi um að þeir vilji aðeins 

vera lítið virkir innan veggja skólasamfélagsins (Banks, 2005; Lilja Rós Þorleifsdóttir, 

2009).   

Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós mikilvægi þess að jafnréttishugsun einkenni 

skólamenningu og hún taki mið af margbreytileikanum í nemendahópnum þegar horft 
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er til velfarnaðar nemenda af erlendum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a). Þessar  

niðurstöður benda til að mikilvægt sé að hugmyndir kennara, nemenda og starfsfólks 

grunnskólanna sé í líkingu við þessa hugsjón og að skólastarfið sé litað af 

jafnréttishugsun til þess að öllum nemendum líði vel og öðlist farsæld í námi. 

Mikilvægt er að virk jafnréttishugsun einkenni skólana þegar hugað er að velferð ísl2 

nemenda. Það er ljóst að samstarf heimilis og skóla getur skipt sköpum fyrir ísl2 

nemandann þar sem það getur stuðlað að góðum námsárangri og líðan í skólanum. 

Námspilið er hugsað sem ákveðið skref til að auka samstarf skóla og foreldra ísl2 

nemenda. Það er gert með að tengja námið við heimilin og efla íslenskufærni foreldra 

til að auðvelda samskiptin á milli heimilis og skóla. Námspilið getur verið tæki til þess að 

opna dyrnar fyrir gagnkvæmum samskiptum því þau geta stuðlað að góðum 

námsárangri.  

3.4 Námspil sem kennsluaðferð 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram viðmið um fjölbreyttar kennsluaðferðir sem 

eiga að styðja við einstaklingsmiðað nám. Kennsluaðferðir, námsgögn og kennsluhættir 

eiga fyrst og fremst að snúa að því að styðja við nám nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).   

Í hugmyndasafni um notkun námspila (Anna Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, 

Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella Guðmundsdóttir og Þóra 

Kristinsdóttir,1987) kemur fram að námspil er kennsluaðferð sem ætlað er að styðja við 

nám nemenda. Námspil fellur undir leik, því það er hægt að nota þegar markmiðið er að 

kenna ákveðna færni og þekkingu á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Námspil brjóta 

upp hinn venjulega kennsludag og lífga upp á andrúmsloftið í kennslustofunni. Námspil 

geta einnig verið góð leið til að ná settum markmiðum úr námskránni, eins og þegar spil 

er byggt á námsefni. Verulegur árangur getur hlotist af því að nota námspil í kennslu 

vegna þess að í sumum þeirra reynir á innsýn og ályktunarfærni nemenda. Notkun 

námspila hefur einnig reynst hafa góð áhrif á vitsmuna-, tilfinninga-, félags- og 

líkamlegan þroska nemenda (Hyvonen, 2011).  

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2013) flokkast námspil og námsleikir undir 

kennsluaðferðina þulunám og þjálfunaræfingar. Þulunám er kennsluaðferð sem byggist 

á því að nemendur læra þekkingaratriði utanbókar og standa skil á þeim þegar eftir 

þeim er kallað. Þjálfunaræfingar snúa að því að þjálfa leikni og auka færni á einhverju 

ákveðnu sviði. Ingvar Sigurgeirsson (2013) telur einnig að spil geti verið góð leið til að 

auka orðaforða, þjálfa stafsetningu og ýmislegt fleira sem tengist því að efla orðaforða. 
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Námspil er bæði hægt að nýta fyrir einstaklinga og hópa. Raðþrautir og kaplar flokkast 

til dæmis sem einstaklingsspil en lottó og bingó sem hópspil. Mörg námspil eru búin til 

út frá þekktum spilum, eins og til dæmis bingó. 

Samkvæmt Wood og Attfield (2005) ættu kennarar að setja skýr markmið þegar þeir 

nota námsleiki eða námspil í kennslu. Það stuðlar að því að skilningur nemanda á nýjum 

orðum og hugtökum eflist, þeir þjálfi hæfni sína og þekking þeirra á því viðfangsefni 

sem unnið er með á hverjum tíma eykst.  

Fram kemur í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís 

Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005) að börnum finnst gaman að leika 

sér, hvort sem það er að spila, setja upp leikrit eða annað. Einnig kemur fram að þegar 

auka á orðaforða, efla málfærni eða tjáningu þá er hægt að vinna með orð á margs 

konar hátt. Þegar vinna á með ný orð er hægt að leika, útskýra, para saman myndir, 

jafnvel teikna eða skrifa orðin og nota ýmsar aðrar aðferðir í kennslunni .  

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem áhrif þess að nota leiki í 

kennslu hafa verið skoðuð. Má þar til dæmis nefna rannsókn Munawaroh (2016) sem 

miðaði að því að skoða hvort bingóleikur sem námsgagn gæfi af sér meiri árangur við 

kennslu orðaforða í grunnskóla en að nýta hann ekki. Niðurstöður leiddu í ljós að eftir 

að bingó var notað sem námsgagn þá höfðu þátttakendur borið kennsl á fleiri orð 

heldur en þegar bingó var ekki notað í kennslu, þeir þekktu fleiri ný orð. Út frá þessum 

niðurstöðum má álykta að bingóleikur sé skilvirk aðferð til að efla orðaforða í 

skólastarfi. Einnig kemur fram að þegar á að nota bingóleik í kennslu þá verði 

orðaforðanám virkt, skemmtilegt og nemendur eiga gott með að muna nýju orðin þegar 

þau eru kennd í gegnum spil. Það getur einnig reynst vel að kennarinn spyrji 

nemandann eftir að hann hefur leikið með spilið hvaða orð hann lærði. 

Beyza Silsüpür (2017) fjallar um rannsókn þar sem rannsakað var hvaða áhrif það 

hefði að nota orðaleiki þar sem enska var kennd sem annað tungumál. Tólf 

þátttakendum var skipt í tvo hópa og þeim kennd ákveðin orð og í aðeins öðrum 

hópnum var bingóleikur notaður til að kenna nýju orðin. Niðurstöðurnar voru þær að 

tilraunahópurinn þekkti fleiri orð heldur en þátttakendur í samanburðarhópnum eftir 

kennsluna. Kalaycıogl (2011) dró þá ályktun af rannsókninni að orðaleiki með myndum 

ætti að nota meira í kennslu þegar markmiðið er að auka orðaforða og þá sérstaklega 

hjá yngri nemendum (Silsüpür, 2017). 

Í niðurstöðum í rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskóla um kennsluhætti og 

kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014), kemur fram að ein af þeim kennsluaðferðum sem notaðar 
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voru á árunum 2009-2013 í grunnskólum landsins voru námspil og námsleikir en það 

var þó ekki algengt. Svör kennara og nemenda gáfu ekki sömu niðurstöður þegar spurt 

var um það hversu oft námspil væru notuð í kennslu. 41% kennara sögðust nota 

námspil eða námsleiki einu sinni eða oftar í viku en aðeins 20% nemenda töldu að þessi 

kennsluaðferð væri notuð svo reglulega. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að 

53% nemenda sögðu að námspil væru notuð sjaldnar en einu sinni í mánuði eða aldrei. 

Þegar ungir nemendur í grunnskóla læra að lesa þá eflist orðaforði þeirra um leið 

þar sem mörg ný orð verða á vegi þeirra. Kennsluaðferðin Byrjendalæsi tengir saman 

málörvun, eflingu orðaforða og kennslu í lestri, það er þjálfun í hljóðkerfisvitund og 

umskráningu. 

3.5 Kennsluaðferðin Byrjendalæsi  

Fram kom hér að ofan að ég hef starfað í tveimur skólum sem kenna lestur með 

aðferðinni Byrjendalæsis (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2014). Kennsluaðferðin er samþætt aðferð sem byggir á samvirknilíkani (e. 

interactive model) og hún felur í sér að unnið er með alla þætti læsis samtímis 

lestrarnáminu en þeir eru tal, hlustun, lestur og ritun. Ákveðnir þættir voru hafðir til 

grundvallar þegar aðferðin var mótuð eins og til dæmis samþætting, námsaðlögun og 

ferli lestrarnáms. Lögð er þannig áhersla á að unnið sé á sama tíma með samband stafs 

og hljóðs, hraða og öryggi sem snýr að lesfimi nemandans og lesskilning. Nemendur 

vinna verkefni út frá lestrinum sem þarf að hafa boðskap og vera skemmtilegur, einnig 

þarf lesturinn að geta boðið upp á skapandi hugsun, samskipti og tjáningu fyrir 

nemanda. Orðaforði er mikilvægur þáttur í lestarnámi og er tileinkun hans einn af 

áhersluþáttum Byrjendalæsis. Kennsluaðferðin felur því í sér að samþætta eigi 

hljóðkerfisvitund, réttritun, skrift, orðaforða, setningabyggingu og málfræði. (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014; Trausti 

Þorsteinsson, 2009; Rósa Eggertsdóttir, 2007).  

Námsferlið er frá heild til eindar og aftur til heildar (samvirkt ferli) og það inniheldur  

þrjú stig. Á fyrsta stigi er unnið með gott lesefni eða gæðatexta, sem er lesinn bæði fyrir 

og með nemendum. Gæðatexti er merkingabær texti sem hefur ákveðna þýðingu fyrir 

kennsluna, má þar nefna barnabækur eða jafnvel hluta af námsefni. Við val á lesefni 

skiptir máli að það kveiki áhuga barna, ýti undir ímyndunaraflið og gefi þeim tækifæri til 

að tengja lesefnið á merkingarbæran hátt við sitt eigið líf. Lesefnið er einnig valið með 

tilliti til orðaforðans en hann er annað hvort kenndur beint eða óbeint og orð úr 

textanum eru síðan notuð til innlagnar í tæknilegum grunnþáttum lestrarnámsins (sjá 
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kafla 3.2). Kennslan byggir á þátttökulestri, nemendur taka þátt í lestrinum með 

umræðum um viðfangsefni textans og nota ályktunarhæfni sína þegar þeir giska á til 

dæmis hvað komi næst í sögunni. Þeir taka einnig þátt í að skilgreina hugtök og ýmis 

orð sem þeir skilja ekki. Kennslan er einnig tengd við bakgrunnsþekkingu nemenda. Á 

þennan máta eru nemendur virkir þátttakendur í lestrinum. Á öðru stiginu er komið að 

vinnu sem tengist tæknilegri hlið lestursins, það er að segja samtengjandi og 

sundurgreinandi þáttunum. Hún felur í sér að unnið er með stafi og hljóð þeirra í þeim 

tilgangi að hljóðavitund nemenda þjálfist (sjá kafla 3.2). Einnig er lögð áhersla á samsett 

orð, stóran og lítinn staf, orðaforða, stafsetningu og stafagerð. Þessu er öllu fléttað inn í 

kennsluna á sama tíma og því ekki kennt eitt og sér. Það er gert með svokallaðri 

lykilorðavinnu en þá er unnið með valið orð sem tengist sögunni sem var lesin og 

stöfunum sem verið er að læra. Lykilorðavinna snýst meðal annars um það að reyna að 

finna orð í lykilorðinu eða búa til orð úr þeim stöfum sem eru í lykilorðinu og rita þau 

jafnóðum í verkefnabók. Orðasafnið er hægt að nota áfram í tæknilegri vinnu eða á 

síðasta stiginu. Á seinasta stiginu eða stigi þrjú nýta nemendur sér þann lærdóm sem 

þeir öðluðust á stigi eitt og tvö. Þá á sér stað enduruppbygging, í þeirri vinnu stendur 

nemendum til boða að vinna verkefnin sín á fjölbreyttan hátt eins og til dæmis að skila 

myndrænt, munnlega eða í ritaðri frásögn. Í enduruppbyggingu er stuðst við þann 

orðaforða sem lagður var inn á fyrsta stig og nemendur eiga ekki að endurgera heldur 

eiga þeir að búa til framhald eða stíga aðeins út fyrir viðfangsefnið.  

Þegar ritun er samþætt strax inn í lestrarnámið er komin ákveðin leið þar sem 

nemendur geta notað og fest þann orðaforða sem lagt er upp með á fyrstu stigunum. 

Fyrst hefst ritun á teikningum, bætt er við orðum og orðasamböndum og í lokin eru 

nemendur farnir að skrifa heilar setningar og efnisgreinar. Þegar færni nemenda eykst 

þá er þeim leiðbeint með uppbyggingu texta. 

Kennsluaðferðin á að gera kennurum kleift að koma til móts við nemendur með því 

að útfæra verkefnin eftir getustigi þeirra og er mikil áhersla lögð á að styðja nemendur 

félagslega og því vinna þeir oft í hópum. Leikir og spil eru mikið notuð til að styðja við 

kennsluna, einnig til að styrkja samskipti þar sem nemendur læra að styðja hver annan 

og þá eru ákveðin hlutverk og reglur sem þarf að fylgja. Mikið er lagt upp úr sýnikennslu 

og að kennarinn leiðrétti ekki nemendur né láti þá vinna verkefni aftur. Frekar er mælt 

með að skipuleggja ný viðfangsefni þar sem nemendur fá ítarlegri leiðsögn næst. Þegar 

færni nemenda eykst þá styður kennarinn markvisst við sjálfstæði í vinnubrögðum hans 

(Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014; Trausti 

Þorsteinsson, 2009; Rósa Eggertsdóttir, 2007).  



 

35 

 

Námspilið er ákveðið verkefni sem felur í sér að styðja við lestrarkennslu samkvæmt 

aðferð Byrjendalæsis. Með tillit til ofangreindra þátta þá er markmið þessa verkefnis að 

útbúa námspil til þess að styðja ísl2 nemendur við að efla orðaforða og lesskilning sinn í 

báðum málunum. Námspilið er byggt upp þannig að foreldrar geta nýtt 

móðurmálsþekkingu sína þar sem þau hafa sterkari orðaforða á móðurmálinu en 

börnin. Því má líta á námspilið sem fjölhæft námsgagn, annars vegar vegna þess að það 

er hægt að nota heima og í skólanum og hins vegar þar sem hægt er að efla og þjálfa 

ýmsa grunnþætti læsis hjá börnunum. Þá er átt við hljóðkerfisvitund, umskráningu, 

lesfimi, orðaforða og lesskilning ísl2 nemenda (sjá kafla 3.2).  

Meginmarkmið námspilsins eru því eftirfarandi: Í fyrsta lagi að gefa börnunum 

tækifæri til að efla íslenskan orðaforða sinn og lesskilning – og einnig hljóðkerfisvitund 

og umskráningu. Í öðru lagi að veita foreldrum stuðning við að aðstoða börnin sín í 

námi. Í þriðja lagi að gefa foreldrum tæki til að auka íslenskufærni sína. Í fjórða lagi að 

tengja íslensku við móðurmál ísl2 nemenda og foreldra þeirra. Markmiðið er einnig að 

gefa nemendum tækifæri til að læra með foreldrum sínum og að báðir aðilar njóti góðs 

af, auka tengsl þeirra, styðja við nám og veita gleði, bæði nemendum og foreldrum. 

Með námspilinu er einnig gerð tilraun til þess að brúa bilið á milli heimilis og skóla. 
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4 Aðferð 

Aðferðafræði þessarar ritgerðar byggist á fræðilegri úttekt (e. literature review), þar 

sem notast er við fyrirliggjandi gögn eða ritrýndar fræðilegar greinar, rannsóknir og 

bækur sem fjalla um viðfangsefnið. Heimildaleit skiptir miklu máli vegna þess að  

rannsóknir verða að byggja á þekkingu sem nú þegar liggur fyrir (Sigríður Halldórsdóttir 

og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Í heimildaleitinni var notast meðal annars við lykilhugtökin tvítyngi, læsi, lestur, 

orðaforði, lesskilningur, kennsluaðferðir og námspil til þess að leita að heimildum. 

Einnig var leitað eftir efni um samstarf heimila og skóla. Heimildaleitin fór að hluta til 

fram með því að leita að efni á vefnum leitir.is þar sem leitað var eftir ritrýndum 

greinum og bókum. Einnig var notað lesefni úr áfanganum Tvítyngi og læsi (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2017b). Unnið verður úr fyrirliggjandi heimildum til þess að sýna fram á 

gagnsemi þess og mikilvægi að þróa námsefni sem styður tvítyngda nemendur við að 

efla lesskilning sinn.  

Einnig var það athugað hvort rannsóknir hafi sýnt fram á nauðsyn þess að tvítyngd 

börn auki orðaforða sinn og hvort það leiði til þess að lesskilningur þeirra eflist. Með 

auknum lesskilningi eflast nemendur sem námsmenn, það hefur áhrif á námsárangur 

þeirra  og eykur líkur á að þeir verði virkir í skólastarfi og í samfélaginu. 
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5 Myndaorðabingó 

Námspilið er þróað á grunni bókarinnar Græni gaukurinn, eftir Gerði Kristnýju 

Guðjónsdóttur (2008) og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir sá um að myndskreytta bókina. 

Námspilið er hannað sem myndaorðabingó þar sem valin voru 27 orð úr sögunni og þau 

birt bæði stök og í heilum setningum. Ég nýtti mér myndaspjöld sem gefin voru út 

(Kristjana Pálsdóttir, 2008) í tengslum við bókina við uppsetningu námspilsins. 

Spilinu fylgja þrjú bingóspjöld og eru níu myndir, níu orð á íslensku og níu setningar 

á pólsku. Einnig eru 27 stök minni spjöld með sömu níu myndunum og eru á 

bingóspjöldunum þremur, en orðin og setningarnar eru bæði á íslensku og pólsku (sjá 

fylgiskjal 2). Í setningunum eru sum orð rauðlituð og önnur græn: Rauðu orðin í 

setningunum eru stök í ramma efst á hverri mynd. Það eru þau orð sem ég met 

mikilvæg til að nemendur geti skilið söguna. Grænu orðin eru orð sem mér var bent á, 

af foreldum pólskra barna að þau skildu illa þegar þau lásu heima, þegar ég starfaði við 

kennslu. Þau orð eru einnig mikilvæg til að ná innihaldi sögunnar. Í námspilinu eru 

setningar á pólsku og íslensku sem ég samdi með hliðsjón af söguþræði bókarinnar. 

Rauðu og grænu orðin eru bæði í íslensku og pólsku setningunum og það er gert til þess 

að foreldrar geti útskýrt merkingu þeirra á móðurmáli sínu. Ég fékk íslenskumælandi 

móður af pólskum uppruna til að þýða öll orð og setningar sem notuð eru í spilinu á 

pólsku (sjá fylgiskjal 2). 

Ég studdist við þrískiptingu orðaforða Beck og félaga (2013) ásamt mikilvægi þess að 

einblína meira á innihald samtala, texta eða setninga en stök orð þegar verið er að læra 

tungumál (sjá nánar í kafla 3.3). Orðin tilheyra bæði flokki eitt (e. Tier 1) og flokki tvö (e. 

Tier 2) með einfalda og flókna merkingu. Það er vegna þess að mikilvægt er fyrir 

nemendur að kunna orð úr þessum flokkum til að auðvelda þeim að ná merkingu orða 

með flókna merkingu og sértæk orð námsgreina. Það er einmitt sá orðaforði sem liggur 

til grundvallar skilningi á rituðum texta og fer að reyna verulega á þegar börn fara að 

lesa sér til gagns (sjá kafla 3.3.).  

Tilgangurinn með spilinu er margþættur og það hugsað sem námstæki til að þjálfa 

og efla ýmsa færni í lestri. Markmiðið er einnig að nemendur þjálfi grunnlestrarfærni 

sína, hljóðkerfisvitund og umskráningu. Það næst með því að þátttakendur námspilsins 

lesa orðin og setningarnar í námspilinu upphátt með foreldrum sínum. Námspilinu er 
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ætlað að styðja ísl2 nemendur við að efla orðaforða sinn í íslensku og þannig dýpka 

lesskilning þeirra. Einnig að leitast við að veita foreldrunum tækifæri til að styðja við 

nám barna sinna og að tengja íslensku við móðurmál barna og foreldra þeirra. 

Námspilið gefur á þann hátt nemendum og foreldrum þeirra tækifæri til að læra saman. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á hve mikilvæg þátttaka foreldra er í námi 

barna til að stuðla að velferð þeirra. Með námspilinu er einnig gerð tilraun til þess að 

brúa bilið á milli heimilis og skóla. 

Námspilið er hugsað fyrir þrjá þátttakendur og fyrst fær hver leikmaður eitt 

bingóspjald. Minni spjöldin eru sett á hvolf fyrir fram þá. Síðan á einn í einu að draga 

lítið spjald (af 27 samtals), þegar leikmaður dregur mynd sem passar við bingóspjaldið 

sem hann er með þá þarf hann að lesa orð og setningu áður en hann setur það niður. 

Allir leikmennirnir þurfa síðan að ræða merkingu orðsins og setningarinnar áður en 

næsti dregur. Ef myndin passar ekki við bingóspjald leikmannsins þá er því stungið aftur 

í bunkann og næsti leikmaður dregur lítið spjald. Spilið er spilað koll af kolli þangað til 

öll litlu spjöldin er komin á réttan stað á bingóspjöldunum. Þegar leikmenn hafa spilað 

spilið þá getur nemandinn byrjað á því að lesa bókina fyrir foreldri sitt. Notagildi spilsins 

er fjölþætt því hægt er að nota minni spjöldin á ýmsan hátt. Dæmi um þætti sem 

nemendur geta þjálfað með því að nota þau eru: 

 

1. Minni og skilningur: Raða spjöldunum í rétta röð eftir söguþræðinum þegar 

lestri er lokið. 

2. Lestur og ritun: Spjald dregið, orð og setning lesin og síðan skrifuð. 

3. Umræður eða saga: Mynda umræðu í litlum hópi eða segja sögu. Nemendur 

geta valið sér  eða dregið til dæmis þrjú til sex spjöld og rætt um myndirnar.  

 

5.1 Námspilið prófað af pólskum foreldrum og börnum þeirra. 

Ég fékk foreldra með pólsku sem móðurmál og börn þeirra til að prófa með mér 

myndaorðabingóið. Það voru fimm þátttakendur og námspilið var spilað heima hjá einu 

barninu og móður þess. Þátttakendur skiptust þannig að tvær mæður tóku þátt í að 

prófa námspilið og þrír ísl2 nemendur úr fyrsta  bekk sem eiga pólsku sem móðurmál. 

Ég fylgdist með frá upphafi til enda og að lokum áttu sér stað umræður á milli okkar.  

Áður en þátttakendur byrjuðu að spila útskýrði ég fyrir þeim leikreglurnar (sjá 

fylgiskjal 4 og 5). að það ætti að lesa upphátt setningarnar sem væru á íslensku áður en 

litla spjaldið sem hver leikmaður dregur yrði lagt niður á bingóspjaldið. Ég útskýrði 



 

39 

 

einnig hvernig hægt er að nýta pólsku setningarnar og þá sérstaklega rauðu og grænu 

orðin til að öðlast góðan skilning á íslensku setningunum. Börnin fengu hvert sitt 

bingóspjald og hófu spilið. Mikil spenna myndaðist þegar liðið var á spilið þar sem einn 

af þátttakendunum átti aðeins eftir að fá tvö lítil spjöld til þess að geta kallað bingó. Ég 

veitti því athygli að miklar samræður fóru fram á meðan námspilið var spilað og virtust 

allir hafa mjög gaman af því að taka þátt. Þegar börnin voru búin að spila bingóið 

skiptust þau á að lesa bókina og foreldrarnir hlustuðu á þau. Eftir hverja blaðsíðu sem 

var lesin átti sér stað örlítil umræða á pólsku og íslensku á milli mæðranna og barnanna. 

Mér þótti athyglisvert að sjá að þau notuðu spjöldin úr spilinu mikið á meðan á 

lestrinum stóð og í umræðum sínum. 

Þegar lestrinum lauk ræddum við saman um upplifun þátttakendanna af spilinu. 

Börnunum fannst öllum gaman að spila spilið og nefndu mæðurnar hvað það væri 

gagnlegt fyrir þær að hafa orðin á pólsku. Í fyrsta lagi hjálpaði það þeim að skilja 

viðfangsefni textans vel því þær höfðu öðlast þekkingu á orðum úr textanum áður en 

lesturinn hófst. Í öðru lagi nefndu þær að það hafi einnig hjálpað þeim að útskýra fyrir 

börnunum það sem þau skildu ekki. Börnin töluðu einnig um að þeim hafi fundist gott 

að geta tengt merkingu orðanna á milli tungumálanna. Mæðurnar sögðust hafa notað 

spjöldin bæði til þess að skilja merkingu orðanna og til að dýpka umræðuna við börnin. 

umræðurnar sköpuðust einnig í kringum myndirnar, orðin, setningarnar, stafina og 

hljóð þeirra. Mæðurnar sögðu einnig að þetta hafi gefið þeim gæðastund með 

börnunum í tengslum við nám þeirra. Ég spurði alla þátttakendur hvort þeim hafi 

fundist námspilið og þessi aðferð hjálpa þeim til að auka íslenskan orðaforða sinn og 

þannig eflt lesskilninginn á textanum og svöruðu þau öll að það hafi heldur betur bæst 

við íslenska orðaforða þeirra og lesskilning.  

Til að draga saman upplifun þeirra allra þá fannst börnunum og mæðrunum spilið 

auka íslenskan orðaforða og lesskilning sinn. Mæðurnar fengi tækifæri til að styðja við 

börnin og að tengja íslensku við móðurmálið. Tengsl barnanna og mæðra þeirra í 

náminu efldust og þau áttu gæðastund sem þau höfðu gaman af. Allt eru þetta þættir 

sem tengjast markmiðunum sem sett voru í upphafi.  
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6 Umræða 

Meginmarkmið námspilsins voru eftirfarandi: Í fyrsta lagi að gefa ísl2 nemendum 

tækifæri til að efla íslenskan orðaforða sinn og lesskilning – og einnig hljóðkerfisvitund 

og umskráningu. Í öðru lagi að veita foreldrum stuðning við að aðstoða börnin sín í 

námi. Í þriðja lagi að gefa foreldrum tæki til að auka íslenskufærni sína. Í fjórða lagi að 

tengja íslensku við móðurmál ísl2 nemenda og foreldra þeirra. Markmiðið er einnig að 

gefa ísl2 nemendum tækifæri til að læra með foreldrum sínum og að báðir aðilar njóti 

góðs af, auka tengsl þeirra, styðja við nám og veita gleði, bæði nemendum og 

foreldrum.  

Mín reynsla var sú að kennsluaðferðin Byrjendalæsi hentaði ekki ísl2 nemendunum 

sem ég kenndi vegna þess að þeir þurftu markvissari kennslu í íslensku. Ég hef tekið 

eftir því í starfi mínu að ísl2 nemendur hafa margir hverjir ekki fengið viðeigandi 

stuðning við að efla og þjálfa ýmsa færni í lestri og þar af leiðandi eiga þeir afar erfitt 

með nám. Þessi færni snýr að hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða og 

lesskilningi. Ísl2 nemendur mínir lásu heilu bækurnar án þess að skilja söguna. Ég tel 

mikilvægt að leggja áherslu á að styðja þá við tileinkun algengra orða og sjaldgæfra 

orða með einfalda merkingu. Skilningur á slíkum orðum er í raun undirstaða þess að 

börn bæti við sig orðum með flóknari og víðtækari merkingu, sem eru einkenni ritaðs 

máls og liggja til grundvallar námsárangri (Beck o.fl., 2013; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 

2016).   

Námspilið tengist bók sem tekin er fyrir í lestrarkennslu samkvæmt aðferð 

Byrjendalæsis. Spilið er á íslensku og pólsku og því fyrir börn með pólsku sem 

móðurmál. Upplifun þátttakenda þegar spilið var prófað var afar góð og fannst 

mæðrunum spilið nýtast þeim til að skilja inntak íslenska textans þar sem þær skildu 

fleiri orð eftir spilið en áður en lesturinn hófst. Þær nefndu einnig að það hefði hjálpað 

þeim að útskýra fyrir börnunum á móðurmálinu það sem þau skildu ekki í íslenska 

textanum. Börnin töluðu um að þeim hefði fundist gott að geta tengt merkingu orðanna 

á milli tungumála. Ánægjulegt var að sjá hve jákvæð upplifun nemendanna og foreldra 

þeirra var og hvernig markmiðin náðust þegar spilið var prófað. Námspilið færði 

börnunum og foreldrum þeirra gæðastund saman yfir heimalestrinum þar sem 

umræður áttu sér stað um myndirnar, orðin, setningarnar og einnig stafina og hljóð 
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þeirra. Þarna er búið að skapa vettvang fyrir málörvun hjá börnum og foreldrum í 

íslensku og móðurmálinu. Námspilið getur því verið mikilvægur liður í að stuðla að 

góðum námsárangri hjá nemendum, að styrkja böndin milli barns og foreldra þess, að 

bættum tengslum milli heimilis og skóla. Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að 

foreldrar eigi að fá möguleika á því að taka þátt í námi barna sinna, þannig að þeir nái 

um leið að styðja við námsframvindu þeirra. Farsæld nemandans er samstarfsverkefni 

heimilis og skóla.  

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að verulegur munur er á íslenskufærni ísl2 og 

ísl1 barna allt frá leikskóla og yfir allan grunnskólann og hefur bilið tilhneiginu til að 

aukast með hverju ári (Hulda Patricia Haraldsdóttir, 2013; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna 

Guðrún Júlíusdóttir, 2012; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). Í 16. grein laga um 

grunnskóla stendur að nemendur sem eiga annað móðurmál en íslensku eigi rétt á 

kennslu í íslensku sem öðru tungumáli sem sérfagi. Augljóst er að mikið vantar upp á 

stuðning við tvítyngda nemendur, hvort sem þeir fæðast hér á landi eða ekki. Ef þeir 

eiga að hafa möguleika á því að ná góðum árangri í námi þarf að vera í boði markviss 

stuðningur. Eins og kemur fram hér að ofan þá mælti ECRI (The European Commission 

Against Racism and Intolerance, 2012) með því að íslensk stjórnvöld myndu hlúa betur 

en nú er gert að nemendum sem iðka nám í íslensku sem annað mál. Lögð var áhersla á 

viðeigandi námsgögn, aukin tækifæri til að læra íslensku sem annað mál og í raun ættu 

tvítyngdir nemendur rétt á að læra íslensku sem annað tungumál sem sérfag eða sem 

viðbót við hefðbundna íslenskukennslu. Þá er kveðið á um rétt tvítyngdra barna til að fá 

kennslu í móðurmáli sínu. Móðurmál nemenda er í raun dýrmætur fjársjóður og 

mikilvægt er að börnin viðhaldi og þrói færni sína í því. Þegar börn spila námspilið fá 

þau tækifæri til að tengja íslensku og móðurmálið heima með foreldrum sínum og þróa 

jafnframt skilning sinn á báðum tungumálum. 

Eins og fram kemur hér að ofan þá var eitt af markmiðum námspilsins að styðja við 

íslenskufærni foreldra af erlendum uppruna. Ég tel að námstækið geti verið einn þáttur 

í því að ná fram góðum og tíðum gagnkvæmum samskiptum og þar með mun námspilið 

að einhverju leyti brúa bilið á milli heimilis og skóla. Þær Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir (2014) komust að því í rannsókn sinni að þegar foreldrar taka þátt í 

skólastarfi barna sinna hefur það jákvæð áhrif á námsárangur og líðan nemenda og má 

því leiða líkum að því að þegar foreldra og börn spila saman og ræða orð og texta á 

tveimur tungumálum þá eflist skilningur þeirra á báðum málunum.  

Námspil fellur undir leik, það er hægt að nota þegar markmiðið er að kenna ákveðna 

færni og þekkingu á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Ég valdi þess vegna að búa til 
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námspil því mér fannst það hentug kennsluaðferð til að ná markmiðum mínum fram.  

Ég vona að ég nái að uppfylla þau markmið sem sett voru fram, að námspilið muni efla 

ýmsa þætti sem stuðla að góðum námsárgangri hjá ísl2 nemendum. Í því samhengi má 

til dæmis nefna aukinn orðaforða og dýpri lesskilning ásamt betri hljóðkerfisvitund og 

umskráningarfærni. Námspilið er myndrænt og því geta nemendur öðlast skilning á 

orðinu með því að skoða myndina og orðin sem verið er að kenna eru algeng orð sem 

hafa einfalda merkingu og einnig sjaldgæfari orð, bæði með einfalda og flókna 

merkingu. Að auka þekkingu sína á slíkum orðum er góð undirstaða til að auka 

orðaforða sinn.  

Námspilið flokkast sem árangursrík kennsluaðferð vegna þess að orð úr texta sem 

lesa eða vinna á með eru fyrst valin og kynnt til sögunnar, orð eru kennd í tengslum við 

önnur orð áður en lestur hefst með það að markmiði að nýta þekkinguna á þeim. Hægt 

er að nota spilið á fjölbreyttan hátt bæði í ræðu og ritun en þessir þættir samræmast 

vel áranguríkum kennsluaðferðum (Guðmundar B. Kristmundsonar, 2000, bls. 86-88; 

Sigríður Ólafsdóttir, 2010, 41-44). 

Námspilið er hægt að nýta á margs konar hátt, það er hægt að raða minni 

spjöldunum í rétta röð eftir söguþræðinum þegar búið er að lesa söguna. Það er einnig 

hægt að setja þau öll á hvolf og þátttakendur skiptast á að draga spjald. Nemandi les og 

skrifar orðið og/eða setninguna á spjaldinu sem hann dregur. Hægt er að nota minni 

spjöldin til að ræða saman í litlum hópi eða segja sögu, nemendur geta valið sér eða 

dregið til dæmis þrjú til sex spjöld og talað út frá myndunum.  

Eftir að hafa unnið þetta verkefni og fengið tækifæri til að fylgjast með þegar spilið 

var prófað er ég sannfærð um mikilvægi þess að koma til móts við tvítyngda nemendur 

og foreldra þeirra. Það þarf að efla markvisst íslenskan oraðforða ísl2 nemenda. Það er 

von mín að námspilið styðji nemendur við að dýpka lesskilning sinn áður en þeir fara 

yfir á miðstigið, þar sem þeir fara að lesa sér meira til gagns en á yngsta stigi. Það er 

einnig von mín að námspilið eigi eftir að opna dyrnar að frekari samskiptum á milli 

kennara og foreldra.  

Samkvæmt  28. gr. Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (e.d.) eiga börn að hafa jöfn 

tækifæri til áframhaldandi náms eftir grunnskóla og í 29. gr. kemur til dæmis fram að 

börn eiga rétt á að fá tækifæri til að vaxa á eigin forsendum og þróa hæfni sína. Í 

samræmi við lög á barn rétt á að komið sé til móts við getu þess. Því ætti að vera ljóst 

hver skylda skólakerfisins er og í raun undirstrikar þetta hve nauðsynlegt er að skólarnir 

sinni þessum hópi nemenda betur.  
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Það er ekki hægt að alhæfa yfir á stærri hóp upplifun þátttakanda af námspilinu en 

upplifun mín af því að fylgjast með nemendunum og foreldrum þeirra spila spilið var 

einstök. Hún gefur mér von um að námspilið muni styðja ísl2 nemendur og foreldra 

þeirra við heimalestur og það muni auka orðaforða þeirra og dýpka lesskilning. 

Námspilið mætti einnig þróa áfram með því að tengja það við fleiri bækur og fleiri 

tungumál. 
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7 Lokaorð 

Það hefur verið afar fróðlegt að skoða þetta viðfangsefni og út frá þeirri vinnu sem lá á 

bak við það að hanna námspilið er tvímælalaust hægt að segja að ég hafi aukið við 

þekkingu mína á tvítyngi og sé því hæfari til að vinna með ísl2 nemendum. Ég hef reynt 

að draga fram mikilvægi þess að styðja við tvítyngda nemendur í því að efla orðaforða 

og lesskilning sinn. Það er mikilvægt til þess að þau nái að blómstra í námi sínu, uppfylla 

væntingar sínar og í framtíðinni að geta valið sér starfsgrein eftir áhugasviði. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að skólinn á að vera staður þar sem nemendur 

upplifa öryggi og hlotnast tækifæri til að þroskast og nýta hæfileika sína. Það er von mín 

að í framtíðinni standi ísl2 nemendum til boða námspil með hverri heimalestursbók. Í 

framhaldi af þessu námspili væri einnig hægt að búa til sambærileg námspil fyrir aðra 

ísl2 nemendur sem þróað er út frá hinum ýmsu móðurmálum. Það er einnig von mín að 

hægt verði að koma þeirri kennsluaðferð á í öllum grunnskólum á Íslandi. Það er til þess 

fallið til að hjálpa tvítyngdum nemendum við að auka við orðaforða sinn og dýpka 

lesskilning til þess að þeir hafi sama möguleika á að ná góðum námsárangri í 

grunnskólum og samnemendur þeirra. Það er mikilvægt fyrir framhaldsnám þeirra og 

vellíðan í skóla og lífinu almennt. 
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Fylgiskjal 1 – Orð og setningar í spili 

 Orð og setningar í spili. 

Spjald 1 – Heimsækja/ odwiedzają  – Þegar börnin heimsækja afa kaupa þau oft snúða í 

bakarínu. 

Karta 1 – Kiedy dzieci odwiedzają dziadka często kupują rogalika w piekarni. 

 

Spjald 2 – Gamall/Stary – Afi er orðinn gamall og notar gleraugu. 

Karta 2 – Dziadek jest już stary i używa okulary. 

 

Spjald 3 – Verðlaun/Nagroda – Tinna les um stúlku í dagblaðinu sem vann verðlaun. 

Karta 3 –  Tinna czytała o dziewczynce w gazecie która wygrała nagrodę. 

 

Spjald 4 – Slys/Wypadku - Tinna verður sorgmædd að lesa um slys þess vegna les bróðir 

hennar.  

Karta 4 –  Tinna była smutna kiedy czytała o wypadku dlatego przeczytał to jej brat. 

 

Spjald 5 – Leynigestur/ niespodziewany gość- – Leynigesturinn er inni á baði og hann er 

með skræka rödd. 

Karta 5. –  Niespodziewany gość jest w łazience z piskliwym głosem. 

 

Spjald 6 – Fuglinn/Ptak – Bráðum vill fuglinn borða epli og brauð. 

Karta 6. –  W krótce chciałby ptak zjeść jabłko i chleb. 

 

Spjald 7 – Vængur/Skrzydło – Fuglinn breiðir út græna vænginn sinn. 

Karta 7 – Ptak rozkłada swoje zielone skrzydło. 
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Spjald 8 – Sjóræningi/Pirat – Núna er afi eins og sjóræningi með páfagauk á öxlinni. 

Karta 8. – Teraz dziadek jest jak pirat z papugą na ramieniu. 

 

Spjald 9 – Hugmynd/pomysł – Strákurinn fær hugmynd um að skoða auglýsingar í 

dagblaðinu. 

Karta 9. – Chłopiec wymyślił fajny pomysł żeby obejrzeć reklamy w gazecie. 

 

Spjald 10 – Týndur/zaginiony – Það stendur í dagblaðinu að Mási sé týndur. 

Karta 10. – To pisze w gazecie ze Mási jest zaginiony. 

 

Spjald 11 – Flytja/ przeprowadzić  -  Afi á ekkert búr til að flytja fuglinn í aftur heim til sín. 

Karta 11 –  Dziedek nie ma klatki aby przeprowadzić ptaka znowu do swojego domu. 

 

Spjald 12 – Leiður/smutny – Núna verður afi leiður. 

Karta 12. – Teraz jest dziadek smutny. 

 

Spjald 13 – Brosa/ uśmiechnęła – Litla stelpan/telpa var fyrst forvitin á svipinn áður en 

hún brosti. 

Karta 13. – Mała dziewczynka była najpierw ciekawa zanim sie uśmiechnęła. 

 

Spjald 14 – Flýta sér/ spieszą się – Þær flýta sér í úlpurnar. 

Karta 14. – One spieszą się ubrać kurtki. 

 

Spjald 15 – Athygli/Uwagi – Kettlingurinn fær meiri athygli heldur en Mási. 

Karta 15. – Kotek dostaje więcej uwagi niż Mási. 

 

Spjald 16 – Strjúka/ ucieka – Mási er að strjúka út um opinn gluggann. 

Karta 16. – Mási ucieka przez otwarte okno. 
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Spjald 17 – Kveðja/ żegnają  – Nú kveðja þau Mása með veislu. 

Karta 17. – Teraz żegnają Mása przyjęciem. 

 

Spjald 18 – Fjaðrir/Pióra – Mási snyrtir fjaðrirnar. 

Karta 18. – Mási czyści pióra. 

 

Spjald 19 – Yfirmaður/ dyrektor – Þarna er Lóa yfirmaður reið. 

Karta 19. – Tam jest Lóa zły dyrektor. 

 

Spjald 20 – Saklaust/Niewinny – Afi segir við Lóu að fuglinn sé saklaust dýr. 

Karta 20. – Dziadek powiedział do Lóy że ten ptak jest niewinny. 

  

Spjald 21 – Gæludýr/ zwierzę domowe – Tinna segir: afi vill eiga gæludýr. 

Karta 21. – Tinna powiedziała dziadkowi że chce mieć zwierzę domowe. 

 

Spjald 22 – Bak/ plecy - Maðurinn réttir úr þreyttu bakinu. 

Karta 22. – Mężczyzna wyprostował zmęczone plecy. 

 

Spjald 23 – Gaman/ fajnie – Það er gaman hjá þeim. 

Karta 23. – U nich jest bardzo fajnie. 

  

Spjald 24 – Vömb/ brzucha – Tinna leggur eyrað að vömbinni og hlustar. 

Karta 24. – Tinna przyłozyła ucho do brzucha i słucha. 

 

Spjald 25 – Öfund/ Zazdrośći – Kannski var fuglinn fyrst blár en síðan grænn af öfund. 

Karta 25. – Może ptak był najpierw niebieski ale potem zielony z zazdrości. 

 

Spjald 26 – Hlæja/ śmieją – Þau hlæja mikið. 

Karta 26. – śmieją sie dużo. 

 

Spjald 27 – Hrista/ potrzasać – Bæði taflmennirnir og fólkið hristast. 

Karta 27. – I figury i ludzie trzęsą się. 
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Fylgiskjal 2 –  Bréf til kennara 

 

Bréf til kennara. 

Lestrarfærni liggur til grundvallar farsælum námsárangri, en góður orðaforði er 

undirstaða lesskilnings. Við verðum að vita hvað orðin í lesnum texta þýða til að geta 

náð innihaldi textans. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eiga íslensku sem annað mál 

auka íslenskan orðaforða sinn almennt lítið á milli ára. Til að koma í veg fyrir að þau 

dragist sífellt aftur úr í námi er mikilvægt að styðja þau á markvissan hátt.  

Námspilið tengist bókinni Græni Gaukurinn og er ætlað íslenskum nemendum sem 

eiga pólsku sem móðurmál. Nemendur fá bókina og námspilið með sér heim og eru 

foreldrar beðnir um að spila við börnin og taka þannig þátt í náminu. Orðin og textinn 

eru sett fram bæði á íslensku og pólsku.  

Markmið námspilsins eru: 

1. Gefa börnunum tækifæri til að efla íslenskan orðaforða sinn og lesskilning – og 
einnig hljóðkerfisvitund og umskráningu. 

2. Veita foreldrunum stuðning við að aðstoða börnin. 
3. Að foreldrarnir auki einnig færni sína í íslensku. 
4. Að tengja íslensku við móðurmál nemendanna og foreldra þeirra. 
5. Að gefa nemendunum og foreldrunum tækifæri til gæðastundar við námið. 
6. Að auka tengsl heimilis barnanna og skólans. 

Námspilið er hugsað fyrir þrjá þátttakendur og fyrst fær hver leikmaður eitt 

bingóspjald. Minni spjöldin eru sett á hvolf fyrir fram þá. Síðan á einn í einu að draga 

lítið spjald (af 27 samtals), þegar leikmaður dregur mynd sem passar við bingóspjaldið 

sem hann er með þá þarf hann að lesa orð og setningu áður en hann setur það niður. 

Allir leikmennirnir þurfa síðan að ræða merkingu orðsins og setningarinnar áður en 

næsti dregur. Ef myndin passar ekki við bingóspjald leikmannsins þá er því stungið aftur 

í bunkann og næsti leikmaður dregur lítið spjald. Spilið er spilað koll af kolli þangað til 

öll litlu spjöldin er komin á réttan stað á bingóspjöldunum. Þegar leikmenn hafa spilað 

spilið þá getur nemandinn byrjað á því að lesa bókina fyrir foreldri sitt. 
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Notagildi spilsins er fjölþætt því hægt er að nota minni spjöldin á ýmsan hátt. Dæmi 

um þætti sem nemendur geta þjálfað með því að nota þau eru: 

1. Skilning: Raða spjöldunum í rétta röð eftir söguþræðinum þegar lestri er 

lokið. 

2. Lestur og ritun: Spjald dregið, orð og setning lesin og síðan skrifuð. 

3. Umræður eða saga: Mynda umræðu í litlum hópi eða segja sögu. Nemendur 

geta valið sér  eða dregið til dæmis þrjú til sex spjöld og rætt um myndirnar. 

 

Með námspilinu er gerð tilraun til að koma á gæðastund milli nemenda og foreldra 

þeirra þar sem innihaldsrík málörvun á sér stað, í íslensku og móðurmálinu. 
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Fylgiskjal 3 – Markmið námspilsins og leikreglur 

 

Innihald 

3 bingóspjöld 

27 myndir 

Markmið námspilsins eru: 

1. Gefa börnunum tækifæri til að efla íslenskan orðaforða sinn og lesskilning. 
2. Veita foreldrunum stuðning við að aðstoða börnin: þjálfa umskráningu þeirra og 

lesfimi og efla íslenskan orðaforða þeirra. 
3. Að foreldrarnir auki einnig orðaforða sinn og lesskilning í íslensku. 
4. Að tengja íslensku við móðurmál ísl2 nemendanna og foreldra þeirra. 

 

Markmiðið er einnig að gefa nemandanum tækifæri til að upplifa námið með 

foreldrunum sínum og að báðir aðilar njóta góðs af. Einnig að auka  tengslin, efla námið 

og gleðina þar með, bæði hjá nemanda og foreldrum. Það kemur fram í aðalnámskrá 

grunnskóla hve mikilvæg þátttaka foreldra er í tengslum við nám barna sinna og velferð 

þeirra. Með námspilinu er gerð tilraun til þess að brúa bilið á milli heimilis og skóla. 

Námspilið gefur einnig af sér það tækifæri að hægt er að nýta það á margs konar hátt, 

það er hægt að raða minni spjöldunum í rétta röð eftir söguþræðinum þegar búið er að 

lesa söguna. Það er einnig hægt að setja þau öll á hvolf og þátttakendur skiptast á að 

draga spjald eftir að hver þátttakandi hefur bæði lesið og skrifað orðið og/eða 

setninguna á spjaldinu sem hann dregur fer eftir getu hvers og eins. Hægt er að nota 

minni spjöldin  til að mynda umræðu í litlum hópi eða segja sögu, nemendur geta valið 

sér  eða dregið til dæmis þrjú til sex spjöld og talað út frá myndunum. 

Leikreglur 

Bingóspjöldunum er skipt á milli leikmanna. Litlu spjöldin eru sett í hrúgu á hvolf á 

milli leikmanna. Sá sem byrjar dregur eitt af litlu spjöldunum. Ef myndin á litla spjaldinu 

sem hann dró er á stóra spjaldinu þarf að hann að lesa íslensku setninguna upphátt 

áður en hann leggur spjaldið niður á réttan stað. Því næst ræða foreldrar og barnið um 

orðið og setninguna sem eru á spjaldinu áður en næsta manneskja gerir. Síðan heldur 

spilið svona áfram koll af kolli. Ef myndin á litla spjaldinu er ekki á stóra spjaldinu hjá 

viðkomanda þá stingur hann því aftur á hvolf í hrúguna. 
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Fylgiskjal 4 – Markmið námspilsins og leikreglur á 
pólsku. 

 

Zawartosc  

3 karty bingo 

27 zdiec  

Celem 

1. Da dzieciom okazje do poznania slownictwa islandzkiego i czytania ze zrozumieniem.  

2. Da rodzicom wsparcie w udzielaniu pomocy dzieciom: trenuj  

3. Rodzice tez wzmocnia swoje slownictwo i czytanie ze zrozumieniem po islandzku.  

4. Powiazac islandzki z ojczystym jezykiem uczniów i rodziców.  

Wazne jest aby uczniowie laczyli jezyk islandzki z jezykiem ojczystym, dawali okazje do 

mozliwosci nowych doswiadczen takze rodzicom jak i dzieciom. Kazdy powinien wyniesc cos z 

tej gry. 

W krajowym Przewodniku Programowym dla szkol podstawowych jest bardzo wazne 

zaangazowanie rodziców w edukacje swoich dzieci i dobre samopoczucie. Gra edukacyjna 

zapewnia równiez sposób na spedzenie czasu pomiedzy szkola a domem.  

 

Zasady gry  

Karty bingo sa rozdzielone po miedzy graczami. Male karty sa w stosie odwrócone 

na druga strone. Ten ktory zaczyna wyciaga jedna z malych kart. Jesli zdjecie na malej 

karcie która wyciagnal jest na duzej karcie musi on przeczytac islandzkie zdanie glosno 

przed polozeniem karty na swoje miejsce. Nastepnie rodzice i dzieci omawiaja o slowie i 

zdaniu które jest na karcie przed nastepnym graczem. I tak toczy sie gra krok po kroku. 

Jesli zdjecie na malej karcie nie jest na duzej to gracz powinien ta karte odwrócic i 

wlozyc w stos. 

 

 

 



 

59 

 

Fylgiskjal 5 Orðaforða- og lesskilningsbingó 
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