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Formáli 

Ég kynntist fyrst Legó í kennslu í skólanum sem ég vinn við þegar samkennari sneri aftur eftir 

að nýta það til að vinna með félagsfærni í skóla erlendis. Þegar ég komst að því að Legó nýttist 

einnig í kennslu til að vinna með málþroskaraskanir, fór ég að velta því fyrir mér hvort það gæti 

verið góð leið til að vinna með íslenskan orðaforða hjá tvítyngdum nemendum. Áhugi minn 

jókst eftir því sem ég kynnti mér notkun á Legó í kennslu ítarlegar. Hugmyndin að nýta Legó 

með tvítyngdum nemanda í lokaverkefni mínu í meistaranámi skaut rótum. Ég ræddi 

hugmyndina við Sigríði Ólafsdóttur, leiðbeinanda minn, sem tók vel í hana og verkefnið fór af 

stað. Sérfræðingur við verkefnið var Þóra Sæunn Úlfsdóttir. Vil ég þakka þeim báðum fyrir 

yfirlestur og athugasemdir. 

Ég vil þakka þátttakandanum fyrir gera mér kleift að framkvæma þetta verkefni sem og að 

gera það þeim mun skemmtilegra með áhugasemi sinni og jákvæðu viðhorfi allan tímann. 

Foreldar hans fá einnig þakkir fyrir að leyfa honum að vinna með mér. Fjölskylda mín fær 

sérstakar þakkir fyrir að styðja vel við bakið á mér í þessu námi, ásamt því að snúa mínum 

ráðleggingum og hvatningum til baka á mig þegar á þurfti að halda. Laufey frænka fær 

sérstakar þakkir fyrir stuðning á meðan á ritgerðarsmíðinni stóð, ásamt pælingum varðandi 

efni til að vinna með. Ekki má gleyma Mörthu systur sem er alltaf einn af mínum hörðustu 

stuðningsmönnum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 5. september 2018 

 

Magnúsína Laufey Harðardóttir 
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var orðaforði og tvítyngi. Mikilvægt er að tvítyngdir 

nemendur með íslensku sem annað mál (ÍSAT) öðlist góðan orðaforða í íslensku því það hefur 

sýnt sig að góður orðaforði eflir færni í lesskilningi. Lesskilningur hefur mikil áhrif á 

námsárangur. Til að vinna með orðaforðann valdi ég að byggja á aðferðinni Building language 

using lego bricks sem hefur verið notuð með góðum árangri til málörvunar með einstaklingum 

með sértæka málþroskaröskun. Vildi ég prófa hvort hún gæfi ekki einnig góðan árangur þegar 

unnið er með íslensku sem annað mál. 

Markmið með rannsókninni var að auka íslenskan orðaforða hjá nemanda, sem er nýfluttur 

til Íslands frá Makedóníu, með aðferðum sem byggja á notkun Legókubba í kennslu. Með 

auknum orðaforða er leitast við að efla bæði lesfimi hans og lesskilning.  

Notað var einliðasnið í rannsókninni þar sem einungis var einn þátttakandi með íslensku 

sem annað mál. Hann hafði ekki búið lengi á Íslandi og var því mest unnið með algeng orð (í 

lagi 1) en einnig sjaldgæf orð (úr lagi 2). Kennslan fór fram 35 skipti í 35 mínútur í hvert skipti 

frá mars fram í maí 2018. Áður en kennslutímabilið hófst voru lögð fyrir orðaforðapróf, 

lesfimipróf og lesskilningspróf sem voru svo endurtekin að kennslutímabili loknu. 

Niðurstöður sýndu að orðaforðinn sem var kenndur beint sat næstum allur eftir og að 

orðaforðinn sem var lagður inn með óbeinni kennslu í gegnum Legó leik jókst einnig, en þó í 

minna mæli. Lesfimin jókst lítillega og lesskilningurinn jókst talsvert á tímabilinu. 
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Abstract 

Using Lego building blocks to expand the vocabulary of a bilingual child. 

The subject of this research was vocabulary and bilingualism. It is important that bilingual 

pupils with Icelandic as a second language acquire an extensive Icelandic vocabulary, as 

vocabulary has proved fundamental for reading comprehension. Reading comprehension 

greatly impacts educational attainment. To increase vocabulary I chose to base my 

intervention on the methods used within Building language using Lego bricks, which has 

proved to work well with pupils with specific language disorder. I wanted to see if this method 

would also provide similar results when used with a child whose Icelandic is a second 

language. 

The aim of this research was to increase the Icelandic vocabulary of a student who had 

recently moved to Iceland from Macedonia, with a teaching approach based on Lego bricks. 

With increased vocabulary it is simultaneously attempted to boost his reading fluency and 

reading comprehension in the Icelandic language.  

Single-subject research design was used for this research with one participant who has 

Icelandic as a second language. He had recently arrived in Iceland and therefore the focus was 

mainly on high frequency words (tier 1) and some low frequency words (tier 2). The 

intervention took place 35 times, for 35 minutes each session, lasting from March until May 

2018. Before the intervention began, assessments of vocabulary, reading fluency and reading 

comprehension were conducted. The same assessments were then repeated when the 

intervention was complete. 

Results showed that the vocabulary that had been taught directly was almost entirely 

retained and that the vocabulary that was taught indirectly, using Lego play, also increased, 

however this was to a lesser degree than the directly taught vocabulary. Reading fluency 

increased somewhat and reading comprehension increased to a greater extent during the 

period of the intervention. 
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1 Inngangur 

Heimurinn fer stöðugt minnkandi í kjölfar auðveldari samskipta og samgangna. Fólk flyst til 

Íslands frá sífellt fjölbreyttari menningarsvæðum. Árið 1997 voru 377 nemendur með íslensku 

sem annað mál í íslenskum skólum, árið 2015 voru þeir orðnir 3543. Fjöldi þessara nemenda 

nánast tífaldaðist á þessum árum (Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland, 2018). 

Stöðugt vaxandi fjölbreytni nemendahópsins kallar á nýja kennsluhætti fyrir þann hóp 

nemenda sem hefur íslensku sem annað mál (ÍSAT).  

Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland (2018) gerðu greiningu á stöðu ÍSAT 

grunnskólanemenda. Þar kemur fram að lesskilningur þeirra er almennt alls ekki nógu góður 

og staða þeirra miðað við jafnaldra með íslensku að móðurmáli fer versnandi. Svo virðist vera 

að ÍSAT börn fái ekki næga aðstoð við að ná tökum á íslensku. Í greiningunni kemur einnig fram 

að mun lægra hlutfall ÍSAT nemenda útskrifast fjórum árum eftir að hafa hafið nám í 

framhaldsskóla borið saman við íslenska jafnaldra þeirra, sem eru ákveðnar vísbendingar um 

að grípa þurfi til aðgerða. Þær telja það afar mismunandi hvernig námsþörfum þessara barna 

er sinnt í skólum á Íslandi. Í ljósi þess segja þær að bæta þurfi athuganir á kennsluaðferðum og 

námsárangri ÍSAT nemenda. Þær telja þörf á rannsóknum á tileinkun íslensku sem öðru máli, 

ásamt meiri stuðningi við kennara.  

Niðurstöður rannsókna benda til að ÍSAT nemendur hafi minni íslenskan orðaforða en 

jafnaldrar þeirra sem hafa íslensku sem móðurmál, allt frá leikskóla og í gegnum allan 

grunnskólann (Hulda Patricia Haraldsdóttir, 2013; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2010; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og 

Sigurgrímur Skúlason, 2016). Þessi munur minnkar ekki með árunum, heldur hefur tilhneigingu 

til að aukast. Það er áhyggjuefni því komið hefur í ljós að íslenskur orðaforði er drifkraftur 

lesskilnings (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016). Líklegt má telja að ÍSAT nemendur hafi ekki 

nægilegan fræðilegan orðaforða til að skilja námsefnið og til að geta tileinkað sér það (Beck, 

KcKeown og Kucan, 2013; Erla Lind Þórisdóttir, 2017). Grípa þarf til markvissra aðgerða til að 

auka orðaforða þessa nemendahóps, og þá sér í lagi fræðilegan orðaforða (Elín Þöll 

Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012; Sígríður Ólafsdóttir, 2010; Sigríður Ólafsdóttir 

og fl., 2016).  

Í þessari rannsókn var skoðað hvort aðferð, sem byggir á því að nota Legókubba með 

nemanda sem er nýfluttur til landsins, geti stutt við aukningu íslensks orðaforða hans. Vegna 

þess hve skamman tíma nemandinn hefur dvalið á landinu voru algeng íslensk orð valin en 

einnig sjaldgæfari orð sem telja má til fræðilegs orðaforða (Beck, McKeown og Kucan, 2013). 

Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur kennslu íslensku sem annars máls skoðaður og helstu 

fræðilegu hugtök viðfangsefnisins skilgreind. Síðan er sjónum beint að orðaforða og þeim 

aðferðum sem reynst hafa áhrifaríkar við eflingu hans, sem og mikilvægi farsæls samstarfs við 
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foreldra. Í framhaldi af því er skoðað hvernig samþætta megi Legó við áhrifaríkar aðferðir til 

að efla íslenskan orðaforða nemanda sem er nýfluttur til landsins. Í þriðja kafla er litið til 

markmiða og aðferðafræði. Rannsóknarspurningar eru settar fram, rannsóknarsniði lýst, val á 

þátttakanda útskýrt og honum lýst. Eftir það er því efni sem notað var við íhlutunina lýst nánar 

í orðum og myndum. Farið er yfir framkvæmd íhlutunarinnar, val á þeim orðum sem unnið var 

með, hversu lengi vinnan með nemandanum stóð yfir og hvernig hún fór fram. Í framhaldi af 

því er farið yfir hvaða mælingar voru gerðar og hvernig þær fóru fram. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og þeim gerð skil í tengslum við rannsóknar-

spurningarnar. Í fimmta kafla er rætt um niðurstöðurnar, þær túlkaðar og settar í samhengi 

við fyrri rannsóknir á þessu sviði.  Þar er einnig fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar. Í sjötta 

og síðasta kaflanum er innihald rannsóknarinnar dregið saman í hnotskurn. 



12 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íslenska sem annað mál 

Þegar nemandi býr hér á landi og stundar nám í íslenskum skóla, en á annað móðurmál en 

íslensku er íslenska hans annað mál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Nemendur flytja á 

misjöfnum aldri til landsins og sumir eru fæddir hér. Aldur við upphaf tungumálanámsins getur 

haft veruleg áhrif á það hvernig til tekst (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016), auk ýmissa annarra 

þátta, svo sem dvalartíma í nýja landinu, áhuga fyrir tungumálinu, sjálfsmyndar og bakgrunns 

nemandans (Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Í þessari rannsókn er þátttakandinn á níunda aldursári 

og því í þriðja bekk grunnskóla. Hann hefur aðeins búið á Íslandi í nokkra mánuði þegar 

rannsóknin hefst. Hann er því kominn með nokkurn grunn í móðurmáli sínu, sem er jákvætt 

þegar kemur að því að tileinka sér annað mál. Allt nám hans í skólanum fer fram á íslensku, 

sem gerir eflingu íslensks orðaforða að afar mikilvægu verkefni. Ekki má ganga að því vísu að 

hann læri öll algengustu orð íslenskunnar óbeint í skólastarfinu og í samfélagi með íslenskum 

vinum. Einnig er mikilvægt að huga strax að sjaldgæfari sem og fræðilegum orðum sem liggja 

til grundvallar lesskilningi (Beck, McKeown og Kucan, 2013; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja 

Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2017). Niðurstöður rannsókna 

benda til að við máltöku nýs tungumáls skipti máli hversu skyld tungumálin eru, en skyldleiki 

tungumála getur létt undir með tileinkun annars máls (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010). Nemandinn í þessari rannsókn er ekki svo heppinn að búa við það, hann 

kemur frá Makedóníu og þarf ekki aðeins að læra nýtt tungumál, heldur einnig nýtt leturkerfi, 

því makedónska er af ætt slavneskra tungumála og þar er notast við afbrigði af kýrillíska 

stafrófinu sem er frekar ólikt því íslenska. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er sérkafli um íslensku sem annað mál. Þar er lögð áhersla 

á mikilvægi þess að ÍSAT nemendur öðlist góða færni í íslensku máli, því hún sé meginforsenda 

þess að þeir geti orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og stundað nám í íslenskum skólum.  

Þegar einstaklingar kunna eða hafa þekkingu á fleiri en einu tungumáli má segja að þeir 

séu tvítyngdir.  

2.2 Tvítyngi 

Sumir telja að hugtakið tvítyngi geti aðeins átt við um þá sem hafa alist upp við tvö tungumál 

frá unga aldri. Aðrir vilja nota orðið tvítyngi í víðari skilningi, að það eigi við um alla þá sem 

nota tvö tungumál að einhverju leyti daglega eða kunna tvö tungumál jafnvel þó þeir noti 

annað þeirra afar sjaldan.  

Elín Þöll þórðardóttir (2007) leggur áherslu á það að fólk sé ekki endilega annað hvort 

eintyngt eða tvítyngt heldur megi líta á tvítyngi sem nokkurs konar róf sem spannar frá eintyngi 
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til virks tvítyngis. Á öðrum enda rófsins væri þá fólk sem aðeins kann eitt tungumál en á hinum 

endanum fólk sem hefur góða kunnáttu og færni í tveimur tungumálum og svo raðast 

einstaklingar allt þar á milli á skalanum. Birna Arnbjörnsdóttir (2010) gerði ferlisrannsókn sem 

tók hana 26 ár að vinna. Í rannsókninni skoðar hún málþróun hjá tvítyngdum börnum sínum 

fjórum. Af rannsókninni telur hún að draga megi þann lærdóm að tvítyngi sé fjölþætt, flókið 

og einstaklingsbundið fyrirbæri sem þróast og breytist með tímanum eftir því hvernig innri og 

ytri aðstæður einstaklingsins breytast. Því má leiða líkur að því að yfir ævina séum við að færast 

til á tvítyngisrófinu. Ákveðinn munur er þó á því hvort tvítyngdur einstaklingur hafi lært tvö 

mál samtímis frá fæðingu eða unga aldri eða hvort viðkomandi hafi verið kominn með grunn í 

móðurmáli sínu áður en hann byrjaði að læra viðbótarmálið (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007) sem 

getur auðveldað þróun nýja málsins (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016).  

Hægt er að gera ráð fyrir að tvítyngi sé fjölþætt fyrirbæri og einstaklingsbundið. Því þarf að 

huga markvisst að því að mæta námsþörfum sérhvers nemanda á einstaklingsbundinn hátt. 

Einnig þarf að auka vitund á meðal nemendanna sjálfra um þá þætti sem hvetja til tvítyngis 

eins og samskipti, lestur og læsi, orðaforði og móðurmál þeirra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010). 

Þátttakandinn í þessari rannsókn er sérlega meðvitaður og áhugasamur um tungumálanám 

sitt, bæði í móðurmáli sínu og í íslensku, og þörfina á því að vera fljótur að ná tökum á nýja 

málinu. 

Margar rannsóknir (Campos, 1995; Gutierrez-Clellen og Kreiter, 2003; Kohnert, Yim, Nett, 

Kan og Duran, 2005; Restrepo, 2005) gefa til kynna að þegar kunnáttu í móðurmáli sé haldið 

við og eflt, geti það aukið getu barna til að tileinka sér annað mál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Reese, Garnier, Gallimore og Goldenberg (2000) könnuðu í rannsókn sinni hvort tengsl væru 

milli lestrarvenja í móðurmáli og þróun lesskilnings í öðru máli. Rannsókn þeirra var gerð í 

Bandaríkjunum og voru þátttakendurnir tvítyngd börn með spænsku að móðurmáli, þau voru 

allt frá leikskólaaldri og fram yfir miðstig grunnskóla. Í ljós kom að þau börn sem bjuggu við 

það að lesið væri fyrir þau heima sýndu betri færni í móðurmáli ásamt því að ná hraðari 

framförum í ensku. Rannsakendur draga þá ályktun að tvítyngt barn sem lesið er fyrir í 

uppeldinu, á móðurmáli, skólamáli eða báðum, nýtur góðs af því í þróun beggja tungumála 

sinna. Með þetta í huga þá hvatti rannsakandi foreldra þátttakandans til að styðja við lestur 

hans á móðurmálinu og á íslensku. Foreldrar hans ætluðu einnig að hvetja hann til að skrifa 

bréf og nota vídeóspjall (e. Skype) til að spjalla við vini sína og ættingja í Makedóníu. Sá 

stuðningur ætti að hafa góð áhrif á tungumálaþróun hans. 

Í kafla um íslensku sem annað mál í Aðalnámskrá grunnskóla er einmitt fjallað um mikilvægi 

þess að halda við móðurmálinu og þar er mælt með að skólinn bjóði upp á kennslu í móðurmáli 

ÍSAT nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Því miður er það ekki í boði fyrir nemandann 

í þessari rannsókn, þar sem hann er sá eini í skólanum með makedónsku sem móðurmál. 
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Skólinn er með nemendur af mörgum þjóðernum og hefur ekki getað boðið upp á kennslu í 

móðurmálum þeirra allra. Margir nemendur eru með pólsku að móðurmáli og fá þeir 

móðurmálskennslu í skólanum.  

Móðurmál er aldrei fulllært og má því segja að tvítyngd börn læri að einhverju leyti 

tungumálin tvö samhliða, burtséð frá því hvenær þau byrja að læra seinna tungumálið. Það 

næst þó aðeins ef barnið notar móðurmálið áfram og fær málörvun í því. Hvort sem maður er 

eintyngdur eða tvítyngdur er það örvun og hvatning í eðlilegu, afslöppuðu og hvetjandi 

umhverfi sem styður best við málþroska barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Barn þarf auk þess að finna að kunnátta þess í móðurmáli sé álitin mikilvæg og skipti máli 

jafnt í skólanum sem heima fyrir. Í skólanum er til dæmis hægt að spyrja hvernig eitthvað sem 

verið er að vinna með er sagt á móðurmálinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Rannsakandi hafði 

þetta í huga á meðan á inngripinu stóð með því að grípa gæsina þegar tækifæri gáfust og gefa 

spjalli lausan tauminn, þar sem þátttakandinn sagði rannsakanda hvernig ákveðin orð væru á 

makedónsku og að stundum þýddu orð á íslensku eitthvað allt annað á makedónsku.  

Lestur, hvort sem við lesum sjálf eða það er lesið fyrir okkur, á móðurmáli eða öðru máli, 

gefur okkur aukinn orðaforða sem er forsenda framfara í lesskilningi (Sigríður Ólafsdóttir og 

fl., 2016). Verður því næst fjallað um hugtakið orðaforða, tengd hugtök og leiðir til að byggja 

við hann. 

2.3 Orðaforði 

Orðaforði er hugtak sem getur verið flókið að skilgreina. Hvenær er hægt að segja að 

manneskja kunni orð? Er það þegar hún kann að segja það, bera það fram? Eða kann hún það 

ekki fyrr en hún skilur hvað það þýðir og getur notað það? Flestum ber saman um að það að 

kunna orð feli í sér að þekkja það þegar maður heyrir það eða sér ásamt því að geta notað það 

rétt (Pignot-Shahov, 2012). Beck, McKeown og Omanson (1987) sýna hvernig orðakunnáttu er 

hægt að setja upp á eins konar skala, á öðrum endanum er engin þekking á orði, svo kannastu 

við orðið en veist ekki hvað það þýðir en hugsanlega hvort það er jákvætt eða neikvætt, næst 

er takmarkaður skilningur á orði (orðið þarf að vera í samhengi til að skiljast), þá er komin 

þekking á orði en ekki nóg til að hægt sé að kalla það fram í viðeigandi aðstæðum. Að lokum á 

hinum endanum er komin mjög góð þekking á orðinu, þá veistu merkingu þess og getur notað 

það rétt í viðeigandi aðstæðum (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Það er því ekki allt eða 

ekkert þegar talað er um orðakunnáttu.  

Orðaforða er hægt að skipta í viðtökuorðaforða og tjáningarorðaforða. Viðtökuorðaforði 

eru öll orðin sem einstaklingur skilur hvort sem er þegar viðkomandi heyrir þau eða les. 

Tjáningarorðaforði er hins vegar öll þau orð sem einstaklingur notar sjálfur í tali eða rituðu 

máli. Viðtökuorðaforðinn er því töluvert stærri en tjáningarorðaforðinn því fólk skilur mun 
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fleiri orð en það notar sjálft (Pearson, Hiebert og Kamil, 2007; Saxton, 2010). Það kemur í sjálfu 

sér ekki á óvart að svo skuli vera því skilningur kemur venjulega á undan beitingu, þú notar 

ekki það sem þú skilur ekki (Pearson, Hiebert og Kamil, 2007). En hvað er það sem verður til 

þess að við bætum orðum í orðaforða okkar? Hvaða orð eru það og hvaðan koma þau? 

Þær Beck, McKeown og Kucan (2013) skipta orðum í þrjú lög (e. tier), lag 1, 2 og 3. Þær 

telja hvert lag fyrir sig mikilvæga grunnstoð til að tileinka sér orð í því næsta. Verður nú fjallað 

nánar um þessa skiptingu. 

• Í lagi 1 er grunnorðaforði tungumálsins, algengustu orð þess (t.d. stelpa, heim, 

fara), en þau eru einnig nefnd hátíðniorð því þau koma svo oft fyrir í tungumálinu. 

Þau lærast í daglegu lífi því þau eru alls staðar í umhverfinu og mikið notuð bæði í 

talmáli og ritun. Flest þeirra er hægt að túlka með teikningum. Þetta eru um það bil 

1000 – 1100 algengustu orð hvers tungumáls (Sigríður Ólafsdóttir, 2015). 

• Í lagi 2 eru sjaldgæf orð en þeim er svo aftur hægt að skipta í tvo flokka: sjaldgæf 

orð sem hægt er að teikna og sjaldgæf orð sem eru huglæg. Þau fyrrnefndu hafa 

einfalda merkingu og eru mörg þeirra samheiti algengra orða (t.d. snót, yfirgefa). 

Þessi orð eru einkenni ritaðs máls og lærast því helst í gegnum lestur og söng, en 

einnig í samskiptum við fólk með góða málkunnáttu sem notar slík orð.  

Svo eru það huglægu sjaldgæfu orðin sem hafa flókna merkingu. Þau er erfitt að 

teikna en í raun þarf að nota tungumálið sjálft til að útskýra merkingu þeirra (t.d. 

hagsmunir, afleiðing). Í þessum flokki eru líka safnorð (t.d. verkfæri, leiktæki) og 

einnig orð og orðasambönd sem tengja saman setningar og efnisgreinar (því, þar af 

leiðir, í fyrsta lagi). Þessi orð lærast einnig mest í gegnum lestur og nám og í 

samskiptum við eldra fólk. Að ná góðum skilningi á þessum orðum er lykillinn að 

góðum lesskilningi og þar með námi yfirhöfuð. 

• Í lagi 3 eru orð sem tilheyra ákveðnum fræðasviðum, þau eru flóknari og er merking 

þeirra djúp og víðtæk. Þau lærast innan síns fræðasviðs (veðurfar, spendýr, 

margföldun). Að þekkja þessi orð og vita hvað þau þýða er hluti af því að læra 

fræðasviðið sem þau tilheyra. 

Fjöldi orða í lagi 2 og 3 skiptir hundruðum þúsunda (Stofnun Árna Magnússonar, 2017). 

Eins og áður sagði þá lærast algengu orðin í daglegu lífi. Ef við notum fjölbreyttan orðaforða 

og erum dugleg að lesa fyrir börn þá læra þau samheiti algengra orða og svo jafnvel huglægu 

sjaldgæfu orðin í lagi 2. En til að skilja huglægu sjaldgæfu orðin verður að vera til staðar góður 

skilningur bæði á algengu orðunum og sjaldgæfu orðunum með einfalda merkingu, því saman 

eru þau undirstaða þess að geta lært huglægu orðin. Svo þarf aftur góðan skilning á algengu 
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og sjaldgæfu orðunum í lagi 1 og 2 til að skilja orðin sem tilheyra fræðasviðum og bæta þeim í 

orðasafn sitt (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2017; Beck, McKeown og Kucan, 2013). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi orðaforða fyrir góðan lesskilning (Arnbak, 

2010; Freyja Birgisdóttir, 2016; Larusso, Kim, Selman, Uccelli, Dawson, Jones, Donovan og 

Snow, 2016; Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016). Hér á eftir verður fjallað um orðaforða og 

tengingu hans við lesskilning. 

2.4 Orðaforði og lesskilningur 

Það er ljóst að stærð orðaforða er grunnur að góðum lesskilningi. Gerðar hafa verið rannsóknir 

á hlutföllum orða í texta sem nemendur verða að skilja til að geta rýnt í merkingu innihaldsins, 

skilið og tileinkað sér efni hans. Ef of mikið er af ókunnum orðum næst ekki samhengi textans 

og þar með er ekki hægt að álykta um ókunn orð út frá samhenginu. Þessar rannsóknir hafa 

leitt í ljós að til að geta rýnt í texta og nýtt sér innihald hans þarf einstaklingur að skilja 95% – 

98% af orðum textans (Laufer, 1989; Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010). 

Erla Lind Þórisdóttir (2017) skoðaði samband orð- og lesskilnings með íslenskum 

nemendum í fimmta og sjötta bekk við lestur náttúrufræðitexta. Þátttakendurnir í rannsókn 

hennar voru heilir árgangar úr fimm skólum, bæði nemendur með íslensku sem móðurmál og 

ÍSAT nemendur. Rannsókn Erlu Lindar leiddi í ljós að til að ná að minnsta kosti 70% lesskilningi 

verður barn að skilja 98% af orðunum í textanum. Þar sem hlutfall orða, sem barn verður að 

skilja, er svona hátt þurfa börnin að skilja nær öll orðin í textanum sem koma úr lagi 1, þar sem 

allir textar innihalda mikið af þeim orðum, ásamt einhverjum orðum úr lagi 2 og 3. Í rannsókn 

Erlu Lindar voru langflest orðin sem börnin ekki skildu úr lagi 2 og 3. Þó voru einnig einstaka 

orð sem tilheyra lagi 1. Þetta bendir til þess að stærð orðaforða hafi mikil áhrif á nám barna, 

því lesskilningur er undirstaða alls náms. 

Niðurstöður rannsókna hafa einmitt leitt í ljós að stærð orðaforða ungra barna spáir fyrir 

um tungumálafærni þeirra síðar meir sem og námsárangur þeirra (Hart og Risley, 2003). 

Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og fl. (2016) leiddu í ljós að stærð íslensks 

orðaforða hefur forspárgildi fyrir hraða framfara í lesskilningi, bæði hjá ÍSAT börnum og 

börnum með íslenskt móðurmál. Langtímarannsókn þeirra sýndi að því meiri orðaforða sem 

nemendur höfðu í fjórða bekk þeim mun hraðar jókst lesskilningur þeirra yfir miðstig 

grunnskólans, sem olli vaxandi muni á milli nemenda. Stanovich (1986) kallaði þetta 

Mattheusaráhrifin, með því er hann að vísa til dæmisögu í Mattheusarguðspjalli. Sagan  fjallar 

um þrjá þjóna sem áttu að ávaxta fé vinnuveitanda síns. Boðskapur dæmisögunnar var að þeir 

ríku verða ríkari og þeir fátæku verða fátækari (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 

2017). Það er einmitt þannig með lestur og orðaforða, þeir sem hafa góðan orðaforða skilja 

betur það sem þeir lesa og hafa þar af leiðandi meiri ánægju af lestri og lesa því meira. Með 
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því efla þeir lesfimi sína ásamt því að auka stöðugt við orðaforða sinn og lesskilning. Á meðan 

þeir sem hafa minni orðaforða hafa slakari lesskilning og þar með minni áhuga á lestri almennt 

sem leiðir til þess að þeir bæta hægar við lesfimi sína, orðaforða og lesskilning. 

Lesfimi felur í sér þá færni að lestur sé nákvæmur, hraður og sjálfvirkur. Ef lesfimin er góð 

nær lesandinn að beina athygli sinni betur að innihaldi textans og bætir þar með lesskilning 

sinn (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). Hins vegar sýndu niðurstöður 

rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur (2015) að góð lesfimi ein og sér er ekki nóg til þess að ÍSAT 

nemandi bæti færni sína í lesskilningi. ÍSAT nemendur með slaka lesfimi í fjórða bekk náðu 

lesskilningsfærni ÍSAT nemenda með góða lesfimi á rannsóknartímanum, frá fjórða upp í 

áttunda bekk. Þar sem þeim síðarnefndu fór ekki mikið fram í lesskilningi þurfti ekki miklar 

framfarir hinna til að ná þeim. Vegna þess hve sterk áhrif íslensks orðaforða voru á framfarir 

nemenda í lesskilningi undirstrika þessar niðurstöður mikilvægi þess að vinna þurfi markvisst 

að því að efla orðaforða ÍSAT barna. 

2.5 Þróun orðaforða 

Börn læra tungumál í gegnum samskipti við annað fólk. Þegar þau heyra orð sögð aftur og 

aftur í ákveðnu samhengi, þá læra þau smám saman að þekkja þau. Af því leiðir að því 

fjölbreytilegri orðaforða sem við notum í samskiptum okkar við börnin, þeim mun fjölbreyttari 

og ríkari verður orðaforði þeirra. Innihaldsrík samskipti sem efla orðaforða eru t.d. söngur og 

lestur, sömu lögin eru sungin aftur og aftur og eins eru sömu bækurnar lesnar margoft en með 

því læra börn sjaldgæfari orð tungumálsins (Beck, McKeown og Kucan, 2013; Brooks og 

Kempe, 2012). Börn eru forvitin að eðlisfari og benda gjarnan á eða spyrja um hluti sem vekja 

áhuga þeirra, þá er mikilvægt að grípa tækifærið og ræða um hlutinn, ekki bara heiti hans 

heldur til hvers hann er notaður, jafnvel að prófa hann og nýta áhuga barnsins. Þá hafa afar 

og ömmur oft öðruvísi orðaforða en foreldrar, þannig að ef barnið er mikið í samskiptum við 

þau verður orðaforði þess enn ríkari (Brooks og Kempe, 2012). Þátttakandinn í þessari 

rannsókn býr einmitt að góðum samskiptum við ömmur sínar á móðurmálinu en hann talar 

við þær reglulega í vídeóspjalli (e. Skype) 

2.6 Þróun orðaforða tvítyngdra barna 

Þróun orðaforða hjá tvítyngdum börnum, sem læra tvö mál frá unga aldri, er að mestu eins og 

hjá eintyngdum. Tvítyngd börn bæta við orðaforða sinn að jafnaði á sama hraða og eintyngd 

börn ef tekið er mið af orðaforða þeirra í báðum málum (Brooks og Kempe, 2012). Þó er hætta 

á að tvítyngt barn þrói með sér minni orðaforða í hvoru máli fyrir sig. Kemur það til af því að 

barnið deilir tíma sínum á milli tungumálanna tveggja. Umhverfi sem tungumál lærist í hefur 

áhrif á orðaforðann sem myndast í hvoru máli fyrir sig (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Þau kunna 
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gjarnan orð á móðurmálinu sem tengjast því sem gerist á heimilinu og svo önnur orð á 

skólamálinu sem tengjast því sem þar er verið að fást við. Samt sem áður eru það alltaf einhver 

orð sem barnið kann á báðum tungumálunum. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að ÍSAT börn hafa 

minni orðaforða í íslensku en eintyngdir jafnaldrar og auka hægt við íslenskan orðaforða sinn 

alveg frá leikskóla og upp allan grunnskólann (Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún 

Júlíusdóttir, 2012; Hulda Patricia Haraldsdóttir, 2013; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2010).  

Þegar barn er komið með kunnáttu í móðurmáli sínu áður en það byrjar að tileinka sér 

annað mál veitir móðurmálið stuðning. Sem dæmi má nefna að þegar barn er á níunda 

aldursári, eins og þátttakandinn í þessari rannsókn, hefur það lært flest hátíðniorðin úr lagi 1 í 

móðurmáli sínu. Í gegnum lestur og nám hefur það einnig lært ýmis orð úr lagi 2 sem hafa 

einfalda og flóknari merkingu ásamt fræðiorðum úr lagi 3. Þegar svo er komið er auðveldara 

fyrir barnið að læra orð með huglæga og flókna merkingu á öðru tungumáli þar sem skilningur 

á orðinu er þegar til staðar á móðurmálinu (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2017). Niðurstöður 

rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og fl. (2016) styðja þetta, því þær sýndu að því eldri sem ÍSAT 

nemendur voru við flutning til Íslands þeim mun fljótari voru þeir að bæta við íslenskan 

orðaforða sinn og lesskilning.  

Eins og áður er getið er alls ekki sjálfgefið að ung tvítyngd börn læri öll algengu orðin í hvoru 

máli sjálfkrafa í daglegu amstri. Þörf getur verið til staðar á því að kenna eitthvað af þeim 

orðum ásamt orðum úr lagi 2 og 3. Mjög mikilvægt er að barn byggi upp góðan orðaforða í 

íslensku. Það gerir barninu betur kleift að læra orð í lagi 2 og 3 á íslensku þó það hafi ekki enn 

lært það á móðurmáli sínu (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2017). 

Vegna þess hve gífurlega stórt hlutverk íslenskur orðaforði gegnir í lestrarnámi ÍSAT  

nemenda (Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016), má draga þá ályktun að nauðsynlegt sé að unnið 

sé markvisst að því að auka íslenskan orðaforða þeirra í grunnskólum landsins til að greiða leið 

þeirra til náms. 

2.7 Að efla orðaforða 

Hvaða leið er best til að efla orðaforða? Marulis og Neuman (2010) gerðu safngreiningu á 

rannsóknum sem skoðuðu árangur orðaforðakennslu ungra barna. Þar kom meðal annars 

fram að bein kennsla er árangursríkari en óbein. Óbein orðaforðakennsla á sér stað þegar 

orðin koma fyrir í lífi og námi án þess að unnið sé með þau eða þeim veitt sérstök athygli, t.d. 

við lestur sögubóka. Samkvæmt Laufer (2016) læra nemendur orðin smám saman vegna þess 

að þeir rekast á þau þegar þeir heyra þau, eða rekast á þau í ritun og verkefnum. Bein 

orðaforðakennsla er það hins vegar nefnt þegar ákveðin orð eru tekin fyrir, merking þeirra er 

útskýrð og unnið er markvisst með þau í tali og riti til að festa orðin í minni. Til að 
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orðaforðakennsla verði áhrifarík þarf merking orðsins að koma fram ásamt því að orðið komi 

oft fyrir og í mismunandi myndum og aðstæðum (Laufer, 2016; Marulis og Neuman, 2010; 

Nagy og Townsend, 2012). Að læra orð í samhengi er auk þess lykillinn að því að skilja það 

(Jenkins, Pany og Schreck, 1978; Kame’enui, Carnine og  Freschi, 1982; Perfetti, 2007). Margir 

hafa farið þá leið að kenna orð í samhengi með því að notast við sögur og hefur það gefist vel 

(Gillam, Olszewski, Fargo og Gillam, 2014; Lugo-Neris, Jackson og Goldstein, 2010; Spenser, 

Goldstein, Sherman, Noe, Tabbah, Ziolkowski og Schneider, 2012). Einnig er athygli nemenda 

beint að orðum í texta og umræður markvisst notaðar til að hvetja nemendur til að nota orðin. 

Markviss orðaforðakennsla inniheldur líka orðaleiki eins og krossgátur, orðaflokkun, leit að 

samheitum, andheitum og fleiri merkingum orðanna ásamt eyðufyllingum (Laufer, 2016). Slík 

verkefni byggja á orðabókanotkun, en það ber að nýta víðfeðmari orðaforðaverkefni eftir 

lestur til að ná meiri árangri (Peters, Hulstjin, Sercu og Lutjeharms, 2009). Einnig þarf að nota 

aðferðir sem fela í sér að nemendur noti orðin sjálfir í setningamyndun, þar sem þeir læra 

þrisvar sinnum fleiri orð með því heldur en að svara einungis spurningum sem reyna á 

orðskilning (Laufer, 2003). 

Beck, McKeown og Kucan (2013) telja að orðaforðakennsla eigi að beinast að orðum í lagi 

2, svo framalega sem góð þekking sé komin á orðum í lagi 1, því þau eru undirstaðan fyrir 

frekara orðaforðanám. Þær mæla með að notast sé við sögur til að efla orðaforðann. Þegar 

um ung börn er að ræða á ekki að nota aðeins þær bækur sem þau lesa sjálf því orðaforðinn í 

þeim er oft einfaldur svo þau læra lítið af lestrinum. Betra er að lesa sögur fyrir börnin, því þau 

geta skilið mun háþróaðra tungumál í gegnum hlustun en ef þau lesa sjálf og við verðum að 

notfæra okkur það. Í skólanum er mikilvægt að lesa sögur fyrir nemendur sem innihalda 

fjölbreyttan orðaforða. Þá er hægt að velja orð úr sögunum með það að markmiði að bæta 

þeim í orðaforða barnanna. Unnið er með völdu orðin í fjölbreyttum verkefnum til að festa 

þau í minni barnanna. Þegar orðaforðakennslan er í gegnum sögulestur gefst færi á því að 

finna merkingu orðsins út frá því hvernig það er notað í sögunni. Þó er ekki útilokað að vinna 

með bækur sem krakkarnir lesa sjálfir, og í auknum mæli eftir því sem þau ná betri tökum á 

lestrinum. Þá er árangursríkt að velja orð úr textanum, spyrja hvaða orð hægt sé að nota í 

staðinn og þannig gefst færi á að kynna til sögunnar sjaldgæfara samheiti orðsins (Beck, 

McKeown og Kucan, 2013).  

Coyne, McCoach og Kapp (2007) komust að því í rannsókn sinni að samhengið eitt og sér 

er ekki nóg þegar kemur að orðaforðakennslu. Þau báru saman annars vegar að heyra orðið í 

samhengi ásamt orðskýringu og hins vegar að vinna með orðið og merkingu þess á fjölbreyttan 

hátt. Í ljós kom að það seinna var árangursríkara. Betra er að vinna heildrænt með orðaforða 

í fjölbreyttum verkefnum, því meira sem unnið er með orð þeim mun meiri líkur eru á því að 

það festist í orðabanka barns. 
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Í rannsókn Neuman og Wright (2014) kemur fram að nemendur þurfa bæði beina og 

óbeina orðaforðakennslu. Vanda þarf valið á orðunum sem kennd eru því það er takmarkað 

hvað við getum kennt af orðum í beinni kennslu. Huga þarf fyrst og fremst að því hvar þörfin 

er í hvert og eitt skipti. Nauðsynlegt er að hafa góða kunnáttu á algengu orðunum í lagi 1, en 

ef hún er ekki til staðar þarf að huga að þeim orðum ásamt völdum orðum úr lagi 2 og 3, en 

góð kunnátta í þeim flokkum er undirstaða fyrir bæði frekara tungumálanám og lesskilning. 

Orðskilningur eykst best í gegnum þemavinnu, þ.e. að kenna á sama tíma orð sem tilheyra 

sama flokki t.d. í náttúrufræði er unnið með líkamann og þá orðin líkamshluti, kviður, hjarta 

o.fl. kennd á sama tíma í réttu samhengi.  

Cohen og Johnson (2010) rannsökuðu hvort betri árangur næðist í orðaforðakennslu ef það 

voru notaðar myndir með orðunum í samanburði við það að nota einungis orðin án mynda. 

Orðin sem notuð voru í rannsókninni voru nafnorð úr þremur mismunandi flokkum, þ.e. dýr 

og búsvæði þeirra, hljóðfæri og vísindahugtök. Aðeins reyndist þó marktækur munur þegar 

unnið var með orðin í einum af þessum flokkum þ.e. með vísindahugtök, í hinum flokkunum 

reyndist ekki marktækur munur á aðferðunum. Þegar rætt var við börnin létu þau í ljós að 

þeim þótti betra að hafa myndirnar með þegar þau voru að læra orðin og töldu það hjálpa sér.  

Hér á eftir verður farið yfir fimm aðferðir sem eru sérlega mikilvægar og árangursríkar 

þegar kemur að því að efla orðaforða nemenda með annað móðurmál en það sem er ríkjandi 

í skólanum. Í fyrsta lagi þurfa nemendur að glíma við texta sem innihalda hæfilegt magn 

óþekkra orða. Texti má aðeins innihalda 2% af óþekktum orðum, ef hlutfallið er hærra en það 

fer það að hafa neikvæð áhrif á lesskilning (Erla Lind Þórisdóttir, 2017). Í öðru lagi þurfa 

nemendur að vinna með þann orðaforða sem er mikilvægastur í hvert sinn. Það myndi vera 

grunnorðaforði tungumálsins eða lag 1, sjaldgæfu orðin í lagi 2 bæði með einfalda og flókna 

merkingu ásamt orðaforða þeirra námsgreina sem nemendur stunda hverju sinni sem eru í 

lagi 3 (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Í þriðja lagi þurfa nemendur að sjá og heyra orðin oft 

og í mismunandi samhengi bæði í tali og texta ásamt því að fá tækifæri til að nota orðin á 

fjölbreyttan hátt í ýmsum verkefnum. Þannig verður líklegra að þau festist í orðabanka þeirra 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013; Marulis og Neuman, 2010; Nagy og Townsend, 2012). Í fjórða 

lagi er mikilvægt að nemendur öðlist færni í því að geta sér til um merkingu ókunnra orða í 

texta út frá samhengi textans. Til að það geti orðið að veruleika þarf að gæta þess að hlutfall 

ókunnra orða í textanum séu ekki mikið meira en 2% (Erla Lind Þórisdóttir, 2017; Jenkins, Pany 

og Schreck, 1978; Kame’enui, Carnine og  Freschi, 1982; Perfetti, 2007). Í fimmta lagi er 

gagnlegt fyrir nemendur að útbúa sínar eigin orðabækur, þar sem hvert orð er skráð ásamt 

merkingu þess og jafnvel mynd af orðinu ef það er hægt (Cohen og Johnson, 2010). 
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Það er því ljóst að það er að mörgu að hyggja við kennslu orðaforða og voru þessir þættir 

hafðir til hliðsjónar þegar kom að því að útfæra íhlutunina í rannsókninni ásamt því að horfa 

til samstarfs við foreldra við að tengja bæði tungumálin saman. 

2.8 Foreldrasamstarf 

Það getur verið margt sem foreldrar sjá eða vita um barn sitt sem getur komið að gagni við 

nám þess og eins er margt sem kennarinn sér eða veit um barnið sem gagnast í náminu. 

Vitneskja foreldra og kennara er ekki alltaf sú sama og hlýtur því að vera farsælast ef þessir 

aðilar koma saman að námi barnsins. Það er nú svo að námsleg velgengni barna er ekki bara á 

ábyrgð kennarans og skólans heldur bera foreldrar einnig ábyrgð á námi barna sinna 

samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og ber þeim að fylgjast með 

námsframvindunni í samvinnu við börnin og kennara þeirra. Í lögum um grunnskólann (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008,18. grein) segir að foreldrar skuli hafa samráð við skólann um 

skólagöngu barna sinna og að þeim beri að fylgjast með og styðja við skólagöngu og 

námsframvindu þeirra. Þar kemur einnig fram að foreldrar eigi að fá tækifæri til að taka þátt í 

námi barnsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um ábyrgð 

sína og hlutverk þegar kemur að skólagöngu barna þeirra (Heimili og skóli, 2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að stuðningur foreldra stuðli að farsælli 

námsframvindu barna og velferð almennt. Stuðningurinn byggist meðal annars á því að eiga 

gott samstarf við skólann og því að taka þátt í námi barnanna. Það eru skólarnir sem bera 

ábyrgð á að koma á slíku samstarfi, sem og að viðhalda því út skólagönguna. 

Þegar litið er til samstarfs verður að horfa til styrkleika hvers og eins og byggja á þeim 

grunni því öll erum við misjöfn. Þegar við nýtum styrkleika barna veitir það þeim tækifæri til 

að efla sig og að ná sem bestum árangri. Með því að virkja og nýta einnig styrkleika foreldra 

gengur betur að vinna í sameiningu að hagsmunum barnsins (Turnbull, Turnbull, Erwin, 

Soodak og Shogren, 2006). Með það í huga þá þurfum við að virkja foreldra ÍSAT barna til 

samstarfs, því afstaða þeirra til menntunar hefur mikil áhrif á námsgengi barna þeirra eins og 

annarra. Móðurmál og menning barnsins má ekki gleymast og alltaf ætti að gera þeim þáttum 

hátt undir höfði hvort sem kennarar þekkja til eða ekki. Ef kennari kann ekkert í móðurmáli 

barnsins er tilvalið að vera í samstarfi við foreldra um það að tengja það við nám barnsins (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2010). Þegar hugað er að styrkleikum foreldra þá hlýtur móðurmálið að 

vera einn af þeirra styrkleikum og ætti því að leita til þeirra á einhvern hátt til að vinna með 

það.  

Eins þarf að gera námið eins skemmtilegt og kostur er til að ýta undir áhuga barnsins. 

Kennsla í gegnum leik þar sem nemandinn á kost á því að læra í gegnum samskipti við aðra og 

nýta orðaforðann á virkan hátt ýtir undir að hann festist betur í minni (Beck, McKeown og 
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Kucan, 2013; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Því mun hér verða vikið að því hvernig hægt er að 

nýta Legókubba til að gera námið skemmtilegra. 

2.9 Legó í kennslu  

Kennsla með Legókubbum eða Lego based therapy er aðferð sem var þróuð af Daniel B. LeGoff 

til að vinna að samskiptum og félagsfærni barna. Þessi vinna fór fram utan skólaumhverfis og 

skólatíma, hann kallaði þetta Legóklúbba (Legoff, de la Cuesta, Krauss og Baron-Cohen, 2014). 

Rannsókn hans beindist að börnum á einhverfurófi og leiddi í ljós að nám með Legó skapaði 

félagslega öruggt umhverfi sem virkaði róandi á börnin, svo þau treystu sér til þess að eiga 

samskipti við önnur börn. Þessi aðferð felur í sér að unnið er í þriggja manna hópum með 

umsjónarmann yfir hverjum hópi (LeGoff og fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að betri árangur 

næst við að festa færni í sessi ásamt því að nemendur ná að yfirfæra færnina á aðrar aðstæður 

þegar Legókubbar eru notaðir sem íhlutun í félagsfærniþjálfun fyrir börn á einhverfurófi eða 

með álíka örðugleika í félagsfærni (LeGoff, 2004), heldur en ef öðrum sambærilegum 

íhlutunum er beitt í jafnlangan tíma (LeGoff og Sherman, 2006; Owens, Granader, Humphrey 

og Baron-Cohen, 2008).  

Ralph og Rochester (2016) notuðu aðferð LeGoffs til að þróa sína aðferð sem þær kalla 

Building language using Lego bricks. Þar beindu þær sjónum sínum að sértækum 

málþroskaröskunum. Þær sögðu það hafa komið mörgum á óvart hversu mikið þarf að nota 

tungumálið í þessari aðferð. Þær líktu því við að setja saman Ikea húsgögn með hjálp einhvers 

sem talaði við þig og leiðbeindi þér skref fyrir skref. Aðferðina sögðu þær góða til að kenna 

grunnhugtök og skilning á þeim ásamt því að nota lengri og flóknar setningar. Eins og aðferð 

LeGoffs þá hefur þessi vinna einnig farið fram utan skólaumhverfis og skólatíma.  

Tímarnir hjá Ralph og Rochester (2016) fóru þannig fram að tvö börn vinna saman að því 

að setja saman hlut úr Legókubbum. Á meðan á því stóð var umsjónarmaður til staðar hjá þeim 

ef á þurfti að halda. Í upphafi tímans var skipst á kveðjum og í lok tímans var rætt um hvernig 

gekk. Meðan verið var að byggja hafði hvort barn sitt hlutverk til að hugsa um, verkfræðingur 

og byggir. Verkfræðingurinn stýrði verkinu, hann hafði Legó byggingarleiðbeiningarnar (sem 

fylgdu settinu sem verið var að vinna með) og sinnti því hlutverki að lýsa því fyrir bygginum 

hvaða kubba hann þyrfti að nota og hvað hann ætti að gera við þá, hvernig hann ætti að festa 

þá saman. Þetta þurfti verkfræðingurinn að gera munnlega og æfði sig þannig í að nota orð og 

að búa til setningar. Byggirinn fann kubbana sem hann þurfti að nota svo festi hann kubbana 

saman, allt eftir leiðsögn verkfræðingsins. Bæði börnin fengu að sinna báðum hlutverkunum í 

hverjum tíma en skipt var um hlutverk eftir 15 mínútna vinnu. Þannig var bæði verið að vinna 

með tjáningarorðaforða og viðtökuorðaforða. 
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Ralph og Rochester (2016) töluðu um að markmið þeirra með bókinni, Building language 

using Lego bricks, hafi verið að veita ítarlegan skilning á því hvernig hægt sé að nota aðferðina 

með þeim börnum sem aðrir vinna með og að þær hafi vonast til þess að bókin veitti fólki góða 

grunnþekkingu á aðferðinni til að hægt væri að laga aðferðina að þörfum hvers og eins í 

kennslu.  

Í þeim skóla þar sem rannsóknin, sem hér er til umfjöllunar, fór fram er hafin innleiðing á 

Legókubbum sem námstæki. Þetta er hluti af stefnu skólans um að auka gleði og samvinnu í 

námi. Námskeið í notkun Legókubba í kennslu og námi hafa verið haldin innan skólans, þar 

sem rannsakandi hefur verið þátttakandi. Vakti það áhuga rannsakanda á möguleikum þess að 

nýta Legókubba til að efla orðaforða hjá ÍSAT nemendum. 

2.10 Sögugerðarlegó (e. Lego story starter) 

Sögugerðarlegó er hluti af Legó education línunni (Lego education, 2014) og var hannað með 

enska skólanámskrá til hliðsjónar. Því er ætlað að þróa færni í fjórum grunnþáttum læsis, nánar 

tiltekið lestri, hlustun, tali og ritun ásamt því að örva ímyndunaraflið til sköpunar. Byrjað er á 

því að spjalla um það hvað sagan gæti fjallað um og leitað að kubbum sem hentað gætu til að 

tákna persónur og sögusvið. Síðan fær nemandinn plötu til að byggja á. Með Legóinu eru 

sögusvið (eitt eða fleiri) útbúin á sama tíma og sagan er í frekari mótun, sagan svo annað hvort 

sögð munnlega og tekin upp á hljóðupptöku eða hún skrifuð af nemandanum eða 

starfsmanninum. Ýmist er unnið á einstaklingsgrundvelli eða í litlum hóp, en hvort sem er þá 

segir maður alltaf öðrum söguna sína (Lego education, 2014).  

Hægt að nota Sögugerðarlegóið til að endursegja sögur eða túlka ljóð. Í báðum tilvikum 

notar nemandinn Legóið til að tjá skilning sinn á efninu, t.d. ef nemandinn á erfitt með að 

skrifa. Nemandinn finnur þá kubba sem hann telur túlka aðalatriði textans og byggir heildstætt 

verk á byggingarplötu. Síðan útskýrir nemandinn skilning sinn á textanum og bendir á þá kubba 

sem tjá viðkomandi atriði jafnóðum (Lego education, 2014).  

Með sögugerðarlegói er lögð áhersla á að nemendur skilji textann og að fjarlægja þá 

þröskulda sem ritun getur skapað hjá þeim nemendum sem eiga erfitt með slíkt. Markmiðið 

er að veita nemandanum aðgang að verkfæri til að tjá skilning sinn á sem auðveldastan hátt 

og auðvelda honum að geyma upplýsingarnar á hlutbundinn hátt. Þetta getur auðveldað 

nemendum sem eiga erfitt með vinnsluminni þegar þeir þurfa að útskýra texta munnlega eða 

skriflega (Lego education, 2014). Þegar nemandi er að ná tökum á byrjunarorðaforða getur 

mikil orka farið í að finna orðin. Með því að hafa orðaforðann tjáðan hlutbundið, hefur 

nemandinn valkost á að nota hlutina til að hjálpa sér að endurkalla orð og aðalatriði þegar 

komið er að frásögninni. Í þessari rannsókn var einungis sögugerðarhlutinn nýttur vegna þess 

að hann uppfyllti þær kröfur um verkfæri sem markmið rannsóknarinnar þurftu.  
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2.11 Legókubbar í kennslu tvítyngdra barna 

Íhlutunin í þessari rannsókn er byggð á aðferðinni Building language using lego bricks (Ralph 

og Rochester, 2016) sem lýst er í kafla 2.9. Tvær meginbreytingar verða á þeirri aðferð í 

rannsókninni, annars vegar verða Legókubbar notaðir til að efla orðaforða hjá tvítyngdum 

nemanda og hins vegar fer vinnan fram á skólatíma í skólanum. Með þessari aðferð er verið 

að efla tungumálafærni og orðaforða svo aðferðin ætti að nýtast vel í vinnu með tvítyngdum. 

Þar sem aðferðin miðast meira að því að kenna orð í lagi 1 og orð með einfalda merkingu í lagi 

2 þá mun ég bæta við Sögugerðarlegói (sjá í kafla 2.10) til að koma betur að orðum í lagi 2 og 

3, setja orðin í samhengi og dýpka betur orðaforðann sem unnið verður með.  
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3 Markmið og aðferð 
Markmið með rannsókninni var að auka íslenskan orðaforða hjá nemanda, sem er nýfluttur til 

Íslands frá Makedóníu, með aðferðum sem byggja á notkun Legókubba í kennslu. Með auknum 

orðaforða er leitast við að efla bæði lesfimi og lesskilning hans.  

Með rannsókninni var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hversu stóran hluta orða, sem kennd voru beint í íhlutun, nær nemandinn að tileinka 

sér? 

2. Hversu stóran hluta orða, sem komu fram í íhlutun en voru ekki kennd beint, nær 

nemandinn að tileinka sér? 

3. Eykst lesskilningur nemandans eftir íhlutun? 

4. Eykst lesfimi nemandans eftir íhlutun? 

3.1 Rannsóknarsnið 

Við framkvæmd þessarar megindlegu rannsóknar var stuðst við svokallað einliðasnið (e. 

single-subject design). Einliðasnið býður upp á að meta áhrif íhlutunar hjá einum eða fáum 

einstaklingum án samanburðar við annan eða aðra. Mælingar eru gerðar fyrir og eftir íhlutun 

og jafnvel stundum með ákveðnu millibili á meðan á íhlutun stendur, svo eru þessar mælingar 

bornar saman til að meta árangur af íhlutuninni (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 

2013). Á þann hátt er leitast við að meta gagnsemi ákveðinnar þjálfunar. Í einliðarannsóknum 

er fyrst svokallað grunnskeið þar sem einstaklingur er metinn fyrir íhlutun, á eftir því er svo 

íhlutunarskeið þar sem unnið er með einstaklinginn og hann metinn samhliða því. Þetta er 

einfaldasta gerð einliðasniðs og kallast AB-snið. Í þessari rannsókn verður þó stuðst við ABA-

vendisnið en þá er byrjað á grunnskeiði (A) þar sem framkvæmdar eru mælingar svo tekur við 

íhlutunarskeið, án mælinga (B) og í lokin er svo seinna grunnskeið (A) þar sem mælingar eru 

endurteknar að lokinni íhlutun (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). Til eru fleiri og 

flóknari snið innan einliðasniðsins en þau eiga ekki við um þessa rannsókn og verður því ekki 

fjallað um þau hér. 

Í einliðasniði eru notaðar frumbreytur (e. independent variables) og fylgibreytur (e. 

dependent variables). Frumbreyta er hér ákveðin íhlutun eða inngrip sem felur í sér  þjálfun. 

Fylgibreyta er svo ákveðin hegðun eða þáttur hjá einstakling sem hægt er að mæla og hafa 

áhrif á með íhlutuninni (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). Í þessari rannsókn er 

frumbreytan orðaforðaþjálfun með því að nota Legó og sögugerð. Fylgibreyturnar eru þá 

aukning á orðaforða, lesskilningi og lesfimi sem mæld eru með orðaforðaprófi, 

lesskilningsprófum og lesfimiprófum sem lögð voru fyrir þátttakanda fyrir og eftir íhlutun (sjá 

kafla 3.6.1, 3.6.2 og 3.6.3). 
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3.2 Þátttakandi  

Í þessari rannsókn var einn þátttakandi valinn. Hann þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði sem 

voru: eiga annað móðurmál en íslensku, báðir foreldrar einnig með annað móðurmál en 

íslensku, hafa búið á Íslandi í stuttan tíma ásamt því að hafa ekki verið greindur með sértæka 

röskun eða skerðingu sem gæti haft áhrif á íslenskunám hans. 

Í samráði við deildarstjóra sérkennslu í ákveðnum skóla var þátttakandi valinn sem uppfyllti 

ofangreind skilyrði. Þátttakandinn var drengur á níunda aldursári, nánar tiltekið átta ára og 

ellefu mánaða. Hér eftir verður drengurinn kallaður Rúnar, sem er ekki hans rétta nafn. 

Rúnar fæddist í Makedóníu, þar sem hann bjó allt þar til hann flutti með móður og yngri 

systur sinni til Íslands, sex mánuðum áður en íhlutun hófst. Faðir hans hafði þá búið og starfað 

á Íslandi í þrjú ár. Báðir foreldrar eru makedónskir. Faðirinn skilur einhverja íslensku en á mest 

samskipti við skólann á ensku. Samkvæmt samtali við föður Rúnars þá hefur málþroski hans 

verið eðlilegur og honum gengið vel í námi. Þá sagði hann einnig að Rúnar kynni ágætis ensku. 

Samkvæmt samtali við kennara Rúnars í íslensku sem öðru máli þá hefur faðir hans hjálpað til 

við að tengja íslenska orðaforðann við makedónsku með því að kennarinn sendir heim íslensk 

orð með enskri þýðingu, en hann kemur svo með makedónsku orðin sem hann ritar bæði með 

íslenska stafrófinu, svo kennarinn geti lesið það, og með kýrillíska stafrófinu eins og það er 

ritað í Makedóníu. Þetta er góð leið til að tengja saman tungumálin tvö og munum við nýta 

okkur þetta í íhlutuninni. Þar sem Rúnar hafði verið svo stutt á Íslandi var hann ekki kominn 

með mikinn íslenskan orðaforða. Hann var þó þegar búinn að læra hljóð og stafagerð íslenska 

stafrófsins og gat lesið léttlestrarbækur. Rúnar reyndist jákvæður og áhugasamur drengur, 

opinn og frásagnarglaður. 

Fundur var haldinn með foreldrum Rúnars þar sem þeim var sagt frá rannsókninni og óskað 

eftir leyfi þeirra til að vinna með Rúnari í henni. Á fundinum var töluð enska og skildu 

foreldrarnir greinilega allt sem þar kom fram. Skrifuðu báðir foreldrar undir samþykki þess 

efnis, leyfisbréfið var haft á ensku því foreldrar gátu skilið ensku (sjá viðauki A). 

3.3 Efni 

Notast var við stöðluð Legó sett, þar sem byggingarleiðbeiningar fylgja með í kassanum ásamt 

þeim kubbum sem þarf til að byggja einmitt þá fígúru. Þar gildir að fylgja leiðbeiningunum 

nákvæmlega til að enda með áætlaða fígúru. Mynd 1 hér fyrir neðan sýnir myndir af tveimur 

af þeim settum sem notuð voru í rannsókninni. 
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Mynd 1. Myndir af Legósettum eins og voru notuð í rannsókninni. 

Sögugerðarlegóið var einnig notað, en það var framleitt sérstaklega af Legó fyrirtækinu til 

að nýtast við kennslu í grunnskólum. Þetta gefur nemendum færi á að láta ímyndunaraflið 

ráða för í stað þess að fylgja nákvæmum leiðbeiningum eins og Legó settin gera ráð fyrir. 

Kassinn er með byggingarplötum, einföldum kubbum (t.d. fyrir veggi), umhverfiskubbum (tré 

og blóm), Legó fígúrum, margskonar aukahlutum sem fígúrurnar geta verið með eða haft 

nálægt sér (hár, hattar, vopn, matur, dýr og fleira). Mynd 2 hér fyrir neðan sýnir mynd af Legó 

sögugerðarkassanum sem notaður var í rannsókninni. 

 

Mynd 2. Sögugerðarlegókassi. 

A5 stílabók var notuð til að halda utan um orðin sem unnið var með í rannsókninni. Í 

bókinni eru bæði íslensk og makedónsk orð ásamt teikningum af orðunum. Makedónsku orðin 

voru bæði skráð með íslenska stafrófinu og kýrilíska stafrófinu. Mynd 3 hér fyrir neðan sýnir 

myndir úr stílabókinni, annars vegar af þýðingum og hins vegar af setningum sem innihalda 

orð sem verið var að vinna með. 
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Mynd 3. Sýnishorn af vinnu í stílabók. 

3.4 Framkvæmd 

Þörf var á því að bæta grunnorðaforða Rúnars eða orðum í lagi 1 ásamt orðum úr lagi 2 með 

einfaldri merkingu til að byggja góðan grunn fyrir flóknu orðin í lagi 2 og 3. Orðin sem unnið 

var með voru fyrirfram ákveðin af rannsakanda (sjá umfjöllun í kafla 3.4.1). Til þess að auka 

orðaforðann var málörvandi umhverfi skapað með því að byggja úr Legókubbum (sjá kafla 3.5). 

Var það gert þannig að rannsakandi og þátttakandi ræddu saman á meðan þeir byggðu fígúrur, 

hluti og umhverfi úr Legókubbum og bjuggu til sögur út frá því. Almennt spjall var notað eftir 

því sem aðstæður leyfðu. Vinnan fór fram á einstaklingsgrundvelli þar sem nemandi og 

rannsakandi einir unnu saman. Til að mæla árangur voru orðaforðapróf, lesfimipróf og 

lesskilningspróf lögð fyrir bæði fyrir og eftir íhlutun.  

Áður en íhlutun hófst hitti rannsakandi Rúnar nokkrum sinnum til að gera mælingar á 

grunnskeiði. Mælingarnar tóku tvær vikur því bæði þurfti að bæta við orðum til kennslu ásamt 

því að það tók nokkrar tilraunir að finna texta með réttu hlutfalli af óþekktum orðum fyrir 

lesskilningsprófið. Þá tók íhlutunin sjálf við. Að íhlutun lokinni voru mælingarnar endurteknar.  

3.4.1 Val á orðum 

Við val á orðum til að kenna var stuðst við flokkun orða í lag 1, 2 og 3 hjá Beck, McKeown og 

Kucan (2013) og hugmyndir þeirra um hvaða orð er best að kenna og hvenær (sjá kafla 2.3). 

Þar kemur fram að nauðsynlegt sé að hafa góðan grunn í orðum í lagi 1 til að renna stoðum 

undir það að geta lært orð í lagi 2 og 3. Þar sem þátttakandinn hafði búið svo stutt á Íslandi 

hafði hann afar lítinn íslenskan orðaforða og var því nauðsynlegt að kenna honum ýmis orð í 

lagi 1 og lagi 2 til að hann gæti tjáð sig og til að byggja stoðir undir frekari orðaforðakennslu 

síðar. Öll orðin voru með einfalda merkingu og var hægt að teikna þau. 
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Til að velja orð var leitað í verkefnamöppuna Tölum saman (Ásthildur BJ. Snorradóttir og 

Bjartey Sigurðardóttir, 2005) sem er málörvunarkerfi fyrir börn með málþroskafrávik og 

tvítyngd börn. Í þessari möppu er að finna orð í ýmsum flokkum eins og stærðarhugtök, 

lýsingarorð, staðsetningaorð, orð yfir föt, tilfinningar og ýmislegt fleira. Í samráði við kennara 

Rúnars valdi rannsakandi um 130 orð sem komu úr þessari möppu en bætti einnig við völdum 

gagnlegum sagnorðum. Þá var útbúið orðaforðapróf (sjá kafla 3.6.1) til að kanna hvað af 

þessum orðum þátttakandi kunni og hvaða orð hann kunni ekki. Í ljós kom að hann kunni um 

helming orðanna svo þá þurfti að finna fleiri orð sem hægt væri að kenna í íhlutuninni. Aftur 

var sest niður með kennara hans og litum við þá til nærumhverfisins, fjörunnar, dýranna í 

sveitinni, vor og sumar var framundan með ferðalögum sem oft fylgja því. Við völdum orð 

þessu tengt og útbúið var annað orðaforðapróf fyrir nýju orðin og þau prófuð. Eftir það voru 

komin samtals 82 orð til að vinna með, þau tilheyrðu ýmist lagi 1 eða 2 en öll höfðu þau 

einfalda merkingu og var hægt að teikna þau. Þessum orðum var þá skipt í tvo flokka, 

helmingurinn af orðunum voru kennd sérstaklega eða 41 orð og hinn helmingurinn var 

kenndur óbeint á þann hátt að þau voru vísvitandi notuð af rannsakanda í samtölum meðan á 

vinnu stóð. Þannig var hægt að meta hvort bein orðaforðakennsla með Legókubbum skilaði 

meiri árangri en óbein vinna með orð, sem slæddust með í íhlutuninni. Lista yfir orðin er að sjá 

í töflu 1. 
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Tafla 1. Listi yfir orðin sem voru kennd í rannsókninni 

Orð kennd beint Orð kennd óbeint 

Fyrir framan, fyrir aftan, við hliðina á Rigning, rok, frost 

Undir, uppi á, jafnstórir Hinum megin, á móti, snúa 

Stuttur, langur, pirraður Á endanum, í miðjunni, á horninu 

Vettlingar, trefill, kuldaskór Gamall, mjúkur, fæstir 

Kvöldmatur, hádegismatur, elda Harður, hratt, hvolpur 

Sakna, hrópa, spenntur Ofan í, í gegnum, léttur 

Þrífa, vinna, leiður Grjót, sandur, fjörður 

Ganga, hlaupa, hlíð Þoka, logn, ánægður 

Veiða, veiðistöng, hugsa Þari, haf, öldur 

Gefa, glaður, baða Þurr, blíða, tómur 

Sippa, sippuband, strigaskór Hægt, ungur, flestir 

Kría, hrafn, ungi Máfur, krummi, pöddur 

Sveit, ferðalag, lækur Folald, minnstur, langt í burtu 

Hátt, lágt Stærstur, mjór 

3.5 Íhlutun 

Íhlutunin stóð yfir í 10 vikur, frá mars fram í maí. Á þessu tímabili hitti rannsakandi þátttakanda 

35 sinnum í 35 mínútur í hvert skipti. Kennslan fór fram alla virka skóladaga. Kennsluaðferðin 

sem notuð er í íhlutuninni er byggð á aðferðinni Building language using Lego bricks (Ralph og 

Rochester, 2016, sjá kafla 2.9). Rannsakandi og þátttakandi unnu saman að því að byggja 

ýmislegt úr Legó kubbum. Eins og hjá Ralph og Rochester þá voru tvö hlutverk, 

verkfræðingurinn og byggirinn. Áður en hafist var handa þá hjálpuðust báðir aðilar að við að 

flokka kubbana eftir litum þeirra. Verkfræðingurinn hafði Legó byggingarleiðbeiningarnar 

(sem fylgja Legó settinu sem verið er að vinna með, sjá kafla 3.3), um hvernig ætti að byggja 

hlutinn, í sínum höndum til að stýra verkinu, hann lýsti því fyrir bygginum hvernig kubba hann 

þurfti og hvernig átti að festa þá saman, til þess notaði hann aðeins orð, byggirinn fékk ekki að 

sjá á leiðbeiningarnar. Byggirinn fann kubbana sem þurfti og festi þá saman eftir lýsingum 

verkfræðingsins. Báðir aðilar, rannsakandi og þátttakandi, sinntu báðum hlutverkum, skipt var 

um hlutverk þegar verkfræðingurinn hafði lokið við að stýra tveimur opnum í 
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leiðbeiningunum. Á þann hátt var bæði unnið með viðtökuorðaforða og tjáningarorðaforða. 

Það reyndi á skilning Rúnars á orðum þegar rannsakandi var verkfræðingurinn og það reyndi 

á orðanotkun í tjáningu þegar Rúnar var verkfræðingurinn. 

Þar sem sögur og sögugerð styðja vel við orðaforðanám var sögugerð einnig notuð og þá 

tengd Legókubbum (Sögugerðarlegó sjá kafla 2.10 og 3.3). Sú vinna fór þannig fram að fyrst 

var rætt um orðin sem verið var að vinna með í beinni kennslu, hvernig sögu væri hægt að búa 

til með þeim. Þegar efni sögunnar var orðið ljóst var Sögugerðarlegókassinn dreginn fram, 

spáð í hvernig sögusviðið gæti verið og hafist handa við að kubba það. Að því loknu var sagan 

sögð munnlega og tekin upp á voice memos app á snjallsíma og teknar myndir af sögusviðinu 

sem átti það til að breytast lítillega á meðan sögunni vatt fram. Rannsakandi skráði svo söguna 

eftir á og setti myndirnar með í skjalið. Sögurnar voru svo settar saman í bók sem Rúnar fékk 

að eiga. 

Til að styðja enn frekar við að Rúnar tileinkaði sér nýja orðaforðann var notuð stílabók þar 

sem orðin voru skráð í, þau útskýrð, teiknuð og einnig skráð á makedónsku (sjá kafla 3.3). Til 

að fá aðstoð frá foreldrum skráði rannsakandi ensku heitin á orðunum einnig í stílabókina. 

Rúnar fór svo með stílabókina heim og faðir hans hjálpaði honum að skrá makedónska heiti 

orðanna bæði með íslenska stafrófinu, til að hjálpa rannsakanda að lesa þau, og því kýrilíska. 

Þannig varð til eins konar orðabók. Í þessa bók skráði Rúnar einnig setningar sem hann 

myndaði, ein setning fyrir hvert orð sem unnið var með í beinni kennslu. Stundum hjálpaði 

rannsakandi honum að fá hugmyndir að setningum og stundum þurfti aðeins smá aðstoð við 

orðröðun eða orðalag. 

Kennslan fór fram í námsveri skólans. Við gengum alltaf saman frá bekkjarstofunni hans að 

námsverinu. Sá tími fór alltaf í spjall um ýmislegt t.d. veðrið, skólann, heimilið, vini, dýr, hvað 

er öðruvísi á Íslandi en í Makedóníu. Það má því segja að hver mínúta hafi verið nýtt til hins 

ítrasta. Í spjallinu komumst við t.d. að því að orðið tafla þýddi það sama á íslensku og 

makedónsku, en það var framburðarmunur. Stundum var notast við google translate til að 

þýða orð og stundum var google notað til að finna myndir af t.d. dýrum eða öðru sem verið 

var að spjalla um eða þau teiknuð til að vera viss um að báðir aðilar væru með rétt orð í huga 

og að bæði íslenska og makedónska heiti þeirra væri rétt skilið. 

Unnið var í lotum þar sem hver lota var fimm tímar. Í fyrsta og öðrum tíma voru kynnt þrjú 

ný orð í hvorum tíma fyrir sig og unnið með orðin ásamt því að rannsakandi sá til þess að koma 

þremur öðrum orðum að í spjalli án þess að þeim væri veitt sérstök athygli. Í þriðja tíma var 

unnið nánar með öll sex orðin sem unnið hafði verið sérstaklega með í fyrsta og öðrum tíma. Í 

fjórða og fimmta tíma var unnið að sögugerð. Verður nú sagt nánar frá fyrirkomulagi 

kennslunnar. 
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1. tími: Þrjú markorð, sem tekin voru fyrir (t.d. fyrir framan, fyrir aftan, við hliðina á), voru 

kynnt, ritmynd orðanna skoðuð ásamt merkingu þeirra. Þegar við átti var einnig skoðað 

hvernig ritmynd orðanna breytist eftir því í hvaða kyni þau eru. Þegar á þurfti að halda 

var notað látbragð, myndir í bókum eða af veraldarvef til að útskýra merkingu orðanna. 

Sú aðferð var meira notuð fyrri hluta tímabilsins því meira var hægt að nota orð seinni 

hluta tímabilsins. Orðin voru svo skráð í orðabók ásamt merkingu þeirra og þau 

teiknuð. Rannsakandi skráði enska þýðingu á orðunum í bókina því Rúnar tók bókina 

með sér heim þar sem faðir hans þýddi orðin yfir á makedónsku í stílabókina. 

Að þessu loknu var hafist handa við Legókubbana. Fyrst voru kubbarnir flokkaðir eftir 

litum. Byggirinn sá um að finna réttu kubbana og byggja eftir fyrirmælum. 

Verkfræðingurinn var með Legó leiðbeiningarnar og átti að leiðbeina bygginum að 

finna réttu kubbana og hvernig ætti að setja þá saman, með því að nota aðeins orð 

(Dæmi um fyrirmæli: Finndu þunnan, rauðan kubb með fjórum doppum í röð. Festu 

kubbinn ofan á hvíta kubbinn í miðjunni.). Það gat reynst þrautinni þyngri að fara ekki 

út í bendingar sem er svo miklu auðveldara, en ef annar gleymdi sér og notaði 

bendingar minnti hinn aðilinn á að nota orð. Ekki var nóg að nota stikkorð heldur þurfti 

að tala í setningum. Báðir aðilar sinntu báðum hlutverkum (byggirinn og 

verkfræðingurinn) í hverjum tíma, skipt var um hlutverk þegar búið var að vinna tvær 

opnur í leiðbeiningarbæklingnum. Þannig var bæði unnið með viðtökuorðaforða og 

tjáningarorðaforða í þessum tímum. 

Á meðan á tímanum stóð var þremur orðum í viðbót (sem ekki fengu beina kennslu) 

komið að í spjalli eða við Legókubba bygginguna án þess að þau væru sérstaklega 

útskýrð (t.d. rigning, rok, frost). 

2. tími: Næstu þrjú markorð voru kynnt og fór tíminn fram á sama hátt og tími 1. Eins og 

áður var þremur orðum í viðbót komið að í spjalli eða við Legóvinnu án þess að þau 

væru útskýrð sérstaklega. 

3. tími: Rifjuð voru upp orðin sex sem unnið var með í tímunum á undan. Næst lékum við 

okkur að því að nota orðin í setningum og skráðum svo niður eina setningu fyrir hvert 

orð í stílabók. Að því loknu var haldið áfram með Legókubbana og fór það fram eins og 

í tíma 1. 
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4. tími: Rætt var um orðin sex og hvernig sögu hægt er að gera þannig að öll orðin komi 

fyrir í sögunni. Þegar efni sögunnar var orðið ljóst var Sögugerðarlegóið tekið fram, 

spáð í hvernig sögusviðið á að vera og byrjað að kubba það.  

5. tími: Klárað var að kubba sögusviðið og mynd tekin af því með snjallsíma (e. iphone). 

Að því loknu var sagan sögð og tekin upp á voice memos app á snjallsíma. Á meðan 

sagan var sögð, var sagan leikin með Legókubbunum og því breyttist sögusviðið með 

framvindu sögunnar. Fleiri myndir voru teknar til að sýna framvinduna (sjá viðauka Ð). 

Rannsakandi skráði svo söguna eftir á og setti myndirnar með.  

Þetta ferli var endurtekið í sjö skipti (sjö x fimm tímar = 35 tímar). Þegar því var lokið hitti 

rannsakandi Rúnar einu sinni enn til að lesa saman sögurnar sem höfðu verið samdar og svo 

nokkur skipti til viðbótar, til að taka aftur sömu mælingar og fyrir íhlutun. 

3.6 Mælingar 

Áður en íhlutun hófst voru gerðar mælingar á orðaforða, lesfimi og lesskilningi. Þær voru 

endurteknar eftir að íhlutun var lokið. Verður nú sagt nánar frá þessum prófum. 

3.6.1 Orðaforðapróf 

Í safnagreiningu Marulis og Neuman (2010) kemur fram að í rannsóknum á orðaforðaíhlutun 

reynast mælitæki sem búin eru til sérstaklega fyrir þá rannsókn betur en mælitæki sem mæla 

almennan orðaforða. Er það vegna þess að með þeim mælingum er verið að mæla hvort orðin 

sem voru kennd í íhlutuninni hafi bæst í orðaforðann eða ekki. Í ljósi þess var ákveðið að búa 

til próf fyrir rannsóknina í stað þess að nota staðlað orðaforðapróf eins og Peabody Picture 

Vocabulary Test eða PPVT-4 (Dunn og Dunn, 2007). Einnig hafði það áhrif að rannsakandi gat 

ekki nálgast PPVT-4 prófið á sínum heimaslóðum. Orðaforðaprófið sem notað var í 

rannsókninni var því búið til af rannsakanda undir leiðsögn leiðbeinanda. Við gerð þess var þó 

stuðst við PPVT-4 prófið.  

PPVT-4 prófið er enskt að uppruna og prófar viðtökuorðaforða fólks frá tveggja ára aldri og 

upp úr. Í prófinu eru tekin fyrir nafnorð, sagnorð, lýsingarorð og atviksorð, þar sem hvert orð 

er táknað með mynd. Það er sett saman úr 14 blokkum, eins og þær eru kallaðar, þar sem hver 

þessara blokka inniheldur 12 orð. Börnunum er svo sýnt hefti þar sem hvert orð á sér sína 

blaðsíðu. Á hverri blaðsíðu eru fjórar myndir og þar af er ein sem táknar orðið. Við hverja 

blaðsíðu segir rannsakandi orð og á barnið þá að benda á myndina sem á við það orð (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010). Prófið gefur því mynd af viðtökuorðaforða einstaklings, þar sem barnið þarf 

ekki að segja neitt heldur aðeins að benda. 
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Við gerð orðaforðaprófsins sem notað var í rannsókninni (og þeirra orðaforðaprófa sem 

notuð voru til að velja orð, sjá kafla 3.4.1) var tekið mið af PPVT-4 prófinu á þann hátt að hvert 

orð var táknað með mynd. Hefti var útbúið þar sem hvert orð átti sína blaðsíðu, á hverri 

blaðsíðu voru fjórar myndir, þar af ein þeirra sem táknaði orðið sem verið var að prófa. Við 

fyrirlögn sá barnið eina blaðsíðu í einu, rannsakandi sagði ákveðið orð og var barnið beðið um 

að benda á þá mynd sem það taldi eiga best við orðið.  

Valin voru 130 orð og búið til orðaforðapróf með þeim (sjá kafla 3.4.1). Eins og þegar hefur 

komið fram þá kom í ljós að Rúnar kunni mörg þeirra orða sem valin voru upphaflega. Var þá 

aftur farið í það að velja orð og útbúið orðaforðapróf með þeim. Eftir það stóðu eftir 82 orð til 

að kenna í íhlutuninni. Á þann hátt má segja að orðaforðaprófið hafi átt þátt í að velja orðin 

sem kennd voru. Með því að prófa á þennan hátt var hægt að sigta út þau orð sem Rúnar kunni 

nú þegar svo ekki væri verið að eyða dýrmætum tíma í að kenna það sem hann kunni fyrir 

heldur hægt að einbeita sér að því að auka orðaforða hans frekar.  

3.6.2 Lesskilningsprófin 

Lögð voru fyrir tvö lesskilningspróf. Annað prófið var saga sem rannsakandi bjó til sem innihélt 

öll orðin sem átti að vinna með í íhlutuninni og ber nafnið Ferðalagið (sjá viðauka Á). 

Rannsakandi samdi síðan 11 spurningar (sjá viðauka B) úr sögunni sem reyna á skilning á 

textanum. Fyrir hitt prófið var leitað eftir léttlestrarbók sem hugsanlega innihéldi um það bil 

10% af óþekktum orðum (sjá kafla 2.4 um hlutfall orða í texta fyrir góðan lesskilning), en á 

þann hátt var hægt að stefna að því að lækka hlutfall óþekktra orða til ná fram góðum skilningi 

á textanum. Til að finna texta með viðeigandi hlutfalli af óþekktum orðum þurfti nokkrar 

tilraunir. Rannsakandi fór yfir nokkrar léttlestrarbækur og reyndi að setja sig í spor Rúnars 

hvaða orð yrðu honum ókunn. Við þá fjóra texta sem rannsakandi taldi líklega til að innihalda 

rétt hlutfall af ókunnum orðum voru búnar til 11 spurningar. Þá voru textarnir lagðir fyrir 

Rúnar, einn í einu. Rúnar strikaði undir orðin sem hann skildi ekki. Næst 10% markinu sem við 

náðum var 12% svo ákveðið var að nota þann texta í rannsókninni, var það léttlestrarbókin 

Litla skrímslið (Þorgrímur Þráinsson, 2003). Síðan spurði rannsakandi 11 spurninga (sjá viðauka 

D) úr textanum, barnið hafði textann fyrir framan sig og mátti leita að svörum innan textans.  

3.6.3 Lesfimiprófin 

Lögð voru fyrir tvö lesfimipróf. Annað prófið var sagan sem rannsakandi bjó til, Ferðalagið, 

sem einnig var notuð til að kanna lesskilning (sjá kafla 3.6.2). Hitt prófið var sagan Kofasmíði 

sem er B próf þriðja bekkjar úr Lesferli Menntamálastofnunar (Menntamálastofnun, 2016). 

Með því að nota síðarnefnda prófið gafst tækifæri til samanburðar við jafnaldra því prófin í 

lesferlinum eru stöðluð og hefur Menntamálaráðuneytið gefið út bekkjarskipt viðmið fyrir 
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lesfimi í orðum á mínútu. Þess ber þó að geta að þessi stöðlun miðast við nemendur með 

íslensku að móðurmáli. 

Lesfimiprófin fóru þannig fram að Rúnar fékk tvær mínútur til að lesa textann, á meðan 

rannsakandi fylgdist með á öðru blaði og merkti við ef orð voru rangt lesin ásamt því að merkja 

við síðasta orðið sem var lesið. Eftir á taldi rannsakandi orðin sem voru lesin og hversu mörg 

orð voru rangt lesin. Þá voru orðin sem voru rangt lesin dregin frá fjölda lesinna orða svo eftir 

stóð fjöldi rétt lesinna orða á tveimur mínútum. Sá orðafjöldi var þá tekinn og deilt með 

tveimur sem gaf orðafjölda á mínútu en orð á mínútu er sú mælieining sem 

Menntamálaráðuneytið miðar við í lesfimiviðmiðum sínum. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður mælinganna sem gerðar voru fyrir og eftir íhlutun. Fyrst 

verður farið yfir niðurstöður úr orðaforðaprófinu, næst verður farið yfir lesskilningsprófin 

hvort fyrir sig og að lokum verður farið yfir lesfimiprófin hvort fyrir sig. 

4.1 Orðaforði 

Tekin voru 82 orð sem Rúnar kunni ekki og þeim skipt í tvo hópa, annars vegar 41 orð sem 

voru kennd beint og unnið markvisst með og hins vegar 41 orð sem voru kennd óbeint þannig 

að ekki var unnið markvisst með þau heldur komu þau bara fyrir í samtali meðan á vinnunni 

stóð án þess að vera veitt frekari athygli. Öll orðin voru prófuð fyrir og eftir íhlutun. 

Mynd 4 sýnir línurit yfir niðurstöður úr orðaforðaprófunum: 

 

Mynd 4. Fjöldi réttra orða á orðaforðaprófi fyrir og eftir íhlutun 

Eins og mynd 4 sýnir, þá jókst orðaforði Rúnars verulega bæði í hópi orðanna sem voru 

kennd beint og hinna sem voru kennd óbeint. Í báðum hópum kunni hann ekkert af orðunum 

fyrir íhlutun, en orðin voru valin á þann hátt (sjá kafla 3.4.1). Eftir íhlutun kunni Rúnar hins 

vegar 37 orð af 41 úr orðahópnum sem var kenndur beint eða 90%. Úr hópnum sem var 

kenndur óbeint kunni hann 28 orð af 41 eða 68% eftir íhlutun. Því er ljóst að beina kennslan 

skilaði Rúnari meiri árangri en sú óbeina. 

4.2 Lesskilningur 

Lögð voru fyrir tvö lesskilningspróf, annað var sagan Ferðalagið sem samin var af rannsakanda 

og innihélt því bæði orð sem kennd voru beint og óbeint, og hitt prófið var hluti af 
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léttlestrarbókinni Litla skrímslið (Þorgrímur Þráinsson, 2003) sem innihélt 12% af orðum sem 

Rúnar skildi ekki.  

Hlutfall óþekktra orða lækkaði verulega í báðum sögum: Fyrir íhlutun var hlutfall óþekktra 

orða 15% í sögunni Ferðalagið en eftir íhlutun var hlutfallið komið niður í 2%. Í upphafi innihélt 

léttlestrarbókin 12% af óþekktum orðum en eftir íhlutun var það komið niður í 1%. Því er ljóst 

að hlutfall óþekktra orða var aðeins lægra í síðarnefnda textanum, bæði fyrir og eftir íhlutun. 

Lesskilningur eykst eftir því sem hlutfall óþekktra orða í texta minnkar. Niðurstöðurnar úr 

lesskilningsprófunum í þessari rannsókn eru í takt við það. Hlutfall óþekktra orða í textunum 

lækkar á íhlutunartímabilinu en á sama tíma hækkaði lesskilningur verulega. 

Mynd 5 sýnir hlutall réttra svara á lesskilningsprófunum tveimur fyrir og eftir íhlutun. 

 

Mynd 5.  Hlutfall réttra svara úr lesskilningsprófi annars vegar úr sögunni Ferðalagið og 
hins vegar úr léttlestrarbókinni í prósentum talið, fyrir og eftir íhlutun. 

Niðurstöður úr sögunni Ferðalagið sýndu umtalsverðar framfarir í lesskilningi eins og sést 

á mynd 5. Fyrir íhlutun svaraði Rúnar 5% af spurningunum rétt, sem bendir til þess að hann 

hafi ekki skilið það sem hann var að lesa. Eftir íhlutun var hlutfallið komið upp í 82%, sem voru 

9 rétt svör af 11. Sagan Ferðalagið innihélt  85% þekktra orða fyrir íhlutun en 98% þekktra orða 

eftir íhlutun. Spurningum úr léttlestrarbókinni gat Rúnar svarað 36% rétt fyrir íhlutun, sem 

voru 4 rétt svör af 11. Eftir íhlutun var svarhlutfallið komið upp í 82% réttra svara sem eru 9 

rétt svör af 11, sama hlutfall og í hinu lesskilningsprófinu. Léttlestrarbókin Litla skrímslið 

innihélt 88% þekktra orða fyrir íhlutun en 99% þekktra orða eftir íhlutun. Af þessu má sjá að 

framfarir urðu nokkuð meiri í fyrrnefnda prófinu, sem innihélt orðin sem kennd voru beint og 

óbeint, en því síðarnefnda, sem samanstóð af texta úr léttlestrarbók, sem innihélt 12% af 

óþekktum orðum.  
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4.3 Lesfimi 

Eins og áður kemur fram voru lögð fyrir tvö lesfimipróf, annað prófið var sagan sem 

rannsakandi bjó til, Ferðalagið, en hún innihélt öll orðin sem unnið var með í íhlutuninni, beint 

og óbeint og hitt var sagan Kofasmíði úr Lesferli Menntamálastofnunar. Mynd 6 sýnir 

niðurstöður þessa prófa. 

 

Mynd 6. Niðurstöður úr lesfimiprófi úr sögunni Ferðalagið og lesfimiprófi 
Menntamálastofnunar í lesnum orðum á mínútu 

Niðurstöður úr sögunni Ferðalagið sýndu að Lesfimi Rúnars jókst á íhlutunartímabilinu. 

Fyrir íhlutun las Rúnar 65 orð á tveimur mínútum og gerði 4 villur. Villurnar voru svo dregnar 

frá heildarorðafjölda og niðurstöðunum síðan deilt með tveimur til að fá fjölda orða á mínútu. 

Fyrir íhlutun las hann því 31 orð á mínútu. Eftir íhlutun las Rúnar 89 orð á tveimur mínútum, 

gerði 4 villur sem dragast frá og reiknast þá sem 43 orð á mínútu. Á þessu prófi bætti Rúnar 

við sig 12 orðum á mínútu eins og sést á mynd 6 hér að ofan. 

Niðurstöður úr prófinu úr Lesferli Menntamálastofnunar sýndu einnig aukningu í lesfimi. Í 

því prófi las Rúnar í þessar tvær mínútur alls 83 orð, gerði tvær villur sem gefur alls 81 orð, 

sem var deilt í með tveimur. Rúnar las því 40 orð á mínútu í þessu prófi fyrir íhlutun. Eftir 

íhlutun las hann 103 orð á tveimur mínútum, gerði 3 villur sem dragast frá sem reiknast sem 

50 orð á mínútu. Eins og sést á mynd 6 hér að ofan þá bætti Rúnar við sig 10 orðum á mínútu 

meðan á íhlutun stóð í Lesfimiprófi Menntamálastofnunar, sem er aðeins minna en í hinu 

lesfimiprófinu. 
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5 Umræður 
Markmið með rannsókninni var að auka íslenskan orðaforða hjá nemanda, sem er nýfluttur til 

Íslands frá Makedóníu, með aðferðum sem byggja á notkun Legókubba í kennslu. Með auknum 

orðaforða er leitast við að efla bæði lesfimi og lesskilning hans. Í ljós kom að það varð töluverð 

aukning á íslenskum orðaforða Rúnars á tímabilinu, bæði í orðum sem kennd voru beint og 

orðum sem komu óbeint fyrir í íhlutuninni. Þó var töluvert meiri aukning í þeim orðum sem 

kennd voru beint en þeim sem kennd voru óbeint. Einnig var aukning í lesfimi og lesskilningi, 

bæði í texta sem unnið var með og einnig í texta sem ekki var hafður með í íhlutuninni. Verður 

nú fjallað nánar um þessa þrjá þætti hvern í sínu lagi. 

5.1 Orðaforði 

Leitast var við að svara tveimur spurningum varðandi orðaforðann: 

1. Hversu stóran hluta orða, sem kennd voru beint í íhlutun, nær nemandinn að tileinka 

sér? 

2. Hversu stóran hluta orða, sem komu fram í íhlutun en voru ekki kennd beint, nær 

nemandinn að tileinka sér? 

Rúnar náði að tileinka sér stóran hluta af orðaforðanum sem tekinn var fyrir í rannsókninni. 

Á tímabilinu náði hann tökum á 90% af orðunum sem voru kennd beint auk 68% orðanna sem 

voru kennd óbeint. Í prósentum sýnir þessi rannsókn góðar framfarir í orðaforða. 

Ralph og Rochester (2016) sýndu að aðferð þeirra, sem er grunnurinn að þeirri aðferð sem 

notuð er í þessari rannsókn, er árangursrík til að kenna grunnhugtök ásamt því að nota lengri 

og flóknari setningar. Reynsla rannsakanda var á sama máta. Á meðan á tímunum stóð voru 

stöðugar umræður í gangi og tók rannsakandi eftir því að talið hjá Rúnari breyttist frá því að 

að flest orð voru túlkuð með látbragði eða teikningum, í að hann myndaði heilar setningar 

með orðum. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að til að læra orð og tileinka sér þau er best að orðin heyrist oft 

og í mismunandi samhengi ásamt því að unnið sé með þau á fjölbreyttan hátt (Laufer, 2016; 

Marulis og Neuman, 2010; Nagy og Townsend, 2012; Coyne, McCoach og Kapp, 2007; Peters, 

Hulstjin, Sercu og Lutjeharms, 2009; Sigríður Ólafsdóttir og fl., 2016). Miðað við niðurstöður 

um aukningu orðaforða Rúnars í þessari rannsókn þá styður hún við það, því vissulega 

notuðum við orðin á fjölbreyttan hátt í töluðu máli sem og í rituðu máli, þó í mun minna mæli 

við ritun. Orðanotkunin var bæði í beinni og óbeinni kennslu, en hjá þeim Neuman og Wright 

(2014) kemur fram að börn þurfa bæði beina og óbeina kennslu á orðum. Þessi rannsókn sýnir 

fram á að þó bein kennsla á orðum sé mun áhrifaríkari, þá gefur óbein kennsla á orðum góðan 

árangur. Þessar niðurstöður ber að hafa í huga, því eins og þeir segja, þá er takmarkað hvað 
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við getum kennt af orðum í beinni kennslu. Rúnar var duglegur að nota þau orð sem hann 

hafði lært beint í spjalli seinna meir. Það gaf færi á því að nota þau í öðru samhengi sem 

hjálpaði til við að auka skilning á þeim. Í leiðinni var orðunum sem kennd voru óbeint lætt inn, 

ásamt því að ótal önnur orð voru notuð til að mynda heilar setningar. Á meðan á íhlutuninni 

stóð fór tal Rúnars frá því að vera mikið af látbragði í það að hann talaði í heilum setningum. 

Þetta var bein afleiðing þess að hafa fengið einstaklings íhlutun alla skóladaga á tímabilinu. 

Það gefur vísbendingar um mikilvægi þess að börn fái að heyra fjölbreyttan orðaforða með 

óbeinni kennslu, í samhengi við það sem þau eru að gera, sem og hve mikilvægt er að gefa 

nemendum tækifæri til að fá alla athygli kennarans á einstaklingsgrundvelli. 

Í rannsókn Cohen og Johnson (2010) létu krakkarnir í rannsókninni það í ljós að þeim þótti 

betra að hafa myndir með orðunum sem þau voru að læra þó að ekki hafi reynst marktækur 

munur á gagnsemi þeirra í niðurstöðunum. Í þessari rannsókn notuðum við oft myndir með 

orðunum. Bæði teiknuðum við og notuðum myndir af veraldarvefnum. Það var hjálplegt að 

nota myndir, bæði auðveldaði það skilning og að muna heiti hugtaka og hluta. Aðspurður 

sagðist Rúnar ekki hefði viljað vera án þeirra. Rúnar var því á sama máli og krakkarnir í 

rannsókn Cohen og Johnson um að honum þótti myndirnar hjálpa. 

Til eru viðmið um æskilegan orðafjölda sem börn ættu að kunna miðað við aldur (Brooks 

og Kempe, 2012; Stoel-Gammon, 2011) en þau viðmið gefa ekki góða mynd af framistöðu ÍSAT 

nemenda sem eru nýkomnir til landsins. Það skortir rannsóknir til að afla fagfólki viðmiða um 

æskilegan árangur í aukningu orðaforða til að styðjast við. 

5.2 Lesskilningur 

Þriðja rannsóknarspurningin var: Eykst lesskilningur nemandans eftir íhlutun? Sömu textar 

voru lagðir fyrir Rúnar bæði fyrir og eftir íhlutun. Annars vegar sagan Ferðalagið þar sem 

hlutfall óþekktra orða fór úr 15% í 2% sem varð til þess að lesskilningur á þeim texta fór úr 5% 

í 82%. Hins vegar léttlestrarbókin Litla skrímslið þar sem hlutfall óþekktra orða fór úr 12% í 1% 

sem varð til þess að lesskilningur á þeim texta fór úr 36% í 82%. Ef við skoðum þessi tvö próf 

saman þá fór hlutfall óþekktra orða í þeim úr 12% - 15% niður í 1% - 2% á íhlutunartímabilinu. 

Lesskilningur Rúnars á þessum textum fór frá því að vera 5% - 36% í 82% á tímabilinu. Má túlka 

það sem svo að eftir því sem íslenski orðaforði Rúnars jókst, þá jókst lesskilningur hans einnig. 

Þetta styður vel við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á mikilvægi orðaforða fyrir 

góðan lesskilning, sem segja að því stærri sem orðaforðinn er því betri verður lesskilningurinn 

(Arnbak, 2010; Freyja Birgisdóttir, 2016; Larusso og fl., 2016; Sigríður Ólafsdóttir og félagar, 

2016) og enn frekar að bein tengsl eru á milli óþekktra orða í texta og lesskilnings (Erla Lind 

Þórisdóttir, 2017).  
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Laufer og Ravenhorst-Kalovski (2010) sýndu fram á að til að geta skilið texta nægilega vel 

til að nýta sér hann, þarf að vera til staðar skilningur á 95% – 98% af orðum textans. 

Niðurstöður rannsóknar Erlu Lindar Þórisdóttur (2017) studdu þetta en þær sýndu að 

skilningur á 98% af orðum í texta þarf að vera til staðar til að ná að minnsta kosti 70% skilningi 

á innihaldi hans. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna það sama og eru í samræmi við 

niðurstöður Erlu Lindar, því fyrir íhlutun var lesskilningur Rúnars 5% þegar hann skildi 85% af 

orðum í texta og 36% þegar hann skildi 88% af orðum í texta. Þegar skilningur var kominn á 

98% orða textans fór lesskilningur hans í 82%. 

Þegar íhlutunin hófst var Rúnar eingöngu að umskrá textann sem hann las. Hann gerði sér 

ekki grein fyrir því um hvað textinn var og gat ekki svarað einföldum spurningum um hann. 

Eftir íhlutunina hafði orðaforði Rúnars aukist þó nokkuð sem hjálpaði honum að skilja innihald 

textans sem hann las. Hann var einnig kominn með töluverða æfingu í að tala og mynda 

setningar sem hjálpaði honum að svara spurningum. 

5.3 Lesfimi 

Fjórða rannsóknarspurningin var: Eykst lesfimi nemandans eftir íhlutun? Rúnar bætti lesfimi 

sína um 12 orð á mínútu við lestur sögunnar Ferðalagið, sem innihélt öll orðin sem tekin voru 

fyrir í íhlutuninni, og 10 orð á mínútu í Lesferli, lesfimiprófi Menntamálastofnunar. Saga 

rannsakanda, Ferðalagið, virðist hafa verið þyngri texti, því lestur hennar var hægari en lestur 

hins textans. Engu að síður bætir hann lesfimi sína um það bil tveimur fleiri orðum á mínútu í 

sögunni Ferðalagið heldur en í lesfimiprófi Menntamálastofnunar. Leiða má líkur á því að aukin 

lesfimi eigi rætur sínar að rekja til þess að markvisst hafði verið unnið með orðaforða 

sögunnar. 

Prófið úr Lesferli er staðlað próf og getum við því skoðað stöðu hans miðað við það sem 

ætlast er til að íslenskir jafnaldrar hans hafi náð. Inngripið stóð frá viku 42 til viku 52 í 

lesfimiviðmiðum, síðustu 10 vikurnar af viðmiðunarárinu fyrir þriðja bekk. Lokaathugunin fór 

fram í maí. Tafla 2 sýnir lesfimiviðmið frá Menntamálastofnun (Menntamálastofnun, e.d.). 
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Tafla 2. Maíviðmið fyrir lesfimipróf Lesferils – fjöldi rétt lesinna orða á mínútu 

 

Í Lesferlinum las Rúnar 40 orð á mínútu fyrir íhlutun, 27% undir lágmarksviðmiði fyrir 

nemendur í þriðja bekk. Lágmarksviðmið þýðir að 90% nemenda þess árgangs eiga að hafa náð 

þeim orðafjölda á mínútu. Prófið úr Lesferlinum, sem var notað var í rannsókninni, var staðlað 

fyrir þriðja bekk. Eftir íhlutun var hann farinn að nálgast markmiðið, sem 90% af jafnöldrum 

hans eiga að ná, en þá var lesfimi hans komin í 50 orð á mínútu sem er fimm orðum eða 9% 

undir lágmarksviðmiðum fyrir þriðja bekk. Þetta sýnir að hann tekur mun hraðari framförum í 

leshraða en íslenskir jafningjar hans að meðaltali. Þessi samanburður á árangri Rúnars miðað 

við lesfimiviðmið Menntamálastofnunar er í raun ósanngjarn því viðmiðin eru miðuð við 

nemendur að lesa sitt móðurmál á meðan Rúnar er að lesa á nýju tungumáli sem hann er að 

læra jafnóðum og hann les. Engu að síður bendir þetta til að Rúnar eigi ekki erfitt með 

umskráningu og gefur von um að hann muni ná jafnöldrum sínum í lesfimi þegar hann hefur 

náð meiri tökum á íslenskunni. Þar sem ekki eru til sambærileg viðmið fyrir nemendur sem eru 

að tileinka sér íslensku sem annað mál þá notum við ofangreind viðmið til að hafa einhvern 

samanburð. Mynd 7 hér fyrir neðan sýnir framfarir Rúnars í lesfimi á íhlutunartímabilinu borið 

saman við meðalframfarir sem gert er ráð fyrir að nemandi nái á sama tímabili unnið út frá 

viðmiðum í töflu 2 hér að ofan. Þetta eru því 347% framfarir miðað við þær framfarir sem gert 

er ráð fyrir hjá íslenskum jafnöldrum hans, þrátt fyrir að Rúnar hafi líka verið að skipta úr 

kýrillíska stafrófinu yfir í það íslenska. 
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Mynd 7 Samanburður á framförum í lesfimi Rúnars og íslenskrar jafnaldra (lesfimiviðmið 
Menntamálastofnunar) á tímabili íhlutunarinnar 

5.4 Aðrar íhuganir 

Sem starfsmaður í skóla Rúnars gat rannsakandi fylgst með framförum hans í íslensku og borið 

þær saman við framfarir annarra nemenda sem hafa komið inn í skólann frá öðrum 

tungumálasvæðum. Rannsakandi gat séð og heyrt að Rúnar tók hröðum framförum miðað við 

það sem hann hafði upplifað frá nemendum með sambærilegan bakgrunn. Það skortir frekari 

megindlegar rannsóknir á íslenskri máltöku þessa hóps, til að styðja við þá sem vinna með 

þeim innan grunnskólanna. Rannsakandi hafði engin töluleg viðmið til að geta sýnt fram á það 

hvort þetta hefðu verið miklar eða litlar framfarir miðað við nemanda sem er að stíga sín fyrstu 

skref í íslensku málumhverfi. Helsti gallinn við að hafa ekki töluleg viðmið fyrir slíka nemendur 

fyrir starfsfólk skóla er það óöryggi sem það veldur að vita ekki fyrir víst hvort nemandinn er 

að taka nægilegum framförum. Samanburður við orðaforða jafnaldra með íslensku að 

móðurmáli er ósanngjarn á þessu stigi (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Engu að síður þá er það 

sá samanburður sem við höfum og notum þar af leiðandi til að skipuleggja íhlutun eins og í 

þessari rannsókn. 

Þó að aðalnámskrá grunnskóla sé komin með kafla um íslensku sem annað mál, þá skortir 

töluleg viðmið fyrir framfarir í íslensku fyrir nemendur sem byggðar eru á rannsóknum. Þetta 

leiðir til faglegrar óvissu þegar kemur að því að meta framfarir nemenda í máltöku íslensku 

sem annars máls. Það skortir heildrænt skipulag varðandi námsefni fyrir nemendur sem koma 

til Íslands frá öðrum tungumálasvæðum til að styðja við faglega íslenskukennslu þeirra. Það 

grefur undan áreiðanleika á námsmati þegar við höfum engin viðmið. Hvernig getum við sett 

fram með vissu hvort að nemanda gengur vel eða illa að ná tökum í íslensku hvað þá að 

viðmiðin endurspegli hversu ólíkt tungumál og ritmál þeirra eigin móðurmáls er gagnvart 
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íslensku. Reyndar er búið að gefa út prófið Milli mála sem metur þekkingu ÍSAT nemenda á 

íslenskum námsorðaforða (Elín Þöll Þórðardóttir, 2018). Það próf er þó ekki ætlað byrjendum 

í ÍSAT en er þó viðmið síðar meir. 

Í þessari rannsókn hafði Rúnar ekkert aðgengi að jafningjahópi með sama móðurmál.  Hans 

aðstæður til að eignast vini voru því aðrar en jafnaldra frá Póllandi. Pólskir nemendur eru 

margir þannig að þeir hafa tök á að eignast vini sem deila sama móðurmáli. Rúnar viðheldur 

móðurmáli með vídeóspjalli (e. Skype) til ættingja í Makedóníu, les bækur á móðurmáli og 

skrifar bréf til ættingja og vina á móðurmáli sínu. Þörf er á frekari rannsóknum á áhrifum 

upprunamenningar á máltöku við komu til Íslands. 

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar byggjast á gögnum frá einum þátttakanda. Þegar svo er þarf 

að taka niðurstöðum með fyrirvara því ekki er víst að sömu niðurstöður myndu nást ef 

þátttakendur væru fleiri. Jafnvel er ekki víst að annar stakur þátttakandi myndi ná sama 

árangri. Þá eru það aðrir þættir en þessi rannsókn sem hafa áhrif á tungumálanám Rúnars, t.d. 

annað skólastarf og vinir, þar af leiðandi er ekki hægt að segja að niðurstöðurnar séu einungis 

Legó vinnunni að þakka.  

Ekki var notað staðlað próf fyrir orðaforða í þessari rannsókn. Marulis og Neuman (2010) 

tala um kosti þess að vera með orðaforðapróf sem er hannað fyrir íhlutunarrannsókn. Þeir tala 

þó einnig um að betra sé að nota einnig staðlað próf í slíkum rannsóknum. Prófið sem hannað 

er fyrir rannsóknina segja þeir geta gefið ýkta mynd af aukningu orðaforðans í kjölfar íhlutunar 

og því betra að styðjast einnig við staðlað próf. Stöðluð próf gera einnig kleift að bera saman 

niðurstöður við jafnaldra. Samt sem áður þá er aðeins í boði staðlað orðaforðapróf fyrir börn 

með íslenskt móðurmál. Ekki er til staðlað orðaforðapróf fyrir ÍSAT börn og því spurning hvort 

slíkur samanburður væri sanngjarn í þessu tilfelli. Það skortir viðmið fyrir ÍSAT börn með 

mismunandi dvalartíma. Hvað er æskilegt að ÍSAT nemandi auki mikið við íslenskan orðaforða 

sinn á ákveðnu tímabili? Í lesfiminni voru notuð viðmið frá Menntamálastofnun en þau viðmið 

eru einnig miðuð við krakka með íslensku að móðurmáli og því spurning um sanngirni í 

samanburði þar eins og með orðaforðann.  

Takmarkanir megindlegrar rannsóknar er að hún tekur ekki til þátta varðandi upplifun 

einstaklinga. það var þó yndislegt að sjá hvað Rúnari leið vel í íslenska skólanum sínum og hvað 

hann var glaður að geta verið farinn að tjá sig. Hann talaði um hvað það væri frábært að vera 

í skóla á Íslandi en það hafi ekki verið þannig í Makedóníu. Pabbi hans talaði einnig um að það 

væru miklar breytingar á viðhorfi og líðan Rúnars gagnvart skólanum, til hins betra. Rúnar kom 

alltaf glaður í tímana og hafði greinilega gaman af því að nota Legókubba í þessu verkefni. 

Upplifun einstaklinga er auðvitað tekin fyrir með eigindlegu rannsóknarsniði, því myndi 
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blandað rannsóknarsnið e.t.v. henta betur til frekari rannsókna. Ekki er vitað til þess að 

samskonar rannsókn hafi verið gerð á Íslandi áður. Niðurstöður mínar sýndu að þátttakandinn 

tók miklum framförum, en þörf er á að nota þessa íhlutunaraðferð í frekari rannsóknum til að 

kanna virkni hennar enn betur og með stærri hóp þátttakenda. 
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6 Lokaorð 
Markmið með rannsókninni var að auka íslenskan orðaforða hjá nemanda, sem er nýfluttur til 

Íslands frá Makedóníu, með aðferðum sem byggja á notkun Legókubba í kennslu. Með auknum 

orðaforða var leitast við að efla bæði lesfimi og lesskilning hans. Legókubbarnir opnuðu 

heilmikla möguleika á tjáningu, þar sem orðaforði var lagður inn á skipulegan hátt, æfður 

ítrekað og byggt við hann. Meðan á íhlutuninni stóð náði Rúnar að tileinka sér 90% af orðum 

sem kennd voru beint og 68% af orðum sem kennd voru óbeint. Lesskilningur hans jókst úr 5% 

– 36% í 82% þegar hlutfall óþekktra orða í textunum fór úr því að vera 12% – 15% niður í 1% – 

2%. Auk þess jókst lesfimi hans um 10 – 12 orð á mínútu. Legókubbarnir voru skemmtileg leið 

til að nálgast viðfangsefnið, enda hefur það sýnt sig að orðaforði lærist betur eftir því sem 

námsumhverfið er afslappaðra og skemmtilegra.  

Viðhorf fjölskyldunnar til tungumálanámsins var afar jákvætt. Foreldrar sýndu mikinn 

stuðning við námið sem og við að viðhalda móðurmálinu. Rúnar hafði ekkert aðgengi að 

jafningjum með sama móðurmál sem hefur hugsanlega verið meiri hvatning fyrir hann að læra 

íslensku til að geta átt samskipti við jafningja sína og eignast vini.  

Vegna þess að nemandinn var í virku íslensku málumhverfi flesta daga, er ekki hægt að 

eigna allar framfarir í málinu þeirri vinnu sem fram fór í tengslum við rannsóknina. Samt var 

hægt að sýna fram á að sá tiltekni orðaforði sem unnið var með náðist að nær öllu leyti. 

Íhlutunin var árangursrík, niðurstöður hennar sýndu umtalsverðar framfarir.  

Ekki er hægt að horfa framhjá því að engin viðmið eru til staðar um æskilegan orðaforða 

og framfarir ÍSAT barna sem eru nýkomin til landsins. Þetta er alvarlegur veikleiki, sem vekur 

upp hugleiðingar um hversu faglega við viljum að unnið sé með nemendum okkar. Hvernig við 

vinnum með þeim í dag hefur áhrif á framtíðarnám þeirra sem og velgengni í samfélaginu og 

lífinu. 
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Viðauki A: Leyfisbréf 

Dear parent/carer  

My name is Magnúsína Laufey Harðardóttir and I am a student at the University 

of Iceland. In my M.Ed. thesis I would like to explore using Lego with bilingual 

students to increase their Icelandic vocabulary. 

I wish to seek your kind permission to work with your child four lessons a week 

for ten weeks in connection with my M.Ed. thesis. I have permission from the 

school to have these lessons during school hours. 

There is no obligation for you to take part and you are free to opt out at any 

stage. 

Pseudonyms would be used for anyone taking part, the location and name of 

the school would also be altered for anonymity.  

If you need any other information regarding the proposed research, please feel 

free to talk to me or contact me at magnusinaha@gmail.com or phone number 

866-5302.  

My advisor at the University of Iceland is Doktor Sigríður Ólafsdóttir.  

For any information regarding rules for research and data protection can be 

obtained from persónuvernd. 

I have been informed of the purpose of the above research and what my 

participation would entail. I hereby grant my informed consent.  

 

______________________________ Name  

 

_______________________ Date  

mailto:magnusinaha@gmail.com
https://www.personuvernd.is/spurningar-og-svor/rannsoknir-kannanir-og-verkefni/nr/1133
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Viðauki Á: Sagan Ferðalagið 

Ég heiti Sverrir, er 9 ára og á heima í Reykjavík með foreldrum mínum og Söru systur minni. 

Síðasta sumar buðu Siggi frændi minn og Klara frænka mín okkur að koma í heimsókn til sín í 

sveitina um helgi. Kvöldið áður en við lögðum af stað í ferðalagið settum við föt í tösku til að 

hafa með okkur. Við ætluðum að ganga upp á fjöll í ferðalaginu svo við þurftum að taka með 

okkur úlpu, húfu, vettlinga, trefil og kuldaskó því það verður oft kalt uppi á fjalli. Sara tók með 

sér sippuband til að sippa og ég tók veiðistöng til að veiða og líka bolta. Við vorum bæði mjög 

glöð og spennt en pabbi var orðinn svolítið pirraður því við áttum að vera farin að sofa.  

Við fórum snemma á fætur næsta dag og fengum okkur morgunmat. Ég fékk mér skál af 

kornflexi með mjólk en systir mín fékk sér brauð með osti og banana. Svo fórum við með dótið 

út í bíl. Mamma og pabbi settu nesti í poka fyrir okkur að borða á leiðinni. Þá fórum við af stað. 

Við keyrðum við hliðina á sjónum og stundum yfir fjöll.  

Við stoppuðum á leiðinni til að borða hádegismat. Á meðan við borðuðum komu geitungar 

sem höfðu mikinn áhuga á matnum okkar svo við flýttum okkur að borða og héldum áfram 

ferðinni. Við vorum komin heim til Sigga og Klöru í sveitina um kaffileytið. Siggi var að gefa 

hænsnunum og hrópaði upp yfir sig af gleði þegar hann sá okkur koma. Klara var inni í húsi, 

búin að  baka köku til að borða í kaffitímanum, svo við fórum öll inn í hús að drekka. Eftir 

kaffitímann hlupum við út til að skoða umhverfið. Stutt frá húsinu var lækur sem við 

stoppuðum hjá, klæddum okkur úr strigaskónum, buxunum, skyrtunni og sokkunum. Svo 

hoppuðum við ofan í lækinn í nærbuxum og nærbol án þess að hugsa okkur um. Það var gaman 

að busla og baða sig í læknum þó hann væri kaldur. Við hliðina á læknum var hár hóll. Við 

fórum upp á hann og horfðum yfir sveitina. Við sáum hænur með ungana sína fyrir framan 

húsið en haninn stóð á girðingunni fyrir aftan hænurnar. Tveir jafnstórir hundar hlupu á eftir 

kettinum sem faldi sig undir bílnum okkar. Við hliðina á húsinu var stórt eplatré. Langur kaðall 

hékk niður úr trénu svo við hlupum þangað til að klifra og róla. Mamma og Klara voru búnar 

að þrífa eftir kaffitímann og byrjaðar að elda kvöldmatinn. Pabbi og Siggi voru að vinna með 

hestunum. 

Um kvöldið fórum við þreytt að sofa en vöknuðum glöð næsta dag tilbúin að fara í 

fjallgöngu upp í hlíð og að leika okkur allan daginn. Í fjallgöngunni náðum við að taka góðar 

myndir af fljúgandi hrafni og kríu sem ég ætlaði að sýna kennaranum mínum þegar skólinn 

byrjaði aftur. Þetta var skemmtilegur dagur. 

Seint á sunnudag lögðum við af stað heim. Ég var leiður að fara og hugsaði að ég ætti eftir 

að sakna þess að vera í sveitinni. 
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Viðauki B: Spurningar úr sögunni Ferðalagið 

1. Hvert var fjölskyldan að fara? 

2. Af hverju höfðu þau nesti með sér í ferðalagið? 

3. Hvað vildu geitungarnir? 

4. Hvernig leið Sigga þegar hann sá fjölskylduna koma? 

5. Hvaða dýr eru nefnd í sögunni? 

6. Hvaða fleiri dýr hefðu þau getað séð í sveitinni? 

7. Af hverju klæddu krakkarnir sig úr fötunum? 

8. Af hverju faldi kötturinn sig undir bílnum? 

9. Hvað er hægt að gera í sveitinni? 

10.   Hvernig veður heldur þú að hafi verið þessa helgi? 

11. Hvernig leið krökkunum í sveitinni? 
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Viðauki D: Spurningar úr sögunni Litla Skrímslið 

1. Hvað heyrðu pabbi og krakkarnir? 

2. Hvernig var veðrið hjá þeim? 

3. Hvað stökk inn til þeirra? 

4. Hvað sáu krakkarnir undir sófanum? 

5. Af hverju spriklaði hvolpurinn? 

6. Af hverju fór Kolfinna að hlæja? 

7. Af hverju fór hvolpurinn að gelta? 

8. Hvers konar mat borða hundar? 

9. Hvað hefðir þú gert við hvolpinn ef þetta kæmi fyrir hjá þér? 

10. Af hverju þefaði hvolpurinn af fötunum? 

11. Hvað gerðist þegar hvolpurinn stökk ofan í baðið? 
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Viðauki Ð: Myndir frá sögugerð með sögugerðarlegói 
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